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Abstract
Fibromyalgia syndrome is associated with a number of symptoms and conditions that can impact
extensively on quality of life. These include pain, sleeping problems, fatigue and depression. This
research describes the sense of coherence, social support and quality of life of fibromyalgia patients,
as well as the changes taking place in these areas over the course of a year. The aim is to generate
knowledge that can be used to develop the care and rehabilitation of fibromyalgia patients. The key
theoretical and empirical concept used is Sense of Coherence (SOC) based on the theory by Aaron
Antonovsky. The data were gathered by means of a questionnaire at the beginning of the
rehabilitation and then after approximately 4 and 12 months of rehabilitation. The data were gathered
from a total of 169 patients in rehabilitation, 151 of them were involved at all stages. Statistical
methods were used to describe and analyse the data. Differences between groups were tested using
the t-test and variance analysis, the Mann-Whitney test, the Kruskall-Wallis test and the Chi-square
test. Repeat measurements were carried out using the mixed model. The Pearson and Spearman
coefficients were used as correlation coefficients.
SOC remained fairly stable during the one-year monitoring period, standing at 59 (SD 11) for the
whole group at the beginning of the rehabilitation. Social support also remained also stable during the
one-year monitoring period. Health-related quality of life (15D) improved in the lowest SOC
category. Depression fell over the year, while life satisfaction did not increase significantly. The
interaction effect between the four SOC categories and time was statistically significant for sense of
coherence and almost significant for fatigue. SOC was higher among those who were satisfied with
their life as a whole, with their ability to manage self-care, leisure, vocational and financial situation,
sexual life, partnership relations, family life, contacts with friends and acquaintances, health, mental
resources and physical fitness. However, no differences in SOC could be seen between those who
were satisfied with their vocational life and those who were not. SOC correlated positively with the
support received from relatives, health-related quality of life and life satisfaction and negatively with
sleep, fatigue, general wellbeing and depression. SOC correlated negatively, but not significantly,
with pain. SOC correlated most strongly with depression and to almost the same extent with healthrelated quality of life.
The research provides knowledge regarding the resources and quality of life of fibromyalgia
patients who have undergone rehabilitation, and into any changes that occurred in these areas during
a one-year process of rehabilitation.

Keywords: fibromyalgia, health-related quality of life, life satisfaction, quality of life,
sense of coherence, social support
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Tiivistelmä
Fibromyalgia-oireyhtymään liittyy useita elämän laatuun laajasti vaikuttavia oireita ja vaivoja, kuten
kipua, univaikeuksia, uupumusta ja masentuneisuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata
fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua ja niissä vuoden
aikana tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen
sekä sosiaalisen tuen ja koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun. Tavoitteena on tuottaa tietoa,
jota voidaan käyttää fibromyalgiaa sairastavien hoitotyön ja kuntoutuksen kehittämiseen. Keskeinen
teoreettinen ja empiirinen käsite on Aaron Antonovskyn teoriaan pohjautuva koherenssintunne
(SOC). Aineisto on koottu kyselylomakkeella kuntoutuksen alussa sekä noin 4 ja 12 kuukauden
kuluttua kuntoutuksesta yhteensä 169 kuntoutujalta, joista 151 oli mukana kaikissa vaiheissa.
Aineiston kuvaamisessa ja analyysissa käytettiin tilastollisia menetelmiä. Ryhmien välisiä eroja
testattiin käyttäen t-testiä ja varianssianalyysiä, Mann-Whitneyn testiä, Kruskall-Wallisin testiä ja
Khiin
neliötestejä.
Toistomittaukset
suoritettiin
käyttäen
lineaarisia
sekamalleja.
Korrelaatiokertoimena käytettiin Pearsonin tai Spearmanin kertoimia.
SOC oli melko pysyvä vuoden seuranta-aikana ollen kuntoutuksen alussa koko ryhmällä 59 (kh.
11). Myös sosiaalinen tuki läheisiltä oli pysyvä vuoden seurannassa. Terveyteen liittyvä elämänlaatu
(15D) koheni alimmassa SOC-luokassa. Masentuneisuus väheni vuoden aikana, sen sijaan elämään
tyytyväisyys ei merkitsevästi lisääntynyt. Neljän SOC-luokan ja ajan välinen yhdysvaikutus oli
tilastollisesti merkitsevä koherenssintunteen ja melkein merkitsevä uupumuksen kohdalla. SOC oli
korkeampi sellaisilla, jotka olivat tyytyväisiä elämään, kykyyn huolehtia itsestä, vapaa-aikaan,
taloudelliseen tilanteeseen, sukupuolielämään, parisuhteeseen, perhe-elämään, ystävä- ja
tuttavasuhteisiin, terveyteen, henkisiin voimavaroihin ja fyysiseen kuntoon, kuin niillä, jotka olivat
näihin tyytymättömiä. Sen sijaan SOC ei eronnut työtilanteeseen tyytyväisten ja tyytymättömien
välillä. SOC korreloi positiivisesti läheisiltä saatuun tukeen, terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja
elämään tyytyväisyyteen ja negatiivisesti uneen, uupumukseen, yleisvointiin ja masentuneisuuteen.
SOC korreloi negatiivisesti, mutta ei merkitsevästi kipuun. SOC korreloi korkeimmin
masentuneisuuden kanssa ja lähes samantasoisesti terveyteen liittyvän elämän laadun kanssa.
Tutkimus antaa tietoa kuntoutuksessa olleiden fibromyalgiaa sairastavien voimavaroista ja
elämänlaadusta ja niissä tapahtuvista muutoksista vuoden kuntoutusprosessin aikana.

Asiasanat: elämänlaatu, elämään tyytyväisyys,
sosiaalinen tuki, terveyteen liittyvä elämänlaatu

fibromyalgia,
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Esipuhe
“My fundamental philosophical assumption is that the river is the stream of life. None
walks the shore safely. There are forks in the river that lead to gentle streams or to
dangerous rapids and whirlpools. My work has been devoted to confronting the question:
Wherever one is in the stream – whose nature is determined by historical, social-cultural,
and physical environmental conditions – what shapes one´s ability to swim well?”
(Antonovsky 1987).
Ihmisen elämässä ovat koko aika läsnä erilaiset historialliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
ympäristötekijät, jotka muovaavat elämän olosuhteita. Mitkä ovat ne voimavarat, joiden
varassa ihminen ratkaisee eteensä tulevat haasteet? Mikä auttaa ihmistä selviytymään
elämänvirrassa? Näiden Aaron Antonovskyn peruskysymysten siivittäminä tämä tutkimus
on edennyt.
Tutkimus käynnistyi tarpeesta kehittää fibromyalgiaa sairastavien kuntoutusta.
Työryhmään, jonka nimi oli ”FM-VV 2000” (Fibromyalgia - Voimavara 2000) kuuluivat
fysiatri Marja Mikkelsson, psykologi Eva Bergström, terveydenhoitaja Irene Honkanen,
osastonhoitaja Marja Koskinen, sairaanhoitaja Margit McCormack ja fysioterapeutti Tiina
Salo. Kiitän heitä lämpimästi heidän työstään tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
Viisaat opettajat ja neuvonantajat ovat olleet korvaamattomia. Tutkimuksen ohjaajina
ovat toimineet professori, TtT Helvi Kyngäs ja dosentti, LT Marja Mikkelsson. He ovat
antaneet varauksetta tieteellisen asiantuntijuutensa käyttööni, kommentoineet uskollisesti
työtäni ja antaneet auliisti apuaan työn eri vaiheissa. He lisäsivät luottamustani ja
vahvistivat uskoani tämän pitkäjänteisen projektin loppuun saattamisessa. Osoitan heille
kiitollisuuteni ja arvostukseni heidän osuudestaan tässä tutkimuksessa.
Tutkimukseni statistinen asiantuntija, tutkija ja statistikko Hannu Kautiainen on ollut
taitava ja merkittävä opettajani. Hän osasi viisaudessaan ohjata minua myös vastavirtaan,
sillä statistiikan ohella hän tietää jotain myös elävistä arvokaloista. Kiitän Hannu
Kautiaista lämpimästi miellyttävästä yhteistyöstä ja hänen ansiokkaasta osuudestaan
tutkimuksessani.
Kiitän avusta myös monia opettajia, kielentarkastajia, aineiston järjestelyssä avustanutta henkilökuntaa, hoitohenkilökuntaa ja ennen kaikkea tutkimukseen osallistuneita
kuntoutujia.

Dosentti, THT Marja-Terttu Tarkka ja professori, LL, DPh Bengt Lindström paneutuivat esitarkastajina taitavasti ja huolellisesti työni käsikirjoitukseen. Heidän rakentavan
palautteensa ja kritiikkinsä avulla opin paljon uutta vielä tarkastusvaiheessa. Heidän
ansiostaan työni lopputulos parani merkittävästi. Osoitan heille kunnioittavat kiitokseni
heidän arvokkaasta työstään.
Lämpimät kiitokset ystävilleni ja valmentajilleni, jotka ovat antaneet minulle paljon
iloa ja valoa. Kiitän työtovereita, jotka ovat minua kannustaneet ja osoittaneet kiinnostusta tätä tutkimusta kohtaan.
Koherenssintunne kehittyy pääasiassa lapsuuden ja nuoruuden aikana. Sillä on oma
osansa ihmisen pyrkimyksissä. Antonovsky sanoo: ”Thus, assuming that the task is
within the boundaries of what matters to the person, it is indeed likely that there will be
some contribution of the SOC (sense of coherence) to outcome” (Antonovsky 1987).
Haluan osoittaa kiitokset läheisilleni, joiden kanssa olen saanut jakaa elämäni eri vaiheet
aina lapsuudesta tähän saakka.
Tutkimuksen aikana syntyneiden lastenlasten, Riinan, Ruusun ja Nupun myötä olen
ilokseni yhä uudelleen saanut huomata, että hiekkakakku ei ole vain elämän tärkein, vaan
viimeaikaisten havaintojen perusteella myös toiseksi ja kolmanneksi tärkein asia.
Elämänhistorialla ja kaikella tapahtuneella on ollut merkitystä myös tämän tutkimuksen
aikana siihen, millaisia voimavarani ovat kulloinkin olleet, miten olen saanut ne käyttööni ja miten olen selvinnyt haasteista.
Kiitän saamastani taloudellisesta tuesta Oulun yliopistoa, Reumasäätiön sairaalaa ja
Sairaanhoitajien koulutussäätiötä. Kiitän myös Reumasäätiön sairaalaa hyvästä tutkimusympäristöstä. Toivon, että tämä tutkimus auttaa sekä fibromyalgiaa sairastavia, heidän
omaisiaan että heitä hoitavaa tiimiä ja sairaanhoitajia työssään. Kiitän Aaron
Antonovskya siitä, että hän on luonut teoriansa, joka on avannut minulle ihmisen elämän
moninaisuuden.
Heinolassa 26.10.2006

Marja Leena Kukkurainen

Lyhenneluettelo
FM
DEPS
Ka.
Kh.
LiSat9
LiSat11
Lv.
SOC-13
SOC-29
OLQ
VAS
15D©

Fibromyalgia
Depressioseula
Keskiarvo
Keskihajonta
Life Satisfaction Checklist, 9 osiota
Life Satisfaction Checklist, 11 osiota
Luottamusväli
Sense of coherence, 13 osiota
Sense of coherence, 29-osiota
Orientation to Life Questionnaire
Visual Analogue Scale
Viisitoista-dimensioinen terveyteen liittyvä elämänlaatumittari

Kuvioluettelo
Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet............................................ 54
Kuvio 2. Koherenssintunteen pysyvyys kuntoutuksen alusta vuoden
seurantaan. ................................................................................................. 70
Kuvio 3. Koherenssintunne ennen kuntoutusta, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.............. 71
Kuvio 4. Koherenssintunne SOC-luokissa ennen kuntoutusta, 4 kk:n ja 12
kk:n kuluttua. ............................................................................................. 72
Kuvio 5. Emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki kuntoutuksen
alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua............................................................... 75
Kuvio 6. Henkilökunnalta saatu emotionaalinen ja tiedollinen tuki eri
osioissa ensimmäisen kuntotusjakson lopussa. .......................................... 79
Kuvio 7. Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-indeksit eri osiossa alussa,
4 kk:n ja 12 kk :n kuluttua. ........................................................................ 82
Kuvio 8. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytymättömien ja tyytyväisten
määrä alussa. .............................................................................................. 84
Kuvio 9. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytyväisten määrä alussa, 4 kk ja 12
kk. .............................................................................................................. 86
Kuvio 10. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytyväisten ja tyytymättömien 15Dindeksi........................................................................................................ 87
Kuvio 11. Elämään kokonaisuudessaan tyytyväisten ja tyytymättömien 15Dindeksi eri osioissa alussa. ......................................................................... 88
Kuvio 12. 15D-indeksi koherenssintunneluokissa kuntoutuksen alussa..................... 89

Taulukkoluettelo
Taulukko 1. Tutkittavien taustatiedot............................................................................. 58
Taulukko 2. Iän, elämänmuutosten lukumäärän, oireiden keston ja
diagnoosista kuluneiden vuosien määrän yhteys
koherenssintunteeseen................................................................................ 73
Taulukko 3. Koherenssintunne koulutusasteen mukaan................................................. 73
Taulukko 4. Läheisten lukumäärä. ................................................................................. 74
Taulukko 5. Läheisiltä saatu emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki
kuntoutuksen alussa sukupuolen mukaan. ................................................. 74
Taulukko 6. Läheisiltä saatu emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki
eri osioissa kuntoutuksen alussa................................................................. 76
Taulukko 7. Läheisten määrä ja emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen
tuki kuntoutuksen alussa. ........................................................................... 77
Taulukko 8. Iän, lasten lukumäärän, oireiden keston ja diagnoosista kuluneiden
vuosien ja sosiaalisen tuen osa-alueiden yhteys........................................ 77
Taulukko 9. Vertaistuki kuntoutuksen alussa eri osioissa. ............................................. 78
Taulukko 10. Henkilökunnalta saatu emotionaalinen ja tiedollinen tuki eri
osioissa ensimmäisen kuntoutusjakson lopussa. ........................................ 80
Taulukko 11. Kipu, uni, uupumus ja yleisvointi kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja
12 kk:n kuluttua. ........................................................................................ 83
Taulukko 12. Masentuneisuus DEPS-mittarilla kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12
kk:n kuluttua. ............................................................................................. 83
Taulukko 13. Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-indeksin ja tilastollisesti
merkitsevien osioiden indeksien erot alkumittauksen ja 12 kk:n
seurantamittauksen välillä koherenssintunneluokissa. ............................... 90
Taulukko 14. Koherenssintunteen yhteys kipuun, uneen, uupumukseen,
yleisvointiin ja masentuneisuuteen. ........................................................... 91
Taulukko 15. Kivun, unen, uupumuksen ja yleisvoinnin ero VASalkumittauksen ja 12 kk:n seurantamittauksen välillä SOCluokissa. ..................................................................................................... 92
Taulukko 16. Tyytyväisten ja tyytymättömien koherenssintunne kuntoutuksen
alussa.......................................................................................................... 93

Taulukko 17. Koherenssintunneluokan, ajan ja niiden yhdysvaikutusten
testisuureet ja p –arvot eri muuttujille........................................................ 94

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Esipuhe
Lyhenneluettelo
Kuvioluettelo
Taulukkoluettelo
Sisällys
1 Johdanto......................................................................................................................... 19
2 Fibromyalgia-oireyhtymä .............................................................................................. 21
2.1 Lihasreumasta fibromyalgiaan................................................................................21
2.2 Fibromyalgiaan liittyvä oireisto..............................................................................23
3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet .................................................................................... 26
3.1 Koherenssintunne ...................................................................................................26
3.1.1 Terveyslähtöinen teoria....................................................................................26
3.1.2 Koherenssintunne-käsitteen määrittely............................................................28
3.1.3 Koherenssintunteen kehittyminen ja pysyvyys................................................29
3.1.4 Demografiset tekijät ja koherenssintunne........................................................31
3.1.5 Koherenssintunteen yhteydestä terveyteen ja elämänlaatuun..........................32
3.1.6 Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne .................................................34
3.2 Sosiaalinen tuki ......................................................................................................36
3.2.1 Sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen tuki............................................................36
3.2.2 Sosiaalinen tuki ...............................................................................................38
3.2.3 Fibromyalgiaa sairastavien sosiaalinen tuki ....................................................41
3.3 Elämänlaatu ............................................................................................................43
3.3.1 Elämänlaatuun liittyvät käsitteet......................................................................43
3.3.2 Terveyteen liittyvä elämänlaatu .......................................................................45
3.3.2.1 Terveyteen liittyvän elämän laadun mittaaminen .....................................47
3.3.3 Elämään tyytyväisyys ......................................................................................47
3.3.4 Fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatu..........................................................49
3.4 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja aikaisemmista
tutkimuksista .........................................................................................................51

4 Tutkimusasetelma ja tutkimustehtävät........................................................................... 54
5 Aineisto ja menetelmät .................................................................................................. 56
5.1 Aineiston keruu ja aineiston kuvaus .......................................................................56
5.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit..............................................................................58
5.2.1 Koherenssintunne ............................................................................................59
5.2.2 Sosiaalinen tuki ...............................................................................................59
5.2.3 Terveyteen liittyvä elämänlaatu .......................................................................60
5.2.4 Sairauteen liittyvät oireet ja masentuneisuus...................................................61
5.2.5 Elämään tyytyväisyys ......................................................................................62
5.3 Aineiston analyysi ..................................................................................................62
5.3.1 Aineiston muokkaus tilastollista käsittelyä varten...........................................62
5.3.2 Tilastolliset menetelmät...................................................................................63
5.4 Mittareiden luotettavuus .........................................................................................64
5.4.1 Koherenssintunteen mittari..............................................................................65
5.4.2 Sosiaalisen tuen mittarit...................................................................................65
5.4.3 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari.......................................................67
5.4.4 Sairauteen liittyvät oireet ja masentuneisuus...................................................68
5.4.5 Elämään tyytyväisyyden mittari ......................................................................68
5.5 Eettiset näkökohdat.................................................................................................69
6 Tulokset ......................................................................................................................... 70
6.1 Koherenssintunne ...................................................................................................70
6.1.1 Koherenssintunne ja sen pysyvyys vuoden seuranta-aikana............................70
6.1.2 Taustamuuttujien yhteys koherenssintunteeseen .............................................72
6.2 Sosiaalinen tuki ......................................................................................................74
6.2.1 Läheisten määrä...............................................................................................74
6.2.2 Läheisiltä saatu sosiaalinen tuki ......................................................................74
6.2.3 Vertaisryhmältä saatu sosiaalinen tuki.............................................................77
6.2.4 Tuki henkilökunnalta .......................................................................................78
6.2.5 Koherenssintunne ja sosiaalinen tuki...............................................................80
6.3 Elämänlaatu ............................................................................................................81
6.3.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu .......................................................................81
6.3.2 Sairauden keskeiset oireet: kipu, uni, uupumus, yleisvointi ja
masentuneisuus................................................................................................82
6.3.3 Elämään tyytyväisyys ......................................................................................84
6.3.4 Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys................................86
6.4 Koherenssintunteen ja elämänlaadun välinen yhteys .............................................89
6.4.1 Koherenssintunne ja terveyteen liittyvä elämänlaatu ......................................89
6.4.2 Koherenssintunne ja sairauden keskeiset oireet...............................................90
6.4.3 Koherenssintunne ja elämään tyytyväisyys .....................................................92
6.5 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista.......................................................94
7 Pohdinta......................................................................................................................... 97
7.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset .......................................................................97
7.1.1 Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne ja sen pysyvyys vuoden
seuranta-aikana ................................................................................................97
7.1.2 Fibromyalgiaa sairastavien sosiaalinen tuki ....................................................99

7.1.3 Fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatu ja elämänlaadussa tapahtuvat
muutokset vuoden seuranta-aikana................................................................100
7.1.4 Koherenssintunteen, terveyteen liittyvän elämänlaadun ja elämään
tyytyväisyyden välinen yhteys.......................................................................103
7.2 Tutkimuksen luotettavuus.....................................................................................105
7.3 Tutkimuksen merkitys ..........................................................................................107
7.4 Jatkotutkimushaasteet...........................................................................................108
Lähdeluettelo
Liitteet

1 Johdanto
Tämä tutkimus on lähtenyt tarpeesta kehittää fibromyalgiaa sairastavien kuntoutuksen
voimavara- ja terveyskeskeistä lähestymistapaa. Tutkimuksen käynnistämisen yhteydessä
työryhmässä pidettiin tärkeimpänä kehittämiskohteena asiakkaan voimavarojen arviointia
kuntoutuksen lähtökohtana. Tutkimuksen keskeisenä viitekehyksenä on Aaron
Antonovskyn terveyslähtöinen teoria (Antonovsky 1979, 1987) ja sen keskeinen käsite
koherenssintunne, joka on yhteydessä terveyteen. Teoriaan kuuluvat oleellisesti
sosiaaliset voimavarat, joita tässä tutkimuksessa ovat sosiaalinen tuki, vertaistuki ja
henkilökunnalta saatu tuki. Kokonaisvaltaista, biopsykososiaalista lähestymistapaa ja
huomion suuntaamista voimavaroihin voimavaravajeen sijasta pidetään tarkoituksenmukaisena kuntoutuksessa (Järvikoski 1994, Järvikoski & Härkäpää 1995, Järvikoski ym.
2003), mutta ennen kaikkea se on tärkeää fibromyalgiapotilaiden kohdalla (Bruckenthal
2004, Engel 1979, 1980, Isomeri ym. 2001, Malt ym. 2002, Schaefer 2004).
Kuntoutuksen luonteeseen kuuluvat dialogisuus, asiakkaan osallistuminen ja sellaiset
toimintamallit, jotka auttavat asiakkaan voimaantumista ja sitoutumista terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Koherenssintunne soveltuu terveyden
edistämistä koskevaan tutkimukseen ja käytäntöön hoitotyössä. Vuorovaikutus, jossa
asiakas voi olla mukana häntä koskevassa päätöksenteossa, on omiaan vahvistamaan
koherenssintunnetta. (ks. esim. Antonovsky 1996, Lindström & Eriksson 2005, Eriksson
& Lindström 2005, Sullivan 1989.)
Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä on kuntoutuksessa olleet fibromyalgiaa sairastavat. Väestöstä noin 10–11 % kärsii laaja-alaisesta kroonisesta kivusta. Näistä noin
viidesosalla voidaan todeta fibromyalgia-oireyhtymä. (Mease 2005.) Eri maissa tehtyjen
tutkimusten mukaan 0,7–4 % väestöstä sairastaa fibromyalgiaa (Prescott ym. 1993, Raspe
& Baumgartner 1993, Wolfe ym. 1995, White ym. 1999, Lindell ym. 2000, Carmona ym.
2001, Mease 2005) ja heistä 3,4 % on naisia ja vain 0,5 % on miehiä. Suomalaisessa
väestössä esiintyvyydeksi on todettu 0,75 % (Mäkelä & Heliövaara 1991), mutta
tutkimuksessa eivät olleet käytössä nykyiset kriteerit (Wolfe ym. 1990). Fibromyalgiaan
voivat sairastua sekä lapset ja nuoret (Mikkelsson 1998, Anthony & Schanberg 2001) että
aikuiset. Sairastavuushuippu on 20–50 ikävuosien välillä (Hannonen 2002).
Fibromyalgiapotilaat edustavat 5–6 %:a yleislääkärin vastaanotolla käyvistä asiakkaista ja noin 10–20 %:a reumatologin vastaanotolla käyvistä asiakkaista (Mease 2005).
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Kaikki fibromyalgiaa sairastavat eivät käytä terveydenhuollon palveluja, mutta niistä,
jotka hakeutuvat hoitoon, vain harva paranee (Ledingham ym. 1993). Hoitoon hakeutuvien ennuste on huonompi kuin muiden fibromyalgiapotilaiden (Crook ym. 1989,
McBeth ym. 2001).
Fibromyalgian syntyä ei tarkasti tunneta, ei ole löydetty yksiselitteistä syytä oireiluun
eikä ole olemassa parantavaa hoitoa. Radiologisissa tutkimuksissa tai verikokeissa ei ole
objektiivisia löydöksiä, joilla sairauden voi todeta tai sen aktiviteettia tai paranemista
voisi arvioida. Sen vuoksi on sitäkin tärkeämpää mitata elämänlaatua ja seurata siinä
tapahtuvia muutoksia. Fibromyalgian taustalla nähdään useita tekijöitä, jotka
myötävaikuttavat ja ylläpitävät keskushermoston herkistymistä. Hoidossa on käytössä
useita erilaisia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on hillitä oireita, parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua. (Hannonen 2002, Hannonen & Mikkelsson 2004, Mease 2005.)
Tämänhetkisessä psykosomaattisessa lääketieteessä sairaus ymmärretään altistavien
tekijöiden, oireita aiheuttavien tekijöiden ja oireita ylläpitävien tekijöiden vuorovaikutuksena. Tämän mallin mukaisesti fibromyalgiaa sairastavien hoidossa kaiken
hoidon tavoitteena on katkaista herkistymisen kierre. Tarvitaan useita erilaisia hoitomenetelmiä, kuten lääkehoitoa, rentoutumistekniikoiden oppimista, aerobista liikuntaa ja
harjoittelua, elämäntapojen muutosta ja psykoterapiaa (Malt 2002).
Viime vuosikymmenen aikana terveydenhuolto on saanut yhä enemmän ratkaistavakseen ongelmia, joissa on kyse sairaudesta, jota ei ole mahdollisuus täydellisesti
parantaa. Asiantuntijoilta odotetaan kykyä toimia sairauden ja hoidon asiantuntijuuden
lisäksi myös elämänlaadun asiantuntijoina (Aggernaes 1994.) Terveyteen liittyvää
elämänlaadun mittaamista perustellaan sillä, että saadaan laajemmin selville, mikä
vaikutus terveydellä ja sairastamisella on ylipäänsä ihmisen elämään, miten sairaus
rajoittaa tai mitä sairaudesta riippumatta on mahdollista tehdä (Hunt 1997, Tennant
1995).
Antonovsky toivoi hänen toisen kirjansa esipuheessa, että hänen dynaaminen terveyden teoriansa voisi palvella myös sairaanhoitajia (Antonovsky 1987). Sairaanhoitajan
tehtävä kuntouttavassa hoitotyössä on yhtenä moniammatillisen tiimin jäsenenä kuulla ja
arvioida fibromyalgiaa sairastavan kulloistakin tilannetta voidakseen tukea häntä elämän
laadun ylläpitämisessä (Schaefer 2004). Hoitotyön yhtenä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa
ne ammatilliset toiminnot, joilla voidaan lisätä ja mahdollistaa fibromyalgiaa sairastavalle
paras mahdollinen elämänlaatu sairaudesta huolimatta. (Cudney ym. 2002, Draper 1997.)
Aikaisemmin fibromyalgiaa sairastavia koskevia tutkimuksia, joissa olisi laajasti
tutkittu sekä koherenssintunnetta, sosiaalista tukea että elämänlaatua, on hakutuloksena
löytynyt vain yksi tutkimus (Söderberg ym. 1997). Kyseisessä tutkimuksessa on
koherenssintunteen lisäksi tutkimuskohteena päivittäinen stressi ja subjektiivinen
psyykkinen hyvinvointi ja tyytyväisyys elämään. Tässä tutkimuksessa kuvataan
fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea, elämänlaatua, elämään
tyytyväisyyttä, niiden välistä yhteyttä ja muutoksia vuoden aikana. Elämänlaatua
tarkastellaan yksilön näkökulmasta terveyteen liittyvän elämänlaadun, sairauden
keskeisten oireiden sekä elämään tyytyväisyyden kautta.

2 Fibromyalgia-oireyhtymä
2.1 Lihasreumasta fibromyalgiaan
Fibromyalgian kipu-uupumusoireyhtymän kliininen kuvaus on raportoitu jo 1800-luvulla.
Oireistoa on alkuvaiheessa kutsuttu muun muassa neurasteniaksi (neurastenia tai nervous
exhaustion) (Beard 1869) ja lihasreumaksi aina siihen asti, kun sitä 1900-luvun alussa
alettiin kutsua fibrositiksi (Gowers 1904). Oireyhtymä säilyi fibrosiitin nimellä aina
1970-luvulle, jolloin oireyhtymää alettiin kutsua fibromyalgiaksi. Hench toi esiin, että
fibrositis viittaa tulehduksellisiin piirteisiin, joita tässä oireyhtymässä ei voida todeta ja
ehdotti, että oireyhtymää kuvaa paremmin fibromyalgia. (Hench 1976.) Lisäksi tuotiin
esiin oireyhtymään liittyvät uniongelmat (Smythe & Moldofsky 1978, Mease 2005,
Wolfe ym. 1990).
Fibromyalgia-oireyhtymästä on ollut erilaisia näkemyksiä ennen kuin syntyi tällä
hetkellä olemassa oleva käsitys diagnoosin määrityksestä. Muun muassa kipupisteiden
määrästä ja muiden oireiden mukaan ottamisesta on oltu eri mieltä. Joidenkin mielestä
esimerkiksi kivun lisäksi myös muut oireet tulee ottaa huomioon, mutta jo kaksi
voimakasta kipua tuottavaa kipupistettä riittää fibromyalgia diagnoosin asettamiselle
(Yunus ym. 1981, Bennett 1981). Toisaalta on korostettu kipupisteiden riittävää määrää
ottamatta mukaan kivun laaja-alaisuutta tai paikallisuutta (Wolfe & Cathey 1983, Wolfe
1986). Fibromyalgian diagnostiset kriteerit määriteltiin ja niitä alettiin käyttää vuonna
1990. Fibromyalgia kuuluu diagnoosiluokituksessa määrittelemätön reumatauti -luokkaan
(FM, diagnoosikoodi M79.0). American College of Rheumatologyn (ACR) laatimien
kriteerien mukaan annettava fibromyalgia-diagnoosi edellyttää laaja-alaista kipua, joka
on kestänyt ainakin kolme kuukautta. Lääkärin painaessa noin neljän kg:n voimalla
määrättyihin vartalon kohtiin tulee kehossa esiintyä vähintään 11 kivuliasta kohtaa eli
kipupistettä 18 luokitellusta pisteestä (Wolfe ym. 1990, Tautiluokitus ICD-10, 1995).
Vaikka ongelmallisen oireilun saama diagnoosi ja luokittelukriteerit ovat tuoneet
helpotusta sekä potilaalle että hoitavalle henkilökunnalle, silti edelleen fibromyalgiadiagnoosista käydään keskustelua. Monella laaja-alaisesta kivusta kärsivällä ihmisellä on
vähemmän kuin 11 kipupistettä kehon eri puolilla. On myös esitetty arvosteluja sitä
kohtaan, että kriteerit keskittyvät yksipuolisesti kipuun, ja oireyhtymän muut tärkeät
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oireet kuten väsymys, kognitiiviset häiriöt, unihäiriöt ja psyykkinen ahdistus jäävät
kriteereissä vaille huomiota, vaikka liittyvät oleellisesti tähän oireyhtymään. (Mease
2005.) Fibromyalgiaan on todettu kuuluvan erilaisia alaryhmiä. Osalla sairaus kehittyy
akuutisti ja siihen saattaa liittyä jokin virusinfektio, kun taas osalla sairaus kehittyy
hitaasti kroonistuen (Wittrup ym. 2001). Osalla potilaista on todettu persoonallisuudessa
neuroottisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja yleistä ahdinkoa tai kärsimystä
(Giesecke ym. 2003, Malt 2002). Osalla kipukynnys on erilainen (Hurtig ym. 2001) ja
kivunhallinta ja siihen liittyvä ahdistuneisuus vaihtelee (Giesecke ym. 2003). Fibromyalgia-diagnoosin saaneet potilaat täyttävät usein myös krooninen uupumus -oireyhtymän
kriteerit (Nørregaard ym. 1993, Turk 2002, Walen ym. 2002).
Oireiston kehittymiseen ja sairauden puhkeamiseen on olemassa useita teorioita.
Taustalla nähdään erilaisia metabolisia ja hormonaalisia muutoksia, jotka laukaisevat
oireiston lihaksistossa, tai psykososiaalisia tekijöitä, jotka johtavat sairauskäyttäytymisen
kautta metabolisiin ja hormonaalisiin muutoksiin ja sitä kautta fibromyalgia-oireiston
syntyyn. Sairauden kehittymiseen voi olla alttiutta monista syistä, kuten yksilölliset
tekijät (fyysiset, psyykkiset, perimä, sairaushistoria ja elämäntavat), työelämän
rasittavuus, työtyytyväisyys ja työorganisaatio sekä sosiaaliset tekijät (koulutus, tulotaso,
sosiaalinen tuki ja perhetilanne). Yksilön saama palaute, kuten puuttuva tuki ja ymmärrys
läheisiltä perhepiirissä ja työyhteisössä on yksi sairauden kehittymiseen vaikuttava tekijä.
(Hannonen 2002, Hannonen & Mikkelsson 2004). Fibromyalgiaan on liitetty monia
laukaisevia tekijöitä, kuten trauma, infektiot, emotionaalinen stressi, katastrofit,
autoimmuunisairaudet ja muut kiputilat (Clauw & Crofford 2003, Daoud & Barkhuizen
2002, Hannonen 2002, Mease 2005).
Sairauden syntymekanismeihin ja normaalista poikkeaviin löydöksiin liittyviä
tutkimuksia on runsaasti, mutta niiden kausaalinen yhteys fibromyalgiaan on edelleen
epäselvä. Potilaiden keskushermoston kivunkäsittely- ja stressivastemekanismit toimivat
poikkeavasti ja kipukynnys on alempi kuin terveiden (Mikkelsson & Hannonen 2004).
Tässä tutkimuksessa painottuu potilaan psykososiaalinen hyvinvointi eikä laajaan
fibromyalgiaan liittyvään patofysiologiaan ole tässä tutkimuksessa mahdollisuutta.
Asiasta on saatavilla viimeaikaisia tutkimustuloksia muualla (esim. Mease 2005).
Vaikka monet oireet ovat saaneet diagnoosin, sitä siitä huolimatta se herättää keskustelua myös lääketieteen asiantuntijoiden taholla (Ehrlich 2003, Gordon 2003, Hannonen &
Mikkelsson 2004). Sairaus monine oireineen rajoittaa potilaiden jokapäiväistä elämää.
Koska sairaus ei näy ulospäin, fibromyalgiaa sairastavat menettävät uskottavuuttaan ja
heihin suhtaudutaan negatiivisesti. (Söderberg 1999.) Kun sairauden oikeutuksen
hakeminen tulee keskeiseksi asiaksi, voi se toimia jopa toipumisen esteenä (Bentall ym.
2002, Hadler 1996, 1997) ja viedä pohjan positiivisilta tuloksilta (Hatcher & House
2003). Sairaus, joka ei ole uskottava, vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaaliseen
tukeen (Espwall & Olofsson 2002a). Naiset, joilla on määrittelemätön tuki- ja
liikuntaelinsairaus ovat vuorovaikutuksessa harvempien ihmisten kanssa ja saavat vähän
emotionaalista tukea (Espwall & Olofsson 2002b). Fibromyalgiaa sairastava voi jäädä
sairauteen liittyvien asenteiden seurauksena ilman sosiaalista tukea sekä yksityiselämässään että työssään (Bultman 2002, Prins ym. 2004).
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2.2 Fibromyalgiaan liittyvä oireisto
Fibromyalgian keskeiset oireet ovat pääasiassa lihaksissa ja pehmytosakudoksissa
esiintyvä kipu, väsymys ja unihäiriöt. Kipu on syvää, laaja-alaista, jäytävää ja polttavaa
pakotusta, joka on usein säteilevää ja vaihtelevaa. Potilaat arvioivat kivun usein
voimakkaammaksi kuin mitä nivelreumaa sairastavat arvioivat oman kipunsa
(Goldenberg 1998). Potilaiden unenlaatu on usein huono, heillä on vaikeuksia nukahtaa
tai he heräävät usein yön aikana. Potilaat kuvaavat erityisesti aamulla esiintyvää
voimakasta väsymystä, joka pahenee uudelleen iltapäivällä. Väsymys imee sekä fyysiset
että psyykkiset voimavarat (Hyyppä ym. 1998). Fibromyalgian oireet ovat varsin pysyviä
(Baumgartner ym. 2002, Hyyppä ym. 1998). Kuuden vuoden seurannassa on todettu, että
alueellinen kipu on lisääntynyt seuranta aikana, mutta jonkin verran on tapahtunut
paranemista psyykkisessä hyvinvoinnissa, yleisessä terveydentilassa ja vitaalisuudessa
(Baumgartner ym. 2002).
Lisäksi sairauteen kuuluu jäykkyyttä erityisesti fyysisen harjoituksen jälkeen, ihon
arkuutta, ärtynyt paksusuoli, virtsarakon ärsytystä, kognitiivisia häiriöitä (keskittymiskyvyttömyys, uuden oppimisen ongelmia, vaikeus sopeutua uusiin ja vaihteleviin
tilanteisiin), jännitys- tai migreenipäänsärkyä, huimausta, turvotusta ja erilaisia
neurologisia oireita (pistely, puutuminen ja levottomat jalat). (Aaron ym. 2000, Aaron &
Buchwald 2001, Mease 2005, Mikkelsson & Hannonen 2004, Wolfe ym. 1990.)
Psykososiaalisista, kognitiivisista ja neurobiologisista oireista osalle on ominaista
korkea kipuherkkyys, mutta vähäinen ahdistus ja masennus, kun taas toisilla on enemmän
affektiivisia oireita ja siihen liittyen joko vähäinen tai suuri kipuoireilu (Giesecke ym.
2003). Viime aikoina on tutkittu fibromyalgian ja neuropaattisen kivun välistä yhteyttä
(Crofford 2005, Dworkin & Fields 2005, Rowbotham 2005). Neuropaattisen kivun syntymekanismiin kuuluvat hermojärjestelmään liittyvä vaurio ja toimintahäiriö, joiden
merkityksestä ja osuudesta fibromyalgiaan ei ole vielä riittävästi selvyyttä (Crofford
2005). Fibromyalgiaan ja uupumusoireyhtymään liittyy samankaltaisia oireita, ja noin
80 % fibromyalgiaa sairastavista täyttää lisäksi kroonisen uupumusoireyhtymän kriteerit
(Mease 2005).
Fibromyalgiaan liittyy myös psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta
(Mikkelsson & Hannonen 2004). Masennus kuuluu usein kroonisen kivun oireisiin. On
olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, poikkeaako fibromyalgiapotilaiden masennuksen aste
muiden kroonisen kivun potilaiden masennuksen asteesta (Ahles ym. 1987, Hudson &
Pope 1989, Sayar ym. 2004a,), ja joidenkin mukaan fibromyalgiaa sairastavien
psyykkinen profiili ei eroa merkitsevästi muiden pitkäaikaisesti sairaiden kroonisesti
kipuilevien potilaiden löydöksistä (Hannonen 2002).
Arviot masennuksen esiintymisestä fibromyalgiapotilailla vaihtelevat 20 %:n ja
86 %:n välillä, mutta esiintyvyys on kuitenkin korkeampi fibromyalgiaa sairastavilla kuin
terveillä (Hudson & Pope 1989). Epsteinin tutkimuksessa arvioitiin fibromyalgiapotilaiden depression esiintyvyyden olevan 22 % ja elinikäisen esiintyvyyden 68 % (Epstein
ym. 1999). Suomalaisessa aineistossa reumatologian poliklinikalla käyvistä naispuolisista
fibromyalgiapotilaista voitiin 67 %:lla todeta jonkinasteinen masennusdiagnoosi ja
vertailuryhmällä vain 26 %:lla (Rahinantti 1998). Nørregaardin tutkimuksessa olleista
30 % (n = 83) ilmoitti kärsineensä masennuksesta tai psykiatrisesta sairaudesta
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(Nørregaard ym. 1993). Fibromyalgiaa (n = 25) ja laaja-alaista kipua (n = 23) sairastavien
aineistossa (n = 48) oli yli 60 %:lla potilaista psyykkisen sairauden piirteitä (Moral ym.
1997).
Krooninen kipu voi olla myös piilevän tai alkavan masennuksen oire, ja kroonista kipua pidetään eräänä masennuksen muotona. Krooniseen kipuun kuuluu samankaltaisia
monimuotoisia oireita kuin masennukseen, esimerkiksi unettomuus, väsymys ja alakuloisuus ja tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, kuten ylitunnollisuus, idealisaatiotaipumus,
työriippuvuus ja sovinnaisuus. Masennus on seurausta pitkään jatkuneesta psyykkisestä
ristiriidasta vaatimusten ja voimavarojen välillä. (Blumer & Heilbronn 1982, Salminen &
Saarijärvi 1995.)
Kipupotilailla depressio on yhteydessä tavallista suurempaan kipuoireiluun, kovempaan kivun intensiteettiin ja kivun pidempään kestoon (Bair ym. 2003). Suomalaisessa
tutkimuksessa on todettu, että masennuksen aste ja kivun intensiteetti eivät fibromyalgiaa
sairastavilla ole yhteydessä toisiinsa toisin kuin reumapotilailla (Viitanen ym. 1993).
Thiemen ym. tutkimuksessa todettiin, että vaikka mielialahäiriöiden ja ahdistuksen määrä
oli fibromyalgiapotilailla kolme kertaa suurempi kuin normaalissa väestössä, olivat
masennuksen ja ahdistuksen määrät silti riippumattomia koetusta kivun asteesta (Thieme
ym. 2004). Masennuksen ja ahdistuksen on raportoitu olevan yhteydessä fibromyalgiaa
sairastavien kipuun ja sairauden vakavuuteen, mutta ei kuitenkaan kaikilla potilailla
(Kurze ym. 1998). Fibromyalgiaa sairastavat kokevat olevansa toivottomampia,
pelokkaampia, levottomampia, riippuvaisempia ja sairaampia kuin terveet verrokit
(Söderberg ym. 1997). Fibromyalgiaa sairastavilla on myös vaikeuksia tunnistaa tunteita
(Sayar ym. 2004).
Yhteenvetona voidaan todeta, että fibromyalgia on sairaus, jonka syistä ei ole toistaiseksi yksimielisyyttä. Vaikka diagnoosi on helpottanut joiltain osin potilaiden epävarmuutta, sairauden diagnostiset kriteerit eivät sellaisenaan anna kuvaa sairauden
monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä arkielämään. Sairauteen liittyvä epävarmuus,
kivut ja psykososiaalinen oireisto vaikuttavat monella tavalla ihmisen kykyyn selviytyä
arjessa. Vaikutukset voivat näkyä myös sosiaalisessa tuessa ja ihmissuhteissa, jotka
voivat viedä hyvinvointiin käytettävissä olevia voimavaroja.
Fibromyalgian oireisto vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun, joten hoidossa on
oireiden lievityksen lisäksi pyrittävä erilaisin keinoin tukemaan elämänlaatua. Ahdistuksen ja/tai masentuneisuuden vähentäminen, positiivisten stressin hallintakeinojen
kehittäminen, päivittäinen vaihtelevat oireet, luottamus terveydenhuoltohenkilökuntaan,
läheisten ja ystävien ymmärtävä suhtautuminen tilanteeseen, toiminta ja suunnitelmien
toteuttaminen ovat keinoja elämänlaadun ylläpitämisessä. (Martinez 2004).
Fibromyalgiaa sairastavia pyritään tukemaan kuntoutuksen keinoin. Lääkinnällisestä
kuntoutuksesta annetun asetuksen mukaan kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja
ylläpitää kuntoutujan fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää ja
tukea hänen elämäntilanteensa hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä
toiminnoissa (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 2006). Fibromyalgian sairastuvuushuippu on aikuisuuden keskellä 20.-50. ikävuoden välillä. Elämä saattaa olla
rajoittunutta, koska oireet huonontavat elämänlaatua ja johtavan toimintakyvyn laskuun
ja työkyvyttömyyteen. (Hannonen 2002.) Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on
tärkeää, sillä vaikeista oireista ja sairastamisesta huolimatta fibromyalgia-diagnoosi ei ole
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peruste työkyvyttömyyseläkkeeseen, joka edellyttää Suomessa pysyvää toimintakyvyn
heikkenemistä (Hannonen & Mikkelsson 2004).
Kuntoutuksessa lähtökohtana on ihmisen laaja-alainen toimintakyky ja sen kohentaminen. Esimerkiksi ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
toimintakyvyn luokittelussa otetaan huomioon, mitä ihmisen terveys merkitsee ja mitä se
vaikuttaa arkielämässä. Toimintakyvyssä arvioidaan subjektiivisesti ja objektiivisesti
kehon toiminta ja rakenne, ihmisen kyky toimia ja osallistua sekä erilaiset ympäristötekijät ja esteet. Ihmisen toimintakyky näyttäytyy arjen konkreettisissa tilanteissa. (WHO
2006.)

3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
3.1 Koherenssintunne
3.1.1 Terveyslähtöinen teoria
Aaron Antonovskya (1924–1994) voidaan pitää salutogeenisen eli terveyslähtöisen
teorian kehittäjänä. Hän etsi vastausta kysymykseen: miksi tietyssä riskiryhmässä,
tietyistä stressitekijöistä huolimatta toiset sairastuvat ja toiset eivät, ja mikä saa ihmisen
säilymään kaikesta huolimatta terveenä. Antonovsky oli ensimmäinen, joka toi esiin
tarpeen kiinnittää huomiota ihmisen voimavaroihin ja terveyteen sairauden ja patogeenisen eli sairauksiin ja niiden syihin keskittyvän orientaation sijasta. Hän kuvasi perusteellisesti terveyden teoriansa ja siihen liittyvän koherenssintunteen mittarin (OLQ–
Orientation to Life Questionnaire) ja vahvisti sen empiirisesti. (Antonovsky 1979, 1987.)
Salutogeenisen kysymyksen herääminen liittyy Aron Antonovskyn tekemään
tutkimukseen, jossa hän 1970-luvulla tutki vuosina 1914–1923 syntyneiden naisten
sopeutumista vaihdevuosiin. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa sitä, oliko vastaaja
ollut keskitysleirillä. Analysoidessaan tuloksia Antonovsky huomasi, että tuolloin siellä
16–25 vuoden ikäisinä olleet nuoret olivat selviytyneet elämässä sekä emotionaalisesti
että fyysisesti kohtuullisen hyvin (Antonovsky 1979). Tästä alkoi kehittyä salutogeeninen
teoria ja sen keskeinen käsite koherenssintunne. Käsitteelle antoi nimen Aaron
Antonovskyn vaimo Helen Antonovsky. Koherenssintunnetta on tutkittu paljon myös
Suomessa elämänhallintaan (Peltonen 1994, Suominen ym. 1994), työhyvinvointiin
(Feldt 1997, 2000, Hakanen 2004, Kalimo ym. 2003, Kalimo & Vuori 1988, Kivimäki
ym. 1997, 1998) ja terveyteen yhteydessä olevana ja sitä ennustavana tekijänä (Eriksson
1990, Kivimäki ym. 2000, Suominen ym. 1994).
Salutogeenisessa teoriassa on kuvattu sekä koherenssintunne että keskeiset käsitteet ja
niiden yhteys terveyteen. Yksi keskeisin käsite on stressi ja stressin hallinta. Koherenssintunne on yhteydessä siihen, muodostuuko erilaisista jännitystilanteista stressi, pystyykö
ihminen ehkäisemään sen tai määrittelemään jopa tervetulleena haasteena. Koherenssintunne ei itsessään kuitenkaan ole stressinhallintakeino (Antonovsky 1987). Ihmiselämälle
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on ominaista eläminen jatkuvasti erilaisten stressitekijöiden ja jännitteiden kanssa, ja siitä
huolimatta jopa suurten stressitekijöiden kohtaamina jotkut selviävät ja jopa voivat hyvin.
Tämä on näkökulma, jota Antonovskyn salutogeeninen teoria pyrkii kuvaamaan.
Ratkaisevaa on se, miten ihminen olemassa olevien voimavarojensa avulla yhä uudelleen
ja uudelleen kohtaa erilaiset elämän haasteet. (Antonovsky 1987.)
Stressitekijöihin kuuluu erilaisia sisäisiä, sosiaalisissa suhteissa ja elämäntilanteissa
olevia kriisejä sekä tavoitteiden ja keinojen välillä olevia ristiriitoja. Vahva koherenssintunne auttaa muuttamaan elämässä sellaisia asioita ja olosuhteita, jotka heikentävät
koherenssintunnetta. Jos koherenssintunne on vahva, ihminen tekee luontaisesti valintoja,
jotka vahvistavat sitä edelleen. Toisaalta ihminen, jolla on heikko koherenssintunne, alkaa
tehdä valintoja, jotka taas puolestaan vievät häntä heikompaan suuntaan. Näin on
olemassa pysyvä, mutta kuitenkin dynaaminen taipumus kohti johdonmukaisuutta,
yleistynyttä orientaatiota elämässä, pysyvyyttä ja jatkuvuutta. (Antonovsky 1979.)
Teorian kognitiivista painotusta on kritisoitu, koska siinä ei liitetä emotionaalista
kokemusta koherenssintunne-käsitteeseen eikä yhdistetä sosiologisia ja psykologisia
muuttujia teoriaan. Myöskään sitä, miten sosiaalinen tuki saa aikaan tai muokkaa
koherenssintunnetta, ei kuvata. Ei osata täsmällisesti sanoa, onko koherenssintunne vain
sosiaalisen ympäristön stressitekijöiden välittäjä vai vaikuttaako se itsenäisesti
hyvinvointiin (Siergist 1993). Antonovsky tunnisti teoriaan liittyvät ongelmat, mutta ei
silti laajentanut teoriaansa (Geyer 1997). Kun ihminen valitsee toimintatapojaan ja
keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, hän ohjautuu teorian mukaan suureksi osaksi
rationaalisesti.
Tunteet
tulevat
kuitenkin
mukaan
esimerkiksi
vaikeissa
ongelmanratkaisutilanteissa tai stressitilanteessa ja tuottavat vaikeuksia; varsinkin silloin,
jos koherenssintunne on heikko. (Geyer 1997.)
Antonovsky perustelee emotioiden merkitystä viitaten eri teoreetikoihin (Antonovsky
1987, Haan 1977, Kroeber 1963). Saman stressitekijän synnyttämät emotiot ja niiden
aikaansaamat seuraukset ovat erilaisia riippuen siitä, onko ihmisellä heikko vai vahva
koherenssintunne. Vahvan koherenssintunteen omaavat ihmiset kokevat stressitilanteissa
selkeästi kohdennettavia tunteita (esim. suru, pelko, kipu, viha, syyllisyys), jotka ovat
ymmärrettäviä ja merkityksellisiä ja toimivat motivaation perustana ongelman ratkaisussa. Sen sijaan heikon koherenssintunteen omaavalla saattaa sama tekijä nostattaa
diffuuseja tunteita (levottomuus, häpeä, toivottomuus, raivo, hämmennys), jotka johtavat
mieluummin tiedostamattomiin defensseihin ja lamaannuttavat kuin toimisivat ongelmanratkaisua motivoivina tekijöinä. (Antonovsky 1987, Haan 1977, Kroeber 1963.)
Eriksson & Lindström eivät tue kaikilta osin teoriaa kohtaan esitettyä kritiikkiä.
Koherenssintunnemittarin validiteetti on tutkimusten systemaattisen analyysin mukaisesti
hyvä (Eriksson & Lindström 2005). Eriksson ja Lindström tuovat esiin, että
tutkimustulokset tukevat teoriaa ja koherenssintunne on tärkeä ja soveltuu terveyden
edistämiseen (Eriksson & Lindström 2006). Koherenssintunteen mittarista ja sen
rakenteesta, koherenssintunteen pysyvyydestä ja yhteydestä terveyteen on julkaistu
runsaasti tieteellistä tutkimusta myös Suomessa (esim. Feldt 2000). Edelleen on tarvetta
tutkia ja kehittää terveyslähtöisen teorian soveltamista käytäntöön (Eriksson & Lindström
2005, Horsburgh 2000).
Koherenssintunteen lähikäsitteitä ovat muun muassa pystyvyys (self-efficacy)
(Bandura 1977, 1982, 1986), sisäinen ja ulkoinen hallintakäsitys tai kontorolliodotustyyli
(internal or external locus of control) (Rotter 1966, 1975, Wallston & Wallston 1978) ja
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opittu avuttomuus (learned helplessness) (Seligman 1975). (Sullivan 1993.) Koherenssintunnetta edellisiä käsitteitä lähempänä on kestävyys (hardiness), johon liittyy kyky hallita
omaa ympäristöään, oma vastuu stressin negatiivisten vaikutusten käsittelyssä sekä
elämän ottaminen haasteena ja sitoutuneena (Kobasa 1979, Kobasa ym. 1982). Myös
optimismiin liittyy tietty luottamus (confidence), joka sisältyy myös koherenssintunteeseen (Scheier & Carver 1987).

3.1.2 Koherenssintunne-käsitteen määrittely
Koherenssintunne on yleinen elämänorientaatio, joka ilmaisee, miten paljon ihmisellä on
yleistynyt ja silti myös dynaaminen luottamuksen tunne siitä, että sisäinen ja ulkoinen
maailma on ennustettavissa, ja todennäköisesti asiat menevät niin hyvin kuin on kohtuullista odottaa (Antonovsky 1979).
Koherenssintunne (sense of coherence, SOC) on yleinen elämänasenne, joka ilmaisee
miten yleistynyt, kestävä ja silti dynaaminen luottamuksen tunne (feeling of confidence)
ihmisellä on siitä, että (1) elämässä sekä sisäisestä että ulkoisesta ympäristöstä tulevat
ärsykkeet ovat sellaisia, että ne ovat ymmärrettävissä, ne ovat ennustettavissa ja
selitettävissä, että (2) ihmisellä on saatavilla voimavaroja kohdata tämän ärsykkeen
edellyttämät vaatimukset ja että (3) nämä vaatimukset ovat haasteellisia, niihin
kannattaa vastata ja sitoutua (Antonovsky 1987,19).
Ihminen havainnoi maailmaa ja itseään tämän orientaation perustalta. Kohdatessaan
haasteita vahvan koherenssintunteen omaava ihminen motivoituu kohtaamaan ne
(merkityksellisyys). Hän uskoo, että haaste on ymmärrettävä (ymmärrettävyys) ja uskoo,
että resurssit tähän kohtaamiseen ovat saatavilla (hallittavuus). Teoriassa on motivaatio-,
kognitiivinen ja toimintaan liittyvä osa. (Antonovsky 1996.)
Ymmärrettävyys kuvaa sitä, miten mielekkäänä ihminen kokee joko ulkoisesta tai
sisäisestä ympäristöstä kohtaamansa ärsykkeen kognitiivisessa mielessä. Ärsyke on
järjestelmällistä informaatiota, johon liittyy johdonmukaisuutta. Se on rakenteeltaan
mieluummin selkeä kuin kaoottinen, sattumanvarainen, järjestäytymätön tai käsittämätön.
Ihminen, jolla on vahva koherenssintunne, olettaa, että ärsyke, jonka hän kohtaa
tulevaisuudessa, on ennustettavissa, tai ainakin tullessaan yllätyksenä se on järjesteltävissä. (Antonovsky 1987.)
Hallittavuus-osio kuvaa sitä, miten ihminen kokee käytettävissään olevien voimavarojensa sopivan tuon ärsykkeen kohtaamiseen ja käsittelemiseen. Hallittavuus viittaa
voimavaroihin, jotka ovat yksilön omassa hallinnassa, tai voimavaroihin, joita joku
häneen esimerkiksi laillisessa suhteessa oleva kontrolloi, kuten aviopuoliso, ystävät,
kollegat, Jumala, historia tai lääkäri. (Antonovsky 1987.)
Merkityksellisyys-osio sisältää elämän kokemisen emotionaalisesti merkityksellisenä.
Ongelmat ja vaatimukset, joita elämässä on, ovat sellaisia, että niihin kannattaa sitoa
voimavaroja, ja niihin kannattaa sitoutua. Ihminen ottaa vastaan ongelmat haasteena, on
päättäväinen hakemaan näille tarkoitusta ja tekee parhaansa, jotta voittaisi ongelmat
arvokkaasti. (Antonovsky 1987.)
Tässä tutkimuksessa käytetään suomenkielisenä käsitteenä koherenssintunnetta. On
syytä kiinnittää huomiota ”tunne”-käsitteen erilaisiin käyttöyhteyksiin ja merkityksiin
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suomen kielessä. Usein tunne merkitsee emootioita. Määritelmään, joka edellä kuvattiin,
liittyy sekä sense of coherence- että feeling of confidence-käsitteet, joiden välillä olevat
merkityserot tulee tunnistaa. Latinankielinen sana ”sēnsus” tarkoittaa tunteen ja
mielenlaadun lisäksi tuntoa, aistimusta, käsitystä, ajatuskykyä, järkeä ja merkitystä
(Streng 1975). Aggernaesin mukaan (Aggernaes 1994) se määritellään yleensä kehon
kautta, ja siihen liittyvät esimerkiksi kipu, kosketus, haju ja maku. ”Sense” viittaa yleensä
tarpeisiin ja asioihin, kuten kipuun ja biologiseen välttämisen tarpeeseen.
Koherenssintunteen määritelmässä on mukana myös käsite ”feeling of confidence”.
Feeling on hedoninen käsite tai kokemus, joka liittyy asiaan, jolla on tai on ollut tai
saattaa olla positiivista tai negatiivista arvoa yhdelle tai useammalle ihmisen tarpeelle.
Siihen liittyy mielentyyneys, depressio tai ahdistus, joilta puuttuu selvä objekti eivätkä ne
liity kehoon. Englanninkieliset käsitteet emotion (liikutus, mielenliikutus) ja mood
(ilmapiiri, tunnetila, mieliala) eivät liity kehoon. Emootiot ovat laadultaan hedonisia tai
kokemuksia, jotka kertovat tarvetilasta. Emootio kohdistuu itsen ulkopuoliseen, kuten
viha, rakkaus, ilo, toivo tai suru jostain tai jotain kohtaan. (Aggernaes 1994.)

3.1.3 Koherenssintunteen kehittyminen ja pysyvyys
Antonovskyn mukaan koherenssintunne kehittyy lapsuuden ja nuoruuden aikana ja
täydentyy 30-vuotiaaseen asti. Murrosikä on merkittävä vaihe minäkuvan muodostumiselle, ja koherenssintunne alkaa muotoutua lopulliseksi. Vahva koherenssintunne
muotoutuu elämänkokemuksista, joihin liittyy jatkuvuutta, mikä puolestaan auttaa
muodostamaan ymmärrystä siitä, mitä itselle on tapahtumassa. Vahva koherenssintunne
edellyttää myös sellaisia elämänkokemuksia, joissa kuormittuminen on tasapainossa.
Näin ihmiselle muodostuvat käsitys ja keinot oman elämän hallintaan. Hallittavuus
edellyttää myös mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, joka antaa asioille merkitystä
ja perusteluja toiminnalle. (Antonovsky 1979, Sagy & Antonovsky 2000).
Taso jää melko pysyväksi ajoittaisista elämäntilanteessa tapahtuvista muutoksista
huolimatta. (Antonovsky 1979.) Koherenssintunteen kehittymisessä keskeisessä asemassa
ovat voimavarat, jotka voivat olla yleisiä kestokyvyn voimavaroja (GRRs = General
resistance resources) tai niiden puutteita (DRRDs = General resistance resource deficits).
Tärkeimpiin psykososiaalisiin voimavaroihin kuuluvat aineelliset voimavarat, tieto ja
älykkyys, itsekäsitys, stressinhallintakeinot (rationaalinen, joustava, ennalta ehkäisevä),
sosiaalinen tuki ja ihmissuhteet, sitoutuminen (jatkuvuus, yhteenkuuluvuus, kontrolli),
kulttuuri, uskonto, filosofia ja taide sekä ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Lisäksi
voimavaroihin kuuluvat geneettiset ja rakenteelliset yleistyneet voimavarat (liitekuva 1).
(Antonovsky 1979.)
Yleistyneet kestokyvyn voimavarat ovat kaikkia niitä tekijöitä, joita ihminen, ryhmä,
kulttuuri tai yhteiskunta käyttää välttääkseen stressitekijöitä tai niitä kohdatessaan.
Yleiset kestokyvyn voimavarat toimivat laajasti erilaisissa jännitys- ja stressitilanteissa.
Lisäksi ihmisellä on käytettävissään erityisiä voimavaroja (SRRs = Spesific resistance
resources), jotka voivat olla elämän aikana hankittuja tai ulkopuolelta saatuja voimavaroja; esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut, jotka toimivat tietyssä tilanteessa ja jotka
ihminen kulloinkin arvioi tarpeellisiksi ja toimiviksi jännityksen ja stressin käsittelyssä.
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Vahva koherenssintunne rakentuu näiden yleistyneiden, geneettisten ja rakenteellisten
voimavarojen avulla ja niiden kautta. Vahva koherenssintunne auttaa myös ottamaan
erilaisia voimavaroja käyttöön ja käsittelemään erilaisia stressitekijöitä. Yleisiin
voimavaroihin kuuluu sairauksien ennaltaehkäisy, jonka kautta voimavarat jo ennalta
ehkäisevät mahdollisen stressitekijän ilmaantumisen. (Antonovsky 1979.)
Ihmissuhteet, sosiaalinen tuki ja sitoutuminen verkostoihin ja ryhmiin kuuluvat
yleisiin kestokyvyn voimavaroihin. Käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat
koherenssintunteen kehittymiseen ja sitä kautta terveyteen. Voimavarat ja niiden puutteet
ovat jatkumo, jonka positiivinen pää eli voimavarat lisäävät koherenssintunteen
muodostumista ja toinen pää eli voimavaravaje toimii stressitekijänä vaikuttaen
jännitykseen sekä stressiin heikentäen siten hyvinvoinnin kokemusta. Voimavaravajeeseen kuuluvat psykososiaalisista stressitekijöistä muun muassa sosiaalisiin suhteisiin
liittyvät kriisit. (Antonovsky 1979, Kanter 1968, Wolff & Ratner 1999.)
Voimavarojen suhteen ei ole ensisijaista, minkä verran ja mitä on käytettävissä, vaan
oleellista on kyky käyttää jatkuvasti niitä, mitä on olemassa yhä uudelleen ja uudelleen.
Vahva koherenssintunne auttaa ottamaan käyttöön voimavaroja, jotka voivat olla peräisin
varhaisesta lapsuudesta asti ja arvioimaan, ovatko ne sopivia ratkaisemaan jännityksen.
Voimavarat ovat myös luomassa elämänkokemuksia, joihin liittyy johdonmukaisuutta,
osallistumista päätöksentekoon ja kuormituksen tasapainoa ja tuottavat näin vahvan
koherenssintunteen (liitekuvio 1). Yleistyneiden voimavarojen ratkaiseva rooli on voittaa
stressitekijä ja siten ratkaista jännitys ennen stressin syntymistä. Toistuva onnistunut
stressin ja jännityksen ratkaiseminen elämänkokemuksena puolestaan vahvistaa
koherenssintunnetta. (Antonovsky 1979, 1987.) Koherenssintunne on yhteydessä
käsitykseen stressitilanteessa käytössä olevista sosiaalisista, materiaalisista ja psyykkisistä voimavaroista (McSherry & Holm 1994).
Vaikka varhaisesta lapsuudesta asti koetut elämäntapahtumat, joihin liittyy jatkuvuutta, kuormituksen tasapainoa ja osallistumista päätöksentekoon, luovat perustan
vahvalle koherenssintunteelle, niin silti elämä tuo jatkuvasti eteen muutoksia, jotka
puolestaan koettelevat koherenssintunnetta läpi elämän. Erilaiset elämäntapahtumat,
kuten yllättävät muutokset tai stressiä aiheuttavat elämäntilanteet voivat rikkoa
jatkuvuuden, vaikuttaa koherenssintunteeseen ja olla yhteydessä sairastumiseen.
Muutokset, joihin ei pysty ennalta valmistautumaan eikä vaikuttamaan, voivat aiheuttaa
suurta kuormittumista. Suuret yllättävät muutokset, kuten leskeys, lapsen kuolema tai
työn menetys ovat ennakoimattomia. Muutos voi johtaa merkittävään koherenssintunteen
heikkenemiseen, mutta se voi rakentua hitaasti uudelleen ihmisen löytäessä merkityksen
asialle ja tehdessään valintoja. (Antonovsky 1974, 1979.) Traumaattiset elämänkokemukset voivat merkittävästi laskea koherenssintunnetta (Schnyder ym. 2000). Elämänmuutosten vaikutusta sairauteen vaikuttavana tekijänä on tutkittu useita vuosikymmeniä, mutta
ristiriitaisin tuloksin (ks. esim. Hyyppä 1997).
Eläkkeellä oleville suunnatussa tutkimuksessa, jossa retrospektiivisesti tutkittiin
koherenssintunteen kehittymistä, todettiin lapsuuden kokemuksista osallistumisen
päätöksentekoon perheessä sekä perheen koulutustason olevan eniten yhteydessä
koherenssintunteeseen. Myös kuormittumisella ja perheen stressinhallintavoimavaroilla
oli yhteyttä. Koherenssintunteen kehittymiseen vaikuttavalla jatkuvuudella, kuten
säännöillä tai arvojärjestelmillä ei ollut yhteyttä koherenssintunteeseen. Tutkimuksessa
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selvitettiin myös emotionaalista läheisyyttä, mutta sillä ei ollut yhteyttä
koherenssintunteeseen (Sagy & Antonovsky 2000).
Murrosikäisiin kohdistuvassa tutkimuksessa Buddeberg-Fischer ym. totesi, että
koherenssintunteen yksilöllinen vaihtelu 18 kuukauden aikana oli erilaista matalammalla
ja korkeammalla SOC-tasolla. Tutkittavilla, joilla oli korkea koherenssintunne, ei
tapahtunut niin paljon vaihtelua seuranta-aikana kuin niillä, joilla se oli matala. Tutkijat
tulkitsevat, että selitys voisi olla tähän ikään kuuluvat nopeat mielialavaihtelut.
(Buddeberg-Fischer ym. 2001.)
Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että koherenssintunne ei ole aivan niin pysyvä
kuin teoriassa (Antonovsky 1979) oletetaan. Koherenssintunteeseen on todettu vaikuttavan ainakin lyhyellä aikavälillä (Lindström & Eriksson 2005). Weissbecker ym. ovat
tutkimuksessaan todenneet, että saatujen rentoutushoitojen lukumäärä on ollut yhteydessä
koherenssintunteen muutokseen (Weissbecker ym. 2002), mutta sen sijaan ikä ja tulot
eivät olleet yhteydessä muutokseen.
Delbar & Benor ovat tutkineet hoitotyön intervention vaikutusta syöpää sairastavien
kykyyn hallita sairauden ja hoitojen oireita. Tutkimustulokset osoittivat, että koherenssintunne parani merkitsevästi kaikissa osioissa (ymmärrettävyys, hallittavuus ja
merkityksellisyys). Lisäksi sisäinen hallinta parani, mutta ulkoinen hallinta ei muuttunut.
(Delbar & Benor 2001.)
Koherenssintunteen muuttumisesta ja kehittymisestä ei ole riittävästi pitkäaikaistutkimusta. Sen pysyvyys tulisi validoida ja selvittää, mikä on oikea tapa tutkia
koherenssintunnetta, mitä voidaan pitää muutoksena ja mitkä tekijät ovat ympäristössä
tämän muutoksen aiheuttajia. (Smith ym. 2003). On myös tehty johtopäätöksiä, joiden
mukaan koherenssintunteeseen vaikuttavat enemmän aikuisena saatu sosiaalinen tuki ja
työolosuhteet sekä sosiaalinen verkosto kuin lapsuuden olosuhteet (Krantz & Östergren
2004). Suomalaistutkijat ovat todenneet, että koherenssintunne on osoittautunut
kohtuullisen pysyväksi sekä vuoden että viiden vuoden (Feldt 2000) sekä neljän vuoden
seurantatutkimuksessa (Suominen ym. 1996). Sen sijaan koherenssintunteen ei ole
todettu olevan pysyvämpi yli 30-vuotiailla kuin tätä nuoremmilla (Feldt 2000) ja
koherenssintunteessa voi tapahtua työolosuhteisiin liittyviä muutoksia (Feldt 1997).
Myös Kalimo ym. ovat todenneet, että kymmenen vuoden seurannassa koherenssintunne
on muuttunut uupuneilla heikommaksi kyseisenä aikana ja ei-uupuneilla se on kohentunut (Kalimo ym. 2003).

3.1.4 Demografiset tekijät ja koherenssintunne
Eri sairausryhmiä koskevat tutkimukset heijastavat sairauden ikäjakaumaa ja sukupuolijakaumaa, mikä tulee ottaa huomioon tehdessä johtopäätöksiä koherenssintunteen ja
demografisten tekijöiden välisestä yhteydestä. Koherenssintunteella on yleensä taipumus
vahvistua iän myötä (Eriksson & Lindström 2005). Iän ja koherenssintunteen välillä ei
ole todettu olevan yhteyttä fibromyalgiaa sairastavilla (Bell ym. 2004), nivelreumaa
sairastavilla (Büchi ym. 1998, Schnyder ym. 1999) eikä tule- sairauksia sairastavilla
(Atroshi ym. 2002). Vähäinen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä, yhteys ikään on todettu
reumaa, kulumaa ja fibromyalgiaa sairastavilla (Hawley ym. 1992) sekä positiivinen
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merkitsevä yhteys nivelreumaa sairastavilla (Callahan & Pincus 1995) ja epätyypillisiä
tule-sairauksia sairastavilla (Malmgren-Olsson & Bränholma 2002). Ikä ja tulot eivät ole
ennustaneet koherenssintunteen muutosta (Weissbecker ym. 2002).
Koherenssintunne on todettu yleensä olevan hieman korkeampi miehillä kuin naisilla
(Buddeberg-Fischer ym. 2001, Eriksson & Lindström 2005). Merkitsevää eroa ei naisten
ja miesten välillä ei ole todettu nivelreumaa, kulumaa ja fibromyalgiaa sairastavilla
(Hawley ym. 1992), nivelreumaa sairastavilla (Büchi ym. 1998, Callahan & Pincus 1995,
Schnyder ym. 1999) eikä tule-sairailla (Atroshi ym. 2002, Malmgren-Olsson & Bränholm
2002).
Koherenssintunteella ja koulutuksella ei ole ollut yhteyttä joidenkin tutkimusten
mukaan nivelreumaa sairastavilla (Büchi ym. 1998, Hawley ym. 1992, Malmgren-Olsson
& Bränholm 2002), mutta joissakin se on korreloinut positiivisesti koulutusvuosien
määrään (Callahan & Pincus 1995). Tarkasteltaessa tarkemmin koulutusvuosien määrän
mukaisissa ryhmissä aineistoa Hawleyn ym. totesivat tutkimuksessaan, että koherenssintunne oli merkitsevästi alhaisempi alle 8 vuotta koulutusta saaneilla kuin tätä korkeammin koulutetuilla (Hawley ym. 1992). Edellä mainituissa tutkimuksissa koherenssintunne
ei ollut yhteydessä myöskään siviilisäätyyn (Callahan & Pincus 1995, Hawley ym. 1992).
Koherenssintunteella ei ole ollut yhteyttä sairauden kestoon nivelreumaa sairastavilla
(Callahan & Pincus 1995), mutta sen sijaan ryhmässä, jossa oli mukana nivelreumaa,
kulumasairauksia ja fibromyalgiaa sairastavia, on löydetty koherenssintunteen ja
sairauden keston välillä negatiivinen ja merkitsevä yhteys (Hawley ym. 1992). Tuloilla
on ollut positiivinen (r = 0.14), mutta ei merkitsevä yhteys koherenssintunteeseen
Hawleyn ym. tutkimuksessa, jossa oli yhteensä 1333 osallistujaa, joista 195 oli
fibromyalgiaa sairastavia. Kuitenkin ryhmässä fibromylagiaa sairastavilla korrelaatio oli
suurempi (r = 0.19) (Hawley ym. 1992).

3.1.5 Koherenssintunteen yhteydestä terveyteen ja elämänlaatuun
Antonovsky käsittelee teoriassaan koherenssintunteen suoria ja epäsuoria vaikutuksia
terveyteen. Varhaisemmassa kirjassaan hän toi esiin tutkimuksen (Antonovsky & Shoham
1978), joka johti koherenssintunteen käsitteen syntymiseen, ja joka osoitti, että ihmisen
stressinhallintakeinot olivat välittäjänä voimavarojen ja terveyden välillä. Epäsuorat
vaikutukset, kuten sosiokulttuuriset, kulttuuriset, psykologiset, tilanteeseen liittyvät
tekijät tuottavat sellaisia kokemuksia, jotka ovat yhteydessä koherenssintunteeseen ja sitä
kautta terveyteen ja sairauteen (Antonovsky 1979).
Alhainen sosiaalinen tuki ja sosiaalinen osallistuminen voivat olla riski alhaiseen
koherenssintunteeseen (Krantz & Östergren 2004). Koherenssintunteen yhteys sosiaaliseen tukeen on naisilla vahvempi emotionaalisen kuin välineellisen tuen osalta (Pallant &
Lae 2002). Miehillä koherenssintunne ja parisuhde olivat positiivisessa yhteydessä
toisiinsa ja sitä kautta myös miesten fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen terveys (Read
ym. 2005).
Riittävä ja tyydyttävä sosiaalinen tukiverkosto sekä vahva koherenssintunne saattavat
toimia suojaavina tekijöinä sairauden aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta elämään
tyytyväisyyteen (Anke 2003). Koherenssintunne sekä sosiaalinen tuki ovat negatiivisesti

33
yhteydessä sairaalloisuuteen ja positiivisesti yhteydessä koettuun terveydentilaan ja
subjektiiviseen hyvinvointiin (Elovainio & Kivimäki 2000). Koherenssintunteella on
vahva yhteys työhön liittyviin psykososiaalisiin tekijöihin ja sosiaaliseen tukeen
(Holmberg ym. 2004).
Tämän tutkimuksen kannalta tärkeä voimavaratekijä on sosiaalinen tuki, joka vahvistaa koherenssintunnetta ja mahdollistaa välineellisen tuen, arviointituen ja emotionaalisen
tuen käyttöönottoa stressitekijöiden käsittelyssä. Antonovskyn mukaan stressitilanteessa
vahvan koherenssintunteen omaava ihminen voi edetä terveempään suuntaan, koska
vahva koherenssintunne aktivoi erilaisia immunologisia tekijöitä ja siten estää jännityksen kääntymisen stressiksi (Antonovsky 1979).
Onnistuneella stressin käsittelyllä on positiivisia terveysvaikutuksia, ja voidaan
olettaa, että se lisää myös elämään tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja positiivista mielialaa
(Antonovsky 1987). Vahva koherenssintunne sekä riittävä ja tyydyttävä sosiaalinen
verkosto saattavat toimia suojaavina tekijöinä sairauden aiheuttamilta negatiivisilta
vaikutuksilta elämään tyytyväisyyteen (Anke 2003). Ihmisen kokemus omasta
toimintakyvystään on enemmän yhteydessä koherenssintunteeseen, kun taas objektiivisen
terveydentilan ja elämään tyytyväisyyden välillä ei ole selvää näyttöä. Kun terveys on
hyvä, se voi vähentää sosiaalisissa suhteissa olevia konflikteja tai rauhoittaa kriisitilanteissa. (Liitekuva 1.) (Antonovsky 1987, Zautra & Hempel 1984.)
Koherenssintunne ei ole merkittävässä yhteydessä fyysisen toimintakyvyn muuttujiin,
mutta on merkittävästi yhteydessä sosiaalisen toimintakyvyn ja masennuksen kanssa
(Schnyder ym. 1999). Koherenssintunteen mielekkyys- ja hallittavuus-osiot ovat olleet
yhteydessä erilaisiin päivittäisiin toimiin (Schult ym. 2000).
Koherenssintunne on ollut eri tutkimuksissa yhteydessä terveyteen, mikä on selittänyt
koherenssintunteen vaihtelua korkeimmillaan 66 %. Lisäksi koherenssintunne on
negatiivisessa yhteydessä ahdistukseen ja depressioon sekä positiivisessa yhteydessä
optimismiin ja itsetuntoon. Lisäksi korkea koherenssintunne on yhteydessä korkeaan
elämänlaatuun. (Eriksson & Lindström 2005.) Koherenssintunne on ollut yhteydessä
useissa tutkimuksissa ahdistukseen ja depressioon (Frenz ym. 1993, Kivimäki ym. 2000,
Pallant & Lae 2002) sairaanhoitajilla (Tselebis ym. 2001), nivelreumapotilailla (Schnyder
ym. 2000) ja sclerodermaa sairastavilla (Matsuura ym. 2003). Mittarin osioista kaikki
ovat olleet yhteydessä depressioon, mutta merkityksellisyys-osio on ollut depression
paras ennustaja (Carstens & Spangenberg 1997). Depression lisääntymiseen liittyy
alhainen koherenssintunne ja korkea subjektiivinen kipu (Büchi ym. 1998). Heikko
koherenssintunne on yhteydessä terveyskeskuksessa ja lääkärissä käyntien määrään
(Suominen ym. 2002). Koherenssintunteen on todettu olevan yhteydessä heikkoon
terveydentilaan (Suominen ym. 1996), sydän- ja verisuonitauteihin ylemmillä toimihenkilöillä (Poppius ym. 1999), stressiin (McSherry & Holm 1994, Söderfelt ym. 2000) ja
kuolleisuuteen (Poppius ym. 2003). Nuorilla miehillä, jotka ovat olleet asepalvelukseen
kutsuntatilanteessa tehdyssä tutkimuksessa, on todettu alhaisen koherenssintunteen
olevan yhteydessä henkiseen terveyteen ja riskikäyttäytymiseen (Ristkari ym. 2005).
Koherenssintunne on osoittautunut melko hyväksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
ennustamaan terveyttä (Eriksson & Lindström 2005). Koherenssintunne on ennustanut
positiivista tulosta vuoden kuluttua leikkauksesta ortopedisissa vammoissa (Ristner ym.
2000), sairaalloisessa ylipainossa (Ray ym. 2003) ja puolentoista vuoden kuluttua
skitsofreniaa sairastavilla (Bengtsson-Tops & Hansson 2001). Viiden vuoden seurannassa
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koherenssintunne ennusti alaselän leikkauspotilailla toimintakykyä (Santavirta ym.
1996). Korkea koherenssintunne ennusti positiivista tulosta työttömien somaattisissa
häiriöissä kahden vuoden seuranta-aikana (Melin & Fugl-Meyer 2003).
Koherenssintunne, usko työhön paluuseen ja koulutustaso ennustavat ammatillisen
kuntoutuksen tulosta (Melin 2003). Alhainen koherenssintunne lähtötilanteessa ennustaa
selkeämmin yhteyttä koettuun huonoon terveydentilaan neljän vuoden kuluessa sekä
naisten että miesten keskuudessa kuin kuuluminen vahvimpaan kolmannekseen
aineistossa, kun lähtötilanteen ikä, ammattikoulutus ja terveydentila huomioitiin
(Suominen ym. 1996). Suomalaisessa metsäteollisuusyrityksessä kymmenen vuoden
seurantatutkimuksessa saatiin tulos, jonka mukaan koherenssintunne muuttui kaikilla
tutkimuksessa olleilla, mutta se laski uupuneilla ja nousi ei-uupuneilla. Koherenssintunteen muutos oli merkitsevä ja ennusti henkilön kuulumista terveiden tai uupuneiden
ryhmään. (Kalimo ym. 2003.) Koherenssintunnetta on tutkittu myös työelämässä,
johtamisessa ja työkyvyn ylläpitämisessä. Voimavarojen käyttöönotto, kuormituksen
tasapaino sekä osallistuminen päätöksentekoon ovat yhteydessä koherenssintunteeseen ja
sitä kautta hyvinvointiin. (Artinian 1991, Hakanen 2004, Schachtner 1996.)

3.1.6 Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne
Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunteeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia on
kuvattu liitteenä olevassa taulukossa (liitetaulukko 1, liite 2). Pelkästään fibromyalgiaa
sairastavia potilaita koskevia tutkimuksia koherenssintunteen lyhyemmällä mittariversiolla (SOC-13) ei löydy tutkimuksen raportointivaiheessa, mutta fibromyalgiaa sairastavia
on mukana joissakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja pitkäaikaista kipua sairastavia
koskevissa tutkimuksissa.
Kroonisilla kipupotilailla, joista osa (n = 18) oli fibromyalgiaa sairastavia, on
koherenssintunteen keskiarvo ollut SOC-13-mittarilla (vv. 13-91) 58 (kh. 14) (Schult ym.
2000) ja ärtynyttä paksusuolta sekä fibromyalgiaa sairastavilla 56.1–66.5 (kh. 2.9–9.8)
(Sperber ym. 1999, 2000). Ero ei ole ollut kovin suuri verrattuna nivelreumapotilaisiin
Germanon ym. tutkimuksessa (ka. 60.3–62.9, kh. 15.5–17.4), mutta alhaisempi
verrattaessa vertailuryhmään (67.1 pistettä, kh. 13.1) (Germano ym. 2001) ja hivenen
alhaisempi kuin 18-82 vuotiailla australialaisilla (ka. 60.8, kh. 11.7) (Pallant ja Lae
2002).
Mittarin pidemmällä versiolla (SOC-29) on saatu samansuuntaisia tuloksia kuin
lyhyemmällä versiolla (SOC-13) ja todettu, että fibromyalgiaa sairastavilla koherenssintunne on alhaisempi (Bell ym. 2004, Hawley ym. 1992, Rantalaiho 2000, Söderberg ym.
1997) kuin nivelreumaa sairastavilla (Callahan & Pincus 1995, Schnyder ym. 1999) sekä
alhaisempi kuin tule-potilailla ryhmässä, jossa joukossa oli osa fibromyalgiaa sairastavia
(Atroshi ym. 2002). Myös epätyypillisiä tule-sairauksia sairastavien ryhmässä on
koherenssintunteen keskiarvo ollut noin 14 % alhaisempi kuin vertailuryhmässä
(Malmgren-Olsson & Bränholm 2002). Kuitenkaan eroa ei ole todettu koherenssintunteessa terveiden ja fibromyalgiaa sairastavien välillä ruotsalaisille tehdyssä tutkimuksessa
(Söderberg ym. 1997).
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Koherenssintunteen pysyvyydestä fibromyalgiaa sairastavilla on vain vähäisesti
tutkimustuloksia. Tuki- ja liikuntaelinkipupotilaita koskevassa tutkimuksessa, jossa oli
mukana fibromyalgiaa sairastavia ja pehmytkudoskipupotilaita, ei koherenssintunteessa
ollut eroa alkumittauksen ja vuoden kuluttua tapahtuneen mittauksen välillä (Atroshi ym.
2002, Malmgren-Olsson & Bränholm 2002). Myös nivelreumapotilaiden koherenssintunteen pysyvyys on ollut korkea alkumittauksen ja kuuden kuukauden seurantamittausten
välillä (Schnyder ym. 2000). Fibromyalgiaa sairastavien koherenssitunteessa on
tapahtunut kuitenkin lyhyellä aikavälillä kohenemista, joka on ollut tilastollisesti
merkitsevä randomisoidussa kahdeksan viikkoa kestäneessä stressinhallintaan liittyvässä
interventiotutkimuksessa (Weissbecker ym. 2002).
Fibromyalgiaa sairastavilla on todettu koherenssintunteen olevan positiivisesti yhteydessä homeopaatin arvioimaan elämänvoimaan (Bell ym. 2004) sekä negatiivisesti
depressioon (Hawley ym. 1992, Weissbecker ym. 2002), ahdistukseen (Hawley ym.
1992) ja stressiin (Weissbecker ym. 2002). Koherenssintunteella on todettu olevan vahva
yhteys ahdistukseen (Schnyder ym. 1999, 2000) ja depressioon (Büchi ym 1998,
Schnyder ym. 1999, 2000) myös nivelreumaa sairastavilla.
Uupuneiden ryhmässä 35 %:lla oli koherenssintunteen keskiarvo alle 50 fibromyalgiaa
sairastavilla (Jamison 1999). Büchin työryhmän tutkimuksessa on vastaavasti todettu
nivelreumapotilaiden kohdalla, että vahvan koherenssintunteen ryhmässä oli 19 %
masentuneita, kun taas heikon koherenssintunteen ryhmässä heitä on yli 50 %. Masentuneista 70 % kuului ryhmään, jolla oli sekä suuret kivut että masentuneisuutta. (Büchi ym
1998). Koherenssintunne on yhteydessä kaikkiin elämänlaadun henkisiin osa-alueisiin
epätyypillisiä tule-sairauksia sairastavilla, mutta ei fyysisiin osa-alueisiin (MalmgrenOlsson & Bränholm 2002). Tule-kipupotilailla, joista osa oli fibromyalgiaa sairastavia,
oli koherenssintunne yhteydessä henkiseen terveyteen (Atroshi ym. 2002).
Koherenssintunteella ja kivulla on todettu olevan lievä positiivinen korrelaatio
(r = 0.13) tuki- ja liikuntaelinkipupotilailla tutkimuksessa, jossa osa oli fibromyalgiaa
sairastavia (Atroshi ym. 2002). Sen sijaan nivelreumaa sairastavien koherenssintunteen ja
kivun välillä on todettu olevan negatiivinen yhteys (r = -0.35) (Büchi ym 1998).
Koherenssintunteella ei ole ollut yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn eikä oireisiin (työkyky, kipu, uupumus, aamuväsymys ja jäykkyys) fibromyalgiaa sairastavilla
(Weissbecker ym. 2002). Koherenssintunne ei korreloinut fyysiseen toimintakykyyn
myöskään nivelreumaa sairastavilla, mutta sen sijaan sosiaaliseen toimintakykyyn oli
positiivinen korrelaatio (Schnyder ym. 1999).
Terveiden ja fibromyalgiaa sairastavien välillä ei ole todettu merkittävää eroa stressissä, koherenssintunteessa tai hyvinvoinnissa. Sen sijaan heikko koherenssintunne oli
yhteydessä heikompaan hyvinvointiin fibromyalgiaa sairastavilla. (Söderberg ym. 1997.)
Alhainen koherenssintunne ennusti merkittävää paranemista mentaalisilla ulottuvuuksilla
ryhmässä, jossa annettiin Feldenkreis-terapiaa ja vahva koherenssintunne ennusti
taipumusta parantaa fyysisiä ulottuvuuksia (Malmgren-Olsson & Bränholm 2002).
Ärtynyttä paksusuolta sairastavien sairauden ollessa luonteeltaan vakavampi oli myös
koherenssintunne alhaisempi (Schult ym. 2000). Koherenssintunteen eri osioista
mielekkyys ja hallittavuus ovat olleet yhteydessä tiettyihin päivittäisiin tehtäviin
kroonisilla kipupotilailla, joista osa oli fibromyalgiaa sairastavia (Schult ym. 2000).
Koherenssintunne ei selittänyt fibromyalgiaa sairastavien kuntoutuksen tulosta Rantalaihon tutkimuksessa (Rantalaiho 2000). Koherenssintunteen ei ole voitu osoittaa
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lieventävän fibromyalgiaoireiden vaikutusta psyykkisiin ongelmiin (stressi, depressio)
(Weissbecker ym. 2002). Koherenssintunne yleisenä terveysresurssina puskuroi
fibromyalgia-aineistossa väsymystä mutta ei uupumusta tai kipua kuten nivelreumassa
Büchin työryhmän tutkimuksessa (Büchi ym. 1998). Schnyder niin ikään kaipaa
lisätutkimuksia nivelreumapotilaita koskevassa tutkimuksessaan, jonka perusteella
tutkijat ajattelivat koherenssintunteen toimivan välittäjänä toimintakyvyn ja haitan
alueella ja kaipaavat jatkotutkimuksia koherenssintunteen kyvystä ennustaa akuuteissa ja
kroonisissa terveysongelmissa psykososiaalista sopeutumista (Schnyder ym. 1999).
Edellä olevien tutkimusten perusteella fibromyalgiaan liittyy usein muita tule-sairauksia alhaisempi koherenssintunne, mutta edellä oli myös tulos, jossa keskiarvo ei ole
poikennut terveistä verrokeista. Koherenssintunne näyttää olevan kohtalaisen pysyvä
vuoden seurannassa tule-potilailla, mutta silti vähäistä nousua on voitu todeta intervention tuloksena kahdeksan viikon seurannassa fibromyalgiaa sairastavilla. Koherenssintunne on negatiivisesti yhteydessä depressioon, ahdistukseen, stressiin, psykososiaaliseen
toimintakykyyn ja henkiseen terveyteen. Joidenkin tutkimusten mukaan alhainen
koherenssintunne ennustaa paranemista mieluummin henkisellä alueella ja vahva
koherenssintunne mieluummin fyysisellä alueella.

3.2 Sosiaalinen tuki
3.2.1 Sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen tuki
Hoitotyössä ja hoitotyön tutkimuksessa on käytössä käsitteet sosiaalinen pääoma ja
sosiaalinen tuki. Käsitteisiin liittyy osittain samoja piirteitä, mutta niillä on myös oma
erillinen merkityksensä. Sosiaalinen pääoma vaatii perusteellisempaa teoreettista
kehitystä ennen kuin sitä voidaan laajemmin soveltaa hoitotyön käytäntöä ohjaavana
tekijänä (Kritsotakis & Gamarnikow 2004), mutta sosiaalisen tuen käytöllä hoitotyössä
on jo vakiintuneempi merkitys (ks. esim. Hupcey 1998a, 1998b, Keeling ym. 1996,
Langford ym. 1997, Stewart 1993). Sosiaalinen tuki liittyy terveyden psykososiaalisiin
voimavaroihin (Uutela 1995). Sitä on tutkittu vaikeiden sairauksien kohdalla (LehtoJärnstedt ym. 1999, Lehto-Järnstedt 2000) ja suomalaisessa hoitotyössä erilaisissa
hoitotyön yhteyksissä äitiyteen (Tarkka 1996) ja hoitoon sitoutumiseen liittyen (Toljamo
1999).
Allardtin mukaan hyvinvointiin kuuluvat arvokategoriat ”Having, Loving, Being” eli
elintaso, yhteisyys ja itsensä toteuttaminen. Näistä ensimmäiseen kategoriaan kuuluu
terveys. Toiseen kategoriaan kuuluvat ihmisen yhteisyyden tarve, tarve saada rakkautta
osakseen, kuulua johonkin inhimilliseen yhteisöön ja tuntea yhteisyyttä. Mikäli ihminen
ei saa tyydytystä yhteisyyden tarpeilleen, on luultavaa, että sillä on seurauksensa ennen
kaikkea mielenterveyteen, jonka kautta vaikutuksia on ruumiilliseen terveyteen ja
sairauksiin. (Allardt 1999.) Ihmisellä on siis biologisten perustarpeidensa lisäksi tarve
lämpimään vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa (Aggernaes 1994).
Sosiaalinen pääoma on yksilö- ja yhteisöominaisuus, johon kuuluvat luottamus,
vastavuoroisuus, avoin tiedon kulku ja verkostot (Bourdieu 1986, Coleman 1988,
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Iisakkala & Alanen 2006, Putnam 1993). Verkostoille on ominaista avoin ja vapaaehtoinen kansalaistoiminta sekä yhteisöllisyys, jonka voima on horisontaalinen keskinäinen
yhteydenpito. Yhteisöllisyys ja luottamus ovat tekijöitä, joiden perusta on luotu jo
lapsuudessa perhesuhteiden kautta. (Hyyppä & Mäki 2000, Hyyppä 2002, Kawachi ym.
1999, Kritsotakis & Gamarnikow 2004.)
Luottamuksen ja myös vastavuoroisuuden perusta luodaan ihmisen varhaisimman
kehitysvaiheen aikana. Se on ominaisuutena samankaltainen kuin koherenssintunteeseen
liittyvä itseluottamuksen tunne (feeling of confidence) (ks. 3.1.2). Eriksonin mukaan
käsite luottamus (trust) kuvaa paremmin luottamus-perusepäluottamus -kehitysvaiheeseen liittyvää vastavuoroisuutta. Luottamus ei perustu pelkästään ravinnon ja rakkauden
määrään vaan myös suhteen laatuun, joka luo perustan identiteettitunteelle ja kokemukselle, että kaikki on kunnossa, että oma yksilöllinen elämä integroituu laajempaan
kokemukseen. Eriksonin mukaan kaikella, mitä vanhemmat tekevät, tulee olla lapselle
jokin mieli ja merkitys, josta lapsen on saatava melkein somaattinen vakuutus (Erikson
1982). Mielekkyys ja merkityksellisyys kuuluvat myös koherenssintunteeseen (3.2.1).
Keskeiset sosiaalista pääomaa kuvaavat yhteisöominaisuudet ovat siis verkostot, avoin
kansalaistoiminta ja tunne tasa-arvoisesta osallistumisesta yhteisöön, vastavuoroisuus ja
luottamus (Kritsotakis & Gamarnikow 2003). Yhteisöllisyyden ja ihmisten keskinäisen
luottamuksen varaan voidaan rakentaa terveyttä vahvistavia ja sairautta ehkäiseviä
järjestelmiä. (Hyyppä 2002). Sosiaalinen pääoma kiinnostaa myös organisaatiotutkijoita
tehokkuuden (Putnam 1993), henkisen ja sosiaalisen pääoman ja luottamuksen merkityksen ja mittaamisen tutkimuskohteena (Blomqvist 1997, Blomqvist ym. 2005).
Yhteisöllisen osallistumisen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen on ilmeistä, vaikka
hyvinvoinnin voidaan sanoa toimivan myös toiseen suuntaan – edistävän myös
yhteisöllisyyttä (Hyyppä 2002). Suomen ruotsinkielistä väestöä koskevat tutkimukset
ovat osoittaneet, että sillä on runsaasti sosiaalista pääomaa, joka liittyy koettuun
terveyteen ja sosiaalisen pääoman on voitu osoittaa selittävän terveyteen liittyviä eroja
(Hyyppä & Mäki 2000, 2001). Alhaisen osallistumisen (Dalgard & Håheim 1997) ja
sosiaalisen pääoman vähyyden (Dalgard & Håheim 1997, Kawachi ym. 1999) on todettu
liittyvän kuolleisuuteen.
Suomalaisväestöä koskeva tutkimus kuvaa sosiaalisen pääoman kolmena ulottuvuutena (osallistuminen, sosiaalinen tuki ja luottamus), jotka kukin olivat selvästi yhteydessä
koettuun terveyteen, kun ikä, sukupuoli, pitkäaikainen sairaus ja kaksi muuta sosiaalisen
pääoman ulottuvuutta oli vakioitu. Sosiaalisen tuen ja hyvän terveyden välillä ei havaittu
yhtä voimakasta yhteyttä kuin osallistumisella tai luottamuksella mitatun sosiaalisen
pääoman ja terveyden välillä, mutta ero oli silti merkitsevä. (Nieminen 2006.)
Suomalaistutkijat ovat todenneet erilaisten sosiaaliseen pääoman kuuluvien tekijöiden,
kuten ystävien runsauden, luottamuksen ja uskonnolliseen tai kotiseututoimintaan
osallistumisen toimivan terveyden lähteenä (Hyyppä & Mäki 2000). Antonovskyn
mukaan kulttuuri ja sen kautta sosiaaliset rakenteet ovat vahva voimavara ja tuovat
jatkuvuutta. Uskonto voi toimia voimavarana sosiaalisen yhteisön, kulttuurisen
jatkuvuuden, hengellisyyden, minä-identiteetin ja hallintastrategian kautta. (Antonovsky
1979.)
Sosiaaliseen pääomaan liittyvä näkemys kollektiivisesta (Kawachi ym. 1999) kaikille
avoimesta ja yhteisöllisestä verkostoitumisesta merkitsee sitä, että esimerkiksi potilasjärjestötoiminta ei Hyypän mukaan kuulu sosiaalisen pääoman piiriin ajaessaan vain tietyn
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ryhmän asiaa (Hyyppä 2002). Näin ollen sekä sosiaaliseen pääomaan että sosiaaliseen
tukeen (Hupcey 1998a) liittyy näkemyksiä, joiden mukaan instituutiot tai organisaatiot
eivät voi olla sosiaalisen tuen lähteinä. Molemmat käsitteet ovat teoreettisesti edelleen
haastavia. Tieteellisen tutkimuksen tulosten vertailu, interventiot ja käytäntöön soveltaminen edellyttävät myös sosiaalisen tuen määrittelyä tarkemmin (Williams ym. 2004).
Sosiaalisen pääoman ja sosiaalisen tuen merkitys hyvinvoinnille on kuitenkin kiistaton
(ks. esim. Iisakka & Alanen 2006, Hyyppä 2002, Hyyppä & Mäki 2001, Kawachi ym.
1999). Sekä kansainvälisten että suomalaisten tutkimusten mukaan sosiaalinen pääoma ja
terveys ovat yhteydessä toisiinsa ja kaikki käytetyt mittarit ovat toimineet samansuuntaisesti (Kawachi ym. 1999, Hyyppä & Mäki 2003, Nieminen 2006).
Sekä sosiaalinen pääoma että sosiaalinen tuki ovat kaksi käsitettä, joilla on samoja
teoreettisia piirteitä, mutta jotka kuitenkin kuvaavat kahta erilaista ilmiötä. Sosiaalisessa
pääomassa on kyse enemmän siitä millainen vaikutus yhteiskunnalla tai yhteisöillä on
yksilöön ja sosiaalisessa tuessa on enemmän kyse siitä, miten ja millaisia suhteita
ihminen luo ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteisöihin. (Kritsotakis & Gamarnikow
2004). Molempien perusta on löydettävissä ihmisen perustarpeista (Allardt 1999,
Aggernaes 1994) ja niillä on merkitystä ihmisen terveyteen ja hyvään elämään (3.3.1).
Sosiaalinen pääoma nähdään yhteisöominaisuutena, jossa on samoja ominaisuuksia kuin
sosiaalisessa tuessa, mitä tässä tutkimuksessa tarkastellaan voimavarana yksilön
tarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta. Yhteistä näille käsitteille on sosiaalinen
sitoutuminen ryhmiin ja verkostoihin, tunne kuulumisesta johonkin sekä luottamus ja
vastavuoroisuuden kokemus. (Kritsotakis & Gamarnikow 2004.)

3.2.2 Sosiaalinen tuki
Sosiaaliseen tukeen kuuluu teoriataustaltaan erilaisia käsitteitä ja elementtejä, kuten
sosiaalinen vertailu, sosiaalinen vaihto ja sosiaalinen kompetenssi (Cobb 1976, House
1983, Langford ym. 1997), jotka kaikki edellyttävät toimiessaan suotuisaa ilmapiiriä
ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Moos & Lemke 1992). Lisäksi
tarvitaan kykyä ylläpitää ihmissuhteita (Stewart 1993). Ihmisen käsitys itsestä kehittyy
vertailemalla itseään muihin (Swann & Brown 1990), mikä vahvistaa stressinhallintakykyjä, tunne-elämän hallintaa, itsetuntoa ja psyykkistä hyvinvointia (Festinger 1954,
Stewart 1993).
Käsitteellisesti ja empiirisesti erotetaan sosiaalisten suhteiden määrä, sosiaalisten
suhteiden muodollinen rakenne (sosiaalinen verkosto), joka vaikuttaa terveyteen, sekä
sosiaalisten suhteiden toiminnallinen sisältö, joka kuvaa prosesseja, joiden kautta
sosiaalinen verkosto vaikuttaa. Viimeksi mainittuun kuuluvat sosiaalinen tuki, suhteisiin
liittyvät vaatimukset ja konfliktit sekä sosiaalinen säätely eli kontrolli. Sosiaalisen tuen
määrittelyssä kuvataan yleensä tuen antajan ja tuen saajan välinen suhde, sosiaalinen
ilmapiiri, ympäristö ja tuen vastavuoroisuus. (Finfgeld-Connett 2005, House ym. 1988,
Hupcey 1998a, 1998b, Thoits 1985, Williams ym. 2004.)
Antonovskyn mukaan sosiaalinen tuki, ihmissuhteet ja sitoutuminen kuuluvat
psykososiaalisiin voimavaroihin ja psykososiaalisiin stressitekijöihin esimerkiksi
konfliktit sosiaalisissa suhteissa (Antonovsky 1987). Sosiaalinen tuki ja ihmissuhteet
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kuuluvat yleisiin voimavaroihin ja vertaisryhmä sekä terveydenhuoltohenkilökunnalta
saatu tuki kuuluvat erityisiin voimavaroihin (Antonovsky 1979).
Antonovskyn näkemys yleisistä ja erityisistä voimavaroista selkiyttää sosiaalisen tuen
ja hoitamisen rajasta käytyä keskustelua ainakin jossain määrin. Varhaisimmissa
käsityksissä sosiaalista tukea pidettiin hoitamisen osana (Cobb 1976), mutta sitä on
pidetty ongelmallisena siksi, että sosiaalisen tuen vastavuoroisuus tai henkilökohtaisuus
ei voi toteutua hoito- tai ammatillisessa suhteessa, ja siksi hoitaminen tulee erottaa
sosiaalisesta tuesta (Swanson 1991).
Joidenkin näkemysten mukaan sosiaaliseen tukeen ei kuulu ammattikunnan,
organisaation tai yhteisön antama tuki (Hupcey 1998a) eikä sosiaalista tukea tulisi
määritellä hoitotyön toiminnoksi kuin siinä tapauksessa, ettei muita sosiaalisen tuen
lähteenä ole saatavilla (Finfgeld-Connett 2005). Esimerkiksi syöpään sairastuneilla
puoliso tai kumppani on tärkein tuen lähde, mutta ajoittain myös muut tuen lähteet voivat
olla lähes yhtä tärkeitä (Dunkel-Schetter ym. 1987, Lehto-Järnstedt 2000). Sosiaalista
tukea hoitotyössä pidetään tässä yhteydessä hoitoon tai kuntoutukseen kuuluvana
erityisenä voimavarana siinä määrin kuin potilaan tai kuntoutujan tarpeet tulevat
tyydytetyiksi ammatillisen suhteen kautta ja ammatillisuuden rajoissa.
Sosiaalinen tuki on tilannesidonnaista, ja sen merkitys vaihtelee elämän aikana. Tuki
edellyttää sosiaalisten suhteiden olemassaoloa ja tuelle suotuisaa ilmapiiriä, jossa
vallitsee vastavuoroisuus, luottamuksellisuus ja hyväksyntä. Lisäksi tuki edellyttää
mahdollisuutta käyttää sosiaalisia suhteita, joihin liittyy tukea antavia resursseja
(emotionaalisia, materiaalisia, työ- tai aikaresursseja tai kognitiivisia resursseja).
(Finfgeld-Connett 2005, Pilisuk 1982, Williams ym. 2004.) Lisäksi edellytetään, että tuen
antaja tunnistaa tarpeen ja tuen saaja on valmis sitä vapaaehtoisesti vastaanottamaan.
Tuen antajan tulee synnyttää luottamus ja uskottavuus ja suhtautua ehdottoman
myönteisesti tuen saajaan. (Finfgeld-Connett 2005, Hupcey 1998a.)
Sosiaalinen tuki voi vaikuttaa suoraan henkiseen tai fyysiseen terveyteen tai epäsuorasti vaikuttaen ihmisen stressitilanteeseen liittyvään reaktioon ja vähentäen tilanteeseen
liittyvien negatiivisten tekijöiden vaikutusta stressitilanteissa (Keeling ym. 1996).
Sosiaalisten suhteiden määrä ja laatu vaikuttavat terveyteen ja elinikään (House ym.
1988), mutta toiminnallinen tuki ja ennen kaikkea emotionaalinen tuki on terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta tärkeämpi kuin ihmissuhteiden määrä. Tiedollinen ja välineellinen
tuki ovat enemmän tilannesidonnaisia. (House 1983, House & Kahn 1985, Toljamo 1999,
Tarkka 1996). Emotionaalisen tuen tarve nousee muun muassa psyykkisestä ahdistuksesta
(Fingeld-Connett 2005). Ihminen voi jäädä vaille sosiaalista tukea, jos hän käyttää
stressin hallintakeinona välttämistä tai vetäytymistä, joka johtaa alentuneeseen tukeen ja
sitä kautta heikentää hyvinvointia (Savelkoul ym. 2000). On todettu, että pelkästään
läheisen läsnäolo auttaa säätelemään tunnetilaa, mikä puolestaan auttaa säätelemään
puolustusjärjestelmän toimintaa erityisesti stressitilanteissa (Cohen & Williamson 1991).
Pyrkimällä parantamaan hallintakeinoja voi ylläpitää henkistä terveyttä (Finfgeld-Connet
2005) ja oppimalla käsittelemään tehokkaasti stressitekijöitä voi siirtyä terveyssairausjatkumolla terveempään suuntaan. (Wolff 1999.)
Sosiaalisen tuen on todettu toimivan eri tavoin miesten ja naisten kohdalla ja sosiaalisen tuen ja fyysisen terveyden välillä on heikompi yhteys naisilla kuin miehillä (Berkman
1985, House ym. 1988). Sosiaalisen tuen ja henkisen terveyden välillä on vahvempi
suhde naisilla kuin miehillä (Flaherty & Richman 1989, Shumaker & Hill 1991).
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Kuolleisuuden on todettu olevan korkeampi naisilla kuin miehillä, vaikka sosiaalisen tuen
määrä on ollut korkeampi (Espwall & Olofsson 2002b).
Vertaistuki ja ryhmämuotoinen kuntoutus. Fibromyalgian kuntoutuksessa on useita
lähestymistapoja, mutta yhdistämällä erilaiset lähestymistavat, kuten liikunta, ohjaus ja
psykologiaan perustuvat interventiot saadaan parhaita tuloksia (Adams & Sim 2005).
Tässä tutkimuksessa olleet kuntoutujat ovat osallistuneet ryhmämuotoiseen kuntoutukseen, jolloin vertaistuella on erityinen merkitys sosiaalisen tuen lähteenä. Fibromyalgiaa
sairastavien sosiaalinen ja psykologinen tilanne tulisi suomalaistutkijoiden mielestä olla
keskeisin kuntoutumisen alue (Hyyppä ym. 1998), ja on todettu, että sosiaalinen tuki voi
selittää fibromyalgiaa sairastavien keskusteluryhmän seurauksena tapahtuneita positiivisia muutoksia (Vlaeyen ym. 1996, Goosens ym. 1996).
Antonovskyn mukaan sosiaaliseen tukeen kuuluu sitoutuminen, johon liittyy jatkuvuus, yhteenkuuluvaisuus ja hallinta eli kontrolli. Jatkuvuus syntyy siitä, että sitoutuessaan ihminen arvioi ja tekee päätöksen, kannattaako ryhmään jäädä. Yhteenkuuluvuuden
kautta ihmiselle syntyvät tunnesiteet ryhmään ja sen jäseniin ja sitä kautta identiteetti,
solidaarisuus ja vuorovaikutuksen tuottama tyytyväisyys. Hallintaan ja kontrolliin
kuuluvat ryhmän normien, auktoriteettirakenteen, tapojen, tavoitteiden ja keinojen
arviointi, joiden kautta ihminen päätyy kokeilemaan ryhmään jäämistä. Jotta sosiaalinen
tuki ja sitoutuminen voisivat toimia voimavarana, niiden tulee olla vastavuoroista
ihmisen arkielämässä (Antonovsky 1974, 1979, Kanter 1968).
Sosiaalinen tuki näyttää olevan tehokkainta, kun se tapahtuu kaikille yhteisessä
kontekstissa, jossa kunkin tarpeet otetaan käsittelyyn ja keskusteluun, tai kun sekä tuen
antajilla että saajilla on yhteinen haaste kuten demografiset tekijät, sosiokulttuuriset
tekijät ja uskonnollinen vakaumus (Finfgeld-Connett 2005).
Suomalaistutkijat ovat todenneet, että fibromyalgiapotilaiden kurssimainen kuntoutus
ei ole muuttanut oireita, ei parantanut työ- tai toimintakykyä, ei vähentänyt lääkkeiden
käyttöä eikä estänyt ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä vuoden seuranta-aikana.
Johtopäätöksenä he kuitenkin esittävät, että painopisteen tulee vastaisuudessa siirtyä
sellaiseen kuntoutukseen, jossa ihmisen sosiaalinen ja psykologinen tilanne on keskeisin
kuntoutumisen alue. (Hyyppä ym. 1998.) Diabeetikot, joilla on ollut huono hoitotasapaino, ovat kokeneet saavansa enemmän vertaistukea kuin sellaiset, joilla hoitotasapaino
on hyvä (Toljamo 1999).
Vertaistuki ja vertaisryhmätoiminta organisoituna tai epämuodollisena perustuu
yhteiseen kokemukseen sairaudesta ja keinoista selviytyä. Tässä tutkimuksessa
sosiaalinen tuki kuvaa sitä, missä määrin ihminen saa tyydytettyä tarpeensa ihmisten
välisen vuorovaikutuksen kautta (Hafen ym. 1996). Sosiaaliseen tukeen ihmisen
tarpeiden tyydyttämisessä kuuluu
− tunne siitä, että hänestä pidetään huolta ja välitetään ja hänellä on mahdollisuus
läheisyyteen
− tunne siitä, että häntä kunnioitetaan, arvostetaan ja hän on yksilönä arvokas
− tunne, että kuuluu johonkin ja siihen liittyy vastavuoroinen sitoutuminen muiden
kanssa
− mahdollisuus saada tietoa, tukea ja ohjausta muilta ihmisiltä
− mahdollisuus saada aineellista apua ja tukea (Amick & Ockene 1994, House & Kahn
1985).
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Sosiaaliseen tukeen kuuluu emotionaalinen tuki, arviointituki, tiedollinen tuki ja
välineellinen tuki (Langford ym. 1997). Sosiaalisen tuen ajatellaan olevan yhteydessä
koherenssintunteeseen sekä sitä rakentavana tekijänä että voimavarana, jonka vahvan
koherenssintunteen omaava voi ottaa käyttöönsä (liitekuvio 1). Läheiset kuuluvat yleisiin
voimavaroihin ja vertaistuki ja henkilökunta kuuluvat erityisiin voimavaroihin.
Vertaisryhmän oletetaan toimivan luottamuksen, yhteisen vastuun ja toinen toistaan
tukevan yhteistyön kautta yhtenä kuntoutusta tukevana voimavarana (Mead ym. 2001).

3.2.3 Fibromyalgiaa sairastavien sosiaalinen tuki
Fibromyalgiaa sairastavien sosiaalisen verkoston koko ollut kahdessa tutkimuksessa 27 ja
32.6 (Bolwijn ym. 1994, 1996). Verkoston koko ei eronnut nivelreumaa sairastavien
(Bolwijn ym. 1994) eikä terveiden vertailuryhmästä (Bolwijn ym. 1996). Edellä
mainitussa verkostossa oli perheeseen kuuluvia läheisiä aikaisemmassa tutkimuksessa 17
ja myöhemmässä 23.2 ja läheisiä ystäviä 1. Läheisiä ystäviä oli vastaavasti 1 ja
myöhemmässä 4.5 sekä tuttavia 9 ja myöhemmässä tutkimuksessa 5,
terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvia vastaavasti 3 ja myöhemmissä 1,5. (Bolwijn
ym. 1994, 1996.)
Läheisten ystävien määrä oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin terveiden
vertailuryhmässä (Bolwijn ym. 1996). Tutkimus, jossa oli suurin osa fibromyalgiaa ja
kipu-uupumus-oireyhtymää sairastavia osoitti, että tutkittavilla oli vähemmän
emotionaalisia suhteita ja ovat vähemmän vuorovaikutuksessa ystävien, tuttavien ja
työtovereiden kanssa kuin sydäntauteja sairastavat (Espwall & Olofsson 2002b).
Emotionaaliset ja henkilökohtaiset suhteet toteutuvat pääasiassa yhden tai kahden
henkilön kautta, aviopuolison ja lääkärin (Bolwijn ym. 1994).
Fibromyalgiaa sairastavien kontaktit ovat tiheitä ja muodolliseen tilanteeseen tai
tapahtumaan liittyviä, kun taas nivelreumaa sairastavien suhteet ovat vastavuoroisempia
ja kontaktit tapahtuvat harvemmin. Fibromyalgiaa sairastavat pitävät terveydenhuoltoalan
henkilökuntaa muuta verkostoa tärkeämpänä, mutta nivelreumapotilaille perhe, läheiset ja
terveydenhuoltohenkilökunta ovat yhtä tärkeitä (Bolwjin ym. 1994.) Fibromyalgiapotilaat
tekivät useammin aloitteen kontaktiin kuin kontrolliryhmä, eivätkä he pitäneet itseään
yksinäisempinä kuin nivelreumaa sairastavat. (Bolwjin ym. 1996.)
Tunne kuulumisesta laajempaan verkostoon, jossa voi vaihtaa kokemuksia samassa
tilanteessa olevien kanssa, on vähäisempää fibromyalgiaa sairastavilla kuin sydänsairautta sairastavilla (Espwall & Olofsson 2002b). Taudin vakavuutta osoittavien merkkien
puute (laboratorio- ja röntgenlöydökset) ja oireiden näkymättömyys saattavat vaikuttaa
siihen, että sairautta ylenkatsotaan ja potilaat saattavat jäädä vaille tukea eivätkä saa
myöskään mahdollisuutta tehdä omaa osuuttaan sosiaalisen tuen antajina vastavuoroisesti
toisille. (Espwall & Olofsson 2002a, 2002b.) Kroonisesta kivusta kärsivät kokevat
normaalia väestöä enemmän, etteivät saa sosiaalista tukea (Bergman 2005). Fibromyalgia
heikentää elämänlaatua ja mahdollisuuksia olla ystävien ja läheisten seurassa (Bernard
ym. 2000) ja fibromyalgiaa sairastavat ovat tyytymättömiä siihen, miten läheiset ja perhe
vastaavat heidän tarpeisiinsa (Moral ym. 1997). Myös naiset, joiden aviomiehellä on
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fibromyalgia, kokevat saavansa liian vähän tukea aviopuolisoina hoitohenkilökunnalta
(Paulson ym. 2003).
Kroonisessa kivussa sosiaalinen tuki vaikuttaa kivun kehittymiseen, kivun määrään ja
jatkuvaan kipuun (Bergman ym. 2002). Laaja-alaisen kroonisen kivun on todettu olevan
yhteydessä muun muassa sosiaalisen tuen puutteeseen. Sosiaalinen tuki sekä laskee riskiä
kehittää kroonisesta kivusta laaja-alainen että auttaa toipumista kroonisesta kivusta.
Tunne, että ei saa sosiaalista tukea ahdistuksen, stressin ja ongelmien kanssa on
yhteydessä laaja-alaiseen ja paikalliseen krooniseen kipuun. (Bergman 2005.) Läheisen
läsnäolon on myös todettu vaikuttavan fibromyalgiaa sairastavien kivun käsittelyyn sekä
subjektiivisella että sentraalisesti hermojärjestelmän tasolla (Montoya ym. 2004). Vaikka
uskonnollisuus on yhteydessä fyysisen ja psyykkisen terveyden kanssa, sillä ei kuitenkaan ole yhteyttä kiputasoon (Rippentrop ym. 2005).
Fibromyalgiaa sairastavilla on todettu olevan myös heikompi sosiaalinen ympäristö, ja
he käyttävät kivun hallinnassa enemmän torjumista kuin esimerkiksi osteoartriittia
sairastavat. Kokemus sosiaalisesta tuesta ja sen käyttö olivat yhteydessä koettuun
sosiaaliseen stressiin fibromyalgiaa sairastavilla. Fibromyalgiaa sairastavat ovat erityisen
herkkiä sosiaalisen stressin negatiivisille vaikutuksille, heillä on vähemmän positiivisia
affektiivisia resursseja, he käyttävät tehottomampia kivunhallintakeinoja ja heillä on
rajoittuneempi sosiaalinen verkosto. Heillä on myös pitkittynyt stressiperäinen kivun
lisääntyminen tietyissä olosuhteissa, joihin kaikkiin on lisäsyynä positiivisen tunnetilan
alentuminen ja lisääntynyt stressi-reaktiivisuus ajan myötä (Davis ym. 2001).
Schoofs on tutkijaryhmänsä kanssa todennut, että fibromyalgiaa ja kroonista kipuuupumus-oireyhtymää sairastavilla koettu sosiaalinen tuki ei ole ollut yhteydessä
elämänlaatuun. Perheeltä ja ystäviltä saatu sosiaalinen tuki oli kuitenkin yhteydessä,
mutta sen sijaan terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu apu ei ole ollut yhteydessä
elämänlaatuun. Tutkittaessa tarkemmin elämänlaadun eroa aineistossa löytyi kaksi
erilaista ryhmää. Toisessa oli korkeampi elämänlaatu, mutta alhaisempi terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu sosiaalinen tuki, vähemmän myös psykiatrisia ongelmia ja
nivelreumaa, mutta enemmän ärtynyt paksusuoli-oireyhtymää. Toisessa ryhmässä oli
puolestaan alhainen elämänlaatu, mutta korkeampi koettu tuki henkilökunnalta, enemmän
psykiatrisia ja nivelreumaan liittyviä ongelmia mutta vähemmän ärtynyttä paksusuolioireyhtymää. Elämänlaatu oli niin ikään yhteydessä kykyyn säilyttää perheen ulkopuolisia suhteita. (Schoofs ym. 2004.)
Alhaisen sosiaalisen tuen on todettu joissakin tutkimuksissa heikentävän hoidon
tuloksia ja psykososiaalisten tekijöiden todettu olevan tärkeitä ennustamaan hoitotuloksia
(Turk ym. 1998, Turk 2002). Suurempi sosiaalinen verkosto ennustaa myös fibromyalgiaa sairastavien säilymistä liikunnan harjoittajien ryhmässä (Oliver & Cronan 2002), ja
näin ollen sosiaalinen tuki vaikuttaa terveyskäyttäytymisen kautta hyvinvointiin.
Toisaalta on todettu, että lähtötilanteessa heikoimmat ryhmät saavuttivat paremmat
hoitotulokset riippumatta oliko sosiaalista tukea interventiossa vai ei (Walen ym. 2002).
Kroonista kipua sairastaville tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että aviopuolison
emotionaalinen tuki oli merkittävä fyysistä suoritusta ennustava tekijä. Kun kivun määrä
otettiin mukaan malliin, se oli paras ennustaja (46 %) selittämään fyysistä toimintakykyä.
Mitä vähemmän oli kipua, sitä suurempi oli fyysinen suorituskyky. (Patric & Déon 1996.)
Sosiaalinen tuki auttaa selviytymään ja vaikuttaa siten hyvinvointiin (Savelkoul ym.
2000).
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Kuten aikaisemmin todettiin, on uskonto Antonovskyn mukaan myös
koherenssintunteeseen vaikuttava voimavara (Antonovsky 1979). Uskonnolla on
vaikutuksia sosiaaliseen tukeen, terveyskäyttäytymiseen ja psyykkiseen säätelyyn sekä
epäsuoria vaikutuksia sosialisaatioon, lasten kasvatukseen ja opetukseen, aikuisen
päätöksiin ja arvoihin (Koenig 2000, 2001). Uskonnollisuudella ja hengellisyydellä on
todettu olevan mahdollisesti psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia (endokriiniset vaikutukset)
ja on todettu niiden suojaavan stressin fysiologisilta vaikutuksilta fibromyalgiaa
sairastavilla tehdyssä tutkimuksessa (Dedert ym. 2004).
Sosiaalisen tuen ja potilasohjauksen interventiotutkimuksessa todettiin avuttomuuden
vähenevän vuoden kuluttua (Oliver ym. 2001). Potilailla, joilla oli alhaisemmat
terveydenhuoltokulut, oli myös korkeampi sosiaalinen tuki (Walen ym. 2001). Sosiaalisella tuella on vaikutusta myös terveyskäyttäytymiseen, ja ennalta ehkäisevä toiminta
kuuluu voimavaratekijöihin. Terveyskäyttäytymistä ennustaa esimerkiksi liikunnan osalta
sosiaalisen tukiverkoston koko (Oliver & Cronan 2002). Koska fibromyalgiaan liittyy
sairauteen kohdistuva uskottavuus ongelma, tulisi sosiaalisen tuen riittävyys selvittää
hoidon yhteydessä (Espwall & Olofsson 2002b).

3.3 Elämänlaatu
3.3.1 Elämänlaatuun liittyvät käsitteet
Elämänlaadun määrittelyn perusta ”elää hyvin” ja ”onnistua elämässä” on antiikin
filosofiassa. Aristotelisen näkemyksen mukaan ihmisen tavoite on pyrkiä onneen.
Ihminen on onnellinen silloin, kun hän elää hyvin ja onnistuu elämässään. Onni riippuu
sekä sisäisistä rakenteellisista ja terveyteen liittyvistä tekijöistä että ulkoisesta ympäristöstä ja taloudellisista seikoista. (Aristotle 1991.)
Käsite elämänlaatu (quality of life) on tullut yhteiskunnalliseen keskusteluun 1950–
60-luvulla kritiikkinä teknologisen ja taloudellisen kehityksen uskoa kohtaan. Hyvä
elämä ja arvot tuli kritiikin mukaan arvioida uudelleen, koska ne olivat uhattuna
uusiintumattomien voimavarojen ja ympäristön tuhoutumisen seurauksena. (Allardt &
Littunen 1958, Musschenga 1994, Ordway 1953, Osborn 1957). Myöhemmin kritiikki
laajeni 1970-luvulla, ja mukaan tuli materiaalisten arvojen taustalla olevat syvemmät
kysymykset, kuten ihmisyyden reduktionismi (Musschenga 1994).
Käsite säilyi vailla tarkempaa määrittelyä niin kauan kun sitä käytettiin vain kritiikkinä. Kun elämänlaatu tuli yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi ja parantamisen kohteeksi,
jota tuli voida myös mitata, alettiin käsitettä määritellä tarkemmin. Käsite esiintyi
lääketieteessä ensimmäisen kerran 1960-luvulla, kun alkoi keskustelu tarpeesta allokoida
taloudellisia resursseja terveydenhuollossa. Käsite tuli myös terveydenhuoltoon kritiikin
kautta. Lääketieteen laajentuneen vallan ja teknisen kehityksen katsottiin lisäävän
enemmän elämän määrää kuin elämän laatua. Elämän laadulla haluttiin viitata alueisiin,
jotka olivat laiminlyötyjä. Terveydenhuolto on keskeinen taho, joka luo olosuhteita
elämän laadulle, mikä selittää osaksi sitä, että käsite on Musschengan mukaan tällä
hetkellä jopa harvinainen lääketieteen ulkopuolella. (Musschenga 1994.)
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Elämänlaatu määritellään eri tavoin ja siihen kohdistuva tutkimus perustuu erilaisiin
lähtökohtiin ja tavoitteisiin eri tieteenaloilla. Elämä käsitteenä pitää sisällään elämän
biologisena ilmiönä, kuten elintoiminnot, elinkyky ja elinvoima. Lisäksi käsite tarkoittaa
elämää tavoittelemisen arvoisena, elämän sisällystä sekä kaikkea niitä elämän ilmiöitä,
joiden keskellä ihminen elää. Laatu puolestaan kuvaa ominaisuuksia, jotka tekevät jonkin
siksi, mitä se olennaisesti on, mitä sille on ominaista ja leimaa antavaa. Laatu merkitsee
myös luokkaa ja kategoriaa, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, mutta usein
viittaa hyvään ja toivottavaan. (Nykysuomen sanakirja 1992.)
Filosofia on kiinnostunut hyvän elämän käsitteestä ja määrittelystä, psykologia
koetusta hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä, sosiologia aineettomasta hyvinvoinnista ja
ihmisen tarpeiden tyydytyksestä. Taloustieteiden mielenkiinto kohdistuu taloudellisiin
voimavaroihin ja niiden jakamiseen. Lääketieteen mielenkiinto kohdistuu ihmisen
normaaliin toimintaan ja eri toimenpiteiden vaikutuksiin. (Kajandi 1994, Lindström
1994.)
Elämänlaadun käsitteen määrittelyssä on länsimaissa esiintynyt ihmisen tarpeentyydytysaste ja onnellisuus elämässä. Ihmisellä on biologisia perustarpeita, tarve lämpimään
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, tarve tehdä jotain hänelle merkityksellistä ja
arvokasta elämässään sekä tarve tehdä asioita, jotka ovat mielenkiintoisia. (Aggernaes
1994.)
Elämänlaatu voi sisältää sekä subjektiivisen että objektiivisen näkökulman, kun taas
onnellisuus eli elämään tyytyväisyys on subjektiivinen. Terveyteen liittyvää elämänlaatua
voidaan arvioida sekä subjektiivisesti että objektiivisesti (Bowling 1997, Musshenga
1994) normaalin toiminnan asteena, henkilökohtaisena tyytyväisyyden asteena, jonka
yksilö voi saavuttaa elämässään sekä inhimillisen kehityksen asteena (Musshenga 1997).
Lindström kiteyttää lasten elämänlaatua koskevassa tutkimuksessaan elämänlaatuun
kuuluvaksi ihmisen oman subjektiivisen kokemuksen, subjektiiviset ja objektiiviset
ulkoiset ja sisäiset tarpeet ja voimavarat, erilaiset elämäntavoitteet ja kyvyn näiden
tavoitteiden ylläpitämiseen tai saavuttamiseen (Lindström 1994).
Antonovsky käyttää teoriassaan käsitteitä terveys-sairausjatkumo (Health ease/disease continuum) ja muu hyvinvointi -jatkumo (Other ease/dis-ease continuum) (liitekuvio
1) sekä terveyteen liittyvä hyvinvointi (health wellbeing). Hän pitää tärkeänä terveyteen
liittyvän hyvinvoinnin ja muun hyvinvoinnin osa-alueiden erottamista toisistaan sekä
käsitteellisesti että empiirisesti. Varhaisemmassa teoksessaan hän oli jättämässä jopa
henkisen terveyden pois terveys-sairausjatkumolta. Vaikka käsitteet tulee erottaa, ne ovat
silti vastavuoroisessa yhteydessä toisiinsa. Onnistunut stressinhallinta vaikuttaa
Antonovskyn mukaan positiivisesti terveyteen ja sitä kautta sillä voidaan ajatella olevan
vaikutusta myös elämään tyytyväisyyteen, onnellisuuteen ja positiiviseen mielialaan,
jotka kuuluvat laajempaan hyvinvointi-käsitteeseen. (Antonovsky 1979, 1985, 1987.)
Tässä tutkimuksessa mitataan erikseen terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä
tyytyväisyyttä elämään yleensä ja tyytyväisyyttä elämän laatuun. Käsitteiden välillä
olevien erojen tärkeyttä on tuotu Antonovskyn lisäksi esiin monissa terveyteen liittyvissä
tutkimuksissa ja korostettu, ettei niitä pidä käyttää synonyymeina (Aggernaes 1994,
Antonovsky 1987, Campell ym. 1976, Lau & Kenna 2001, Mandzuk & McMillan 2005,
Melin 2003).
Mittaamalla erikseen terveyteen liittyvää elämänlaatua ja terveyden vaikutusta
toimintakykyyn ja laajempaa hyvinvointia eli onnellisuutta ja onnistumista elämässä voi
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osittain välttää sen ongelman, johon Hunt viittaa tuodessaan esiin terveyteen liittyvän
elämänlaadun mittaamiseen liittyvän ongelman: käytännössä emme voi erottaa terveydestä johtuvia vaikutuksia elämänlaatuun niistä vaikutuksista, jotka ovat seurausta
taloudellisiin tekijöihin liittyvistä muutoksista, ystäväsuhteista, perhe-elämästä, vastuista,
työstä ja ikääntymisestä (Hunt 1997). Hoidossa ja kuntoutuksen tuloksellisuudessa
painotetaan sekä toimintakykyä että elämään tyytyväisyyttä (Melin 2003).
Tässä tutkimuksessa fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatua kuvataan ja mitataan
sekä subjektiivisena terveyteen liittyvänä elämänlaatuna että elämään tyytyväisyytenä.
Elämänlaatuun kuuluu fyysinen, psyykkinen ja henkinen terveys, kyky selviytyä ja toimia
päivittäisessä elämässä eri rooleissa sekä tyytyväisyys käytettävissä oleviin voimavaroihin, elämän edellytyksiin ja olosuhteisiin, kuten ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja
aineellisiin voimavaroihin.

3.3.2 Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Terveydenhuollossa elämänlaatuun liittyvä mielenkiinto kohdistuu siihen, miten sairaus
vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun sekä siihen, millaisia vaikutuksia eri toimenpiteillä
saadaan aikaan. Terveyteen liittyvän elämänlaadun seuraaminen on tullut tärkeäksi
varsinkin kroonisten sairauksien lisääntymisen myötä. Kun sairautta ei voida parantaa, on
elämänlaadussa tapahtuvien muutosten seuraaminen tarkoituksenmukaista. (ks. esim.
Bowden & Fox-Rushby 2003.)
Elämänlaatu aikaisemmin kuvatun mukaisesti (3.3.1) koostuu sekä hyvästä elämästä
että onnellisuudesta, joiden perustana terveys on yksi oleellinen tekijä. Käsite ”terveyteen
liittyvä elämänlaatu” sisältää kaksi monimerkityksistä sanaa, terveys ja elämänlaatu,
jotka sekä erikseen että varsinkin yhdessä ovat haasteellisia sekä teoriaperustaltaan että
tutkimuskohteena. Toistaiseksi ei ole yksiselitteistä määritelmää terveyteen liittyvästä
elämänlaadusta eikä tapaa sen mittaamiselle huolimatta laajasta tutkimusmäärästä, joka
siihen liittyy (Bowden & Fox-Rushby 2003, Hunt 1997, Mandzuk & McMillan 2005,
Sintonen 2001).
Terveys on yksi tärkeimmistä edellytyksistä hyvään elämään ja elämänlaatuun
(Aristoteles 1991). Biolääketieteellinen määrittely terveydestä sairauden puuttumisena
(Hyyppä 2002) tai WHO:n määrittely terveydestä täydellisenä fyysisenä, henkisenä ja
sosiaalisena hyvinvointina ovat väistyneet (Lindström 1994). Sanakirja edelleen
määrittelee terveyden terveenä olemisena, hyvänä ruumiillisena tai sielullisena tilana tai
kuntona, hyvinvointina ja terveydentilana (Nykysuomen sanakirja 1992). Nordenfelt
pitää terveyttä voimavarojen ja päämäärien tasapainona ympäröivässä yhteiskunnassa
(Hyyppä 2002, Nordenfelt 1987), jolloin lähestytään elämänlaatuun liittyviä näkemyksiä,
jopa myöhemmin kuvattavaa elämään tyytyväisyyttä. Nordenfelt on käsitellyt terveyden
ja elämänlaadun käsitteitä ja mittaamista teoksissaan (Nordenfelt 1993, 1994, 2000).
WHO:n laatima terveyden ja terveyteen liittyvien tilojen uusi määrittely on laajentanut
käsitystä terveydestä aikaista dynaamisempaan suuntaan ja ottaa huomioon jo yksilön
ympäröivän yhteiskunnan osana. Terveyden tilan määrittelyyn kussakin tilanteessa
kuuluvat kehon toiminnat mukaan lukien psykologiset toiminnat, rakenteelliset tekijät ja
kehon vauriot. Lisäksi terveyteen kuuluvat osallistuminen tehtävien tai toimintojen
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suorittamisessa ja osallistuminen elämäntilanteessa tai siinä olevat rajoitukset. Terveyteen
kuuluu lisäksi tilanteeseen liittyvä ympäristö (fyysinen, sosiaalinen ja ilmapiiri), joka on
vuorovaikutuksessa kehon toimintojen ja osallistumisen kanssa. Lisäksi määrittelyssä
otetaan huomioon yksilölliset tekijät. Ne ovat lähinnä demografisia tekijöitä eivätkä
sisälly luokitukseen, mutta ovat kuitenkin mukana vaikuttamassa monella tavalla
lopputulokseen (esim. sukupuoli, rotu, ikä, muu terveydentila, elämäntyyli, koulutus
jne.). Terveydentilan määrittelyyn kuuluu sekä subjektiivinen että objektiivinen
näkökulma. (WHO 2006.)
Antonovskyn mukaan terveys on dynaaminen jatkumo, jolla paikka vaihtelee ja jota
paikkaa säätelee koherenssintunne. Paikkaa voidaan käsitteellisesti kuvata ja mitata
neljän keskeisen tekijän avulla: subjektiivinen kipu, toimintakyvyn rajoitukset, sairauteen
liittyvä ennuste ja sairauden edellyttämä hoito. Kaksi ensimmäistä ovat ihmisen
subjektiivisia arviointeja. Sairauteen liittyvä ennuste ja hoidon määrittäminen perustuvat
asiantuntijan arviointiin tilanteesta. Oleellista on, että ihminen itse määrittelee kipunsa,
sen miten paljon se vaikuttaa hänen omaan toimintakykyynsä arkielämässä ja on mukana
päätöksenteossa, kun hänen hoidon tarvettaan määritellään. Se, millaiseksi ihminen arvioi
oman toimintakykynsä tietyssä objektiivisessa tilanteessa, on yhteydessä
koherenssintunteeseen. Terveys voi toimia merkittävänä voimavarana ja vahvistaa
merkittäviä elämäntapahtumia, jotka puolestaan vahvistavat koherenssintunnetta.
(Antonovsky 1979, 1987.)
Myös Antonovsky liittää terveyteen voimavara-näkökulman. Se on luonteeltaan
dynaaminen ja siihen voi liittyä kipua, jolla voi olla vaikutusta terveyteen ja toimintakykyyn eri rooleissa arkielämässä. Kipuun voi liittyä erilaisia negatiivisia aistimuksia,
tunnetiloja ja motivaatiotekijöitä ainakin vasteena kipukokemukseen, joten ihmisen tulee
voida itse päättää ja arvioida, onko se yhteydessä terveyteen. Kipu voi rajoittaa kykyä
osallistua roolitoimintoihin ja täyttää rooliin liittyviä odotuksia. Sairauden vakavuus,
ennuste ja sairauden edellyttämät toimenpiteet edellyttävät objektiivista ja rationaalista
lääkärin tai terveydenhuoltohenkilökunnan tekemää arviointia. (Antonovsky 1979.)
Terveyden dynaaminen jatkumoajattelu, jota Antonovsky käyttää, on yleinen lähestymistapa terveyteen hoitotyössä (Sullivan 1989). Ihminen voi liikkua täydellisen terveyden
ja täydellisen ei-terveyden välillä ja ihmisellä voi olla tauteja ja sairauksia, ja siitä
huolimatta hän voi kokea itsensä subjektiivisesti terveeksi. Myös osa fibromyalgiaa
sairastavia arvioivat koherenssintunteensa vahvaksi ja kokevat diagnoosista ja monista
oireistaan huolimatta voivansa melko hyvin (Söderberg ym. 1997).
Vaikka terveyteen liittyvästä elämänlaadusta ei ole yksimielisyyttä, yksimielisyys on
kuitenkin siitä, että käsite on moniulotteinen ja siihen kuuluvat ainakin ihmisen
psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi (Aalto ym. 1999, Patrick & Erickson
1992, Musschenga 1994, Sintonen 2001, Torrance 1986), henkinen hyvinvointi ja
roolitoiminnat (Spilker & Revicki 1996).
Terveyteen liittyvä elämänlaatu määritellään tässä tutkimuksessa subjektiivisena
kokemuksena kehon toiminnasta, psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, toimintakyvystä ja kyvystä selviytyä sekä päivittäisistä toimista että erilaisiin rooleihin liittyvistä
tehtävistä.
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3.3.2.1 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen
Terveyteen liittyvää elämänlaatua lähestytään tällä hetkellä kolmesta eri näkökulmasta.
Yksi näkemys liittyy terveydentilojen määrittämiseen ja oletukseen, että toimintakyvyllä
on vaikutusta elämänlaatuun. Usein nämä mittarit ovat moniulotteisia sisältäen fyysisen,
henkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja oireiston. Ongelmana mittareissa on taustalta
puuttuva yhtenäinen teoria, joka voisi ohjata tulosten tulkintaa. Lisäksi yksittäinen
indeksi, joka sisältää useita ulottuvuuksia, jättää hämäräksi mitä elämänlaatuun on
sisältynyt. Ihmiset ovat myös erilaisia ja yksilöllisiä painottaen ja arvottaen eri tavoin eri
ulottuvuuksia. Tähän ryhmään kuuluvat mm. yleisesti käytössä olevat koetun terveydentilan mittarit Nottingham Health Profile/NHP (Hunt ym. 1980, 1981) sekä MOS Short
Form -36 (SF-36) (Ware 2000, Ware & Sherbourne 1992). (Hunt 1997.)
Lisäksi tähän ensimmäiseen ryhmään kuuluvat erilaiset sairausspesifit mittarit, kuten
fibromyalgiaan liittyvä FIQ (Fibromyalgia impact Questionnaire) (Bennett 2005,
Buckhardt ym. 1991). Mittarin validointia ei ole vielä tehty suomenkieliseksi versioksi.
FIQ-mittarissa on mukana osia AIMS-mittarista (Arhtritis Impact Measurement Scale)
(Hewett ym. 1995). (Hunt 1997). Toinen suuntaus on terveyden taloustieteellinen
suuntaus (QALY = quality adjusted life years), joka muun muassa tukee rationaalista
päätöksentekoa hoidon priorisoinnissa. Kolmas suuntaus on ihmisen tarpeisiin perustuvat
mallit. (Hunt 1997.)
Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitataan sekä yksiulotteisilla mittareilla (VAS–
Visual Analogue Scale) (Simms ym. 1991) että moniulotteisilla, kuten Medical Outcome
Survey/MOS (Ware & Sherbourne 1992), 15D (Sintonen & Pekurinen 1989) ja EQ-5D
(EuroQolGroup 1990). Tällä hetkellä yleisimmin käytössä olevista mittareista on
olemassa systemaattinen arviointi (ks. tarkemmin Bowden & Fox-Rushby 2003). Usein
mittarit kattavat koetun terveydentilan lisäksi toimintakyvyn ja psykososiaaliset
roolitoiminnot, mielialan ja monet hyvinvoinnin osa-alueet, kuten henkisen terveyden,
vitaalisuuden ja energisyyden (Aro ym. 1993, Melin 2003, Mapi Research Institute
2006). SF–36 mittariin kuulu yhteensä 6 osiota, joissa on yhteensä 36 muuttujaa. Osiot
ovat fyysinen toimintakyky, fyysiset roolitoiminnot, kehon kipu, yleinen terveys,
vitaalisuus, sosiaalinen toimintakyky, emotionaaliset roolitoiminnot sekä henkinen
terveys (Ware 2000).
Yhteistä näkemystä ei ole siitä, miten monta ulottuvuutta kussakin osiossa tulisi olla ja
miten ne määritellään mitattavaan muotoon. Joidenkin mukaan tulisi eri ulottuvuudet
pitää erillisinä, jotta voi nähdä, missä tapahtuu muutoksia ja joidenkin mukaan tulisi
saada tuloksena yksi indeksi. Indeksin arvottamisesta ei olla yksimielisiä. (Sintonen
2001).

3.3.3 Elämään tyytyväisyys
Tyytyväisyys on universaali ja keskeinen käsite sosiologisessa elämään tyytyväisyyden
tutkimuksessa (Veenhoven 1996, Melin 2003). Se on tullut mielenkiinnon kohteeksi
terveystieteiden alueella laajemmin vasta 1990-luvulla (Melin 2003). Elämään
tyytyväisyyden lähtökohdat ovat antiikin onnellisuus-käsitteessä (Aristotle 1955).
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Tuolloin käsite sisälsi sekä onnellisuuden että moraalin. Onnellinen ihminen oli myös
hyvä ihminen. Elämä, jossa toteutui kehollinen, älyllinen ja luonteen erinomaisuus, oli
myös onnellista. Vauraus ja terveys olivat tuolloin onnellisuuden elementtejä. Viimeaikaisissa teorioissa onnellisuutta ei määritellä enää subjektiivisena kokemuksena vaan se on
subjektiivinen arviointi tyytyväisyydestä elämään yleensä (Musshenga 1994) tai
kognitiivinen arviointi elämänlaadusta (Tatarkiewicz 1976, Tennant 1995). Terveys ja
vauraus voivat olla välinearvoja onnellisuuden suhteen mutta eivät onnellisuuden riittäviä
tai välttämättömiä olosuhteita (Aggernaes 1994). Onnellisuus voi puolestaan suojata
stressiltä, ylläpitää terveyttä ja pidentää elämää (Deeg & Zonneveld 1989, Veenhoven
1988).
Elämään tyytyväisyyden yksi ulottuvuus on siis onnellisuus, joka kertoo ihmisen
tyytyväisyydestä elämään yleensä. Lisäksi elämään tyytyväisyyteen kuuluva kognitiivinen arviointi elämänlaadusta kohdistuu tekijöihin, joita aikaisemmin (3.3.1) kuvattiin
kuuluvan elämänlaatuun. Näitä olivat esimerkiksi kyky tyydyttää erilaiset tarpeet ja
elämäntavoitteet sekä voimavarat, joita niihin tarvitaan. Tyytyväisyys elämään ja
onnellisuus ovat henkisen hyvinvoinnin keskeisiä osatekijöitä. Näin ollen arvioidessaan
tyytyväisyyttään elämään ihminen arvioi ja tekee johtopäätöksiä itsestään ja
onnistumisestaan elämässä (Kalimo & Vuori 1988).
Ihmisellä on erilaisia biologisia perustarpeita, tarve lämpimään vuorovaikutukseen
ihmisten kanssa, tarve merkitykselliseen toimintaan, tarve, että on merkityksellinen
muille ja tarve jossain määrin jännittävään ja kiinnostavaan elämään. Eri tarpeilla on
erilaiset tavoitteet ja päämäärät, mutta kukin tarve voidaan tyydyttää monella tavalla.
(Aggernaes 1994.)
Ihmisillä on erilaisia tavoitteita, jotka ovat eriasteisesti tärkeitä (Nordenfelt 1993,
1994). Omat toiveet ja pyrkimykset perustuvat nautintoon (Fugl-Meyer ym. 1992), jonka
saavutettuaan ihminen voi kokea iloa (Melin 2003). Nautinnon arviointi (Wright 1963)
liittyy siihen, mitä ihminen haluaa. Arvioidessaan tyytyväisyyttään ihminen vertaa omaa
tilannettaan myös ulkopuolelta tuleviin standardeihin, muiden ihmisten tilanteeseen tai
omien yksityisten pyrkimysten ja toiveiden tasoon. Elämään tyytyväisyys on näin ollen
yksilön pyrkimysten ja toiveiden sekä hänen kapasiteettinsa ja mahdollisuutensa välinen
funktio. Mitä pienempi on ero tavoitteiden ja mahdollisuuksien välillä sitä suurempi on
tyytyväisyys (Musschenga 1994). Elämään tyytyväisyys heijastaa eroa omien toiveiden,
päämäärien ja koetun tilanteen välillä (Antonovsky 1987, Campbell ym. 1976, Kalimo &
Vuori 1988).
Veenhovenin mukaan tyytyväisyys elämään kuvaa enemmän tiettyä tilannetta kuin
ominaisuutta tai piirrettä. Tällä perusteella voidaan ajatella, että elämään tyytyväisyyteen
voidaan vaikuttaa luomalla parempia olosuhteita (Veenhoven 1996, 1998). Elämään
tyytyväisyyttä voidaan käyttää kuntoutuksen tuloksellisuuden mittarina arvioitaessa
sairaudesta aiheutuvan haitan merkitystä ja selviytymistä. Sairauden kanssa selviytyminen näkyy työ- ja vapaa-ajan toiminnan alueilla, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi fyysiset
edellytykset selviytyä, taipumukset, kyvyt, luovuus, toiveet ja tyytyväisyys suhteessa
työhön ja vapaa-aikaan sekä sosiaalisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet toimia
työssä ja vapaa-aikana. (Eklund 1991, Melin 2003, British Society of Rehabilitation
Medicine 2006.)
Cohenin mielestä tyytyväisyys elämään yleensä ja tyytyväisyys eri elämän osa-alueisiin ovat kaksisuuntaisessa suhteessa toisiinsa (Cohen 2000). Myös kausaalista mallia
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pidetään yhtenä mahdollisuutena kuntoutuslääketieteen näkökulmasta: Ihmisellä on
erilaiset toimintaan liittyvät mieltymykset, joista seuraa tietyt työroolit, joista puolestaan
elämän eri osa-alueiden tyytyväisyys ja lopulta tyytyväisyys elämään kokonaisuudessaan.
Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin riippuu siitä, millaisia rooleja ihmisellä on, ja mitä
hän on toiminnassaan pitänyt tärkeänä. (Bränholm & Fugl-Meyer 1994). Tyytyväisyyden
taso on kohtuullisen pysyvä. Väestötutkimusten mukaan ihmisen tyytyväisyys on 65–
75 % asteikon maksimiarvosta ja ihminen hakee tasapainoa kaiken aikaa elämässä
(Cummins 2000). Ulkoiset elinolot ja elintason yhteydet ihmisten onnellisuuden
kokemuksiin ovat heikkoja (Allardt 1976).
Perhesuhteet, sosiaaliset suhteet ja materiaaliset resurssit ovat voimavaroja, jotka
liittyvät elämänlaatuun. Terveys-sairausjatkumo voidaan toisaalta nähdä riippumattomana
muuttujana, joka on seurausta monista eri tekijöistä ja toisaalta voimavarana, joka luo
mahdollisuuksia koherenssintunnetta vahvistaville tapahtumille. Terveys ja muu
hyvinvointi (elämään tyytyväisyys) ovat yhteydessä epäsuorasti, ja voimavarat, jotka
vahvistavat koherenssintunnetta, ovat suoraan yhteydessä hyvinvointiin (elämään
tyytyväisyyteen) (liitekuvio 1). (Antonovsky 1979, 1987, Kaplan 1984.)
Antonovsky piti elämään tyytyväisyyttä ja koherenssintunnetta kahtena eri ilmiönä,
mutta joissakin tutkimuksissa on löydetty empiiristä näyttöä koherenssintunteen ja
elämään tyytyväisyyden yhteydestä toisiinsa (Sagy ym. 1990, Horsburgh ym. 1998).
Tyytyväisyys somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen on todettu olevan myös yhteydessä
koherenssintunteeseen (Melin 2003). Sen sijaan yhteyttä ei ollut päivittäisiin toimiin,
vapaa-aikaan eikä työ- ja taloudelliseen tilanteeseen (liitetaulukko 2). (Bränholm ym.
1998.) Ruotsalaisille tehdyssä tutkimuksessa on todettu koherenssintunteen olevan
yhteydessä myös yleiseen elämään tyytyväisyyteen (Melin 2003, Bränholm ym. 1998)
sekä eri osa-alueista sukupuolielämään, parisuhteeseen, perhe-elämään ja ystävä- ja
tuttavasuhteisiin (Bränholm ym. 1998) sekä läheisyysosioon (sukupuolielämä, parisuhde,
perhe-elämä) ja vapaa-aikaosioon (vapaa-aika, ystävä- ja tuttavasuhteet) (Melin 2003).
Tässä tutkimuksessa elämään tyytyväisyydellä tarkoitetaan subjektiivista kokemusta
omasta onnistumisesta elämässä yleensä sekä elämän eri alueilla. Kokemusta mitataan
tyytyväisyytenä elämään kokonaisuudessaan sekä tyytyväisyytenä elämänlaatuun.
Elämänlaadun osatekijät ovat tässä tutkimuksessa ihmissuhteet (seksuaalisuus, parisuhde,
perhe-elämä ja ystävät), työ- ja taloudellinen tilanne, kyky huolehtia itsestä, terveys,
henkiset voimavarat ja fyysinen kunto. (Fugl-Meyer ym. 1991, 1992, 2002; Melin 2003,
Melin ym. 2003.)

3.3.4 Fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatu
Vaikka elämänlaatu yleensä vähenee fibromyalgian myötä, jotkut kokevat voivansa
melko hyvin vaikeista ongelmista huolimatta (Söderberg ym. 1997). Tämä voi johtua
siitä, että kroonisille sairauksille on tyypillistä sopeutua ja mukautua sairauteen ajan
myötä. Tämä sopeutuminen tulee myös ottaa huomioon, kun tehdään johtopäätöksiä
elämänlaadussa tapahtuvista muutoksista ja terveyden vaikutuksista elämänlaatuun.
(Hunt 1997.) Fibromyalgiaa sairastavilla on kuitenkin joistakin myönteisistä kokemuksista huolimatta normaalia väestöä (Bennett ym. 2005, Bergman 2005) ja monia tule-
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sairauksia sairastavia alhaisempi elämänlaatu (Burckhardt ym. 1992, 1993, Picavet &
Hoeymans 2006, Tüzün ym. 2004).
Useissa tutkimuksissa terveyteen liittyvä elämänlaadun mittari on ollut SF-36, joka
mittaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, fyysisiä ja psyykkisiä
roolitoimintoja, tarmokkuutta, kivuttomuutta ja koettua terveyttä. (Aalto ym. 1999,
Kattainen & Meriläinen 2004, Ware 2000.) Toinen yleisesti käytössä oleva mittari on
fibromyalgiapotilaille kehitetty FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), joka mittaa
sairauden vaikutusta päivittäiseen elämään ja fibromyalgialle tyypillisten oireiden
voimakkuutta. Mittaria on käytetty myös hoidon tehokkuuden arvioimiseen. (Bennett
2005).
Picavet ja Hoeymans ovat tehneet tutkimuksen Hollannissa käyttäen sekä SF-36- että
EQ-5D-mittareita. Tutkimuksessa oli mukana useita tuki- ja liikuntaelinsairausryhmiä
mukaan lukien fibromyalgiaa sairastavia. Tulosten mukaan fibromyalgiaa sairastavilla oli
alin terveyteen liittyvä elämänlaatu kaikilla muilla ulottuvuuksilla paitsi emotionaalisissa
roolitoiminnoissa verrattuna sellaisiin, joilla ei ole tule-sairautta sekä verrattuna kaikkiin
muihin 11 tuki- ja liikuntaelinsairausryhmään. EQ-5D-mittarin mukaan fibromyalgiaa
sairastavilla oli itsehoitoa lukuun ottamatta muita enemmän ongelmia liikkumisen,
päivittäisten toimien, kivun, ahdistuksen ja depression suhteen (Picavet & Hoeymans
2006).
Fibromyalgiaa sairastavat kokevat muutoksia sairauden monien oireiden ja vaivojen
(ks. luku 2.2) seurauksena useilla eri elämänlaadun ulottuvuuksilla. Kipujen ja kehoon
liittyvän kamppailun lisäksi ei ole enää vapaa toimimaan, vaan sairaus on elämän
arkkitehtina säädellen monia elämän laadun ulottuvuuksia. Päivittäinen elämä, perheelämä, työelämä ja sosiaalinen elämä muuttuvat kipujen ja voimien menetyksen myötä.
(Söderberg 1999.) Fibromyalgiaa sairastavat ovat tyytymättömämpiä kuin terveet verrokit
fyysisiin oireisiin, jokapäiväiseen elämään ja taloudelliseen tilanteeseen (Raak ym. 2003).
Fibromyalgiaa sairastavat kokevat sairautensa vaikuttavan haitallisesti sukupuolielämään
(Bernard ym. 2000) ja naisilla on terveitä verrokkeja enemmän ongelmia, jotka ovat yhtä
suuria riippumatta siitä, onko pelkästään fibromyalgia vai sen lisäksi myös depressio.
(Tikiz ym. 2005).
Työssä käyvillä fibromyalgiaa sairastavilla terveydentila on parempi kuin niillä, jotka
eivät ole työssä (Reisine ym. 2003). Työssä käyvillä on fyysinen toimintakyky parempi
kuin niillä, jotka eivät ole työssä, mutta ryhmät eivät eroa henkisen terveyden osalta
(Reisine 2004). Fibromyalgia vaikuttaa kuitenkin merkittävästi työkykyyn.
Ruotsalaistutkimuksissa on noin puolet työkyvyttömiä, ja noin 40 % on työstä poissa
sairauden vuoksi (Henriksson & Liedberg 2002, Henriksson ym. 2004). Amerikkalaisia
koskevassa aineistossa 57 % on poissa työstä fibromyalgian vuoksi (Bernard ym. 2000).
Fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatua on pyritty parantamaan monilla eri menetelmillä, joiden vaikuttavuuteen liittyvät tulokset vaihtelevat ja ovat usein negatiivisia. Ei
ole voitu osoittaa esimerkiksi moniammatillisen kuntoutuksen seurauksena myönteisiä
tuloksia keskeisten oireiden voimakkuuteen, työ- tai toimintakykyyn, lääkkeiden
käyttöön tai eläköitymiseen (Hyyppä ym. 1998), ei kipuun, fyysiseen tai sosiaaliseen
toimintakykyyn eikä terveydentilaan (Cedraschi ym. 2004). Riippumatta siitä, millaista
hoitoa tai kuntoutusta on saanut, ei mitään paranemista voitu todeta sairauden oireissa,
kivussa, työkyvyssä tai työtilanteessa kahden vuoden jälkeen (Nöller &Sprott 2003).
Elämänlaatu ja depressio eivät ole parantuneet vuoden seurannassa kolmen viikon
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kylpylähoidon, potilasopetuksen ja vapaa-ajan ohjelman (Zijlstra ym. 2005) eikä kahden
kuukauden kognitiivisen käyttäytymisterapian tai liikunnallisen ohjelman seurauksena
(Redondo ym. 2004).
Vertailtaessa eripituisia ja sisällöltään erilaisia hoito- ja kuntoutusohjelmia eivät
tulokset eronneet eri menetelmien välillä, mutta koko aineistossa energisyys lisääntyi,
kipu väheni ja fyysiset roolitoiminnat paranivat vuoden seurannassa (Henriksson ym.
2004). Lyhyen aikavälin positiivisia tuloksia on saatu aikaan lääkehoitokokeilujen
seurauksena fyysiseen toimintakykyyn ja fyysisiin roolitoimintoihin (Bennett ym. 2005),
sosiaalisen toimintakykyyn, vitaalisuuteen, kipuun ja yleiseen terveydentilaan (Crofford
ym. 2005).
Myös moniammatillisen kuntoutuksen seurauksena uupumukseen, masentuneisuuteen
sekä psyykkiseen hyvinvointiin, ahdistuneisuuteen ja energisyyteen on voitu vaikuttaa
myönteisesti (Cedraschi ym. 2004). Joissakin tutkimuksissa riippumatta siitä, mitä hoitoa
on saanut, tyytyväisyys elämänlaatuun, terveyteen ja perhetilanteeseen on parantunut
mahdollisesti saadun potilasohjauksen ja tiedon vuoksi (Nöller &Sprott 2003). Myös
kuuden viikon Tái Chi-harjoitteluohjelman tuloksena on saatu elämänlaadun ja sairauden
oireiden osalta positiivisia tuloksia (Taggart ym. 2003).

3.4 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja aikaisemmista
tutkimuksista
Fibromyalgia on oireyhtymä, johon liittyvät pääasiassa lihaksissa ja pehmytosakudoksissa esiintyvä kipu, väsymys ja unihäiriöt (Goldenberg 1998). Väsymys vie fyysiset ja
psyykkiset voimavarat, ja oireisto on varsin pysyvä (Hyyppä ym. 1998). Fibromyalgiaan
liittyy myös psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta (Mikkelsson &
Hannonen 2004). Fibromyalgia on sairaus, jonka syistä ei ole toistaiseksi yksimielisyyttä.
Diagnoosi on helpottanut joiltain osin potilaiden epävarmuutta. Fibromyalgiaa sairastavia
pyritään tukemaan kuntoutuksen keinoin pyrkien parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja
itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 2006, Hannonen & Mikkelsson 2004).
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu, joiden välillä olevaa yhteyttä ja muutosta seurataan vuoden ajan. Koherenssintunne
perustuu Antonovskyn teoriaan (Antonovsky 1979, 1987) ja kuvaa ihmisen yleistä
orientaatiota elämässä. Tämän yleistyneen orientaation pohjalta ihminen havainnoi
maailmaa ja itseään. Koherenssintunne kehittyy pääasiassa lapsuuden ja nuoruuden
aikana, ja siihen sisältyy kolme komponenttia: merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja
hallittavuus. Kohdatessaan haasteita vahvan koherenssintunteen omaava ihminen
motivoituu kohtaamaan ne (merkityksellisyys). Hän uskoo, että haaste on ymmärrettävä
(ymmärrettävyys) ja uskoo, että resurssit tähän kohtaamiseen ovat saatavilla (hallittavuus). Koherenssintunteen kehittymisessä keskeisessä asemassa ovat voimavarat, jotka
vaikuttavat koherenssintunteen kehittymiseen ja joita ihminen kykenee ottamaan
käyttöönsä jatkuvasti yhä uudelleen. (Antonovsky 1996.)
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Toinen tutkimuksen keskeinen käsite on sosiaalinen tuki. Koherenssintunne ja sosiaalinen tuki ovat molemmat terveyteen ja hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä ja
sosiaalinen tuki vaikuttaa lisäksi koherenssintunteen kehittymiseen (Antonovsky 1979).
Alhainen sosiaalinen tuki ja sosiaalinen osallistuminen voivat olla riski alhaiseen
koherenssintunteeseen (Krantz & Östergren 2004).
Tässä tutkimuksessa kuvataan läheisiltä saatua sosiaalista tukea (emotionaalinen,
tiedollinen ja välineellinen tuki), vertaistukea ja henkilökunnalta saatua tukea, joiden
kautta ihminen voi tyydyttää sosiaalisen tuen tarpeitaan. Henkilökunnan antama
sosiaalinen tuki liittyy kuntoutukseen erityisenä voimavarana. Kuntoutujan läheiset ja
vertaisryhmä toimivat vastavuoroisesti sekä sosiaalisen tuen saajana että lähteenä.
Vertaisryhmän oletetaan toimivan luottamuksen, yhteisen vastuun ja toinen toistaan
tukevan yhteistyön kautta myös yhtenä kuntoutusta tukevana voimavarana (Mead ym.
2001).
Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne on ollut eri tutkimuksissa (Bell ym.
2004, Hawley ym. 1992, Rantalaiho 2000, Schult ym. 2000, Söderberg ym. 1997) jonkin
verran alhaisempi kuin nivelreumaa sairastavilla (Callahan & Pincus 1995, Schnyder ym.
1999), vertailuryhmällä (Germano ym. 2001) tai normaaliväestössä (Pallant ja Lae 2002).
Koherenssintunne ei ole kuitenkaan poikennut merkitsevästi terveiden arvoista ruotsalaisille naisille tehdyssä tutkimuksessa (Söderberg ym. 1997). Koherenssintunne on
osoittautunut melko pysyväksi vuoden seurannassa (Atroshi ym. 2002, Malmgren-Olsson
& Bränholm 2002), mutta kohentunut stressinhallintaan liittyvän intervention vaikutuksesta kuuden kuukauden seurannassa (Weissbecker ym. 2002).
Koherenssintunteen ja sosiaalisen tuen lisäksi keskeinen käsite on elämänlaatu, jota
tutkitaan terveyteen liittyvä elämänlaadun ja elämään tyytyväisyyden kautta. Elämään
tyytyväisyyteen luetaan kuuluvaksi sekä tyytyväisyys elämään kokonaisuudessaan että
tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin, joita ovat kyky huolehtia itsestä, vapaa-aika,
työtilanne, taloudellinen tilanne, sukupuolielämä, perisuhde, perhe-elämä, ystävä- ja
tuttavasuhteet, terveys, henkiset voimavarat ja fyysinen kunto.
Fibromyalgiaa sairastavien päivittäinen elämä, perhe-elämä, työelämä ja sosiaalinen
elämä muuttuvat kipujen ja voimien menetyksen myötä (Söderberg 1999). Sairaus
heikentää elämänlaatua ja mahdollisuuksia olla ystävien ja läheisten seurassa (Bernard
2000 ym. 2000). Fibromyalgiaa sairastavat ovat tyytymättömiä läheisten tapaan vastata
heidän tarpeisiinsa (Moral ym. 1997). He saattavat jäädä vaille vastavuoroista sosiaalista
tukea (Espwall & Olofsson 2002a, 2002b), joka kuitenkin auttaisi selviytymään ja
parantaisi hyvinvointia (Savelkoul ym. 2000). Vahva koherenssintunne sekä riittävä ja
tyydyttävä sosiaalinen verkosto saattavat suojata sairauden aiheuttamilta negatiivisilta
vaikutuksilta elämään tyytyväisyyteen (Anke 2003).
Elämänlaatu on useissa tutkimuksissa todettu alhaiseksi ja alhaisemmaksi kuin esimerkiksi nivelreumaa sairastavilla (Burckhardt & Bjelle 1992, Burckhardt & Bennett 1993).
Heillä on muita tule-sairaita enemmän ongelmia liikkumisessa, päivittäisissä toimissa,
kivussa, ahdistuksessa ja depressiossa (Picavet & Hoeymans 2006). Fibromyalgiaa
sairastavat ovat tyytymättömämpiä kuin terveet verrokit fyysisiin oireisiin, jokapäiväiseen elämään ja taloudelliseen tilanteeseen (Raak ym. 2003). Fibromyalgiaa sairastavat
kokevat sairautensa vaikuttavan haitallisesti myös sukupuolielämään (Bernard ym. 2000,
Tikiz ym. 2005).
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Kuntoutuksen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään fyysisistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan itsenäistä elämäntilanteen
hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa (Asetus lääkinnällisestä
kuntoutuksesta 2006). Kuntoutuksessa lähtökohtana on ihmisen laaja-alainen toimintakyky ja sen kohentaminen. Fibromyalgiaa sairastavien hoidossa on oireiden lievityksen
lisäksi pyrittävä tukemaan elämänlaatua. Elämänlaadun parantamiseen kuuluu myös
ahdistuneisuuden
ja
masentuneisuuden
vähentäminen
ja
positiivisten
stressinhallintakeinojen lisääminen. Tärkeää on saavuttaa luottamuksellinen suhde
asiantuntijoihin ja läheisten ja ystävien ymmärtävä suhtautuminen tilanteeseen. (Martinez
2004).

4 Tutkimusasetelma ja tutkimustehtävät
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata fibromyalgiaa sairastavien
koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua ja niissä vuoden aikana tapahtuvia
muutoksia. Lisäksi tarkastellaan koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen sekä
sosiaalisen tuen ja koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun.
Elämänlaatuun tässä tutkimuksessa kuuluvat terveyteen liittyvä elämänlaatu, sairauden
keskeiset oireet (kipu, uni, uupumus, yleisvointi ja masentuneisuus) ja tyytyväisyys
elämään ja sen eri osa-alueisiin. Muuttujia tarkastellaan kuviossa 1 olevien tekijöiden ja
yhteyksien kautta.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää fibromyalgiaa sairastavien hoitotyön ja kuntoutuksen kehittämiseen.
Sosiaalinen tuki

Koherenssintunne

Terveyteen liittyvä
elämänlaatu
Kipu
Uni
Uupumus
Yleisvointi
Masentuneisuus

Elämään tyytyväisyys

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet.

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata fibromyalgiaa sairastavien
1. koherenssintunnetta ja sen pysyvyyttä vuoden aikana
2. sosiaalista tukea ja sen muutosta vuoden aikana
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3. koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen sekä sosiaalisen tuen yhteyttä
elämänlaatuun
4. elämänlaatua ja siinä tapahtuvia muutoksia vuoden aikana
5. koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun.

5 Aineisto ja menetelmät
5.1 Aineiston keruu ja aineiston kuvaus
Tutkittavat olivat fibromyalgiaa sairastavien kuntoutuskursseilla olleita kuntoutujia
vuosina 1999–2002. Tutkittavat oli lähetetty kuntoutukseen lääkärin suosituksen ja
kuntoutujan hakemuksen perusteella. Lääkärin suositus ja kuntoutujan hakemus
kuntoutukseen oli hyväksytty ja kuntoutuslaitosorganisaatio valittu Kansaneläkelaitoksen
paikallistoimistossa. Tässä tutkimuksessa on ollut mukana yhteensä 17 ryhmää, joissa on
ollut pääsääntöisesti kymmenen osallistujaa. Tietopainotteisen kuntoutuskurssin
pääasiallinen tavoite on ollut lisätä fibromyalgiaa sairastavien tietoa sairaudesta, terveyden ylläpitämisestä ja arkielämässä selviytymisestä. Kaikilla tutkittavilla on ollut
diagnoosina fibromyalgia (FM, Diagnoosikoodi M79.0) joko heti kuntoutuksen
aloitusjaksolta tai seurantajaksolta alkaen.
Kuntoutusohjelmaan sisältyi kaksi (17 + 3 päivää) tai kolme (12 + 3 + 1 päivää)
jaksoa. Jokaisella kuntoutujalla oli yksi tai kaksi lääkärin tutkimusta ja sairaanhoitajan tai
terveydenhoitajan henkilökohtaista tapaamista. Ohjattuja ryhmäkuntoutustapahtumia oli
yhteensä noin 70 riippumatta siitä, oliko kuntoutus kahdessa vai kolmessa jaksossa.
Tapahtumiin kuului arkisin 10–12 asiantuntijaluentoa, kuusi psykologin vetämää
psykoterapeuttista ja voimavarojen käyttöön ottoa tukevaa ryhmäkeskustelua, 7-8
sairaanhoitajan ohjaamaa rentoutusharjoitusta ja joitakin ryhmäytymistä ja tutustumista
tukevia tapahtumia. Lisäksi 31 kuntoutujaa sai huippukylmähoitoa (-110°C, 2 min x 3/pv)
jokaisella jaksolla ja näiden lisäksi 12 vain ensimmäisellä jaksolla. Fyysiseen kuntoutukseen kuului fysioterapeutin henkilökohtaisen fyysisen toimintakyvyn testauksen ja
ohjauksen lisäksi kaksi ohjattua liikunnallista harjoitusta arkipäivisin. Kuntoutujilla oli
lisäksi mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi ohjelmassa
oli ohjattua liikunnallista, toiminnallista ja sosiaalista vapaa-ajan ohjelmaa iltaisin ja
viikonloppuisin. Aineiston keruu tapahtui kuntoutusjaksojen mukaisessa aikataulussa
kuntoutuksen ensimmäisellä jaksolla sekä neljän kuukauden seurantajaksolla. Vuoden
seurantakysely tehtiin joko postikyselynä (n = 40) tai laitoskuntoutuksen seurantapäivänä.
Taustatietoihin kuuluivat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, lasten lukumäärä,
viimeinen tutkinto, nykyinen työ, nykyinen työtilanne, elämänmuutokset, sairauden
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oireiden alkamisvuosi ja diagnoosin ajankohta. Kyselylomakkeessa varsinaisina
tutkimuksen kohteina olivat seuraavat asiat: koherenssintunne, läheisten lukumäärä ja
koettu sosiaalinen tuki läheisiltä, henkilökunnalta ja potilastovereilta sekä elämänlaatu.
Elämänlaatua mitattiin terveyteen liittyvällä elämänlaadulla, sairauden oireita kuvaavilla
mittareilla (kipu, uni, uupumus, yleisvointi ja masentuneisuus) sekä elämään tyytyväisyydellä (liite 1).
Tutkimus oli kirjattu kuntoutujien kuntoutusohjelmaan. Pääsääntöisesti tutkija keräsi
aineiston itse, mutta hänen ollessa estyneenä osaston sairaanhoitaja kokosi aineiston
tutkijan antamien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisen aineistonkeruun kyselylomakkeet
täytettiin ja palautettiin tutkijalle laitoskuntoutusjaksoilla ryhmätilanteissa. Kuntoutuksen
aloitusjaksolla oli ensimmäisenä päivänä ohjelmassa kurssin aloitustilaisuus, jossa tutkija
kertoi tutkimuksesta ja seuraavan päivän ohjelmassa olevasta aineistonkeruusta, joka oli
otsikoitu ”Voimavarojen kartoitustutkimus”. Tapaamiselle oli ohjelmassa varattu aikaa 45
minuuttia. Aluksi tutkija selvitti osallistujille tutkimuksen tarkoituksen, vapaaehtoisuuden
ja luottamuksellisuuden, ja sen jälkeen osallistujat täyttivät kyselylomakkeen. Kukaan ei
kieltäytynyt tutkimuksesta. Ensimmäisen kuntoutusjakson lopussa oli ohjelmassa 15 minuutin tapaaminen viimeisenä päivänä, jolloin koottiin aineisto kyselylomakkeella
vertaistuesta ja henkilökunnalta saadusta tuesta. Toisen kuntoutusjakson aineisto koottiin
ohjelman mukaisesti 45 minuutin ryhmätapaamisessa. Vuoden seuranta-aineisto koottiin
postikyselynä neljän ensimmäisen ryhmän osalta (n = 40) ja muilta kuntoutuksen
seurantapäivänä (n = 130). Ne neljä ryhmää, joilla ei ollut vuoden seurantajaksoa,
palauttivat vastauksen postitse suoraan tutkijalle.
Tutkimukseen osallistui ensimmäisessä aineistonkeruun vaiheessa yhteensä 170
fibromyalgiaa sairastavaa kuntoutujaa, joista yksi poistettiin tutkimuksesta kieliongelman
vuoksi. Ensimmäisessä vaiheessa oli mukana 169, toisessa vaiheessa 162 ja kolmannessa
vaiheessa 156. Kato oli vuoden seurannassa yhteensä 8 % (n = 13), joista miehiä kaksi ja
naisia 11. Kato ei ole tilastollisesti merkitsevä eikä tutkimuksessa mukana olleiden ja
keskeyttäneiden ryhmissä iän, oireiden keston, diagnoosista kuluneiden vuosien tai
sairauden keskeisten oireiden suhteen ole tilastollisesti merkitsevää eroa.
Tutkittavien ikä oli keskimäärin 47 vuotta (kh. 8), ja he olivat suurimmaksi osaksi
avo- tai avioliitossa eläviä (81 %) naisia (95 %). Useimmilla oli 1–3 lasta ja suurimmalla
osalla (37 %) oli kolme. Taulukossa 1 kuvataan aineiston (n = 169) demografiset tiedot,
joissa on mukana kaikki tutkimukseen ensimmäisellä kerralla osallistuneet.
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Taulukko 1. Tutkittavien taustatiedot.
Taustatieto

n

%

160

95

9

5

Avo- tai avioliitto

137

81

Naimaton

11

7

Eronnut

17

10

Leski

4

2

Perusaste

51

30

Keskiaste

56

33

Korkea-aste

52

31

Sukupuoli
Nainen
Mies
Siviilisääty

Koulutus

Ylempi korkea-aste

7

4

Ei tietoa

3

2

Yrittäjä

13

8

Maanviljelijä

6

4

Ylempi toimihenkilö

14

9

Työntekijä

114

73

Opiskelija, kotityö

10

6

Kokopäivätyö

110

65

Osapäivätyö

10

6

Sairasloma

9

5

Työkyvyttömyyseläke

3

2

Ammatti

Työmarkkinatilanne

Muu eläke

7

4

Työtön

24

14

Opiskelija

2

1

Muu

4

3

5.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit
Tutkimuksessa käytetyt mittarit valittiin ja muokattiin työryhmässä, johon kuului tutkijan
lisäksi fysiatrian erikoislääkäri, psykologi, kaksi fysioterapeuttia, kaksi sairaanhoitajaa ja
yksi terveydenhoitaja. Taustatietoihin kuuluivat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty,
lasten lukumäärä, koulutus, työ, työtilanne ja merkittävät elämänmuutokset (12
kysymystä), oireiden alkamisvuosi ja sairauden diagnoosivuosi. Tutkimuksessa käytetty
kyselylomake on liitteenä (liite 1).

59

5.2.1 Koherenssintunne
Antonovsky kuvasi koherenssintunne-käsitteensä yksiulotteisena ensimmäisessä
kirjassaan vuonna 1979 ja operationalisoi sen vuonna 1987 ilmestyneessä kirjassaan
”Unravelling the mystery of health” mitattavaksi. Hän nimesi mittarin elämänasennekyselyksi (Orientation to Life Questionnaire). Hän suositteli julkaisemaansa 29 osioita
käsittävää (vaihteluväli 13–203) ja siitä lyhennettyä 13-osioista (vaihteluväli 13–91)
versiota käytettäväksi yksiulotteisena mittarina, joka on saavuttanut korkean reliabiliteetin. Mittarin korkeat pistemäärät merkitsevät vahvaa koherenssintunnetta. Tutkimuksessa
käytettiin suomenkielistä versiota, jota on aikaisemmin käytetty työhyvinvointitutkimuksessa ja julkaistu suomeksi (Kalimo ym. 1993.)
Tässä tutkimuksessa käytetyn 13 osiota sisältävän version Cronbach alfa-arvo on
vaihdellut 0.70–0.92 ja koherenssintunteen taso on vaihdellut 35.39 (0.10)–77.60 (kh.
13.80) (Eriksson & Lindström 2005). Mittari sisältää kysymyksiä kolmesta
koherenssintunteen osa-alueesta: merkityksellisyys (kysymykset 1, 4, 7 ja 12),
hallittavuus (kysymykset 3, 5, 10 ja 13) ja ymmärrettävyys (kysymykset 2, 6, 8, 9 ja 11).
Mittarin asteikko on seitsenportainen semanttinen differentiaaliasteikko, joka on muotoa
1 (hyvin harvoin tai ei koskaan) – 7 (hyvin usein). Semanttinen differentiaaliasteikko
soveltuu mittaamaan subjektiivisia tunteita jotain henkilöä tai asiaa kohtaan (Gillis &
Winston 2002, Polit ym. 2001). Esimerkiksi merkityksellisyyteen liittyvä kysymys oli
muotoa ”Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, ettet oikeastaan välitä siitä mitä
ympärilläsi tapahtuu?” Koska tutkimuksessa oli useita mittareita ja melko laaja
kyselylomake, valittiin vastaamisen helpottamiseksi koherenssintunteen mittariksi
lyhyempi versio.
Antonovsky käyttää käsitteitä vahva ja heikko koherenssintunne, mutta ei anna näille
raja-arvoja. Antonovsky tuo esiin myös jäykän tai epäaidon koherenssintunteen, jota
osoittaa koherenssintunteen mittaamisessa erittäin korkeat pistemäärät. Jos koherenssintunne on vahva, ihminen etsii tasapainoa joustavasti. Hän kokee uuden tiedon
merkityksellisenä, näkee maailman haasteena ja on avoin palautteelle. Sen sijaan erittäin
korkea pistemäärä voi kertoa enemmänkin jäykästä ja epäaidosta koherenssintunteesta.
(Antonovsky 1987.)

5.2.2 Sosiaalinen tuki
Läheisiltä saadun sosiaalisen tuen mittarissa kysyttiin läheisten ihmisten lukumäärää sekä
yhteensä 20 sosiaalisen tuen eri alueisiin liittyvää kysymystä emotionaalisesta tuesta,
arviointituesta, tiedollisesta tuesta ja välineellisestä tuesta. Sosiaalisen tuen mittari on
laadittu aikaisempien tutkimusten pohjalta (Aalto ym. 1995, House & Kahn 1985,
Sherbourne & Stewart 1991). Sherbourne ja Stewart ovat kehittäneet sosiaalisen tuen
mittarin kroonisiin tiloihin (Sherbourne & Stewart 1991) ja käyttäneet mittarin luomisessa Housen ja Kahnin (House & Kahn 1985) lisäksi myös muita lähteitä (Cohen &
Syme 1985, Cohen & Wills 1985). Aalto ym. ovat tehneet suomenkielisen version edellä
mainitun Sherbournen ja Stewartin kyselylomakkeen pohjalta ja raportoineet siihen
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liittyvät tulokset (Aalto ym. 1995). Vertaistuen ja henkilökunnalta saadun tuen osalta
kysymyksiä on vähemmän.
House & Kahn esittävät sosiaalisen tuen osa-alueet ja osiot seuraavasti: emotionaalinen tuki (arvostus, olla mieltynyt johonkin, luottaa, välittää ja kuunnella), arviointituki
(vahvistus, palaute ja sosiaalinen vertailu), tiedollinen tuki (neuvot, ehdotukset, ohjeet ja
tieto) ja välineellinen tuki (mikä tahansa konkreettinen apu, raha, työapu, aika ja
ympäristön muokkaaminen (House & Kahn 1985). Kaikki edellä olevat osiot sisältyvät
läheisiltä saadun tuen mittariin.
Läheisiltä saatavilla olevan sosiaalisen tuen mittarissa kysyttiin tuen sisältöä ja tuen
jatkuvuutta, esimerkiksi ”Onko sinulla joku, joka kuuntelee sinua?”, johon saattoi vastata
1 (ei koskaan) – 5 (jatkuvasti). Teorian perusteella emotionaalista tukea mittasivat
kysymykset 2–4, 6–8 ja 1–5, arviointitukea 10–12, tiedollista tukea 13–16 ja välineellistä
tukea 17–21. Kuntoutuksessa olleelta vertaisryhmältä saatua sosiaalista tukea koskevassa
mittarissa oli yhdeksän väittämää, jotka koskivat ryhmän emotionaalista tukea (kysymykset 1–5), arviointitukea (kysymykset 6–7), tiedollista tukea (kysymys 8) sekä välineellistä
tukea (kysymys 9). Lisäksi tässä mittarissa oli kolme osiota (kysymykset 10–12), jotka
koskivat ryhmäkuntoutusta. Mittarissa olivat väittämät muotoa ”Tunsin, että sain tilaa
puhua ja minua kuunneltiin” ja vastaukset olivat muotoa 1 (täysin eri mieltä) – 5 (täysin
samaa mieltä).
Henkilökunnalta saadun tuen mittarilla haluttiin mitata henkilökunnalta saadun tuen
sisältöjä ja määrää. Mittarissa oli kysymyksiä emotionaalisesta tuesta (kysymykset 1–3)
arviointituesta (kysymykset 4–5), tiedollisesta tuesta (kysymykset 6–7 ja 10) sekä
välineellistä tuesta (kysymykset 8–9). Kysymyksissä haluttiin selvittää kokemusta
sosiaalisesta tuesta. Vastaukset olivat asteikolla 1–5 siten, että mittarin arvot 1–2
merkitsevät liian vähäistä sosiaalista tukea, arvo 3 sopivaa ja arvot 4–5 liian suurta tukea.
Liian suuri esimerkiksi kysymyksessä ”Sain tietoa” hieman liian paljon (4) ja aivan liian
paljon (5) merkitsevät tiedon liian suurta määrää.

5.2.3 Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen käytettiin suomalaista 15D-mittaria, jota
voidaan käyttää sekä profiili- että indeksimittarina. Mittaria on käytetty kustannusvaikuttavuuden, hoitomuotojen, tuottavuuden ja erilaisten potilasryhmien elämänlaadun
arviointiin (Sintonen 2001). Profiilimittari tuottaa tietoa 15:sta terveydentilan ulottuvuudesta, ja indeksimittarissa ulottuvuudet on arvottamismenettelyllä yhdistetty yhdeksi
luvuksi. Indeksimittariin voidaan liittää elinajan odote ja laskea odotettavissa olevat
laatupainotteiset elinvuodet eli QALYt. (Arinen ym. 1998.)
Mittari on aikuisille tarkoitettu yleiseksi (ei-sairausspesifi) terveyteen liittyvän
elämänlaadun mittariksi. Se muodostuu fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja
toimintakykyä mittaavista osa-alueista. Mittari sisältää 15 erilaista terveysmuuttujaa:
liikuntakyky, näkö, kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta,
tavanomaiset toiminnot, henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, energisyys ja sukupuolielämä. Kukin ulottuvuus on jaettu viiteen tasoon, jossa 1
merkitsee, että ei ole ongelmia ja 5 merkitsee huonointa tilaa. Mittari tuottaa indeksin,
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joka on suuruudeltaan 0–1 osoittaen näiden 15 ulottuvuuden elämänlaadullista hyvyyttä
tai huonoutta. (Sintonen 1991, 1993, 1999, 2001, Sintonen & Arinen 1997, Sintonen &
Pekurinen 1989.) Mittari soveltuu hyvin hoitotieteelliseen tutkimukseen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen (Kattainen & Meriläinen 2004).
Indeksin arvo on ollut suomalaisessa väestötutkimuksessa 45–64-vuotiailla naisilla
0.92, miehillä 0.90 ja koko aineistossa 0.91 (Arinen ym. 1998). Ykköstyypin diabetesta
sairastavilla naisilla indeksin arvo on ollut 0.89 ja miehillä 0.88 (Hahl ym. 2002).
Mittaria on käytetty interventiotutkimuksessa muun muassa suomalaisilla selkäpotilailla
arvioitaessa sosiaalisen tuen vaikutusta selkäkoulussa. Interventioryhmässä indeksin arvo
parani kuuden kuukauden seurannassa 0.89–0.90 ja kontrolliryhmässä 0.90–0.92. Ero
indeksin arvossa oli ryhmien välillä merkitsevä (p = 0.04) kuuden kuukauden seurannassa, mutta ei enää vuoden seurannassa. (Penttinen ym. 2002.) Terveyteen liittyvä
elämänlaatu on parantunut lähtötilanteesta sekä lonkkaleikkauksen jälkeen (0.82–0.89)
että polvileikkauksen jälkeen (0.82–0.86) (Kauppinen ym. 2000). Fibromyalgiaa
sairastavista ei löytynyt tutkimuksen raportointihetkellä 15D-mittarilla tehtyjä tutkimuksia.

5.2.4 Sairauteen liittyvät oireet ja masentuneisuus
Terveyteen liittyvän yleisen elämänlaadun mittarin lisäksi käytettiin sairausspesifejä
mittareita, joita suositellaan käytettäväksi yleisten mittareiden ohella (Häkkinen ym.
2005). Tässä tutkimuksessa valittiin mitattavaksi kipua, unta, uupumusta ja yleisvointia
sekä masentuneisuutta, jotka kaikki ovat fibromyalgialle tyypillisiä oireita (ks. 2.2).
Sairauteen liittyviä oireita mitattiin Visual Analogue Scale (VAS) 10 cm:n janoilla, joille
merkattiin rasti kuvaamaan kyseisen aamun kokonaiskipua, uupumusta, unta ja
kokonaisvointia. Janan ääripäät olivat ”ei lainkaan – suurin mahdollinen”. VAS-mittaria
on käytetty erityisesti subjektiivisten asioiden, kuten mielihyvän, kivun tai mielipiteen
mittaamiseen. (Gillis & Winston 2002, Metsämuuronen 2005.)
Masentuneisuutta mitattiin DEPS-mittarilla (depressioseula). Se on kehitetty
terveyskeskuspotilaiden masennuksen Tampereen yliopiston kansanterveystieteen
laitoksella vuonna 1989 käynnistyneessä TADEP-projektissa (The Tampere Depression
Study). Projektin päämääränä oli luoda työkalu depression seulomiseen sekä selvittää
depression epidemiologiaa, sosiaalista etiologiaa, diagnostiikkaa, hoitoa ja kliinistä
kulkua terveyskeskuspotilailla (Poutanen 1996, Salokangas ym. 1995).
Mittarissa on kymmenen kysymystä, joiden teemoina ovat ”unettomuus, surumielisyys, tarmottomuus, voimattomuus, yksinäisyys, toivottomuus tulevaisuuden suhteen,
kyvyttömyys nauttia elämästä, arvottomuus, ilottomuus” ja ”ei apua ongelmiin läheisiltä”. Mittarin osiot selvittävät masennukselle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten
masennuksen psykososiaalisia oireita (Poutanen 1996, Salokangas ym. 1995). DEPS
mittarin kysymykset on koottu Barretin työryhmän käyttämästä SADS-mittarin (Endicott
& Spitzer 1978) lyhennelmästä (Barret ym. 1987) lukuun ottamatta unettomuuskysymystä, jonka tutkijaryhmä lisäsi kysymyksiin (Salokangas ym. 1995). Barretin
käyttämästä 20-osaisesta kyselystä valittiin vain osa kysymyksistä, jotta mittaria
voitaisiin käyttää nopeana seulontamenetelmänä. Nämä valitut kymmenen kysymystä
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erottelivat parhaiten depression ja muut häiriöt (Poutanen 1996). Mittarin kehittäjän
mukaan yhdeksän pistettä ylittävistä on 35,7 %:lla todennäköisyys saada depressiodiagnoosi ja mikäli raja-arvona pidetään 12 pistettä, on määrä 47,3 % (Salokangas ym. 1994).
DEPS-mittaria on käytetty aikaisemmin kuntoutuksen alueella muun muassa Tyk(työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus), ASLAK- (Ammatillisesti syvennetty
lääketieteellinen kuntoutus) ja Tules-kuntoutuksessa. Pistemäärät ovat olleet yhteydessä
tavallista voimakkaampiin kipuihin ja somaattisiin oireisiin sekä muita heikompiin
fyysisiin ja henkisiin voimavaroihin. (Pekkonen ym. 2002.) DEPS-mittarissa ei ole
somaattiseen vointiin liittyviä kysymyksiä, joten se ei nosta depressiopistemäärää
somaattisten oireiden vuoksi (Valkamo ym. 2005).

5.2.5 Elämään tyytyväisyys
Elämään tyytyväisyyden mittarina käytettiin aikaisemmissa tutkimuksissa (ForsbergWärleby 2002, Fugl-Meyer ym. 1991, Viitanen ym. 1988) käytettyä Life Satisfaction
Checklist (LiSat9) -mittaria, joka sisälsi yhden kysymyksen yleisestä elämään
tyytyväisyydestä ja kysymykset läheisyyteen (6–8), vapaa-aikaan (3, 9), toimeentuloon
(4, 5) ja terveyteen (ADL, toimintakyky) (2) liittyen. Näiden alkuperäisten kysymysten
lisäksi työryhmä lisäsi tässä tutkimuksessa elämään tyytyväisyyden mittariin osiot
tyytyväisyys terveyteen, henkisiin voimavaroihin ja fyysiseen kuntoon (kysymykset 10–
12). Mittari oli muotoa ”Arvioi miten tyytyväinen olet” esimerkiksi vapaa-aikaani ja
vastaukset muotoa 1 (erittäin tyytymätön) – 6 (erittäin tyytyväinen). Vastaukset luokiteltiin luokkiin tyytymätön (1–4) ja tyytyväinen (5–6) aikaisempien tutkimusten ja mittarin
kehittäjän mukaan (Bränholm ym. 1991, Fugl-Meyer ym. 1991).
Myöhemmin myös mittarin kehittäjä on lisännyt mittariinsa psyykkistä ja somaattista
terveyttä koskevat kysymykset (ks. Melin ym. 2003). Tässä tutkimuksessa näitä vastaavat
mittariin lisätyt osiot tyytyväisyys terveyteen (kysymys 10), tyytyväisyys henkisiin
voimavaroihini (kysymys 11) ja tyytyväisyys fyysiseen kuntooni (kysymykset 12) (FuglMeyer ym. 2002). Kyselylomake käännettiin englannista suomen kielelle ja takaisin
englanniksi lääketieteellisessä käännöstoimistossa, minkä jälkeen työryhmä päätti
mittarin kysymysten lopullisen muodon.

5.3 Aineiston analyysi
5.3.1 Aineiston muokkaus tilastollista käsittelyä varten
Aineisto tallennettiin kyselylomakkeilta Excel-taulukkomuotoon Windows-ohjelmalla.
Tallennukset tarkastettiin kahdesti; ensimmäisen tarkastuksen teki tutkimusapulainen ja
hänen jälkeensä vielä tutkija. Aineisto siirrettiin tarkastuksen jälkeen SPSS-tilastoohjelmaan. Yksittäiset puuttuvat arvot korvattiin koherenssintunteen, sosiaalisen tuen,
vertaistuen ja henkilökunnalta saadun tuen sekä elämään tyytyväisyyden mittareissa
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simulointiin perusturvalla moni-imputaatiolla (Markov chain Monte Carlo) (Sovio &
Läärä 2002, Schaefer 2000).
Demografisissa tekijöissä yhdistettiin alkuperäisestä lomakkeesta tyttöjen ja poikien
määrä lasten lukumääräksi yhteensä. Viimeksi suoritettu tutkinto -kysymyksessä
muodostettiin neljä luokkaa: 1. perusaste (kohdat 1–2 vähemmän kuin kansakoulu,
peruskoulu tai keskikoulu) ja 2. keskiaste (kohdat 3–4 ylioppilastutkinto, ammattikoulu,
kouluasteen tutkinto). Alkuperäisen kyselylomakkeen kohta 5 nimettiin ”korkea aste”
(opistotasoinen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto) ja kohta 6 ”ylempi korkea aste”
(korkeakoulututkinto, yliopistotutkinto).
Läheisten lukumäärää koskevat vastaukset luokiteltiin luokkiin 0, 1–4, 5–9 ja yli 10
läheistä. Vastaajista 81 % oli naimisissa ja 88%:lla oli vähintään yksi lapsi. Vuoden 2004
Suomen Tilastokeskuksen perhetilastojen mukaan suomalaisen perheen koko on
vaihdellut vuosina 1999–2002 keskimäärin 2,84–2,90 jäsentä (Tilastokeskus 2006).
Luokkaan 1–4 läheistä sijoittuvat vastaajat, jotka asuvat yksin tai elävät perheessä, ja sen
lisäksi heillä on mahdollisesti vähintään yksi perheen ulkopuolinen läheinen ihminen.
Vastaukset käännettiin siten, että kaikki olivat samansuuntaisia arvoltaan (pienin
mahdollinen – suurin mahdollinen). Koherenssintunne-mittarissa käännettiin vastaukset
1, 2, 3, 7 ja 10 (1 = pienin mahdollinen ja 7 = suurin mahdollinen). Asteikon summapistemäärän vaihteluväli on 13–91 (mitä suurempi pistemäärä sitä vahvempi koherenssintunne).
Sosiaalisen tuen vastaukset olivat muotoa 1 (pienin mahdollinen) – 5 (suurin mahdollinen). Läheisiltä saadun sosiaalisen tuen mittarissa käännettiin kysymys 9 ja vertaistuen
mittarissa kysymykset 10–11. Henkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen mittarin asteikko
muutettiin asteikosta 1–5 asteikkoon –2…+2, jolloin asteikolla tuki vaihteli liian
vähäisestä aivan liian paljoon tukeen (–2, –1, 0, +1, +2). Sosiaalisen tuen, vertaistuen ja
henkilökunnalta saadun tuen mittareiden lopullinen rakenne ja tilastollisessa analyysissä
käytetyt summapistemäärät on kuvattu mittarin faktorianalyysiä kuvaavassa osassa.
Tilastollisina tunnuslukuina käytettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi summapistemääristä kunkin faktorin keskiarvoa.
Terveyteen liittyvä elämänlaadun mittarin, VAS-mittarin uni, kipu, uupumus ja
yleisvointi millimetreinä mitattuina arvoina siirrettiin Excel-muodossa tilasto-ohjelmaan.
DEPS-mittarista tehtiin masentuneisuutta kuvaava yksiulotteinen summamuuttuja, jonka
arvo vaihtelee 0–30. Aikaisempien tutkimusten mukaisesti muodostettiin luokat 0–8, 9–
11, 12–14, 15–17, 18–20 ja yli 20 pistettä (Salokangas ym. 1994). Elämään tyytyväisyys
mittarin tulokset siirrettiin myös Excel-muodossa tilasto-ohjelmaan ja asteikko 1–6
jaettiin kahteen luokkaan kuvaamaan tyytymättömiä (arvot 1–4) ja tyytyväisiä (arvot 5–
6).

5.3.2 Tilastolliset menetelmät
Tutkimus on luonteeltaan kuvaileva korrelatiivinen ja muutosta kuvaava
toistomittaustutkimus. Korrelaatioiden avulla pyritään löytämään eri muuttujien välisiä
yhteyksiä, mutta ei pyritä tekemään ilmiöiden välisiä kausaalisia johtopäätöksiä. (Burns
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& Grove 1987, Nummenmaa 2004).Aineiston käsittelyssä käytettiin SPSS-, STATA- ja
SAS-ohjelmia (Nummenmaa 2004, Polit & Hungler 1991).
Muuttujien sisäistä tietoa tiivistettiin faktorianalyysin avulla. Faktorilataukset estimoitiin käyttäen suuremman uskottavuuden menetelmää. Rotaatiomenetelmänä käytettiin
VARIMAX-rotaatiota. Muodostetuista faktoreista laskettiin tilastoanalyysissä käytettävät
summamuuttujat, joiden sisäistä konsistenssia arvioitiin Cronbachin alfa arvolla.
(Metsämuuronen 2005, Nummenmaa 2004.) Tilastollisina keskilukuina käytettiin
keskiarvoa ja mediaania. Muuttujien vaihtelua kuvattiin käyttäen keskihajontaa,
interkvartiiliväliä ja vaihteluväliä. Lisäksi estimoitiin 95 %:n luottamusvälit tärkeimmille
tulosmuuttujille. Ryhmien välisiä tilastollisia eroja testattiin jatkuvien muuttujien osalta
käyttäen t-testiä ja yhdensuuntaista varianssianalyysiä (ANOVA) oletusten toteutuessa.
Jos jakauma tai asteikolliset edellytykset eivät täyttyneet, käytettiin ei-parametrisiä
vaihtoehtoja: Mann-Whitneyn testiä ja Kruskall-Wallisin testiä. Luokitteluasteikollisia
muuttujia testattiin käyttäen Khiin neliötestejä. Korrelaatiokertoimena käytettiin
Pearsonin tai Spearmanin korrelaatiokertoimia. (Munro 2005, Pett 1997, Polit ym. 2001)
Elämään tyytyväisyyden dikotomisen luokittelun toistomittauksien testinä käytettiin
Cochranin testiä (Metsämuuronen 2005). Toistomittausasetelmissa käytettiin lineaarisia
sekamalleja (SAS:proc-MIXED). Korrelaatiorakenteeksi malleihin valittiin rakenteeton
korrelaatiomatriisi. (Brown & Prescott 2004.)

5.4 Mittareiden luotettavuus
Mittareiden luotettavuutta arvioidaan sekä reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuden
että validiteetin osalta. Tutkimuksessa on käytetty mittareita, jotka on luotu teorian ja
aikaisempien tutkimusten perusteella (sosiaalinen tuki) tai niitä on sellaisenaan käytetty
aikaisemmissa tutkimuksissa (koherenssintunne, 15D VAS, DEPS-depressioseula,
elämään tyytyväisyys). Mittarit ja kyselylomakkeet käytiin läpi työryhmässä.
Kyselylomakkeen täyttöön kuluva aika ja lomakkeen luettavuus testattiin lisäksi kahdella
toimistotyöntekijällä.
Sosiaalisen tuen mittarilla kootulle aineistolle suoritettiin faktorianalyysi käyttäen
suurimman uskottavuuden menetelmää (Maximum Likelihood/ML) ja VARIMAXrotaatiota. Latausten perusteella lasketun faktoreiden ominaisarvon (Initial Eigenvalue)
raja-arvona pidettiin 1.0, mikä kuvaa sitä, kuinka paljon faktorit selittävät muuttujien
vaihtelusta ja mitä raja-arvoa pidetään suositeltavana. Muuttujien valinnassa kullekin
faktorille pidettiin kommunaliteetin rajana 0.30 (Metsämuuronen 2005, Munro 2005).
Mittareiden luotettavuutta arvioitiin sisäisen konsistenssin avulla laskemalla
reliabiliteettikerroin, joka ilmoitetaan Cronbachin alfa –arvona. Tätä kutsutaan myös
”coefficient alpha”-arvoksi. Arvo kuvaa mittarin sisäistä johdonmukaisuutta ja kertoo
mittarin homogeenisuudesta tai sisäisestä johdonmukaisuudesta. Kun tutkimuksessa
halutaan tehdä vain ryhmien välisiä vertailuja, voidaan alphan arvoa 0.60 pitää riittävänä.
Jos sen sijaan halutaan tehdä johtopäätöksiä yksilötasolla, tulisi alfan arvon olla
vähintään 0.90. Alfan arvon ei tulisi jäädä alle 0.60:n. Menetelmä perustuu mittarin
satunnaiseen tai useaan yhtäaikaiseen puolittamiseen kahteen osaan (split-half), ja
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luotettavuuden mitta on näin ollen näiden kahden puoliskon välinen korrelaatio. (Burns &
Grove 1987, Metsämuuronen 2005, Nummenmaa 2004, Polit ym. 2001.)

5.4.1 Koherenssintunteen mittari
Koherenssintunnetta mittavien mittareiden luotettavuutta on arvioitu 127 tutkimusta
käsittävässä analyysissä ja todettu, että mittarin 13 osiota sisältävän version Cronbachin
alfa arvo on vaihdellut 0.70–0.92 (Eriksson & Lindström 2005). Mittarin pysyvyyttä
osoittavien toistomittausten korrelaatiot ovat olleet 0.69–0.78 vuoden seuranta-aikana.
Koherenssintunteen 13-osioisen mittarin summapistemäärä (vaihteluväli 13–91) on ollut
keskimäärin 35.39 (kh. 0.10) – 77.60 (kh. 13.80). Koherenssintunnemittaria ja siitä
johdettuja eri versioita on käytetty 33 kielellä ja 32 maassa Mittari on osoittautunut
luotettavaksi, ja se on sovellettavissa eri kulttuureihin mittaamaan ihmisten selviytymistä
kuormittavista tilanteista ja pysymään terveinä. (Eriksson & Lindstöm 2005.)
Koherenssintunteen mittari on toiminut eri tutkimuksissa sekä yleisenä yksiulotteisena
että kahdesta viiteen osion faktoriratkaisuna (Dudek & Makovska 1993, von Bothmer &
Frilund 2003, Feldt 2000, Larsson & Kallenberg 1999, Sandell ym. 1998). Mittariin
liittyvä analyysi osoittaa, että se näyttää olevan rakenteeltaan mieluummin moniulotteinen kuin yksiulotteinen (Eriksson & Lindström 2005, Gana & Garnier 2001). Mittarin
käyttöä sen sijaan yksiulotteisena ovat tukeneet myös useat tutkimukset, kuten
normaaliväestöön (Flannery & Flannery 1990), kliiniseen tutkimukseen (Frenz ym.
1993), nivelreumaan (Büchi ym. 1998, Callahan & Pincus 1995, Germano ym. 2001)
sekä nivelreumaan, osteoartriittiin ja fibromyalgiaan liittyvä tutkimus (Hawley ym.
1992).
Koherenssintunnemittarista ei syntynyt teoriaoletuksen mukaisia ymmärrettävyyden,
hallittavuuden ja merkityksellisyyden osioita eksploratiivisella aineistolähtöisellä
faktorianalyysillä (Munro 2005). Mittaria käytetään näin ollen yksiulotteisena mittarina
teorian ja monien muiden aikaisempien tutkimuksien mukaisesti (Antonovsky 1979,
1987, 1993). Tässä aineistossa mittarin luotettavuutta osoittava Crobachin alfa -arvo oli
0.83, eli mittaria voidaan pitää pätevänä tässä tutkimusjoukossa.

5.4.2 Sosiaalisen tuen mittarit
Läheisiltä saadun sosiaalisen tuen mittarin faktorianalyysin tuloksena saatiin ekstraktoitua kolme faktoria, mikä selittää 69 % mallin vaihtelusta. Faktoreiden Cronbachin alfa arvo oli emotionaalisen tuen faktorissa 0.93 (9 osiota), tiedollisen tuen faktorissa 0.89 (5
osiota) ja välineellisen tuen faktorissa 0.83 (4 osiota). Mittariin jääneiden osioiden
kommunaliteetit olivat 0.44–0.72. Faktoreiden ominaisarvot olivat emotionaalisen tuen
faktorissa 9.9, tiedollisen tuen faktorissa 1.6 ja välineellisen tuen faktorissa 1.0. Mittarin
faktorit ja niiden osiot ovat emotionaalinen tuki läheisiltä (kysymykset 2–8 ja 10–11),
tiedollinen tuki läheisiltä (kysymykset 13–17) ja välineellinen tuki läheisiltä (kysymykset
18–21). Mittarista jätettiin pois kysymys 9 (joka huolehtii sinusta liikaa) ja kysymys 12
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(jolla on samankaltainen elämäntilanne ja voitte vertailla kokemuksianne), koska niiden
kommunaliteetti oli alle 0.30 (Nummenmaa 2004).
Emotionaaliseen tukeen latautuivat vahvasti arviointitukeen liittyvä kysymys 10 ”joka
vahvistaa sinua pyrkimyksissäsi” (0.64) ja kysymys 11 ”jolta saat hyödyllistä palautetta”
(0.62), ja ne näin ollen liitettiin emotionaalisen tuen faktoriin.
Välineellistä tukea kuvaava kysymys 17 ”antaa apuaan, jos tarvitset esimerkiksi auttaa
sinua hoitoon pääsemisessä” latautui vahvemmin tiedollisen tuen faktoriin (0.59) kuin
välineellisen tuen faktoriin (0.43). Osio päätettiin jättää tiedollisen tuen faktoriin, koska
apu ei välttämättä ole konkreettista, vaan sen voi olettaa assosioituvan fyysisesti melko
hyvin liikkumaan kykenevien vastaajien mielestä vahvasti myös tiedon alueelle. Ratkaisu
ei ole välttämättä ristiriidassa faktorin merkityksen kanssa, vaan mieluummin kertoo
sosiaalisen tuen merkityksestä tälle ryhmälle kyseisessä asiassa. Perusteluna on lisäksi
korkea faktorilataus (0.59) (Nummenmaa 2004, Metsämuronen 2005).
Välineellisen tuen faktoriin liittyvä kysymys 20 (jolla on aikaa sinulle) latautui sekä
välineelliseen tukeen (0.54) että emotionaaliseen tukeen (0.51). Fibromyalgiaa sairastaville ajan saaminen toiselta assosioituu todennäköisesti vahvasti myös emotionaaliseen
tukeen. He kokevat tarvitsevansa toiselta aikaa saadakseen myös emotionaalista tukea.
Latautuminen on molemmissa faktoreissa korkea, ja aika päätettiin jättää välineelliseen
tukeen teoriaoletuksen ja kuitenkin hieman korkeamman latauksen vuoksi.
Vertaisryhmältä saadun sosiaalisen tuen mittarin faktorianalyysin tuloksena syntyi vain
yksi faktori, joka selittää 60 % mallin vaihtelusta. Faktorin ominaisarvo on 5.5 ja
Cronbachin alfa -arvo 0.92. Mittariin jäi kaikki yhdeksän osiota. Suurin kommunaliteetti
(0.68) oli osiossa ”löysin paikkani ja minut hyväksyttiin”, ja mittari nimettiin vertaistueksi. Osioiden kommunaliteetit olivat 0.41–0.68 ja muodostivat näin ollen yhden
ryhmäfaktorin.
Ryhmäkuntoutusta koskevia kysymyksiä 10–12 tarkasteltiin myös koko vertaistuen
mittarin osioina, mutta faktorianalyysin perusteella niiden kommunaliteetit jäivät alle
0.30 (Nummenmaa 2004). Kysymykset 10–12 raportoidaan erikseen kokemuksena
ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta.
Henkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen mittarin faktorianalyysin tuloksena saatiin
ekstraktoitua kaksi faktoria, mikä selittää 63,8 % mallin vaihtelusta. Faktoreiden
Cronbachin alfa -kerroin on emotionaalisen tuen faktorissa 0.85 (5 osiota) ja tiedollisen
tuen faktorissa 0.78 (4 osiota). Mittariin jääneiden osioiden kommunaliteetit ovat 0.37–
0.64 ja faktoreiden ominaisarvot emotionaalisen tuen faktorissa 4.6 ja tiedollisen tuen
faktorissa 1.1. Mittarin faktorit ovat henkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki
(kysymykset 1–3 ja 8–9) ja tiedollinen tuki (kysymykset 4–7). Mittarista jätettiin alhaisen
kommunaliteetin vuoksi pois kysymys 10 (”minua ohjattiin kuntoutusohjelman sisältöön
ja tiloihin”), koska sen kommunaliteetti oli alle 0.30 (Metsämuuronen 2005, Nummenmaa 2004).
Faktorit eivät muodostuneet täysin teoriaodotuksen mukaisesti. Välineelliseen tukeen
ja arviointitukeen ei syntynyt faktoria. Emotionaalisen tuen faktoriin latautuivat
odotusten mukaisesti kysymykset 1–3 sekä välineellisen tuen osiot 8 ”sain apua
tarvittaessa” ja 9 ”sain henkilökunnalta aikaa”. Emotionaalisen tuen korkein lataus oli
kysymyksessä numero 1 ”minusta pidettiin huolta”, minkä perusteella faktori nimettiin
emotionaalisen tuen faktoriksi.
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Toiseen faktoriin latautuivat tiedollisen tuen osioiden 6–7 lisäksi arviointitukeen
liittyneet kysymykset 4 ”sain palautetta” ja 5 ”sain vahvistusta elämääni koskevissa
ratkaisuissa”. Korkein latausrakenne (0.75) oli osiossa 6 ”sain neuvoja terveyteni
hoitamiseksi”, ja faktori nimettiin tiedollisen tuen faktoriksi.
Läheisiltä saadussa tuessa arviointitukeen liittyneet kysymykset latautuivat
emotionaaliseen tukeen, kun taas henkilökunnalta saadussa tuessa arviointitukeen
liittyneet kysymykset latautuivat tiedolliseen tukeen. Arviointituessa henkilökunnan rooli
liittyy selkeämmin tiedon alueelle ja omaisten rooli on enemmän tunnealueeseen
assosioituva.
Teoriaoletuksessa aika kuuluu välineelliseen tukeen, mutta assosioitui läheisiltä
saadussa tuessa sekä emotionaaliseen että välineelliseen tukeen ja henkilökunnalta
saadun tuen faktorissa vahvasti emotionaaliseen tukeen. Hoitohenkilökunnalta saatu
emotionaalinen tuki sisälsi hoitamiseen liittyviä osioita (pidettiin huolta, sai apua,
kuunneltiin, sai aikaa, kunnioitettiin). Läheisiltä saadun tuen mittarissa kysymys 17
”Antaa apuaan, jos tarvitset esimerkiksi auttaa sinua hoitoon pääsemisessä” latautui
tiedollisen tuen faktoriin, mutta henkilökunnalta saatu apu latautui emotionaaliseen
tukeen.

5.4.3 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari
Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-mittari on Suomessa kehitetty ja suomalaisessa
terveydenhoidon tutkimuksessa yleisesti käytetty globaali terveyteen liittyvä elämänlaadun mittari. Sitä pidetään mahdollisesti herkimpänä ja laaja-alaisimpana nykyisin
käytössä olevista terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista (Sintonen 1999). Mittarin
ominaisuuksia ja vertailtavuutta muihin vastaaviin mittareihin on arvioitu useissa eri
julkaisuissa (Bowden & Fox-Rushby 2003, Haapaniemi ym. 2004, Hawthorne ym. 2001,
Kauppinen ym. 2000, Rissanen ym. 2000, Stach-Lempinen ym. 2001, 2004, Sintonen
2001). Mittarin ulottuvuudet ja niistä saadut profiilit kuvaavat muutoksia terveyteen
liittyvässä elämänlaadussa yhtä herkästi kuin Nottingham Health Profile (NHP) ja SF-20
ja selvemmin ja herkemmin kuin EQ-5D (Sintonen 2001). Vertailtaessa erilaisia
moniulotteisia vaikuttavuuden mittareita kuului 15D© parhaimpiin ja kattaa terveyteen
liittyvät osa-alueet käytetyllä asteikolla erittäin hyvin (Hawthorne ym. 2001). Suomalaisen terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-mittarin herkkyys, erottelukyky, sopivuus ja
sisällön validiteetti ovat parempia kuin tähän verrattujen RAND-36- ja Nottingham
Health Profile (NHP) -mittareiden (Kattainen & Meriläinen 2004). Kattainen on
käyttänyt mittaria sydämen ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilailta koskevaan
seurantatutkimukseen (Kattainen ym. 2005).
Suomalainen terveyteen liittyvän elämänlaadun kyselylomake 15D© on osoittautunut
hyväksyttäväksi ja luotettavaksi. Kyselyn täyttöprosentti on ollut 96–100 % lukuun ottamatta seksuaalisuuden dimensiota, jossa se on ollut 90–92 %. Toistettavuus on vaihdellut
92–100 % uusintamittauksissa. Mittarin validiteetti on hyvä, ja sillä saadaan aikaan teoriassa yli 30 miljardia erilaista profiilia. Mittaria on käytetty muun muassa ammatillisen
kuntoutustutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin (Pekurinen ym. 1994).
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5.4.4 Sairauteen liittyvät oireet ja masentuneisuus
VAS – visual analogue scale on osoittautunut validiteetiltaan ja reliabiliteetiltaan hyväksi
mittaamaan subjektiivisia tuntemuksia kliinisessä käytössä. Uupumuksen mittaamisessa
poikkileikkaustutkimuksessa laajemmat moniulotteiset mittarit ovat hieman luotettavampia kuin VAS, mutta VAS on yhtä hyvä tai parempi kuin laajemmat mittarit herkkyydessään havaita muutos. VAS ei siis korvaa pitkien mittareiden etuja, mutta on sopiva
väsymyksen mittaamiseen rutiinikäytössä kliinisessä työssä (Wolfe 2004).
Talvimasennuksen mittaamisessa VAS-janan test-retest-mittausten korrelaatiot ovat
olleet korkeita (r = 0.96) ja VAS on korreloinut hyvin myös depression määrittelyyn
käytettävän laajemman asteikon (r = 0.85) ja oireita kuvaavan asteikon (r = 0.64) kanssa
(Lingjaerde & Foreland 1998). VAS-mittaria koskeva validointitutkimus osoittaa sen
olevan luotettava selkärangan murtumapotilailla, jossa sen sisäinen johdonmukaisuus oli
hyvä vertailuryhmällä (0.91) ja koeryhmällä (0.95) (Knop ym. 2001). VAS-mittarin
reliabiliteetin kivun intensiteetin mittaamisessa on todettu olevan korkea sekä eri mittarien rinnakkaismittauksissa (r = 0.79) että toistomittauksissa (r = 0.97) (Clark ym. 2003).
VAS-mittarin käyttöä kivun mittaamiseen pidetään luotettavana ja sopivana kliiniseen
käyttöön (Bijur ym. 2001, Clark ym. 2003, Gallagher ym. 2002, McCarthy ym. 2005 ).
VAS-janan hyväksyttävyys ei ole osoittautunut niin hyväksi reumaa sairastavilla kuin
sanallinen kivun mittari. Reumaa sairastavista VAS-janaa numeerisella asteikolla piti
parempana 28,3 %, sanallista 52,8 % ja 18,9 % ei ilmaissut paremmuutta. Numeerista
VAS-janaa parempana pitävät kuvasivat sitä täsmällisenä ja objektiivisena. Heidän
mielestään numerot ilmaisevat täsmällisemmin kivun kuin sanat (Clark ym. 2003). Tässä
tutkimuksessa VAS-janan käytön luotettavuus perustuu siitä aikaisemmin tehtyihin ja
edellä kuvattuihin reliabiliteettia ja validiteettia käsitteleviin tuloksiin (Clark ym. 2003,
Lingjaerde & Foreland 1998, Wolfe 2004). Fibromyalgiaa sairastavat ovat myös tottuneet
käyttämään VAS-janaa kuvaamaan kipua, unta, uupumusta ja yleisvointia, sillä se on
säännöllisesti kliinisessä käytössä (Burchardt ym. 1991).
Masentuneisuuden mittaamiseen käytetyn DEPS-mittarin sisäinen johdonmukaisuus
(Cronbachin alfan arvo 0.88) on ollut hyvä, ja yksittäiset osiot ovat korreloineet vahvasti
keskenään unta koskevaa kysymystä lukuun ottamatta (Poutanen 1996). Mittarin
katkaisukohtana käytettiin yhdeksää pistettä, jolloin sensitiivisyys (oikeiden depressiodiagnoosien prosenttiosuus) terveyskeskuspotilailla oli 74 % ja spesifisyys (prosenttiosuus oikeista päätöksistä masennus-diagnoosien puuttumisesta) 85 % (Salokangas ym.
1995). Mittarissa ei ole somaattiseen sairauteen liittyviä kysymyksiä, jotka mahdollisesti
nostaisivat depressio-pisteitä sairauden vuoksi. Tällä perusteella sitä on suositeltu
käytettäväksi somaattisissa sairauksissa. (Valkamo ym. 2005, Salokangas ym. 1995.)

5.4.5 Elämään tyytyväisyyden mittari
Elämään tyytyväisyys -mittaria on käytetty lyhyempänä versiona (LiSat9) ja myöhemmin
kehitettynä pidempänä versiona (LiSat11). Pidemmässä versiossa on lisätty mukaan
tyytyväisyys fyysiseen ja tyytyväisyys psyykkiseen terveyteen. LiSat9-versiota on
käytetty ammatillisen kuntoutuksen seurantatutkimuksessa (Bränholm ym. 1991, Eklund
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1991, Fugl-Meyer ym. 1991), kuntoutuksessa (Fugl-Meyer ym. 1991), ruotsalaisia
aikuisia koskevassa tutkimuksessa (Fugl-Meyer ym. 1992) toimintaterapiaopiskelijoille
(Bränholm ym. 1998) ja monivammapotilaille suunnatussa tutkimuksessa (Anke 2003),
sekä aivohalvauspotilaiden aviopuolisoille tehdyssä tutkimuksessa (Forsberg-Wärleby
2002, Forsberg-Wärleby ym. 2004). Lisäksi mittaria on käytetty ruotsalaisten seksuaalisuutta koskevassa tutkimuksessa (Fugl-Meyer 2000). Myöhemmin kehitettyä versiota,
jossa on fyysiseen ja psyykkiseen liittyvät osiot mukana, on käytetty muun muassa
ammatillisen kuntoutuksen tulosta käsittelevässä tutkimuksessa (Melin 2003, Melin &
Fugl-Meyer 2003) ja ruotsalaisia 18–64 vuotiaita käsittelevässä tutkimuksessa (FuglMeyer ym. 2002).
LiSat9-versio on osoittautunut olevan hyvä pysyvyydeltään sekä herkkyydeltään
havaita muutos. Mittarin yksittäiset osiot korreloivat keskenään sekä yleiseen
elämäntyytyväisyyteen. (Bränholm ym. 1991, Fugl-Meyer ym. 1991.) Tutkimuksessa
käytetyn LiSat9-mittarin Cronbachin alfa-arvo on tässä aineistossa 0.80, joka on riittävä
ryhmätason vertailuihin. Mittaria voidaan pitää sisäisesti johdonmukaisena elämään
tyytyväisyyden mittarina tässä tutkimuksessa. (Polit & Hungler 1991.)

5.5 Eettiset näkökohdat
Tutkimukselle haettiin Reumasäätiön sairaalan eettisen toimikunnan lausunto ja johtavan
ylilääkärin lupa. Tutkimuksesta ja kuntoutujien seuraavan päivänohjelmaan merkitystä
aineistonkeruutilanteesta kerrottiin kuntoutuskurssien aloitustilaisuudessa. Toisena
päivänä olleessa aineistonkeruutilaisuudessa tutkittaville selvitettiin tutkimuksen
tarkoitus, vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, nimettömyys ja tutkimuksen kesto.
Seurantatutkimuksessa tietosuojan turvaamiseksi tutkijalla oli käytettävissään tutkittavien nimet ja yhteystiedot, joiden perusteella kukin tutkittava koodattiin numeronimikirjainkoodilla kyselylomakkeeseen kaikissa aineistonkeruuvaiheissa. Tutkija
koodasi kunkin lomakkeen ennen kyselylomakkeen jakamista, ja kyselylomaketta
jaettaessa oli käytettävissä koodi- ja nimilista ja jaettaessa identifioitiin tutkittava henkilö
ja koodi. Tutkija keräsi itse aineiston joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Koodit,
tutkittavien nimet ja vastauslomakkeet ovat tutkijan käytössä, ja koodilomake sekä
aineisto on säilytetty tutkijalla lukitussa tilassa.

6 Tulokset
6.1 Koherenssintunne
6.1.1 Koherenssintunne ja sen pysyvyys vuoden seuranta-aikana
Koherenssintunne oli melko pysyvä vuoden seuranta-aikana (ICC 0.70).
Koherenssintunnepistemäärän keskiarvo oli kuntoutuksen alussa koko ryhmällä 59 (kh.
11, lv. 57–60), neljän kuukauden seurannassa 67 (kh. 9, 95 % lv. 65–68) ja 12 kuukauden
seurannassa 60 (kh. 11, 95, % lv. 59–62). (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Koherenssintunteen pysyvyys kuntoutuksen alusta vuoden seurantaan.

Koherenssintunne kohosi koko ryhmän kohdalla neljän kuukauden seurannassa jonkin
verran, mutta palasi lähtötasolle vuoden seurannassa. Muutos ajassa oli tilastollisesti
merkitsevä (p < 0.0001). (Kuvio 3.)
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Kuvio 3. Koherenssintunne ennen kuntoutusta, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.

Koherenssintunteen mittarin pistemäärän vaihteluväli on 13 (heikko) – 91 (vahva).
Tutkimusaineistossa vastaukset vaihtelivat 31–89 pistettä. Tutkittavat jaettiin neljään
ryhmään (SOC-luokat), joissa koherenssintunteen pistemäärä ja vastaajien lukumäärä
olivat seuraavat: 31–52 pistettä (n = 49), 53–59 pistettä (n = 38), 60–66 pistettä (n = 42)
ja 67–89 pistettä (n = 39).
Koherenssintunne vahvistui jokaisessa luokassa neljän kuukauden seurannassa ja
palasi koko ryhmän osalta lähes samalle tasolle vuoden seurannassa. Nousu oli suurin
neljän kuukauden seurannassa alimmassa luokassa eikä palautunut aivan lähtötasolle
vuoden seurannassa kuten muissa luokissa. Toiseksi alimmassa luokassa koherenssintunne -pistemäärä nousi toisella mittauskerralla ja jäi vuoden seurannassa vähän
korkeammaksi kuin alussa. Toiseksi ylimmässä ryhmässä pistemäärä myös nousi toisella
mittauskerralla, mutta laski lähtötasolle vuoden seurannassa. Ylimmässä SOC-luokassa
koherenssintunne nousi vähäisesti toisella mittauskerralla ja laski vuoden seurannassa
alle lähtötason. SOC-luokat erosivat tosistaan merkitsevästi (p < 0.0001) ja
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koherenssintunteen muutos oli ajassa merkitsevä (p < 0.0001). SOC-luokalla ja ajalla oli
tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus (p < 0.0001). (Kuvio 4, liitetaulukko 4.)
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Kuvio 4. Koherenssintunne SOC-luokissa ennen kuntoutusta, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.

6.1.2 Taustamuuttujien yhteys koherenssintunteeseen
Koherenssintunteen keskiarvo oli miehillä (n = 9) 60 (kh. 11) ja naisilla (n = 159) 59 (kh.
11) eikä poikennut eri sukupuolta olevien ryhmissä. Iällä, oireiden kestolla eikä
diagnoosista kuluneiden vuosien määrällä ollut yhteyttä koherenssintunteeseen. Iän ja
koherenssintunteen välinen lievä positiivinen korrelaatio oli kuitenkin havaittavissa
(taulukko 2).
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Taulukko 2. Iän, elämänmuutosten lukumäärän, oireiden keston ja
kuluneiden vuosien määrän yhteys koherenssintunteeseen.
Muuttuja

diagnoosista

Koherenssintunne

Ikä

0.11

Elämänmuutosten lukumäärä

-0.24**

Oireiden kesto

-0.01

Diagnoosista kuluneiden vuosien määrä

-0.06

*ρ < 0.05, **ρ < 0.01, ***ρ < 0.001

Koherenssintunne ei poikennut (F = 0.32, ρ = 0.82) eri koulutusryhmissä vaikka oli
ylimmässä koulutusasteessa (n = 7) hiukan korkeampi kuin muissa (taulukko 3).
Koherenssintunne ei poikennut (p = 0.93) myöskään työelämässä olevien (ka. 59, kh. 11),
eläkkeellä tai sairauslomalla olevien (ka. 58, kh. 12) eikä työttömien (ka. 58, kh. 12)
kesken.
Taulukko 3. Koherenssintunne koulutusasteen mukaan.
Koulutusaste

n

ka.

Perusaste

51

58

kh.
9

Keskiaste

56

59

11

Korkea aste

52

59

13

Ylempi korkea-aste

7

62

10

Elämänmuutosten lukumäärän ja koherenssintunteen välillä oli negatiivinen korrelaatio,
eli mitä enemmän oli elämänmuutoksia, sitä alhaisempi oli koherenssintunne (taulukko
2). Tutkimuksen alussa 10 %:lla tutkittavista ei ollut lainkaan elämänmuutoksia viimeisen
vuoden aikana, 77 %:lla oli ollut 1-3 muutosta, ja 13 %:lla oli ollut 4–8 muutosta.
Elämänmuutoksissa osa oli sellaisia, joita voidaan pitää yleensä negatiivisina ja stressiä
tuottavina (työttömyys, taloudelliset vaikeudet, velkasaneeraus, avioero, lähiomaisen
kuolema, oma vakava sairaus, perheenjäsenen vakava sairaus). Osa muutoksista oli
sellaisia, joilla voi olla myös positiivinen merkitys elämässä (asunnon vaihto, paikkakunnan vaihto, työpaikan vaihto, avioliitto). Sellaiset, joilla oli ollut muutoksia tässä
aineistossa yli 4 sisältävät välttämättä muutoksia, joita voidaan pitää negatiivisina.
Tutkittavilla oli ollut työttömyyttä (n = 27), taloudellisia vaikeuksia (n = 27) tai
velkasaneeraus (n = 6). Läheisiin ihmissuhteisiin liittyviä muutoksia oli avioero (n = 7),
lähiomaisen kuolema (n = 40) ja perheenjäsenen vakava sairaus (n = 25). Tutkittavilla
itsellään oli ollut myös vuoden aikana oma vakava sairaus (n = 37), joista 23 ilmoitti
vakavaksi fibromyalgian. Lisäksi kolme oli solminut avioliiton. Melko moni oli myös
vaihtanut asuntoa (n = 27), paikkakuntaa (n = 11) ja työpaikkaa (n = 19).
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6.2 Sosiaalinen tuki
6.2.1 Läheisten määrä
Suurin osa (38 %) fibromyalgiapotilaista ilmoitti, että heillä oli 1–4 läheistä ihmistä. Noin
kolmasosa ilmoitti heillä olevan 5–9 läheistä ja neljäsosa, että läheisiä on yli kymmenen.
Vain kaksi ilmoitti, että heillä ei ole yhtään läheistä ihmistä (Taulukko 4).
Taulukko 4. Läheisten lukumäärä.
Läheisten määrä

n

Ei yhtään

2

%
1

1–4

64

39

5–9

56

34

10–

44

26

6.2.2 Läheisiltä saatu sosiaalinen tuki
Läheisiltä saatavilla olevaa sosiaalista tukea mitattiin emotionaalisen, tiedollisen ja
välineellisen tuen osa-alueilla. Parhaiten toteutui vastaajien mielestä emotionaalinen tuki
ja toiseksi parhaiten toteutui välineellinen tuki. Läheisiltä saatu emotionaalinen,
tiedollinen sekä välineellinen tuki ei ollut yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun.
Sen sijaan kaikki osiot olivat positiivisessa yhteydessä elämään tyytyväisyyteen. Korkein
korrelaatio oli välineellisen tuen ja elämään tyytyväisyyden ja toiseksi korkein
emotionaalisen tuen ja elämään tyytyväisyyden välillä (liitetaulukko 3).
Tiedollinen tuki jäi alhaisimmaksi sekä naisilla että miehillä sekä koko ryhmässä.
Emotionaalinen tuki oli naisten ryhmässä hieman vähäisempää kuin miesten, mutta ero ei
ollut merkitsevä (F = 0.65, p = 0.42). Eroa ei ollut myöskään tiedollisessa (F = 0.03,
p = 0.87) eikä välineellisessä (F = 0.73, p = 0.40) tuessa eri sukupuolta olevien ryhmissä.
(Taulukko 5.)
Taulukko 5. Läheisiltä saatu emotionaalinen,
kuntoutuksen alussa sukupuolen mukaan.
Tuen muoto

tiedollinen

ja

välineellinen

Miehet

Naiset

Yhteensä

(n = 9)

(n = 159)

(n = 168)

ka.

kh.

ka.

kh.

ka.

kh.

Emotionaalinen tuki

4.3

0.7

4.1

0.7

4.1

0.7

Tiedollinen tuki

3.5

1.2

3.5

0.9

3.5

0.9

Välineellinen tuki

4.0

1.1

3.7

0.9

3.8

0.9

tuki

Sosiaalinen tuki pysyi samalla tasolla vuoden aikana emotionaalisessa (F = 0.40,
p = 0.67), tiedollisessa (F = 0.29, p = 0.75) ja välineellisessä tuessa (F = 0.20, p = 0.82)
emotionaalisen tuen ollessa kaiken aikaa vahvinta ja tiedollisen tuen heikointa (kuvio 5).
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Alkumittauksessa sosiaalisen tuen osioista parhaiten toteutui emotionaalisen tuen osio
”jota rakastat ja joka saa sinut tuntemaan itsesi tarpeelliseksi” (89 %) sekä ”joka
arvostaa” (88 %). Tiedollisen tuen osioista parhaiten toteutui ”joka kuuntelee sinua”
(83 %) ja välineellisen tuen osioista ”jolla on aikaa sinulle” (73 %). Tiedollinen tuki oli
emotionaalista ja välineellistä tukea alhaisempi kaikissa mittausvaiheissa. (Taulukko 6.)
5

Sosiaalinen tuki

4

3

2
Emotionaalinen tuki
Tiedollinen tuki
Välineellinen tuki
1
Alku

4 kk

12 kk

Aika
Kuvio 5. Emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12
kk:n kuluttua.
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Taulukko 6. Läheisiltä saatu emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki eri osioissa
kuntoutuksen alussa.
Sosiaalisen tuen osa-alueet ja osiot

Ei koskaan,
harvoin, joskus

Useimmiten /
jatkuvasti

n

%

n

%

Joka arvostaa

20

12

148

88

Joka osoittaa rakkautta ja hellyyttä

31

19

137

82

Jota rakastat ja joka saa sinut tuntemaan itsesi tarpeelliseksi

19

11

149

89

Jonka kanssa voit pitää hauskaa ja rentoutua

46

27

122

73

Joka kantaa huolta sinusta

33

20

135

80

Emotionaalinen tuki

Joka kuuntelee sinua

28

17

140

83

Johon luotat, niin että voit kertoa henkilökohtaisimmistakin

35

21

133

79

Joka vahvistaa sinua pyrkimyksissäsi

59

35

109

65

Jolta saat hyödyllistä palautetta

61

36

107

64

peloistasi ja huolistasi

Tiedollinen tuki
Joka neuvoo sinua, jos todella haluat

58

35

110

66

Joka ehdottaa tai suosittelee, miten sinun kannattaisi toimia

84

50

84

50

81

48

87

52

jonkin henkilökohtaisen asian suhteen
Joka antaa sinulle ohjeita asioiden ratkaisemisessa tai
ongelmatilanteissa
Jolta saat tarvitsemiasi tietoja ongelmien ratkaisemisessa

85

51

83

49

Joka antaa apuaan, jos tarvitset esimerkiksi auttaa sinua hoitoon

75

55

93

55

Jolta saat apua päivittäisissä tehtävissäsi

60

36

108

64

Joka lainaa tai antaa sinulle rahaa, jos tarvitset

58

35

110

66

Jolla on aikaa sinulle

46

27

122

73

Joka auttaa järjestelemään kotiasi tai ympäristöäsi tarvitessasi

57

34

111

66

pääsemisessä
Välineellinen tuki

Mitä enemmän vastaajilla oli läheisiä, sitä enemmän heillä oli sosiaalista tukea.
Tarkasteltaessa tukea läheisten määrän mukaisissa luokissa, oli eniten emotionaalista ja
vähiten tiedollista tukea kaikissa muissa luokissa paitsi luokassa, jossa ei ollut yhtään
läheistä. Niillä, joilla ei ollut yhtään läheistä, oli tiedollinen tuki vähäisintä ja välineellinen tuki suurinta. (Taulukko 7).
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Taulukko 7. Läheisten määrä ja emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki
kuntoutuksen alussa.
Tuen muoto

Ei yhtään läheistä

1–4 läheistä

5–9 läheistä

(n = 2)

(n = 64)

(n = 56)

Yli 10 läheistä
(n = 44)

ka.

kh.

ka.

kh.

ka.

kh.

ka.

kh.

Emotionaalinen

2.7

0.08

3.9

0.78

4.2

0.62

4.5

0.46

Tiedollinen

2.1

0.42

3.2

0.91

3.5

0.74

3.9

0.78

Välineellinen

2.8

0.71

3.5

0.97

3.8

0.82

4.1

0.79

Iällä ei ollut yhteyttä emotionaaliseen, tiedolliseen eikä välineelliseen tukeen. Lasten
lukumäärän ja välineellisen tuen välillä oli negatiivinen yhteys. (Taulukko 8). Sosiaalinen
tuki erosi siviilisäätyjen ryhmissä (F = 2.89, p = 0.04) emotionaalisessa tuessa (F = 2.9,
p = 0.04) siten, että leskillä tuki oli korkeinta (ka. 4.3, kh. 0.8), avio- tai avoliitossa
asuvilla toiseksi korkeinta (ka. 4.2, kh. 0.7) ja alimmaksi se jäi naimattomien (ka. 4.1, kh.
0.7) ja eronneiden (ka. 3.7, kh. 0.8) ryhmissä. Tiedollinen (F = 0.98, p = 0.41) ja
välineellinen (F = 1.58, p = 0.20) tuki eivät poikenneet eri siviilisäätyjen ryhmissä.
Emotionaalinen tuki poikkesi eri koulutusryhmissä (F = 2.76, p = 0.04) siten, että
korkein emotionaalinen tuki oli keskiasteen koulutuksen saaneilla (ka. 4.3, kh. 0.6) ja
alhaisin ylemmän korkea-asteen koulutetuilla (ka. 3.7, kh. 0.7). Perusasteen koulutuksen
ja korkea-asteen koulutuksen saaneilla oli sosiaalinen tuki samalla tasolla (ka. 4.0, kh.
0.7/0.8). Sen sijaan tiedollinen tuki (F = 1.10, p = 0.35) ja välineellinen tuki (F = 2.21,
p = 0.09) eivät poikenneet koulutusryhmissä. Emotionaalinen (F = 0.72, p = 0.65),
tiedollinen (F = 1.43, p = 0.19) ja välineellinen (F = 0.40, p = 0.90) tuki eivät poikenneet
työtilannetta koskevissa ryhmissä.
Taulukko 8. Iän, lasten lukumäärän, oireiden keston ja diagnoosista kuluneiden vuosien
ja sosiaalisen tuen osa-alueiden yhteys.
Muuttuja

Emotionaalinen tuki

Tiedollinen tuki

Ikä

–0.08

–0.06

Välineellinen tuki

Lasten lkm

–0.13

–0.13

Oireiden kesto

–0.03

–0.07

–0.04

Vuosia diagnoosista

–0.07

–0.13

–0.13

0.07
–0.23**

* ρ < 0.05, ** ρ < 0.01, ***ρ < 0.001

6.2.3 Vertaisryhmältä saatu sosiaalinen tuki
Ensimmäisellä kuntoutusjaksolla vertaistukea koskeva kysely tehtiin kuntoutusjakson
päätyttyä. Tukea oli mahdollista saada lähinnä ensimmäisellä kuntoutusjaksolla, koska
seurantajaksolla ryhmän yhteinen aika oli vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan. Vertaistuki
väheni siis myös konkreettisesti. Vertaistuki oli ensimmäisen kuntoutusjakson jälkeen
vahvinta (ka. 4.3; 95 % lv 4.2–4.4) ja vähentyi hieman sekä 4 kk:n seurannassa (ka. 4.2,
95 % lv 4.1–4.3) että edelleen vuoden seurannassa (ka. 4.1, 95 % lv 4.0–4.2). Muutos
ajassa oli merkitsevä (p = 0.001). Vertaistuki oli siten kaikilla kerroilla samalla tasolla
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kuin läheisiltä saatava emotionaalinen tuki. Taulukossa 9 on kuvattu yksittäisten osioiden
tulokset kuntoutuksen ensimmäisen jakson päätyttyä luokissa eri mieltä (täysin eri
mieltä/eri mieltä), en osaa sanoa ja samaa mieltä (samaa mieltä/täysin samaa mieltä).
(Taulukko 9.) Vertaisryhmältä saatu sosiaalinen tuki ei ollut yhteydessä terveyteen
liittyvään elämänlaatuun eikä elämään tyytyväisyyteen (liitetaulukko 3).
Vertaistuki ei eronnut naisten eikä miesten ryhmissä (F = 0.03, p = 0.88) eikä
koulutuksen (F = 0.41, p = 0.74), ammatin (F = 1.47, p = 0.22) eikä työtilanteen
(F = 0.28, p = 0.96) ryhmissä. Vertaistuen ja iän (r = 0.07, ρ = 0.38), lasten lukumäärän
(r = -0.05, ρ = 0.55) eikä oireiden keston välillä ollut yhteyttä. Vertaistuki oli myös
positiivisessa yhteydessä läheisiltä ja henkilökunnalta saadun tuen mittareiden kanssa
(liitetaulukko 3).
Tutkittavilta kysyttiin myös kokemusta ryhmäkuntoutuksesta. Suurin osa (n = 129,
84 %) koki ryhmässä tapahtuvan kuntoutuksen positiivisena vuoden seurantakyselyssä ja
olisi valmis jatkossakin tulemaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Vain 3 % ei haluaisi
ja 12 % ei osaa sanoa, tulisiko ryhmäkuntoutukseen uudelleen. Vastaajista 7 % (n = 11)
koki ryhmässä olon raskaana ja 12 % (n = 19) olisi halunnut olla enemmän yksin
kuntoutuksen aikana.
Taulukko 9. Vertaistuki kuntoutuksen alussa eri osioissa.
Vertaistuen osiot

Eri mieltä

En osaa sanoa

Samaa mieltä

n

%

n

%

n

%

Minua arvostettiin

4

2

23

14

142

84

Löysin oman paikkani ja minut

5

3

4

2

160

95

hyväksyttiin
Minusta pidettiin huolta

4

2

19

11

146

86

Sain tilaa puhua ja minua kuunneltiin

2

1

7

4

160

95

Saatoin uskoutua jollekin

9

5

19

11

141

84

Sain vahvistusta ja tukea ryhmän kanssa

3

2

10

6

156

92

5

3

19

11

145

86

5

3

17

10

147

87

4

2

17

10

148

88

käydyistä keskusteluista
Sain kannustusta kuntoutusohjelman
läpiviemisessä
Sain neuvoja, ohjeita ja tietoa ryhmän
jäseniltä
Sain apua ja aikaa kurssitovereilta
tarvittaessa

6.2.4 Tuki henkilökunnalta
Henkilökunnalta saatua tukea mitattiin emotionaalisen ja tiedollisen tuen osa-alueilla.
Tietopainotteisella kuntoutuskurssilla saa runsaasti tietoa lyhyessä ajassa, joten tiedon
määrän sopivuus suhteessa kuntoutujan kykyyn ottaa tietoa vastaan on tärkeää. Tiedon
määrän vähäisyys, sopivuus tai liiallisuus on kuvattuna emotionaalisen ja tiedollisen tuen
osalta kuviossa 6.
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Kuvio 6. Henkilökunnalta saatu emotionaalinen ja tiedollinen tuki eri osioissa ensimmäisen
kuntoutusjakson lopussa.

Vastaajista 68 % koki saaneensa sopivasti ensimmäisen kuntoutusjakson yhteydessä
emotionaalista tukea. Vähäinen määrä (5 %) ajatteli sitä olevan liikaa. Kolmasosa koki,
että emotionaalista tukea oli liian vähän. Emotionaalisen tuen osa-alueella tuen vähäisyys
oli suurinta henkilökunnalta saadun ajan kohdalla. (Kuvio 6.) Tiedollista tukea sai puolet
mielestään sopivasti, 46 % liian vähän tai melko vähän ja 4 % hieman liian paljon tai
aivan liian paljon. Tyytyväisyys tiedolliseen tukeen kohdistui pääasiassa neuvoihin,
tietoon ja apuun. Tiedollisen tuen tyytymättömyys sen sijaan kohdistui saatuun
palautteeseen ja vahvistukseen, jota kuntoutuja sai omaa elämää koskevissa asioissa.
(Taulukko 10.)
Henkilökunnalta saadun emotionaalisen ja tiedollisen tuen mittarin arvo vaihteli oli
-2…+2 välillä. Molempien tasot jäivät asteikossa melko vähän ja sopivan välille.
Emotionaalinen tuki oli kuntoutuksen alussa -0.08 (95 % lv. -0.13…-0.02), 4 kuukauden
kohdalla -0.07 (95 % lv. -0.10…-0.04) ja 12 kuukauden kuluttua -0.07 (95 % lv. -0.10…0.04) ja pysyi samanlaisena kaikilla mittauskerroilla (F = 0.04, p = 0.96). Tiedollinen tuki
oli vastaavasti eri mittauskerroilla alussa -0.15 (95 % lv. -0.20…-0.09), neljän kuukauden
kohdalla -0.10 (95 % lv -0.16…-0.05) ja vuoden kuluttua -0.13 (95 % lv. -0.18…-0.09).
Myöskään tiedollinen tuki ei poikennut eri mittauskerroilla (F = 0.60, p = 0.55).
Henkilökunnalta saatu emotionaalinen ja tiedollinen tuki eivät olleet yhteydessä
terveyteen liittyvään elämänlaatuun eivätkä elämään tyytyväisyyteen (liitetaulukko 3).
Henkilökunnalta saatu emotionaalinen (F = 0.80, ρ = 0.37) ja tiedollinen (F = 0.37,
ρ = 0.55) tuki ei poikennut sukupuoliryhmissä, ei koulutusryhmissä (F = 1.32, p = 0.27;
F = 1.32, ρ = 0.27), ammattiryhmissä (F = 1.22, ρ = 0.31; F = 2.12, ρ = 0.08) eikä
työtilannetta kuvaavissa ryhmissä (F = 1.13, ρ = 0.34; F = 0.94, ρ = 0.48).
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Iän ja henkilökunnalta saadun emotionaalisen tuen välillä ei ollut yhteyttä (r = 0.09,
p = 0.24), mutta sen sijaan iän ja tiedollisen tuen välillä oli positiivinen yhteys (r = 0.16,
p = 0.04). Lasten lukumäärän ja emotionaalisen tuen välillä oli positiivinen yhteys
(r = 0.17, p = 0.02). Lasten lukumäärän ja henkilökunnalta saadun tiedollisen tuen välillä
ei ollut yhteyttä (r = -0.01, p = 0.93).
Oireiden keston ja emotionaalisen tuen (r = -0.04, p = 0.70) eikä oireiden keston ja
tiedollisen tuen välillä (r = 0.06, p = 0.51) ollut yhteyttä. Yhteyttä ei ollut myöskään
diagnoosista kuluneiden vuosien ja emotionaalisen (r = 0.09: p = 0. 24) tai tiedollisen
(r = 05, p = 0.53) tuen välillä. Mittariosioissa henkilökunnalta saatu emotionaalinen sekä
tiedollinen tuki olivat yhteydessä vertaistukeen.
Taulukko 10. Henkilökunnalta saatu emotionaalinen ja tiedollinen tuki eri osioissa
ensimmäisen kuntoutusjakson lopussa.
Henkilökunnalta saatu tuki

Liian vähän/

Sopivasti

Hieman liian paljon/

melko vähän

aivan liian paljon

n

%

n

%

n

%

46

27

115

68

8

58

Minusta pidettiin huolta

18

11

147

87

4

2

Minua kunnioitettiin

6

4

159

94

4

2

Minua kuunneltiin

12

7

151

89

6

4

Sain apua tarvittaessa

13

8

153

91

3

2

Sain henkilökunnalta aikaa

39

23

128

76

3

2

78

46

84

50

7

4

Emotionaalinen

Tiedollinen
Sain palautetta

53

31

113

67

3

2

Sain vahvistusta elämääni

51

30

114

68

4

2

Sain neuvoja terveyteni hoitamiseksi

16

10

146

86

7

4

Sain tietoa

6

4

154

91

9

5

koskevissa ratkaisuissa

6.2.5 Koherenssintunne ja sosiaalinen tuki
Koherenssintunne ja sosiaalinen tuki läheisiltä. Koherenssintunne korreloi (ρ < 0.01)
positiivisesti emotionaalisen tuen (r = 0.39), tiedollisen (r = 0.32) ja välineellisen tuen
kanssa (r = 0.31) (liitetaulukko 3). Koherenssintunteella oli merkitystä läheisiltä saatuun
tukeen. Mitä korkeampi oli koherenssintunne sitä korkeampi oli tuki alkutilanteessa.
Sosiaalinen tuki poikkesi eri koherenssintunneluokissa emotionaalisen tuen (p < 0.0001),
tiedollisen tuen (p = 0.0006) ja välineellisen tuen (p < 0.0001) kohdalla. Mittausten
välillä oli merkitsevä ero emotionaalisessa tuessa (p = 0.05), mutta ei tiedollisessa
(p = 0.10) eikä välineellisessä tuessa (p = 0.54). Emotionaalinen tuki laski toiseksi
ylimmässä koherenssintunneluokassa vuoden mittauskerralla, sen sijaan tiedollinen ja
välineellinen tuki nousi vähäisesti. Koherenssintunneluokalla ja ajalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta emotionaalisessa tuessa (p = 0.56), tiedollisessa tuessa
(p = 0.22) eikä välineellisessä tuessa (p = 0.07). (Taulukko 17, Liitetaulukot 5.1, 5.2 ja
5.3).
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Koherenssintunne ja vertaistuki. Mitä vahvempi oli koherenssintunne sitä vahvempi
oli vertaistuki (p = 0.01). Vertaistukea oli konkreettisesti saatavilla lähinnä ensimmäisellä
tutkimuskerralla eli kuntoutuksen aloitusjaksolla, joten ero mittauskertojen välillä, ja
vertaistuen väheneminen eri mittauskerroilla (p < 0.0001) kuvaa ennen kaikkea tätä
konkreettista muutosta eikä välttämättä sitä, että vertaistuki muuttuisi koherenssintunne
luokan perusteella. Koherenssintunneluokkien ja ajan yhdysvaikutusta vertaistukeen ei
voitu todeta (p = 0.51). (Taulukko 17, liitetaulukko 6.)
Koherenssintunne ja tuki henkilökunnalta. Koherenssintunne ei näytä tämän tutkimuksen perusteella olevan merkittävä tekijä henkilökunnalta saadun emotionaalisen eikä
tiedollisen tuen yhteydessä. Henkilökunnalta saatua tukea oli eniten mahdollisuus saada
ensimmäisellä kuntoutusjaksolla. Kuntoutujien kokemus emotionaalisesta (p = 0.17) eikä
tiedollisesta (p = 0.65) tuesta poikennut koherenssintunne luokissa. Emotionaalinen ja
tiedollinen tuki olivat molempien osalta kuitenkin alimmassa SOC-luokassa alempaa
kuin ylimmässä. Ryhmien välillä ei ollut myöskään eroa eri mittauskerroilla henkilökunnalta saadussa emotionaalisessa (p = 0.94) eikä tiedollisessa tuessa (p = 0.44), eikä
vastaavasti voitu todeta ajan ja koherenssintunneluokan välistä yhdysvaikutusta
emotionaalisessa (p = 0.83) eikä tiedollisessa (p = 0.55) tuessa. Sekä emotionaalinen että
tiedollinen tuki jäi kaikissa SOC-luokissa ja kaikissa mittausvaiheissa hieman alle
kuntoutujien odotusten eli melko vähän (arvo = -1 ) ja sopivan (arvo = 0) välille.
(Taulukko 17, liitetaulukko 7.1 ja 7.2.)

6.3 Elämänlaatu
6.3.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin mittarilla, joka sisälsi 15 erilaista dimensiota.
Tuloksia kuvataan sekä mittarin kokonaisindeksinä että kaikki osiot sisältävänä profiilina.
Terveyteen liittyvän elämänlaadun indeksin arvo voi vaihdella 0 (kuollut) – 1 (paras
mahdollinen) (Sintonen 1995 ).
Terveyteen liittyvän elämänlaadun indeksi erosi eri mittauskerroilla (F = 5.41,
p = 0.005). Indeksi nousi alkutilanteen arvosta (0.762, 95 % lv. 0.748–0.775) neljän
kuukauden seurantaan (0.794, 95 % lv. 0.779–0.810) ja laski taas 12 kuukauden
seurannassa (0.787, 95 % lv. 0.770–0.804), mutta oli vuoden seurannassa edelleen
kuitenkin korkeampi kuin alkutilanteessa. Tulokset eri dimensioista alussa, neljän
kuukauden ja 12 kuukauden kohdalta on liitteenä (liitetaulukko 8). Muutos ajassa oli
merkitsevä nukkumisen, henkisen toiminnan, ahdistuneisuuden, vaivojen ja oireiden,
päivittäisten tehtävien ja energisyyden osioissa (kuvio 7).
Sosiaalisen tuen osa-alueet, vertaistuki ja henkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki
eivät olleet yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun (liitetaulukko 3).
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Vaivat ja oireet

p < 0.05
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p < 0.001
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Kuvio 7. Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-indeksit eri osiossa alussa, 4 kk:n ja 12 kk
:n kuluttua.

6.3.2 Sairauden keskeiset oireet: kipu, uni, uupumus, yleisvointi ja
masentuneisuus
VAS-janalla mitattiin kipua, unta, uupumusta ja yleisvointia. Kivussa ja unessa ei ollut
eroa eri mittauskerroilla, mutta sen sijaan uupumuksessa (p = 0.002) ja yleisvoinnissa
(p = 0.001) oli eroa. Uupumus väheni alkutilanteesta toiseen mittaukseen noin 13 % ja oli
12 kuukauden mittauksessa edelleen lähes samalla tasolla. Vuoden seurantamittauksessa
uupumus oli edelleen noin 10 % alkutilannetta vähäisempää. Myös yleisvointi koheni
toiseen mittauskertaan noin 12 %, hieman lisääntyi vuoden seurannassa, mutta oli
kuitenkin edelleen vuoden kuluttua 11 % alkutilannetta vähäisempää. (Taulukko 11.)
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Taulukko 11. Kipu, uni, uupumus ja yleisvointi kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n
kuluttua.
Muuttuja

Alku

4 kk

12 kk

ka. (95 % lv.)

ka. (95 % lv.)

ka. (95 % lv.)

F

p

Kipu

50 (47–54)

49 (45–53)

Uni

52 (49–55)

49 (45–53)

52 (48–56)

0.54

0.58

51 (47–55)

0.81

Uupumus

64 (61–67)

0.44

56 (52–60)

57 (53–61)

5.97

0.003

Yleisvointi

62 (60–66)

55 (51–59)

57 (53–61)

6.28

0.002

Masentuneisuutta mitattiin DEPS-mittarilla. Pistemäärän keskiarvo oli kuntoutuksen
alussa 11.7 (95 % lv. 10.8–12.6), neljän kuukauden seurannassa 9.0 (lv. 8.1–9.9) ja 12
kuukauden seurannassa 9.4 (8.4–10.5). Muutos ajassa oli merkitsevä (F = 9.62,
p < 0.0001). Mittarin yhdeksän pisteen raja-arvon mukaan tulos osoittaa, että yhteensä
67 %:lla oli lievää masennusta kuntoutuksen alussa ja 52 %:lla sekä neljän että 12
kuukauden seurannassa (taulukko 12).
Taulukko 12. Masentuneisuus DEPS-mittarilla kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n
kuluttua.
DEPS-luokat

Alku

4 kk

12 kk

Pistettä

n

%

n

%

n

%

0–8

50

33

72

48

72

48

9–11

31

21

32

21

33

22

12–14

28

19

29

19

22

15

15–17

17

11

6

4

8

5

18–20

12

8

7

5

6

4

> 20

13

9

5

3

10

7

Emotionaalinen (r = –0.27, ρ < 0.01), tiedollinen (r = –0.30, ρ < 0.01) ja välineellinen
(r = –0.23, ρ ≤0.01) tuki korreloivat negatiivisesti masentuneisuuteen. Masentuneisuuden
ja 15D-indeksin välillä oli myös negativiinen korrelaatio (r = –0.60, ρ < 0.01), joka oli
korkein korrelaatio mitä masentuneisuudella oli eri mittareiden kanssa.
Masentuneisuuden ja kivun välillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä. Masentuneisuuden sekä
unen (r = 0.29, ρ < 0.01), uupumuksen (r = 0.46 ρ < 0.01) ja yleisvoinnin välillä oli
positiivinen korrelaatio (r = 0.50, ρ < 0.01). Mittarit ovat kaikki samansuuntaisia, eli mitä
korkeampi masentuneisuuspistemäärä sitä masentuneempi ja mitä korkeampi VAS-janan
arvo sitä huonompi tilanne. Masentuneisuuden ja yleisen elämään tyytyväisyyden välillä
oli negatiivinen korrelaatio(r = –0.25, ρ < 0.01). (Liitetaulukko 3.)
Sosiaalisen tuen osa-alueet, vertaistuki ja henkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki
eivät olleet yhteydessä kipuun, uneen, uupumukseen eikä yleisvointiin. Sen sijaan
läheisiltä saatu emotionaalinen, tiedollinen ja välineellinen tuki oli negatiivisesti
yhteydessä masentuneisuuteen ja positiivisesti yhteydessä tyytyväisyyteen elämään
kokonaisuudessaan. Vertaistuki ja henkilökunnalta saatu tuki eivät puolestaan olleet
yhteydessä tyytyväisyyteen elämään kokonaisuudessaan. (Liitetaulukko 3.)
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6.3.3 Elämään tyytyväisyys
Elämään tyytyväisyyttä mitattiin (Life Satisfaction Checklist) yhdeksän osiota sisältävällä
LiSat9-mittarilla. Elämään tyytyväisyyttä mitattiin yleisenä elämään tyytyväisyytenä sekä
tyytyväisyytenä kykyyn huolehtia itsestä, vapaa-aikaan, työtilanteeseen, taloudelliseen
tilanteeseen, sukupuolielämään, parisuhteeseen, perhe-elämään ja ystävä- ja
tuttavasuhteisiin. Lisäksi mittari sisälsi osiot tyytyväisyys terveyteen, henkisiin
voimavaroihin ja fyysiseen kuntoon. Alueet, joihin vastaajat olivat enimmäkseen
tyytyväisiä, olivat kyky huolehtia itsestä (ADL; pukeutuminen, hygienia, liikkuminen
jne.) ja eri sosiaalisten suhteiden osa-alueet eli parisuhde, perhe-elämä ja tuttava- ja
ystäväsuhteet. Vähäisintä tyytyväisyys oli terveyteen, henkisiin voimavaroihin sekä
talouteen ja työtilanteeseen. (Kuvio 8.)

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Elämä kokonaisuudessa (p = 0.004)
Kyky huolehtia itsestä (p = 0.006)
Vapaa-aika (p = 0.006)
Työtilanne (p = 0.08)
Talous (p = 0.003)
Sukupuolielämä (p = 0.001)
Parisuhde (p < 0.001)
Perhe-elämä (p < 0.001)
Ystävä- ja tuttavasuhteet (p < 0.001)
Terveys (p < 0.001)
Henkiset voimavarat (p < 0.001)
Fyysinen kunto (p = 0.001)
Tyytyväinen

Tyytymätön

Kuvio 8. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytymättömien ja tyytyväisten määrä alussa.

100 %
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Ensimmäisellä mittauskerralla tyytyväisiä elämään kokonaisuudessaan oli 43 %, toisella
41 % ja tutkimuksen lopussa 37 %. Tyytyväisyys elämään kokonaisuudessaan ei
muuttunut merkitsevästi vuoden aikana (p = 0.30) (kuvio 9, liitetaulukko 9). Tutkimuksen
alussa 68 % oli tyytyväisiä kykyyn huolehtia itsestään (ADL) eli kykyyn huolehtia
pukeutumisesta, hygieniasta ja liikkumista. Tyytyväisyys lisääntyi hieman toisella
mittauskerralla (74 %), mutta laski lähtötilannetta alemmalle tasolle vuoden seurannassa
(61 %) (p = 0.012). Suurin osa vastaajista oli tyytymättömiä vapaa-aikaan, mutta
tyytyväisten määrä hieman lisääntyi tutkimuksen aikana. Alussa oli tyytyväisiä 36 %,
toisella mittauskerralla 47 % ja lopussa 44 % (p = 0.022). Vastaajista vain noin kolmasosa
oli kaikilla mittauskerroilla tyytyväisiä työtilanteeseen eikä tilanne muuttunut vuoden
aikana merkitsevästi (p = 0.45). Myös taloudelliseen tilanteeseen oli eri mittauskerroilla
tyytyväisiä noin kolmasosa eikä tilanteessa tapahtunut muutosta vuoden aikana
(p = 0.21). Kaksi viidesosaa oli vastaajista tyytyväisiä sukupuolielämään ja myös tällä
osa-alueella tilanne säilyi vuoden aikana samanlaisena (p = 0.60). Yli puolet vastaajista
oli tyytyväisiä tutkimuksen alussa parisuhteeseen (64 %), perhe-elämään (72 %) sekä
ystävä- ja tuttavasuhteisiin (64 %). Tilanne ei muuttunut vuoden aikana merkitsevästi.
(Kuvio 9, liitetaulukko 9).
Suurin tyytymättömyyden osa-alue oli terveys, johon vastaajista oli valtaosa tutkimuksen alussa tyytymätön (95 %). Vain 5 % oli tyytyväisiä terveyteen alussa, hieman
enemmän neljän (12 %) ja 12 kuukauden (13 %) mittauksissa (p = 0.003). Edelleen
valtaosa vastaajista oli tyytymättömiä henkisiin voimavaroihin tutkimuksen alussa
(83 %). Tyytyväisyys henkisiin voimavaroihin parani vähäisesti vuoden aikana: alussa
tyytyväisiä oli 17 %, neljän kuukauden kohdalla 25 % ja 12 kuukauden kohdalla 24 %
(p = 0.045). Vastaajat olivat jo selvästi enemmän tyytyväisiä fyysiseen kuntoonsa kuin
terveyteen ja henkisiin voimavaroihin. Tyytyväisiä fyysiseen kuntoon oli alussa 41 %, 4
kk:n kohdalla 56 % ja lopussa 49 % (p = 0.003). (Kuvio 9, liitetaulukko 9.)

86
Elämä
kokonaisuudessaan
Kyky huolehtia
itsestä

Vapaaaika
100

Ystävät
80

60

40

20

0
0

20

40

60

80

Työ

100

Perhe

Talous

Parisuhde
Sukupuolielämä

Alku
4 kk
12 kk

Kuvio 9. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytyväisten määrä alussa, 4 kk ja 12 kk.

6.3.4 Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys
Terveyteen liittyvän elämänlaadun ja elämään tyytyväisyyden välillä oli positiivinen
korrelaatio (r = 0.20, ρ = 0.05). Tyytymättömillä oli alhaisempi 15D-indeksi kaikilla
tyytyväisyyden osa-alueilla (kuvio 10). Ero oli tilastollisesti merkitsevä kaikilla muilla
alueilla paitsi tyytyväisyydessä parisuhteeseen ja tyytyväisyydessä perhe-elämään. Suurin
ero 15D-indeksin osioissa tyytymättömien ja tyytyväisten välillä oli terveyteen, toiseksi
suurin henkisiin voimavaroihin ja kolmanneksi suurin fyysiseen kuntoon tyytymättömillä. (Kuvio 10, liitetaulukko 17.)
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Kuvio 10. Elämään ja sen osa-alueisiin tyytyväisten ja tyytymättömien 15D-indeksi.

Elämään tyytyväisillä oli tyytymättömiä parempi tilanne viidessä indeksin osiossa:
eritystoiminnassa (p = 0.04), henkisessä toiminnassa (p = 0.005), masentuneisuudessa
(p = 0.001), ahdistuneisuudessa (p = 0.002) ja energisyydessä (p = 0.007) (liitetaulukko
18). Vaivat ja oireet -osioon kuuluivat myös kivut, mutta kivulla ei ollut kuitenkaan eroa
tyytyväisten ja tyytymättömien välillä. Myöskään nukkumisen kohdalla indeksi ei
poikennut tyytyväisten ja tyytymättömien kesken. (Kuvio 11, liitetaulukko 18).
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Kuvio 11. Elämään kokonaisuudessaan tyytyväisten ja tyytymättömien 15D-indeksi eri
osioissa alussa.

6.4 Koherenssintunteen ja elämänlaadun välinen yhteys
6.4.1 Koherenssintunne ja terveyteen liittyvä elämänlaatu
Koherenssintunteen ja 15D-indeksin välillä oli positiivinen kohtalainen korrelaatio
(r = 0.53, ρ < 0.001). SOC-luokat erosivat toisistaan merkitsevästi (F = 20.9, p < 0.0001)
15D-indeksin suhteen. Indeksi oli alimmassa SOC-luokassa 0.699 (kh. 0.09), toisessa
0.751 (kh. 0.07), kolmannessa 0.768 (kh. 0.08) ja ylimmässä 0.834 (kh. 0.07). Indeksi oli
kuntoutuksen alussa ylimmässä SOC-luokassa lähes 20 % korkeampi kuin alimmassa.
Indeksi kohosi kaikissa SOC-luokissa 4 kuukauden kohdalla ja laski hieman kaikkien
muiden kohdalla paitsi toisessa luokassa (SOC 53-59) se pysyi samalla tasolla. Ero
ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välillä oli suurin alimmassa luokassa muihin SOCluokkiin verrattuna ja lähes kaksinkertainen koko ryhmän keskiarvoihin verrattuna
(taulukko 13). SOC-luokalla ja ajalla ei ollut yhdysvaikutusta (p = 0.25) (taulukko 17).
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Koherenssintunne
Kuvio 12. 15D-indeksi koherenssintunneluokissa kuntoutuksen alussa.
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Tutkittaessa eroja 15D-indeksissä todettiin, että alkumittauksen ja 12 kuukauden
mittausten ero kokonaisindeksissä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.01) alimmassa
koherenssintunneluokassa. Lisäksi oli useita osioita, joissa ero oli merkitsevä. Eniten
positiivisia muutoksia oli juuri alimmassa koherenssintunneluokassa. Muutos oli
merkitsevä nukkumisen, henkisen toiminnan, masentuneisuuden ja energisyyden osioissa
alimmassa luokassa. Toisessa luokassa muutos oli merkitsevä energisyydessä, kolmannessa tavanomaisissa toiminnoissa, masentuneisuudessa ja ahdistuneisuudessa ja
korkeimmassa koherenssintunneluokassa nukkumisessa ja masentuneisuudessa.
(Taulukko 13.)
Taulukko 13. Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-indeksin ja tilastollisesti
merkitsevien osioiden indeksien erot alkumittauksen ja 12 kk:n seurantamittauksen välillä
koherenssintunneluokissa.
SOC-luokat

15D ero

15 D

kh.

95 % LV

t

df

p

0.004

alku–12 kk

SOC –52
Nukkuminen

0.011

0.23

0.04–0.19

3.052

39

Henkinen toiminta

0.063

0.19

0.001–0.12

2.049

39

0.05

Masentuneisuus

0.111

0.21

0.04–0.18

3.324

39

0.002

Energisyys

0.132

0.26

0.05–0.21

3.227

39

0.003

15D

0.038

0.09

0.01–0.07

2.583

36

0.01

SOC 53–59
Energisyys

0.108

0.20

0.04–0.18

3.181

35

0.003

15D

0.018

0.09

–0.01–0.05

1.211

34

0.23

SOC 60–66
Tavanomaiset toiminnot

0.061

0.18

0.003–0.12

2.140

39

0.04

Masentuneisuus

0.054

0.15

0.004–0.10

2.167

40

0.04

Ahdistuneisuus

0.078

0.20

0.02–0.14

2.503

40

0.02

15D

0.011

0.07

–0.01–0.04

0.886

35

0.38

Nukkuminen

0.092

0.18

0.03–0.15

3.167

36

0.003

Masentuneisuus

–0.057

0.17

–0.11--0.001

–2.059

36

0.05

15D

0.014

0.06

–0.01–0.04

1.331

35

0.19

SOC 67–

6.4.2 Koherenssintunne ja sairauden keskeiset oireet
Koherenssintunteen ja kivun välillä oli lievä negatiivinen korrelaatio, joka ei kuitenkaan
ollut merkitsevä. Sen sijaan merkitsevä negatiivinen korrelaatio oli koherenssintunteen ja
unen, uupumuksen ja yleisvoinnin välillä. (Taulukko 14.) Kaikkien VAS-janalla
mitattujen sairauden oireiden välillä oli positiivinen korrelaatio, joka oli merkitsevä
muiden, mutta ei unen ja kivun välillä. Korrelaatio oli yleisvoinnin ja uupumuksen välillä
erittäin korkea (r = 0.82). (Liitetaulukko 3.)
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Taulukko 14. Koherenssintunteen yhteys kipuun, uneen, uupumukseen, yleisvointiin ja
masentuneisuuteen.
Koherenssintunne r
Kipu

–0.11

Uni

–0.30**

Uupumus

–0.40**

Yleisvointi

–0.36**

Masentuneisuus

–0.59**

*p < 0.05, ** p < 0.01

Sairauden oireita tutkittiin myös neljässä eri SOC-luokassa. Sairauden oireita kuvaava
korkea VAS-arvo merkitsee enemmän ongelmia ja alhainen arvo vähemmän. Kipu erosi
SOC-luokissa tilastollisesti merkitsevästi (p = 0.04). Kivun VAS-arvot olivat suurimpia
toisessa SOC-luokassa ja alhaisimpia korkeimmassa SOC-luokassa. Kipu oli hyvin vakaa
kaikilla mittauskerroilla (p = 0.29). SOC-luokalla ja ajalla ei ollut yhdysvaikutusta
(p = 0.39). (Taulukko 17, liitetaulukko 11.)
Myös uni erosi SOC-luokissa merkitsevästi (p = 0.003). Unen VAS-arvo oli
kuntoutuksen alussa ylimmässä SOC-luokassa noin 30 % alhaisempi kuin alimmassa
luokassa eli unessa oli vähiten ongelmia korkeimmassa SOC-luokassa. Unessa ei
tapahtunut merkitsevää muutosta ajassa (p = 0.34). SOC-luokalla ja ajalla ei ollut
yhdysvaikutusta (p = 0.35). (Taulukko 17, liitetaulukko 12.)
Uupumus erosi SOC-luokissa merkitsevästi (p < 0.0001). Uupumus oli suurinta
alimmassa SOC-luokassa ja alhaisinta ylimmässä luokassa; ero oli lähes 30 %.
Mittausten välillä oli myös eroa (p = 0.0008). Uupumus väheni alimmassa luokassa noin
20 % toisella mittauskerralla ja säilyi sillä tasolla vielä loppumittaukseen. Uupumus
väheni jonkun verran vuoden aikana myös muissa SOC-luokissa. SOC-luokalla ja ajalla
ei ollut yhdysvaikutusta tai se oli lievä (p = 0.058). (Taulukko 17, liitetaulukko 13.)
Yleisvointi erosi myös SOC-luokissa tilastollisesti merkitsevästi (p < 0.0001). Yleisvointi oli alkumittauksessa sekä vuoden seurannassa sitä parempi mitä korkeampi oli
SOC-luokka. Alimman ja ylimmän SOC-luokan ero oli noin 25 % kuntoutuksen alussa.
Yleisvoinnissa tapahtui kohenemista vuoden aikana vähäisesti kaikissa SOC-luokissa
alku mittaukseen verrattuna (p = 0.0005). SOC-luokalla ja ajalla ei ollut yhdysvaikutusta
(p = 0.16). (Taulukko 17, liitetaulukko 14.)
Kahdessa ylimmässä SOC-luokassa ei ollut alku ja loppumittausten välillä eroa kivun,
unen, uupumuksen eikä yleisvoinnin suhteen. Sen sijaan yleisvointi koheni kahdessa
alimmassa SOC-luokassa ja uupumus alimmassa SOC-luokassa. (Taulukko 15).
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Taulukko 15. Kivun, unen, uupumuksen ja yleisvoinnin ero VAS-alkumittauksen ja 12 kk:n
seurantamittauksen välillä SOC-luokissa.
Muuttuja
SOC-luokissa

Alku–12 kk

kh.

95 % lv.

p

eron ka.

SOC –52
Kipu

2.75

26

-6.2–11.7

0.54

Uni

-2.11

26

-10.7–6.4

0.62

Uupumus

-14.00

28

-23.3…-4.7

0.004

Yleisvointi

-9.05

27

-18.2–0.09

0.05

SOC 53–59
Kipu

4.56

31

-6.3–15.4

0.40

Uni

-5.12

25

-13.8–3.4

0.23

Uupumus

-6.57

25

-15.2–2.1

0.13

Yleisvointi

-9.63

26

-18.6…-0.62

0.04

SOC 60–66
Kipu

2.28

26

-6.6–11.1

0.60

Uni

1.57

25

-6.7–9.8

0.70

Uupumus

-1.24

31

-11.6–9.1

0.81

Yleisvointi

-3.41

29

-13.2 –6.4

0.48

SOC 67–
Kipu

1.28

25

-7.4–10

0.77

Uni

0.29

27

-9.2–9.8

0.95

Uupumus

-7.30

26

-16.3–1.7

0.11

Yleisvointi

-2.74

27

-12.–6.7

0.56

Masentuneisuus. Koherenssintunteen ja masentuneisuuden välillä oli lähes samansuuruinen korrelaatio (r = –0.59, ρ = < 0.01) kuin koherenssintunteen ja 15D-indeksin välillä.
Masentuneisuus erosi SOC–luokissa merkitsevästi (p < 0.0001). Mitä korkeampi oli
koherenssintunneluokka, sitä alhaisempi oli masentuneisuuspistemäärä. Masentuneisuus
lieveni kaikissa ryhmissä neljän kuukauden seurannassa ja siitä vielä edelleen toisessa ja
kolmannessa luokassa 12 kuukauden mittaukseen. Alimmassa ja ylimmässä SOC–
luokassa tapahtui vähäinen nousu, mutta ei aivan lähtötasolle asti. Vuoden seurannassa
kaikissa ryhmissä masentuneisuus oli vähäisempää kuin alussa. Eniten masentuneisuus
väheni vuoden aikana alkutilanteeseen verrattuna toisessa luokassa (24 %). Muutos ajassa
oli merkitsevä (p = < 0.0001), mutta SOC–luokalla ja ajalla ei ollut yhdysvaikutusta
(p = 0.26). (Taulukko 17, liitetaulukko 15.)

6.4.3 Koherenssintunne ja elämään tyytyväisyys
Tyytyväisten ja tyytymättömien koherenssintunne erosi merkitsevästi kaikilla muilla osaalueilla paitsi tyytyväisyydessä työtilanteeseen (taulukko 16). Vastaajilla, jotka olivat
tyytyväisiä elämään kokonaisuudessaan, oli noin 11 % korkeampi koherenssintunne kuin
sellaisilla, jotka olivat tyytymättömiä. Suurin ero koherenssintunteessa tyytyväisten ja
tyytymättömien välillä oli parisuhteen, perhe-elämän ja ystävä- ja tuttavasuhteiden
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osioissa. Parisuhteeseen tyytyväisillä oli 17 %, perhe-elämään tyytyväisillä 17 % ja
ystävä ja tuttavasuhteisiin tyytyväisillä 21 % korkeampi koherenssintunne kuin näihin
tyytymättömillä. Taloudelliseen tilanteeseen tyytyväisillä oli noin 11 % korkeampi
koherenssintunne kuin tyytymättömillä. Vastaajilla, jotka olivat tyytyväisiä sukupuolielämään, oli noin 9 % korkeampi koherenssintunne kuin sukupuolielämään tyytymättömillä.
Vastaava ero oli tyytyväisyydessä vapaa-aikaan 9 %, kykyyn huolehtia itsestä 7 % ja
alhaisin tyytyväisyydessä työtilanteeseen, missä koherenssintunne oli vain 5 %
korkeampi tyytyväisillä kuin tyytymättömillä. (Taulukko 16.)
Taulukko 16. Tyytyväisten ja tyytymättömien koherenssintunne kuntoutuksen alussa.
Elämään tyytyväisyyden

Tyytyväinen

Tyytymätön

p-arvo

osa-alue

n

Elämä kokonaisuudessaan

72

62 (11)

96

56 (11)

Kyky huolehtia itsestä

116

60 (11)

52

56 (12)

0.015

Vapaa-aika

59

62 (12)

109

57 (11)

0.0029

Työtilanne

53

61 (12)

115

58 (11)

0.10

Taloudellinen tilanne

49

63 (11)

119

57 (11)

0.0032

SOC

n

ka. (kh.)

SOC
ka. (kh.)
<0.001

Sukupuolielämä

70

62 (12)

97

57 (10)

0.0040

Parisuhde

106

62 (11)

61

53 (10)

< 0.001

Perhe-elämä

121

61 (10)

47

52 (11)

< 0.001

Ystävä- ja tuttavasuhteet

106

63 (10)

62

52 (10)

< 0.001

Terveys

11

73 (11)

156

58 (11)

<0.001

Henkiset voimavarat

30

69 (9)

138

56 (10)

<0.001

Fyysinen kunto

70

62 (11)

98

56 (11)

<0.001

Tyytyväiset ja tyytymättömät jakautuivat kahden alimman ja kahden ylimmän
koherenssintunneluokan keskiarvojen mukaisesti. Tyytyväisten koherenssintunteen
keskiarvo vaihteli kahden ylimmän SOC–luokan mukaisissa pistemäärissä (60–89) ja
tyytymättömien koherenssintunne vaihteli kahden alimman SOC-luokan mukaisissa
pistemäärissä (31–59). Korkein koherenssintunne oli tyytyväisillä terveyteen ja toiseksi
korkein tyytyväisillä henkisiin voimavaroihin. Alhaisin koherenssintunne oli tyytymättömillä perhe-elämään ja ystävä- ja tuttavasuhteisiin ja toiseksi alhaisin tyytymättömillä
parisuhteeseen. (Taulukko 16.)
Tyytyväisten ja tyytymättömien SOC-luokkien jakautumat erosivat tilastollisesti
merkitsevästi kaikissa paitsi tyytyväisyydessä työtilanteeseen (liitetaulukko 16). Suurin
osa tyytymättömistä oli kahdessa alimmassa SOC-luokassa ja suurin osa tyytyväisistä oli
kahdessa ylimmässä SOC-luokassa.
Tyytyväisten ryhmässä kaikista terveyteen tyytyväisistä (n = 11) sijoittui 91 %
(n = 10) kahteen ylimpään SOC-luokkaan. Myös niistä, jotka olivat tyytyväisiä henkisiin
voimavaroihin (n = 30) sijoittui 87 % (n = 26) kahteen ylimpään SOC-luokkaan, sekä
niistä, jotka olivat tyytyväisiä talouteen (n = 49) ja joita oli yhteensä 65 %, sijoittui
kahteen ylimpään SOC-luokkaan. Muissa osioissa tyytyväisistä 53–63 % sijoittui kahteen
ylimpään SOC-luokkaan. (Liitetaulukko 16.)
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Tyytymättömien ryhmässä kahteen alimpaan SOC-luokkaan sijoittui parisuhteeseen
tyytymättömistä (n = 61) yhteensä 74 %, perhe-elämään tyytymättömistä (n = 47)
yhteensä 74 % sekä ystävä ja tuttavasuhteisiin tyytymättömistä (n = 62) yhteensä 76 %.
Muilla osa-alueilla tyytymättömien määrä kahdessa alimmassa SOC-luokassa oli kaikista
tyytymättömistä 54–63 %. (Liitetaulukko 16.)

6.5 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista
Koherenssintunne oli pysyvä vuoden seuranta-aikana koko ryhmän osalta (ICC 0.70).
Koherenssintunne kohosi koko ryhmän osalta neljän kuukauden seurannassa jonkin
verran, mutta palasi lähtötasolle vuoden seurannassa. SOC-luokat erosivat tosistaan
merkitsevästi, koherenssintunteen muutos oli ajassa merkitsevä ja SOC-luokalla ja ajalla
oli tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus. SOC-luokan ja ajan yhdysvaikutus oli
tilastollisesti merkitsevä vain koherenssintunteen osalta ja melkein merkitsevä uupumuksen osalta (taulukko 17). Koherenssintunne korreloi negatiivisesti elämänmuutosten
lukumäärään (Taulukko 2).
Taulukko 17. Koherenssintunneluokan, ajan ja niiden yhdysvaikutusten testisuureet ja p –
arvot eri muuttujille.
SOC-luokkien välinen ero
Koherenssin-

Mittausaika

SOC*Aika

df

F

p

df

F

p

df

F

p

160

98.69

< 0.0001

156

126.77

< 0.0001

156

10.27

< 0.0001

162

11.40

< 0.0001

154

3.11

0.05

171

0.82

0.56

163

6.15

0.0006

153

2.38

0.10

155

1.40

0.22

164

7.52

< 0.0001

158

0.61

0.54

158

1.98

0.07

tunne
Emotionaalinen
tuki läheisiltä
Tiedollinen
tuki läheisiltä
Välineellinen
tuki läheisiltä
Vertaistuki

144

3.82

0.01

142

14.53

< 0.0001

142

0.88

0.51

Emotionaalinen

162

1.71

0.17

155

0.06

0.94

155

0.47

0.83

164

0.55

0.65

158

0.82

0.44

158

0.83

0.55

15D

161

15.69

< 0.0001

148

13.40

< 0.0001

148

1.32

0.25

Kipu

159

2.80

0.04

150

1.26

0.29

150

1.06

0.39

Uni

161

4.76

0.003

152

1.09

0.34

152

1.12

0.35

Uupumus

157

8.67

< 0.0001

148

7.48

0.0008

148

2.09

0.06

Yleisvointi

158

7.71

< 0.0001

149

7.93

0.0005

149

1.57

0.16

Masentunei-

160

25.79

< 0.0001

155

19.11

< 0.0001

157

1.30

0.26

tuki henkilökunnalta
Tiedollinen
tuki henkilökunnalta

suus
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Sosiaalinen tuki pysyi samalla tasolla vuoden aikana kaikilla osa-alueilla ja oli korkeinta
emotionaalisen tuen ja heikointa tiedollisen tuen kohdalla (kuvio 5). Sosiaalinen tuki oli
sitä vahvempaa mitä enemmän oli läheisiä ihmisiä (taulukko 7). Vertaistuki oli
ensimmäisen kuntoutusjakson jälkeen vahvinta ja kaikilla mittauskerroilla samalla tasolla
kuin läheisiltä saatava emotionaalinen tuki. Henkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki
oli alhaisempaa kuin tiedollinen tuki, mutta kummassakaan ei tapahtunut muutosta
vuoden aikana. Läheisiltä saatu tuki ja vertaistuki oli kuntoutuksen alussa sitä korkeampaa mitä korkeampi oli koherenssintunne. Sen sijaan koherenssintunne ei näytä tämän
tutkimuksen perusteella olevan merkittävä tekijä henkilökunnalta saadun emotionaalisen
eikä tiedollisen tuen yhteydessä, eikä kuntoutujien kokemus emotionaalisesta tai
tiedollisesta tuesta poikennut SOC-luokkien perusteella.
Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-kokonaisindeksi parani neljän kuukauden
kohdalla, laski vuoden seurannassa, mutta jäi korkeammalle tasolle kuin alkutilanteessa.
Muutos ajassa oli merkitsevä nukkumisen, henkisen toiminnan, ahdistuneisuuden,
vaivojen ja oireiden, päivittäisten tehtävien ja energisyyden osioissa (kuvio 7). Sairauden
keskeisissä oireissa ei tapahtunut muutosta kivun eikä unen kohdalla vuoden aikana.
Uupumus väheni ja yleisvointi parani vuoden aikana tilastollisesti merkitsevästi
(taulukko 11 ja 12).
Eniten tyytymättömyyttä kohdistui terveyteen ja henkisiin voimavoihin. Eniten
tyytyväisyyttä kohdistui perhe-elämään, parisuhteeseen ja ystävä- ja tuttavasuhteisiin
(kuvio 8). Tyytyväisyys terveyteen, henkisiin voimavaroihin, fyysiseen kuntoon ja vapaaaikaan lisääntyi vuoden aikana, mutta väheni kykyyn huolehtia itsestä. (Taulukko 9.)
Tyytymättömillä oli alhaisempi 15D-indeksi kaikilla tyytyväisyyden osa-alueilla (kuvio
10). Tyytyväisillä oli tyytymättömiä parempi 15-indeksi eritystoiminnassa, henkisessä
toiminnassa, masentuneisuudessa, ahdistuneisuudessa ja energisyydessä (kuvio 11,
liitetaulukko 18). Vaivat ja oireet-osio eikä nukkuminen-osio poikenneet tyytyväisten ja
tyytymättömien kesken (kuvio 11, liitetaulukko 18).
Terveyteen liittyvä elämänlaadun 15D-Indeksi oli kuntoutuksen alussa ylimmässä
SOC-luokassa lähes 20 % korkeampi kuin alimmassa. Indeksi kohosi kaikissa SOCluokissa neljän kuukauden kohdalla ja laski hieman kaikkien muiden kohdalla paitsi
toisessa luokassa (SOC 53–59). Nousu toisella mittauskerralla ja ero ensimmäisen ja
viimeisen mittauksen välillä oli suurin alimmassa luokassa. (Kuvio 10, liitetaulukko 10,
taulukko 17.)
15D-indeksin alkumittauksen ja 12 kuukauden mittausten ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.01) alimmassa SOC-luokassa. 15D-indeksi parani alimmassa SOC-luokassa
(nukkuminen, henkinen toiminta, masentuneisuus ja energisyys), toisessa SOC-luokassa
(energisyys), kolmannessa SOC-luokassa (tavanomaiset toiminnot, masentuneisuus ja
ahdistuneisuus) sekä ylimmässä SOC-luokassa (nukkuminen). Sen sijaan indeksi pieneni
eli masentuneisuus lisääntyi ylimmässä SOC-luokassa. (Taulukko 13.) VAS-janalla
mitatuissa sairauden oireissa (kipu, uni, uupumus ja yleisvointi) ei tapahtunut muutosta
kahdessa ylimmässä SOC-luokassa. Yleisvointi koheni kahdessa alimmassa SOCluokassa ja uupumus alimmassa SOC-luokassa. (Taulukko 15.)
Masentuneisuus erosi SOC-luokissa merkitsevästi (p < 0.0001). Mitä korkeampi oli
koherenssintunneluokka, sitä alhaisempi oli masentuneisuuspistemäärä. Masentuneisuus
lieveni kaikissa ryhmissä neljän kuukauden seurannassa ja siitä vielä edelleen toisessa ja
kolmannessa luokassa 12 kuukauden mittaukseen. Muutos ajassa oli merkitsevä
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(p = < 0.0001), mutta SOC-luokalla ja ajalla ei ollut yhdysvaikutusta (p = 0.26).
(Taulukko 17, liitetaulukko 15.)
Tyytyväisten ja tyytymättömien SOC-luokkien jakautumat erosivat tilastollisesti
merkitsevästi kaikissa paitsi tyytyväisyydessä työtilanteeseen (liitetaulukko 16).
Tyytyväisten koherenssintunteen keskiarvo vaihteli kahden ylimmän SOC-luokan
mukaisissa pistemäärissä (60–89) ja tyytymättömien koherenssintunne vaihteli kahden
alimman SOC-luokan mukaisissa pistemäärissä (31–59). Korkein koherenssintunne oli
tyytyväisillä terveyteen ja toiseksi korkein tyytyväisillä henkisiin voimavaroihin. Alhaisin
koherenssintunne oli tyytymättömillä perhe-elämään ja ystävä- ja tuttavasuhteisiin ja
toiseksi alhaisin tyytymättömillä parisuhteeseen. (Taulukko 16.)

7 Pohdinta
7.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset
7.1.1 Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne ja sen pysyvyys
vuoden seuranta-aikana
Koherenssintunne ei poikennut iän, sukupuolen tai koulutuksen perusteella tässä
aineistossa. Aikaisemmissa tutkimuksissa iän ja koherenssintunteen välinen yhteys on
vaihdellut. Joissain tutkimuksissa, joissa osa on ollut fibromyalgiaa sairastavia,
koherenssintunne ei ole vaihdellut iän perusteella (Atroshi ym. 2002) tai yhteys on ollut
vähäinen (Bell ym. 2004). Useampia tule-sairauksia käsittävässä ryhmässä, jossa on ollut
nivelreumaa, kulumaa ja fibromyalgiaa sairastavia (Hawley ym. 1992), on yhteys ikään
ollut merkitsevä. Koherenssintunne on yleensä vähän korkeampi miehillä kuin naisilla ja
vahvistuu iän myötä (Eriksson & Lindström 2005). Fibromyalgiaa sairastavia koskevissa
kliinisissä tutkimuksissa aineisto on usein valikoitunut ja tutkittavat ovat enimmäkseen
naisia ja sairastuvuushuippu on 20.–50. ikävuoden välillä (Hannonen 2002).
Koherenssintunteen keskiarvo tässä tutkimuksessa on samalla tasolla kuin potilailla,
joilla on fibromyalgian lisäksi kohtalaisen vakava tai vakava ärtynyt paksusuolioireyhtymä, mutta alhaisempi verrattuna sellaisiin, joilla ärtynyt paksusuolioireyhtymä ei ole
vakava (Sperper ym. 2000). Taso on samanlainen kuin kroonisilla kipupotilailla, joissa
osa on ollut fibromyalgiaa sairastavia (Schult ym. 2000), mutta alhaisempi kuin
nivelreumaa sairastavilla (ka. 65, kh. 14,8) (Callahan & Pincus 1995). Taso jää myös
selvästi alhaisemmaksi kuin amerikkalaisilla sydänkohtauksesta selviytyneillä (Motzer &
Stewart 1996) ja syöpää sairastavilla (Post-White ym. 1996).
Koherenssintunteen pysyvyys oli koko ryhmän osalta melko korkea ja samalla tasolla
kuin suomalaisia eri alojen työntekijöitä koskevassa Feldtin tutkimuksessa (Feldt 2000).
Koherenssintunteen lyhyen aikavälin vahvistuminen neljän kuukauden seurannassa on
samansuuntainen kuin Weissbeckerin tutkimuksessa, jossa koherenssintunne oli
kohentunut stressin vähentämiseen liittyvän intervention jälkeen (Weissbecker ym. 2002).
Nivelreumaa sairastavien koherenssintunteessa ei ole todettu muutosta kuuden kuukauden seurannassa (Schnyder ym. 2000) eikä vuoden seurannassa tule-kipupotilailla, joissa
oli mukana fibromyalgiaa sairastavia (Atroshi ym. 2002). Fibromyalgiaa sairastavilla
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uupumus ja yleisvointi sekä masentuneisuus ovat yhteydessä koherenssintunteeseen ja
myös niissä tapahtui vähäistä kohenemista.
Koherenssintunteen alimmassa luokassa tapahtui suurin nousu neljän kuukauden
seurannassa eikä se myöskään laskenut enää alkutilanteen tasolle. Tulokset tukevat
kolmen ylimmän ryhmän osalta aikaisempia tutkimuksia osoittaen, että koherenssintunne
on pitkällä aikavälillä kohtuullisen pysyvä (Eriksson & Lindström 2005, Feldt 2000,
Suominen ym. 1996) ja lyhyen aikavälin muutos on liittynyt alhaiseen koherenssintunteeseen (Malmgren-Olsson & Bränholm 2002). Alhaiseen koherenssintunteeseen on liittynyt
suurempi vaihtelu, jonka on tulkittu johtuvan mielialan nopeasta vaihtelusta (BuddebergFischer ym. 2001).
Koherenssintunne ja siinä tapahtuneet muutokset alimmassa SOC-luokassa saattavat
olla yhteydessä uupumukseen fibromyalgiaa sairastavilla, jolloin uupumuksen väheneminen näkyy myös koherenssintunteen ja yleisvoinnin muutoksena. Myös aikaisemmat
työhyvinvointia käsitelleet pitkäaikaistutkimukset ovat osoittaneet, että alhainen
koherenssintunne on heikentynyt uupuneilla ja ei-uupuneilla se on kohentunut entisestään
(Kalimo ym. 2003).
Koherenssintunne oli sitä alhaisempi mitä enemmän oli ollut elämänmuutoksia. Tässä
tutkimuksessa noin neljäsosalla oli ollut viimeisen vuoden aikana vähintään kolme
elämänmuutosta. Elämänmuutokset saattoivat sisältää luonteeltan sekä positiivisia että
negatiivisia muutoksia. Sellaisilla fibromyalgiaa sairastavilla, jotka ovat hakeutuneet
hoitoon, on Kershin työryhmän tutkimuksen mukaan enemmän negatiivisia
elämäntapahtumia (ka. 2.05, kh. 0.10) kuin niillä, jotka eivät ole viimeisen kymmenen
vuoden aikana hakeutuneet terveydenhuollon palvelujen piiriin (ka. 1.43, kh. 0.14). He
totesivat myös, että päivittäiset stressitekijät, kuten taloudelliset huolet ja
työvelvollisuuksien hoitaminen, ennustavat sitä, hakeutuuko potilas hoitoon vai ei.
(Kersh ym. 2001.)
Antonovskyn mukaan elämänmuutokset ja erilaiset elämäntilanteessa olevat tekijät
vaikuttavat väliaikaisesti koherenssintunteeseen (Antonovsky 1979). Ihmisen hyvinvointi
muodostuu monista eri tekijöistä. Erilaiset elämäntilanteessa olevat stressitekijät voivat
horjuttaa sekä terveyttä että siihen yhteydessä olevaa koherenssintunnetta ja
kokonaishyvinvointia. Tämä tulisi ottaa huomioon fibromyalgiaa sairastavia hoidettaessa
ja hoitoa suunniteltaessa, sillä väliaikaiset tai pitkän aikavälin stressitekijät heijastuvat
kokonaishyvinvointiin. Elämäntilanteessa olleet muutokset ja elämäntapahtumat sekä
työstä tai sairaudesta johtuva ylikuorma ovat omiaan heikentämään koherenssintunnetta.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koherenssintunne on fibromyalgiaa sairastavilla
kuntoutujilla kohtalaisen pysyvä vuoden seuranta-aikana. Alhaiseen koherenssintunteeseen liittyy alku ja loppumittauksen välillä noin 15 %:n nousua, joka voi olla fibromyalgiaa sairastavilla koherenssintunteeseen liittyvää normaalia vaihtelua. Muutos voi olla
myös yhteydessä uupumukseen ja elämäntilanteeseen liittyviin stressitekijöihin.
Koherenssintunteen vahvistuminen alhaisimmassa koherenssintunneluokassa vaatisi
lisätutkimuksia muutoksen pysyvyyden selvittämiseksi.
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7.1.2 Fibromyalgiaa sairastavien sosiaalinen tuki
Sosiaalinen tuki läheisiltä. Sosiaalinen tuki säilyi vuoden aikana samalla tasolla. Tuen
määrä oli lähes samalla tasolla kuin samankaltaisella mittarilla yksidimensioisena
käytettynä (ka. 3.7, kh. 1.16) (Davis ym. 2001). Korkein tuki oli emotionaalisen tuen osaalueella, jolla sanotaan olevan merkittävimmät vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
(House 1983, House ym. 1985, Toljamo 1998, Tarkka 1996). Vastavuoroisuus, joka on
sosiaalisen tuen oleellinen piirre (Finfgeld-Connett 2005), toteutuu hyvin ainakin
emotionaalisen tuen osalta. Emotionaalisen tuen mittareista kaksi osiota näyttäisi olevan
muita merkittävämpiä: ”jota rakastat ja joka saa tuntemaan itsesi tarpeelliseksi” sekä
”joka arvostaa”. Tiedollista tukea on saatavilla jatkuvasti vain puolella tai kahdella
kolmasosalla näiden osa-alueiden eri osioissa. Fibromyalgiaa sairastavilla on kohtuullisen
hyvä fyysinen toimintakyky ja välineellisen tuen tarve on myös vähäisempi. Uupumus
kuitenkin on tekijä, joka todennäköisesti edellyttää apua ja vaikuttaa siihen, miten
selviytyy päivittäisistä askareista.
Läheisiltä saatu sosiaalinen tuki ei ollut minkään osion kohdalla yhteydessä terveyteen
liittyvään elämänlaatuun, kuten myös Schoofs ym. ovat todenneet omassa tutkimuksessaan (Schoofs ym. 2004). Kaikki sosiaalisen tuen osa-alueet korreloivat positiivisesti
elämään tyytyväisyyteen ja negatiivisesti masentuneisuuteen.
Vertaistuki. Vertaistuki ei ollut yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun eikä
elämään tyytyväisyyteen. Yhteys oli kaikkien välillä kuitenkin positiivinen ja korkein
koherenssintunteen osalta. Sen sijaan vertaistuki oli yhteydessä läheisiltä ja henkilökunnalta saatuun sosiaaliseen tukeen. Vertaistuen merkitys on todennäköisesti tärkeä
fibromyalgiaa sairastaville, ja kokemus siitä oli samalla tasolla kuin läheisiltä saatu tuki.
Vaikka vertaistukea käytännössä oli saatavilla eniten juuri ensimmäisellä kuntoutusjaksolla, toisella vain 1–3 päivää ja vuoden kuluttua ei lainkaan tai korkeintaan yhden päivän
aikana, säilyi kokemus tuesta lähes samalla tasolla koko vuoden. Kaikkien sosiaalisen
tuen mittareissa olleiden kysymysten osalta juuri vertaistuen vastavuoroiset väittämät
”löysin oman paikkani ja minut hyväksyttiin”, ”sain tilaa puhua ja minua kuunneltiin”
sekä ”sain vahvistusta ja tukea ryhmän kanssa käydyistä keskusteluista” toteutuivat
parhaiten. Vertaistuki on toiminut vastavuoroisesti sosiaalisen tuen luonteen mukaisesti
(Cohen & Syme 1985, Hupcey 1998a, Langford 1997).
Tuki henkilökunnalta. Tuki henkilökunnalta kuuluu erityisiin voimavaroihin ja käsitti
emotionaalisen ja tiedollisen tuen. Koherenssintunne ei ollut yhteydessä henkilökunnalta
saatuun tukeen. Kumpikaan tuen osa-alue ei ollut yhteydessä terveyteen liittyvään
elämänlaatuun eikä elämään tyytyväisyyteen. Myös Schoofs ym. ovat todenneet, ettei
terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu tuki ole ollut yhteydessä elämänlaatuun (Schoofs
ym. 2004).
Henkilökunnalta saatu tuki tietopainotteisella kuntoutuskurssilla merkitsee suurta
määrää sairauteen ja sairauden hoitoon liittyvää tietoa. Tätä aineistoa käsiteltäessä tulee
pohdittavaksi kuntoutuskurssin sisältö sekä se, miten se täyttää kuntoutujien odotukset ja
tarpeet. Myös sairaudesta ja kulloisestakin elämäntilanteesta nousevat asiat vaikuttavat
odotuksiin. Yllättävä tulos on se, että tuki koettiin ensimmäisellä kuntoutusjaksolla melko
suuren osan mielestä vähäiseksi sekä emotionaalisen tuen että tiedollisen tuen osalta.
Suurin tyytymättömyys emotionaalisen tuen alueella kohdistui ”henkilökunnalta saatuun
aikaan”. Aika latautui teoriaoletusten vastaisesti emotionaaliseen tukeen ja kertoo ehkä
juuri tämän asiakasryhmän tarpeista. Päätös ottaa tämä osio mukaan mittariin on ollut
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tarkoituksenmukainen, koska se kertoo ajan merkityksestä tälle kuntoutujaryhmälle –
aika saattaa merkitä yksilöllistä aikaa ja emotionaalista tukea, joihin olisi saattanut olla
ollut tarvetta enemmänkin. Ryhmämuotoiseen tietopainotteiseen kuntoutukseen ei kuulu
yksilöllisiä palveluja, vaan kuntoutus tapahtuu ryhmässä.
Koherenssintunteen yhteys sosiaaliseen tukeen. Koherenssintunne oli yhteydessä
kaikkiin läheisiltä saatavan sosiaalisen tuen osa-alueisiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa
on todettu, että koherenssintunne on yhteydessä sosiaaliseen toimintakykyyn (Schnyder
ym. 1999) ja sosiaaliseen tukeen (Pallant & Lae 2002). Korrelaatio koherenssintunteen ja
emotionaalisen tuen välillä oli korkeampi kuin tiedollisen ja välineellisen tuen välillä,
kuten Pallant ja Lae ovat myös todenneet omassa tutkimuksessaan (Pallant & Lae 2002).
Emotionaalinen tuki on myös terveyden ja hyvinvoinnin kannalta todettu tärkeämmäksi
kuin muut tuen muodot (House 1983, House ym.1985; Toljamo 1999, Tarkka 1996).
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sosiaalinen tuki läheisiltä, vertaistuki ja henkilökunnalta saatu tuki eivät olleet yhteydessä sairauden oireisiin (kipu, uni, uupumus,
yleisvointi) eikä terveyteen liittyvän elämänlaadun indeksiin. Sen sijaan läheisiltä saatu
sosiaalinen tuki todennäköisesti toimii enemmän psykososiaalisena voimavarana.
Koherenssintunne oli yhteydessä kaikkiin läheisiltä saadun sosiaalisen tuen osa-alueisiin
ja sosiaalinen tuki puolestaan elämään tyytyväisyyteen ja masentuneisuuteen. Vertaistuen
ja henkilökunnalta saadun tuen merkitystä ja yhteyttä tässä aineistossa on vaikea arvioida.
Todennäköisesti ne ovat toimineet sosiaalisen pääoman luonteen mukaisesti (Kritsotakis
& Gamarnikow 2004), ja tarjonneet mahdollisuuden luottamuksen, vastavuoroisuuden ja
johonkin kuulumisen tarpeiden tyydyttämiselle. Koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen
tukeen ja sosiaalisen tuen roolia elämään tyytyväisyyteen ja masentuneisuuteen tulisi
tutkia tarkemmin. Koherenssintunnetta elämäntilanteessa olevien stressitekijöiden
negatiivisilta vaikutuksilta suojaavana tekijänä tulisi myös tutkia tarkemmin (Keeling ym.
1996).

7.1.3 Fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatu ja elämänlaadussa
tapahtuvat muutokset vuoden seuranta-aikana
Terveyteen liittyvä elämänlaatu. Fibromyalgiaa sairastavilla tässä tutkimuksessa oli 15Dindeksin tulos lähellä suomalaisten tetraplegia- ja paraplegia-potilaiden tasoa (0.78)
(Dahlberg ym. 2005). Sen sijaan tulos on alhaisempi kuin 45–64-vuotiailla suomalaisilla
keskimäärin (0.91) (Arinen ym. 1998), alhaisempi kuin 45–54-vuotiailla naisdiabeetikoilla (0.89) (Hahl ym. 2002), selkäpotilailla (Penttinen ym. 2002) ja potilailla ennen
lonkkaleikkausta (0.82) ja sen jälkeen (0.89) (Kauppinen ym. 2000).
Koko indeksi kohosi vuoden aikana sekä tilastollisesti että kliinisesti merkitsevästi
(Sintonen 2001). Myös nukkuminen, henkinen toiminta, ahdistuneisuus, vaivat ja oireet,
päivittäiset toiminnat ja energisyys muuttui myönteisempään suuntaan ja ero oli ajassa
merkitsevä. Ero ei ollut merkitsevä ajassa kuitenkaan masentuneisuuden kohdalla, vaikka
masentuneisuus oli seurantamittauksissa vähäisempää kuin alussa. Potilailla, jotka ovat
olleet lonkkaleikkauksessa, on indeksi kohonnut 0.07 ja polvileikkauksessa 0.04
(Kauppinen ym. 2000) sekä selkäleikkauksen jälkeen 0.01 (Häkkinen ym. 2005).
Fibromyalgiaa sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu on tällä mittarilla mitattuna
heikompi kuin suomalaisessa väestössä keskimäärin ja alhaisempi kuin joissakin muissa
vaikeissa sairaustiloissa. Tällä mittarilla mitattuna voitiin kuitenkin osoittaa terveyteen
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liittyvässä elämänlaadussa vähäistä sekä tilastollisesti että kliinisesti merkitsevää
kohenemista vuoden seuranta-aikana.
Kipu, uni, uupumus ja yleisvointi. Kivun keskimääräinen voimakkuus kipujanalla
mitattuna on samalla tasolla kuin fibromyalgiakuntoutujilla Rantalaihon tutkimuksessa
(ka. 47, kh. 19) (Rantalaiho 2000), mutta hieman korkeampi kuin Hyypän aineistossa (ka.
36.3, kh. 21.7) (Hyyppä ym. 1998). Kipujanan keskimääräiset arvot ovat vaihdelleet eri
tutkimuksissa. Norjalaisia, ranskalaisia ja hollantilaisia koskevissa tutkimuksissa on
ilmoitettu kivun arvot, jotka vaihtelevat 52–67 (kh. 19–25) (Dysvik ym. 2004, Perrot ym.
2003, van Santen ym. 2002). Jonkin verran korkeampia kipujanan arvoja on raportoitu
turkkilaisilla 69.5 (22.82) (Tüzün ym. 2004) sekä amerikkalaisilla fibromyalgiaa
sairastavilla 74,8 (Crofford ym. 2005).
Kipu oli vakaa tässä aineistossa, kuten myös Hyypän työryhmän tutkimuksessa
(Hyyppä ym. 1998). Kuitenkin muutos ajassa oli merkitsevä vaivojen ja oireiden
dimensiolla 15D-mittarilla, johon kuuluu myös kipu. VAS-mittarin herkkyys havaita
muutos kliinisessä työssä on kuitenkin tuotu esiin aikaisemmin (Wolfe 2004). Silti
esimerkiksi reumaa sairastavilla se ei ole osoittautunut yhtä hyväksyttäväksi kuin
sanallinen mittari. Lisäksi mittarin, jossa on numeerinen asteikko, on koettu olevan
tarkempi kuin sanallisen (Clark ym. 2003). Unen ja kivun arvot sekä pysyvyys olivat
melko tarkasti samanlaiset eikä kummassakaan tapahtunut muutosta. Uupumus oli
vähäisempää kuin amerikkalaisessa aineistossa (ka. 75, kh. 22) (Reisine ym. 2003) ja
ranskalaisessa seuranta-aineistossa (ka. 69–65, kh. 22–23) (Perrot ym. 2003). Hyypän
työryhmän tutkimuksessa fibromyalgiakuntoutujien vuoden seuranta-aineistossa vireysväsymysjanan keskiarvo oli alussa 46.6 (kh. 18.2) ja vuoden kuluttua 50.4 (kh. 8.6)
(Hyyppä ym. 1998). Toisessa suomalaisia fibromyalgiakuntoutujia koskevassa
seurantatutkimuksessa väsymysjanan keskiarvo oli alkumittauksessa 52 (kh. 23) ja
uupumusjanan keskiarvo oli alkumittauksessa 82 (kh. 24) ja puolentoista vuoden
seurantamittauksessa 72 (kh. 24) (Rantalaiho 2000).
Rantalaihon tutkimuksessa siinä käytettyjen kriteerien mukaan todettiin, että lähes
puolet oli alussa uupuneita ja seurannassa lähes kolmasosa, uupumus laski merkitsevästi
(p = 0.10) ja uupuneiden määrä väheni viidellä (Rantalaiho 2000). Tässä tutkimuksessa
uupumuksen lähtötaso oli lähes 30 % korkeampi alussa kuin Hyypän tutkimuksessa ja
koheni noin 11 %, ja Hyypän tutkimuksessa koheneminen oli noin 8 % (p = 0.19).
Masentuneisuus. Fibromyalgiaa sairastavilla oli lievää masentuneisuutta kaikissa
mittausvaiheissa. Tilanne koheni vuoden sisällä jonkin verran. DEPS-pistemäärä oli
korkeampi kuin suomalaisilla terveyskeskuspotilailla (naiset 5.5 / miehet 5.9, kaikki 5.6)
(Salokangas ym. 1994), mutta oli samansuuruinen kuin psykososiaalisilla kuntoutujilla
(9.81) (Pekkonen ym. 2002) ja psykiatrisilla avopotilailla (12.1) (Salokangas ym. 1996).
DEPS-mittarin kehittäjän mukaan 9 pistettä ylittävistä 35,7 %:lla on todennäköisyys
saada depressiodiagnoosi. Mikäli raja-arvona pidetään 12 pistettä on 47,3 %:n mahdollisuus saada depressiodiagnoosi (Salokangas ym. 1994). Tämän mukaan tässä tutkimusjoukossa depressiodiagnoosin saattaisi saada kuntoutuksen alussa 9 pisteen raja-arvolla 23 %
(n = 36) ja 12 pisteen raja-arvolla 31 % (n = 48). Vuoden seurannassa vastaavasti luvut
olisivat 18 % (n = 28) ja 24 % (n = 37) eli mahdollisia depressiodiagnoosin saaneita oli
vuoden kuluttua noin 5–7 % vähemmän.
Masennuksen esiintymisestä fibromyalgiaa sairastavilla on erilaisia tuloksia vaihdellen
20–86 % (Hudson & Pope 1989). Suomalaisaineistossa on jokin masennusdiagnoosi
tehty 67 %:lle tutkimuksessa olleista (Rahinantti 1998). Nørregaardin tutkimuksessa
30 % potilaista ilmoitti kärsivänsä masennuksesta (Nørregaard 1993). Potilaista 82 % on
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kokenut masentuneisuutta fibromyalgian myötä. Heistä yli puolet koki, ettei ollut
koskaan tätä aiemmin kokenut masentuneisuutta, ja piti sitä fibromyalgian seurauksena
(Bernard ym. 2000). Tulosten vertailua vaikeuttaa tutkimuksissa käytetyt erilaiset mittarit
ja erilainen raportointi. Osassa raportoidaan masennusdiagnoosin olemassaolosta, osassa
psyykkisen sairauden piirteistä ja osassa potilaan ilmoittamasta masennuksesta tai
psyykkisestä sairaudesta. Fibromyalgiaa sairastavat muistuttavat tässä aineistossa
masentuneisuuden kohdalla enemmän psykiatrisia avopotilaita (Salokangas ym. 1996) ja
psykososiaalisia kuntoutujia (Pekkonen ym. 2002) kuin terveyskeskuspotilaita.
Elämään tyytyväisyys. Fibromyalgiaa sairastavien tyytyväisten määrä oli alhaisempi
ruotsalaisväestöstä tehdyssä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin verrattuna kaikissa muissa
osioissa paitsi ystävä- ja tuttavasuhteissa. Tyytyväisyys oli lisääntynyt alkumittauksen ja
vuoden seurannan välillä, mutta silti vain reilu kymmenesosa on tyytyväisiä terveyteen ja
vain neljäsosa henkisiin voimavaroihin vuoden seurannassa. Sturesson ja Bränholm ovat
saaneet samankaltaisen tuloksen kroonista obstruktiivista keuhkosairautta sairastavista,
joista vain 10 % on tyytyväisiä terveyteen (Sturesson & Bränholm 2000). Jos vertailemme tulosta LiSat11-mittarin tuloksiin 18–64 vuoden ikäisessä ruotsalaisväestössä, oli
siinä tyytyväisiä somaattiseen terveyteen 77 % ja psyykkiseen terveyteen 81 % (FuglMeyer ym. 2002). Fibromyalgiaa sairastavissa on siis suurin osa tyytymättömiä
terveyteensä ja henkisiin voimavaroihin. Puolet vastaajista oli tyytymättömiä myös
fyysiseen kuntoon.
Elämään kokonaisuudessaan tyytyväisten määrä on ollut ruotsalaisväestössä 70 % ja
tässä aineistossa 43 %. Kyvyssä huolehtia itsestä on normaaliväestössä ja työssä käyvillä
tällä mittarilla tyytyväisten määrä ollut yli 90 % ja tässä aineistossa 68 %. (Fugl-Meyer
ym. 2002.) Tyytyväisten määrä oli eri osa-alueilla lähellä ammatillisen kuntoutuksen
asiakkaiden tuloksia alkumittauksessa (Fugl-meyer ym. 1992) ja monivammapotilaiden
kolmen vuoden kuluttua saatuja tuloksia (Anke 2003). (Liitetaulukko 2.)
Tyytyväisten määrä oli vuoden seurannassa lähellä alkutilanteen tasoa, mutta lisääntynyt vapaa-ajassa, työtilanteessa ja taloudellisessa tilanteessa. Fugl-Meyerin ym.
tekemässä tutkimuksessa kahden vuoden seurantatutkimus osoitti, että tyytyväisten määrä
tyytyväisyydessä elämään kokonaisuudessaan, vapaa-aikaan, työtilanteeseen, taloudelliseen tilanteeseen ja parisuhteeseen oli lisääntynyt tilastollisesti merkitsevästi niiden
joukossa, jotka olivat kuntoutuksen jälkeen sijoittuneet työelämään tai koulutukseen. Sen
sijaan sellaisilla, jotka eivät kuntoutuksen jälkeen olleet sijoittuneet työhön tai koulutukseen, ei ollut lisäystä kahden vuoden seurannassa tyytyväisten määrässä (Fugl-Meyer ym.
1992).
Forsberg-Wärleby ym. ovat raportoineet aivohalvauspotilaiden aviopuolisoiden
vuoden seurantatutkimuksen, jossa tyytyväisten määrä oli vähentynyt ennen aivohalvausta olleesta tilanteesta neljän kuukauden kohdalla tilastollisesti merkitsevästi useilla eri
alueilla ja tyytyväisyydessä elämään kokonaisuudessaan. Missään osiossa ei tapahtunut
tilastollisesti merkitsevää muutosta neljän kuukauden tilanteesta vuoden seurannassa
(Forsberg-Wärleby ym. 2004). (Liitetaulukko 2.) Väestötutkimuksissa on todettu, että
tyytyväisyys on vakio sijoittuen käytetyllä asteikolla 65–75 %:n tasolle ja hakee
tasapainoa kaiken aikaa (Cummins 2000).
Johtopäätökset. Terveyteen liittyvä elämänlaatu on fibromyalgiaa sairastavilla tässä
aineistossa heikompi kuin suomalaisessa väestössä keskimäärin ja alhaisempi kuin
joissakin muissa vaikeissa sairaustiloissa. Tällä mittarilla mitattuna voitiin kuitenkin
osoittaa terveyteen liittyvässä elämänlaadussa vähäistä sekä tilastollisesti että kliinisesti
merkitsevää kohenemista vuoden seuranta-aikana. Kipu ei muuttunut vuoden aikana,
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vaikka positiivinen muutos tapahtui vaivojen ja oireiden osiossa 15D-mittarilla, johon
kuuluu myös kipu. Uni ja kipu eivät korreloineet keskenään, mutta niiden keskimääräiset
arvot sekä pysyvyys olivat melko tarkasti samanlaiset eikä kummassakaan tapahtunut
muutosta. Uupumus ja yleisvointi korreloivat keskenään ja molempien arvot olivat lähes
samalla tasolla. Uupumus väheni noin 11 % ja yleisvointi koheni noin 8 % vuoden
aikana. Masentuneisuutta osoittavien pistemäärien perusteella noin viidesosalla on
mahdollisesti depressio. Vuoden aikana masentuneisuus väheni noin 5 %. Tyytyväisiä
elämään kokonaisuudessaan on vain kaksi viidesosaa eikä muutosta vuoden aikana
tapahtunut. Elämään tyytyväisten määrä on selvästi alle väestötason arvojen (65–75 %)
(Cummins 2000). Tyytyväisyys lisääntyi tyytyväisyydessä vapaa-aikaan, työtilanteeseen
ja taloudelliseen tilanteeseen. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista on tyytymättömiä
terveyteensä ja henkisiin voimavaroihin. Puolet vastaajista oli tyytymättömiä myös
fyysiseen kuntoon. Suurin osa on siis tyytymättömiä elämään kokonaisuudessaan sekä
vapaa-aikaan, työtilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja sukupuolielämään. Sen
sijaan enemmistö on kuitenkin tyytyväisiä ihmissuhteiden alueeseen, kuten parisuhteeseen, perhe-elämään, ystävä- ja tuttavasuhteisiin ja kykyyn huolehtia itsestä. Sairauden
pitkäaikainen ja muuttumaton luonne heijastuu tyytymättömyydessä elämään
kokonaisuudessaan. Tyytyväisyys elämään näyttää olevan tässä aineistossa melko pysyvä
eikä suuria muutoksia tyytyväisten määrässä ollut tapahtunut vuoden kuluttua kuntoutuksesta. Elämään tyytyväisyyttä on suositeltu kuntoutuksen tuloksellisuuden mittariksi
sairaudesta aiheutuvan haitan arvioinnissa (Veenhoven 1996, 1998), mutta fibromyalgiaa
sairastavien kohdalla ei vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

7.1.4 Koherenssintunteen, terveyteen liittyvän elämänlaadun ja
elämään tyytyväisyyden välinen yhteys
Koherenssintunne korreloi vahvimmin eri muuttujista masentuneisuuden kanssa. Mitä
vahvempi oli koherenssintunne, sitä vähemmän oli masentuneisuutta. Koherenssintunteen
ja masentuneisuuden välinen yhteys on tuotu esiin sekä fibromyalgiaa sairastavilla
(Hawley ym. 1992, Weissbecker ym. 2002) että nivelreumaa sairastavilla (Büchi ym.
1998, Schnyder ym. 1999, 2000) sekä monissa muissa tutkimuksissa (Frenz ym. 1993,
Kivimäki ym. 2000, Matsuura ym. 2003, Pallant & Lae 2002, Tselebis ym. 2001,
Schnyder ym. 2000). Masentuneisuus korreloi hiukan enemmän 15D-indeksin kuin
koherenssintunteen kanssa. Masentuneisuus liittyy tässä aineistossa myös voimakkaammin alhaiseen koherenssintunteeseen, mikä vastaa aikaisempia tuloksia (Büchi ym 1998,
Jamison 1999). Masentuneisuus korreloi myös uupumukseen ja yleisvointiin. SOCluokan ja ajan yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä vain koherenssintunteen osalta
ja melkein merkitsevä uupumuksen osalta (taulukko 17). Koherenssintunne korreloi
negatiivisesti elämänmuutosten lukumäärään (taulukko 2).
Kivulla oli henkilökunnalta saadun emotionaalisen tuen ja tiedollisen tuen ohella
kaikkein vähiten korrelaatioita eri muuttujien välillä. Kipu korreloi ainoastaan
sairausspesifeihin oireisiin uupumukseen ja yleisvointiin sekä 15D-indeksiin, eli mitä
parempi terveyteen liittyvä elämänlaatu sitä vähemmän kipua ja mitä enemmän kipua sitä
enemmän myös uupumusta ja heikompi yleisvointi. Kipu ei keskeisenä oireena
korreloinut merkitsevästi masentuneisuuden kanssa. Myös Viitasen työryhmän tutkimuksessa todettiin, että masennuksen aste ja kivun intensiteetti eivät ole fibromyalgiaa
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sairastavilla yhteydessä toisiinsa (Viitanen ym. 1993). Myös Thieme on todennut, että
fibromyalgiaa sairastavilla on masennuksen määrä riippumaton koetusta kivun asteesta
(Thieme ym. 2004). Kipu ei ollut yhteydessä myöskään elämään tyytyväisyyteen.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös todettu, että kipu ei ole ollut yhteydessä
psyykkiseen hyvinvointiin (Schleicher ym. 2005).
Koherenssintunteen ja kivun välillä oli vähäinen negatiivinen korrelaatio, mutta yhteys
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Fibromyalgiaa sairastavia koskevissa tutkimuksissa ei
kipu ole ollut yhteydessä koherenssintunteeseen (Bell ym. 2004, Weissbecker ym. 2002).
Yhteyttä kipuun ei ole ollut myöskään tule-sairauksia sairastavilla (Malmgren-Olsson &
Bränholm 2002) eikä merkitsevästi fibromyalgiaa, nivelreumaa ja osteoartriittia
sairastavilla (Hawley ym. 1992). Sen sijaan nivelreumaa sairastavilla negatiivinen
merkitsevä yhteys koherenssintunteen ja kivun välillä on todettu joissakin tutkimuksissa
(Büchi ym. 1998, Callahan & Pincus 1995).
Koherenssintunne korreloi toiseksi vahvimmin 15D-indeksin kanssa. Mitä vahvempi
koherenssintunne oli, sitä parempi oli myös terveyteen liittyvä elämänlaatu. Suomalaisia
sydämen ohitusleikkauspotilaita ja pallolaajennuspotilaita koskeva tutkimus tuotti
samanlaisia tuloksia korrelaation ja koherenssintunteen keskiarvon ja 15D-tuloksen
suhteen (Kattainen ym. 2006). Toisaalta vain alhaisimmassa luokassa tapahtui tilastollisesti merkitsevää edistymistä terveyden suhteen sekä koko indeksin osalta että useimmissa osioissa (uni, henkinen toiminta, masentuneisuus ja energisyys). Myös aikaisemmin on tuotu esiin heikkoon koherenssintunteeseen liittyvä koheneminen (MalmgrenOlsson & Bränholm 2002).
Koherenssintunteen ja elämään tyytyväisyyden välillä oleva korrelaatio sekä elämään
tyytyväisyyden liittyminen korkeampaan koherenssintunteeseen ja tyytymättömyyden
alhaisempaan koherenssintunteeseen ovat myös edellä mainitun Kattaisen tutkimustulosten mukaisia (Kattainen ym. 2006). Antonovsky piti elämään tyytyväisyyttä ja koherenssintunnetta kahtena eri ilmiönä, mutta kuitenkin näiden välillä on todettu olevan yhteyttä
myös muissa tutkimuksissa (Forsberg-Wärleby ym. 2002, Sagy ym. 1990, Horsburgh
2000, Horsburgh ym. 1998). Aikaisempien tulosten mukaisesti yleisen elämään
tyytyväisyyden ja koherenssintunteen välillä on todettu olevan yhteys (Melin 2003,
Bränholm ym. 1998). Koherenssintunteella on todettu olevan enemmän merkitystä
elämään tyytyväisyydelle kuin työhyvinvoinnille (Hakanen 2004). Hakanen toteaa
tutkimuksessaan, että persoonalliset tekijät, kuten koherenssintunne ja velvollisuudentunne ovat yhteydessä työuupumukseen ja elämään tyytyväisyyteen, mutta niiden
merkitys työhyvinvoinnille on vähäisempi kuin psykososiaalisilla työoloilla. Lisäksi hän
toteaa, että vahva koherenssintunne suojaa väsymysoireilta (Hakanen 2004).
Elämään tyytyväisyys ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä mihinkään VASmittarilla mitattuun sairauden oireeseen; kipuun, uneen uupumukseen eikä yleisvointiin.
Suunta oli kuitenkin negatiivinen (mitä vähemmän oireita sitä tyytyväisempi), mutta
yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan elämään tyytyväisyys korreloi
merkitsevästi masentuneisuuden, koherenssintunteen sekä läheisiltä saadun tuen kanssa ja
vahvimmin välineellisen tuen kanssa. Tarkasteltaessa elämään tyytyväisyyttä eri SOCluokissa voitiin todeta, että tyytymättömiä on enemmän kahdessa alimmassa SOCluokassa kuin kahdessa ylimmässä, ja vastaavasti tyytyväisiä on enemmän kahdessa
ylimmässä kuin kahdessa alimmassa SOC-luokassa. Lisäksi koherenssintunne näyttäisi
olevan eri tavoin yhteydessä tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen, mikä johtopäätös
edellyttää tarkempaa tilastollista analyysiä.
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Johtopäätökset: Koherenssintunne, ennen kaikkea heikko koherenssintunne, on
fibromyalgiaa
sairastavilla
vahvasti
yhteydessä
masentuneisuuden
kanssa.
Koherenssintunteen luokkien ja ajan yhdysvaikutusta ei voitu todeta muissa muuttujissa
kuin koherenssintunteessa ja melkein merkitsevästi uupumuksessa. Näin ollen
koherenssintunne ja siihen liittyvät muutokset ovat todennäköisesti yhteydessä
fibromyalgiaa sairastavilla uupumuksessa tapahtuviin muutoksiin. Myös elämänmuutokset vaikuttavat koherenssintunteen vaihteluun. Sen sijaan fibromyalgian keskeisin oire
kipu ei korreloinut koherenssintunteen eikä masentuneisuuden kanssa.
Koherenssintunne on yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun eli 15D-indeksiin, mutta vain alhaisimmassa SOC-luokassa tapahtui tilastollisesti merkitsevää
edistymistä terveyden suhteen sekä koko indeksin osalta että useimmissa osioissa (uni,
henkinen toiminta, masentuneisuus ja energisyys).
Koherenssintunteen ja elämään tyytyväisyyden välillä on yhteys. Elämään tyytyväisyys liittyy korkeampaan koherenssintunteeseen ja tyytymättömyys alhaiseen
koherenssintunteeseen. 15D-indeksi erosi kaikissa tyytyväisyyden osa-alueissa lukuun
ottamatta parisuhdetta ja perhe-elämää. Perhe ja parisuhde terveyteen liittyvälle
elämänlaadulle ovat merkittäviä tekijöitä fibromyalgiaa sairastavilla. Se tulee esiin sekä
15D-indeksissä että koherenssintunteen ja elämään tyytyväisyyden yhteydessä. Korkein
koherenssintunne oli niillä, jotka olivat tyytyväisiä terveyteen ja henkisiin voimavaroihin.
Alhaisin oli niillä, jotka olivat tyytymättömiä perhe-elämään.
Elämään tyytyväisyys ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä mihinkään VASmittarilla mitattuun sairauden oireeseen; kipuun, uneen uupumukseen eikä yleisvointiin.
Suunta oli kuitenkin negatiivinen (mitä vähemmän oireita sitä tyytyväisempi), mutta
yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan elämään tyytyväisyys korreloi
negatiivisesti masentuneisuuden, positiivisesti koherenssintunteen sekä läheisiltä saadun
tuen kanssa. Vahvin sosiaalisen tyen osa-alueista oli yhteys välineellisen tuen kanssa.
Tyytymättömyys liittyy heikkoon koherenssintunteeseen ja tyytyväisyys vahvaan. Tässä
valikoituneessa aineistossa koherenssintunne oli positiivisessa yhteydessä sekä elämään
tyytyväisyyteen että terveyteen liittyvään elämänlaatuun, vaikka Antonovsky itse kovasti
epäili koherenssintunteen ja elämään tyytyväisyyden välistä yhteyttä (Antonovsky 1987).

7.2 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu ulkoisen ja sisäisen validiteetin arviointi.
Ulkoinen validiteetti tarkoittaa sitä, miten yleistettävissä tulokset ovat ja mihin ryhmiin
tämän tutkimuksen ulkopuolella (Metsämuuronen 2005). Ulkoisia tekijöitä on myös kato,
joka vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen (Polit ym. 2001). Tutkimuksen sisäisessä
validiteetissa arvioidaan, olivatko käytetyt mittarit ja käsitteet teorian mukaisia ja
kattavatko ne riittävän laajasti tutkittavan ilmiön. Myös mittaustilanne voi vaikuttaa
tutkimuksen luotettavuuteen. (Metsämuuronen 2005.) Mittauksen luotettavuus on
ensisijaisen tärkeä tulosten luotettavuudelle (Polit & Hungler 1991, Polit ym. 2001).
Mittareiden validiteetti. Tutkimuksessa käytetyt mittarit ovat kliinisessä ja
tutkimuskäytössä olevia mittareita. Sosiaalisen tuen mittari oli läheistuen osalta lähes
sama kuin sen alkuperäinen versio (Aalto ym. 1995, Sherbourne & Stewardt 1991), jonka
mukaan muokattiin vertaistuen sekä henkilökunnalta saadun tuen mittarit. Sosiaalisen
tuen mittareiden rakentamisessa käytettiin faktorianalyysia, jotta lopullisen mittarin osiot
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mittaisivat mahdollisimman samansuuntaisesti kyseistä ilmiötä. Mittareiden
luotettavuusarviointi on kuvattu aikaisemmin (5.3.3).
Mittareiden reliabiliteetti. Mittarin reliabiliteettia eli toistettavuutta voidaan arvioida
rinnakkaismittauksella, toistomittauksella ja mittarin sisäisen johdonmukaisuuden avulla.
Mittarin reliabiliteetti kuvaa sitä, antaako mittari tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. (Burns & Grove 1987, Metsämuuronen 2005). Tässä tutkimuksessa käytettyjä
mittareita arvioitiin sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden avulla käyttäen Cronbachin
alfa -kerrointa. Ryhmätason vertailuun Cronbachin alfa -arvoa 0.60 voidaan pitää
riittävänä (Burns & Grove 1987, Metsämuuronen 2005, Nummenmaa 2004, Polit ym.
2001).
Vertaistuen ja henkilökunnalta saadun tuen mittareita lukuun ottamatta käytettiin
mittareita, joiden käsitteellinen ja operationaalinen validiteetti on laajasti raportoitu ja ne
ovat kliinisessä käytössä. Läheistuen, vertaistuen ja henkilökunnalta saadun tuen
mittarimuokkaus perustui Sherbournen ja Stewardtin kehittämään mittariin, jonka
validiteetti ja reliabiliteetti (Cronbachin alfa 0.91–0.96) on raportoitu aikaisemmin
(Sherbourne & Stewardt 1991). Terveyteen liittyvän elämänlaadun (15D), DEPS- ja VASjanan mittareihin liittyvä luotettavuus perustuu aikaisempiin tutkimuksiin (5.3.3).
Tutkimuksen ulkoinen ja sisäinen validiteetti. Tutkimus kohdistui vuosina 1999–2002
kuntoutuksessa olleisiin asiakkaisiin. Tutkimuksessa mukana olleet olivat enimmäkseen
naisia (95 %) ja keski-ikä oli 47 vuotta, mitkä piirteet edustavat kohtuullisen hyvin
fibromyalgiaa sairastavia iän ja sukupuolijakauman perusteella (Hannonen 2002, Wolfe
1990). Aineisto koottiin 10.5.1999–7.12.1999 (n = 40) alkaneilta kursseilta ja toinen osa
28.8.2000–19.11.2001 (n = 130). Tutkimusajanjaksona oli tutkimusorganisaatiossa
fibromyalgiaa sairastavia kuntoutujia yksilöllisessä tai kurssimuotoisessa kuntoutuksessa
ensimmäisen jakson aikana 202 ja toisen jakson aikana 371 eli tutkimusajankohtana
yhteensä 573 kuntoutujaa. Tutkimusaineisto käsittää 34 % kaikista tutkimusajankohtana
kuntoutuksessa olleista fibromyalgiaa sairastavista. Otoskokoa voidaan pitää tässä
tutkimuksessa riittävänä (Nummenmaa 2004). Tässä aineistossa on valikoitunut ryhmä
fibromyalgiaa sairastavia kuntoutujia. Tulosten yleistäminen ei ole mahdollista
fibromyalgiaa sairastaviin yleensä, mutta aineisto antaa käsityksen kuntoutuksessa
olleista asiakkaista ja heidän elämänlaadustaan vuoden kuntoutusprosessin aikana.
Tutkimuksen tuloksia heikentävät monet seikat, joita ei voi etukäteen täysin tietää eikä
estää, mutta ne tulee ottaa huomioon ennalta niin paljon kuin mahdollista (Burns &
Grove 1987). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kato voi olla suuri ja ihmistieteissä kato
voi olla jopa 20–30 % tai sitäkin suurempi (Metsämuuronen 2005). Tämä tutkimus oli
luonteeltaan pitkittäistutkimus, jossa samat tutkittavat olivat mukana kolme kertaa.
Tällainen tutkimusasetelma antaa mahdollisuuden tutkia muutosta, mutta riskinä on
tutkittavien poisjääminen aineistosta. Pois jääneet voivat erota tutkimuksessa loppuun asti
olleista eri tavoin ja siten heikentää tuloksia. (Polit ym. 2001). Näin ollen
seurantatutkimuksessa on oleellista, että tutkittavat ovat motivoituneita olemaan mukana
koko tutkimuksen keston ajan ja kato jää mahdollisimman vähäiseksi.
Toistomittausasetelmaan liittyy aina myös oppimisilmiö, joka heikentää tulosten
vertailtavuutta.
Tässä tutkimuksessa kato oli vain 8 %, mitä voi pitää erittäin hyvänä tuloksena.
Aineiston keruussa pyrittiin kadon minimoimiseen tutkittaville annettavan riittävän
informaation sekä vastaamiselle varatun aikataulun avulla. Ajoitus vaikuttaa myös
aineiston johdonmukaisuuteen (Burns & Grove 1987). Tutkimusprosessin ehkä tärkein
vaihe oli ensimmäinen kuntoutusjakso. Tuolloin tutkittavilla oli yhteinen ryhmätapaami-
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nen, jonka yhteydessä tutkimuksesta informoitiin tutkittavia ja he saivat aikaa yön yli
miettiä ja pohtia motivaatiotaan osallistua tutkimukseen. Kukaan ei kieltäytynyt
tutkimuksesta ja poisjääminen perustui joko kuntoutuksen keskeytymiseen seurantajaksojen osalta tai siihen, että kuntoutus oli siirtynyt toiseen ajankohtaan. Tiedonkeruuseen
sisältyi johdonmukaisesti samankaltaiset olosuhteet ja aikataulutus.
Vastausten totuudellisuuteen voivat vaikuttaa muun muassa asian arkaluotoisuus,
tutkittavien terveydentila tai väsymys sekä varsinkin elämään tyytyväisyyden mittarissa
vastaus saattaa kuvata myös sitä, mitä tutkittava ajattelee olevan sosiaalisesti toivottavaa.
Tutkija kokosi pääasiassa aineiston itse, jolloin tutkittavien kanssa syntyi henkilökohtainen kontakti ja he saivat tarvittavan tiedon suoraan tutkijalta. Tutkittavat vastasivat ja
palauttivat vastauslomakkeen samassa tilaisuudessa. Aineiston keruu tutkijan läsnä
ollessa vähentää sitä mahdollisuutta, että vastaukseen vaikuttaisivat esimerkiksi läheiset
ihmiset (Burns & Grove 1987). Tutkijan läsnäolo ja lomakkeen palauttaminen suoraan
tutkijalle saattaa kuitenkin heikentää tulosten luotettavuutta ja estää tutkittavia vastaamasta avoimesti. Totuudenmukainen vastaaminen saattaa olla este etenkin intiimeissä
asioissa, kuten parisuhdetta, sukupuolielämää tai taloudellista tilannetta koskevissa
kysymyksissä, joita oli esimerkiksi elämään tyytyväisyyden kohdalla. Tutkittavat eivät
kuitenkaan jättäneet vastaamatta arkaluontoisiinkaan kysymyksiin.

7.3 Tutkimuksen merkitys
Tutkimuksen keskeisin tavoite oli kuvata fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta,
sosiaalista tukea ja elämänlaatua. Aineiston analyysi ei käsittänyt menetelmiä, joiden
avulla voisi selvittää, ennustaako koherenssintunne muutosta tässä aineistossa käytetyissä
muuttujissa (liitekuvio 1). Toinen näkökulma tuloksiin on kohderyhmänä olevat
fibromyalgiaa sairastavat, joita koskevaa tutkimusta on melko vähän koherenssintunteen
osalta.
Tutkimus tuottaa uutta tietoa fibromyalgiaa sairastavien hyvinvoinnista useasta eri
näkökulmasta. Suomessa on jonkin verran tehty aikaisemmin fibromyalgiakuntoutuksen
seurantatutkimusta (mm. Hyyppä ym. 1998, Rantalaiho 2000). Osa tässä tutkimuksessa
käytetyistä mittareista on sellaisia, että niitä ei ole sovellettu seurantatutkimukseen
fibromyalgiakuntoutujille Suomessa. Tämä tutkimus tuottaa näille mittareille
jatkotutkimuksia varten vertailuaineistoa tässä potilasryhmässä. Toinen tärkeä seikka on
yhden vuoden seuranta-aika, joka tuottaa tietoa myös teoreettisesti mielenkiintoisesta
koherenssintunteen pysyvyydestä tässä potilasryhmässä. Tärkeä anti on myös fibromyalgiaa sairastavien kuntoutuksen jälkeisen hyvinvoinnin seuraaminen vuoden ajan. Ei voida
kuitenkaan osoittaa kausaalisia yhteyksiä eikä tehdä johtopäätöksiä kuntoutuksen
vaikuttavuudesta randomisoinnin ja kontrolliryhmän puuttuessa.
Tutkimuksen empiirisen aineiston lisäksi on syytä pohtia myös taustalla ollutta
Antonovskyn teoriaa (Antonovsky 1979, 1987), joka kattaa kuntoutuksen ja kuntouttavan
hoitotyön näkökulmasta ehkä tärkeimmät tekijät: ihmisen terveysresursseina koherenssintunteen ja psykososiaaliset voimavarat ja kuntoutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta
elämän laadun. Terveys ja elämänlaatu sekä koherenssintunne liittyvät monien tekijöiden
ja prosessien ketjuun: Voimavarojen käyttöönotto edellyttää kuntoutujan osallistumista
päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa koherenssintunnetta, mikä taas puolestaan
vaikuttaa hyvinvointiin ja niin edelleen. Voimavaroihin kuuluvat tiedot, sosiaalinen tuki,
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ihmissuhteet, sairauden ennalta ehkäisy, mitkä kaikki liittyvät terveyden edistämiseen.
Tässä tutkimuksessa voitiin todeta, että kaikki tulokset ovat samansuuntaisia. Vahva
koherenssintunne liittyy vahvempaan sosiaaliseen tukeen, parempaan terveyteen ja
elämään tyytyväisyyteen sekä vähäisempään määrään sairauden oireita. Tutkimuksesta
jätettiin pois stressin hallintakeinojen tutkiminen. Stressi ja sen hallinta olisivat olleet
tärkeitä sekä fibromyalgiaa sairastavien että koherenssintunteen näkökulmasta.
Koherenssintunteen on todettu olevan yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, johon
stressillä on vaikutuksensa (Lindström & Eriksson 2005). Tässä tutkimuksessa ei
kuitenkaan voitu toteuttaa näin laajaa hanketta.
Antonovskyn viitekehys (liitekuvio 1) soveltuu niin kuntoutukseen kuin näiden
työikäisten fibromyalgiaa sairastavien työhyvinvoinnin tarkasteluun. Fibromyalgian laaja
oireisto näkyy laajasti elämänlaatua heikentävänä. Energian, joka fibromyalgiaa
sairastavilta menee tällä hetkellä oireiden ja sairauden uskottavuuden osoittamiseen, tulisi
vapautua palvelemaan terveyden mahdollisuuksien hakemista – mitä ne sitten ovatkaan.
Entistä enemmän tulisi kohdistaa mielenkiinto sairauden oireista ja esteistä voimavaroihin ja pohtia koherenssintunteeseen liittyvää teoriaa nykyistä monipuolisemmin
käytäntöön (Eriksson & Lindström 2005). Tämän tutkimuksen kautta halutaan tuoda
hoitotyöhön yksi viitekehys, jonka kautta kuntouttavassa hoitotyössä voisi asiakkaan
elämäntilannetta tarkastella.
Sylvain ja Talbot ovat julkaisseet tutkimuksen, jossa he laadulliseen haastatteluaineistoon perustuen esittävät fibromyalgiaa sairastavien hoitotyöhön mallia, jossa otetaan
huomioon kumppanuus kaikkien toimijoiden välillä, mukaan lukien aviopuoliso.
Intervention keskeiset elementit ovat uskominen, tuki ja opettaminen. Eri tahojen tulee
uskoa ja hyväksyä fibromyalgiaa sairastavan kokemus; se on kaikkein suurin apua tuova
interventio. Toinen on psyykkinen tuki. Potilaiden tulee voida kokea tulevansa kuulluksi
ja ilmaista itseään ilman tunnetta, että tulee määritellyksi tai arvioiduksi. Lisäksi he
tarvitsevat tukea kodin päivittäisessä hoidossa. Kolmas tärkeä asia on kaikkien tahojen
opettaminen ja tiedon jakaminen fibromyalgiasta, sen vaikutuksesta päivittäiseen
elämään ja sen hoidosta. Tieto voi johtaa toimenpiteisiin terveyden hyväksi. Kaikki edellä
mainitut interventiot tulisi olla oikein ajoitettuja eri yhteyksissään. Hyvinvointiin
tarvittava synergia syntyy voimavarojen yhdistämisestä. Voimavaroja ovat ammatillinen
tuki, henkilökohtainen kehitys ja aviopuolison tuki. (Sylvain & Talbot 2002.)
Tutkimuksen teoriaosuuden ja empiiristen tulosten perusteella tulisi fibormyalgiaa
sairastavan hoitotyötä kehittää voimavarakeskeiseen suuntaan. Tähän liittyy voimavarojen arviointi ja siihen tarvittavien työkalujen kehittäminen, läheisten ihmissuhteiden ja
tukiverkoston arviointi ja vahvistaminen, uupumisen riskitekijöiden arviointi ja
uupumisen ennalta ehkäisy sekä kivunhallintakeinojen lisääminen. Lisäksi keskeinen
tehtävä fibromyalgiaa sairastavien hoitotyössä on potilaiden, läheisten ihmisten ja
henkilökunnan opettaminen ja ohjaaminen.

7.4 Jatkotutkimushaasteet
Fibromyalgian yhtenä laukaisevana tekijänä on esitetty muun muassa psyykkistä rasitusta
(Hannonen 2002). Kroonisen uupumus-oireyhtymän syntyyn on liittynyt ristiriitaisia
elämäntilanteita ja vaikeuksia (Hatcher & House 2003). Psyykkinen rasitus stressitekijänä
on yhteydessä myös koherenssintunteeseen ja hyvinvointiin. Koherenssintunteeseen
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vaikuttavat elämäntapahtumat ja stressin onnistunut tai epäonnistunut ratkaisu. Tässä
tutkimuksessa viimeisen vuoden aikana olleiden elämäntapahtumien määrä oli yhteydessä koherenssintunteeseen, eli mitä enemmän oli elämänmuutoksia, sitä alhaisempi oli
koherenssintunne. Koherenssintunteeseen vaikuttavat myös yli- ja alikuormittuminen,
jotka kummatkin voivat aiheuttaa jännitystä ja johtaa stressin kokemiseen.
Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää elämäntapahtumien merkitystä, elämässä olleita
kuormittavia tilanteita sairauden puhkeamisen yhteydessä sekä sen jälkeen ja selvittää,
millaisia selviytymiskeinoja fibromyalgiaa sairastavat käyttävät, ja mikä yhteys näillä on
koherenssintunteeseen ja uupumiseen tässä ryhmässä.
Antonovsky oli itse kovin vakuuttunut koherenssintunteen merkityksestä terveydelle,
mutta suhtautui epäilevästi sen yhteyteen muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin (Antonovsky
1987). Tässä aineistossa koherenssintunne oli yhteydessä elämään tyytyväisyyteen sekä
läheisiltä saatuun tukeen. Sellaisilla, jotka olivat tyytymättömiä läheisiin ihmissuhteisiin
ja perhe-elämään, oli myös alhainen koherenssintunne. Miten sosiaalinen tuki vaikuttaa
fibromyalgiaa sairastavilla sekä koherenssintunteeseen että elämään tyytyväisyyteen,
kaipaa jatkotutkimusta.
Kolmas tutkimushaaste on tässä tutkimuksessa käytettyjen mittareiden psykometristen
ominaisuuksien vertailu fibromyalgiaa sairastavilla. Tutkimuksessa oli käytössä useita
mittareita, joilla mitattiin samaa ilmiötä. Esimerkiksi 15D-, DEPS- ja VAS-mittarit
mittasivat subjektiivista kokemusta masentuneisuudesta, mielialasta, uupumuksesta ja
energisyydestä, kukin näistä erilaisella asteikolla ja eri tavalla. Kipu ei merkitsevästi
muuttunut seuranta-aikana VAS-arvon perusteella, mutta siitä huolimatta 15D-indeksin
kohdalla vaivat ja oireet -osiossa tapahtui kliinisesti sekä tilastollisesti merkitsevä
koheneminen. Masentuneisuus väheni 15D-mitarilla alimmassa koherenssintunne
luokassa merkitsevästi, mutta koko aineistossa muutos ei ollut ajassa merkitsevä. Sen
sijaan DEPS-mitarilla masentuneisuus ja VAS-mittarilla uupumus väheni ja VASmittarilla yleisvointi koheni koko ryhmässä vuoden aikana.
15D-mittari näyttää kuitenkin olevan herkkä kuvaamaan muutosta tässä ryhmässä.
Muihin terveyteen liittyvien elämänlaadun mittareihin verrattuna sillä on se etu, että se
kuvaa kaikki ulottuvuudet joko yksittäisinä tai kokonaisindeksinä. Sairaudelle tyypilliset
useat oireet eivät piiloudu minkään faktorin sisään, vaan jokainen ulottuvuus on mukana
sekä indeksissä kokonaisuutena että analysoitavissa yksittäisenä muuttujana. Oli myös
todettavissa, että tyypilliset fibromyalgian oireistoon kuuluvat piirteet tulivat esiin 15Dmittarissa ja niissä oli kliinisesti merkitseviä muutoksia. Esimerkiksi eritystoiminta,
henkinen toiminta, masentuneisuus, ahdistuneisuus, kipu ja uniongelmat tulivat esiin
profiilissa alhaisempina. Lisäksi tulosten vertailu väestötason aineistoon sekä 15D- että
LiSat9-mittarin aikaisempiin tuloksiin tuo vertailupohjaa tämän tutkimuksen tuloksille.
Hoitotyön keskeinen tehtävä kuntouttavassa hoitotyössä on fibromyalgiaa sairastavien
elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen. Antonovskyn teorian soveltamista ja siihen
liittyvän viitekehyksen kehittämistä kuntouttavaan hoitotyöhön tulisi tutkia. Tulisi etsiä
keinoja, joilla voidaan edistää voimavarakeskeistä hoitotyötä ja tukea kuntoutujan
psykososiaalisten voimavarojen käyttöönottoa ja ehkäistä uupumista.
Koherenssintunne fibromyalgiaa sairastavien elämänlaatuun yhteydessä olevana
tekijänä on edelleen tärkeä tutkimuskohde. Koherenssintunteen luonnollisesta vaihtelusta,
merkitsevästä kliinisestä muutoksesta ja intervention jälkeisten muutosten pysyvyydestä
fibromyalgiaa sairastavilla tarvitaan jatkotutkimuksia. Edelleen voidaan pohtia, mitä
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koherenssintunne on. Onko se terveysresurssi vai onko se tekijä, joka kuvaa ja mittaa
ihmisen psyykkistä vahvuutta yleensä (Strümpfer 1995). Jos se kuvaa ihmisen psyykkistä
vahvuutta, niin missä vaiheessa se murtuu fibromyalgiaa sairastavilla ja mitkä tekijät
siihen johtavat. Uupumuksen ja elämäntilanteessa olevien muutosten ja elämäntapahtumien yhteyttä kuormittumiseen ja uupumiseen ja niiden vaikutusta koherenssintunteeseen
tulisi edelleen tutkia.
Sylvain ja Talbot toivat esiin henkilökunnan opettamisen ja ohjauksen tärkeänä asiana
fibromyalgiaa sairastavien hoidon kehittämisessä (Sylvain & Talbot 2002). Tämän
tutkimuksen perusteella voi pohtia myös terveyslähtöistä, salutogeenista lähestymistapaa
koulutuksen peruslähtökohtana ja rakenteena laajemminkin. Salutogeenisuus on
orientaatio, joka antaa mahdollisuuden elämän ja ihmisen tarkasteluun kokonaisvaltaisesti. Koulutuksen orientaationa tulisi olla myös mahdollisuudet ja voimavarat sekä
niihin liittyvät ratkaisut. Voimavaroihin ja mahdollisuuksiin perustuva tarkastelu voi
synnyttää positiivisen kierteen vahvistaen koherenssintunnetta, joka puolestaan parantaa
elämänlaatua, tuottaa parempaa mielialaa ja yleisvointia.
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I TAUSTATIEDOT JA ELÄMÄNTILANNETTA KOSKEVAT TIEDOT
Kirjoita vastauksesi ohjeen mukaan tai ympyröi itseäsi koskeva vaihtoehto.
1. Mikä on sukupuolesi?

1. Mies

2. Nainen

2. Minä vuonna olet syntynyt?

19……………..

3. Mikä on siviilisäätysi?

1.
2.
3.
4.

4. Montako lasta sinulla on?

1. .…………..tyttöä, joiden iät ovat …………….

Naimaton
Avo- tai avioliitossa
Eronnut tai asuu erillään
Leski

2. .………….. poikaa, joiden iät ovat ……………
3. Minulla ei ole lapsia
5. Mikä on viimeinen suorittamasi koulutus tai tutkinto?
1. Vähemmän kuin kansakoulu
2. Peruskoulu tai keskikoulu
3.Ylioppilastutkinto
4. Ammattikoulu, kouluasteen tutkinto
5. Opistotasoinen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto
6. Korkeakoulututkinto, yliopistotutkinto
6. Mikä on nykyinen työsi?

1. Yrittäjä
2. Maanviljelijä
3. Ylempi toimihenkilö: hallinto, johto, suunnittelu,
tutkimus tai opetus
4. Työntekijä: teollisuus, jakelu- ja palvelutyöntekijä,
tuotanto, maatalous, toimistotyö, hoitotyöntekijä
5. Opiskelija, kotityö

.
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7. Mikä on nykyinen työtilanteesi?

1. Kokopäivätyö
2. Osapäivätyö
3. Sairasloma
4. Kuntoutustuki
5. Kotityö
6. Työkyvyttömyyseläke
7. Muu eläke
8. Eläke on haussa, ei vielä päätöstä
9. Työttömänä Mistä alkaen?………
10. Lomautettu
11. Opiskelija
12. Muu, mikä? …………………………………………….

8. Millaisia merkittäviä muutoksia ja tapahtumia elämässäsi on tapahtunut viimeisen vuoden
aikana?
Olen vaihtanut asuntoa
Olen vaihtanut paikkakuntaa
Olen vaihtanut työpaikkaa
Olen ollut työttömänä
Olen ollut taloudellisissa vaikeuksissa
Olen ollut velkasaneerauksessa
Olen solminut avioliiton
Olen eronnut, purkanut avoliiton tai päättänyt vakinaisen
seurustelusuhteen
9. Minun lähiomaiseni on kuollut. Mikä tämä omainen oli sinulle?
………………………………………………………………..
10. Olen itse sairastunut vakavasti. Mikä tämä sairaus on ……………
11. Perheessäni joku on sairastunut vakavasti.
Kuka perheenjäsenistäsi ………? Mikä tuo sairaus on ? …………..
12. Mitä muuta mielestäsi merkittävää hyvää tai huonoa elämässäsi on
tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Minä vuonna sinulla on alkanut fibromyalgiaan liittyvät oireet? Vuonna ………….
10. Minä vuonna sairautesi on saanut diagnoosin ”fibromyalgia”? Vuonna ………….
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11. Mieliala viimeksi kuluneen kuukauden aikana
Ympyröi numero, joka vastaa kokemustasi viimeisen kuukauden aikana.
Ei lainkaan Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

1. Kärsin unettomuudesta

0

1

2

3

2. Tunsin itseni surumieliseksi

0

1

2

3

3. Minusta tuntui, että kaikki vaatii ponnistusta

0

1

2

3

4. Tunsin itseni tarmottomaksi

0

1

2

3

5. Tunsin itseni yksinäiseksi

0

1

2

3

6. Tulevaisuus tuntui toivottomalta

0

1

2

3

7. En nauttinut elämästäni

0

1

2

3

8. Tunsin itseni arvottomaksi

0

1

2

3

9. Tunsin, että kaikki ilo on hävinnyt elämästä

0

1

2

3

10. Minusta tuntui, ettei alakuloisuuteni hellittänyt
edes perheeni tai ystävieni avulla

0

1

2

3

3

IIa IHMISSUHTEISIIN LIITTYVÄ TUEN SAANTI
Kuinka monta läheistä ihmistä, perheenjäsentä, sukulaista tai ystävää sinulla on? (Ihmiset,
joilta saat tukea, joiden kanssa sinun on helppo puhua erilaisista asioista)
1. Minulla on noin ……………… läheistä ihmistä.
Seuraavassa on asioita, jotka kuvaavat, miten koet saavasi läheisiltä ja muilta ihmisiltä tukea
ja apua. Ympyröi kustakin numero, joka vastaa omaa käsitystäsi käsillä olevasta asiasta.
Onko sinulla joku,
ei koskaan

harvoin

2. joka arvostaa sinua

1

2

3

4

5

3. joka osoittaa rakkautta ja hellyyttä

1

2

3

4

5

4. jota rakastat, ja joka saa sinut
tuntemaan itsesi tarpeelliseksi

1

2

3

4

5

5. jonka kanssa voit pitää hauskaa
ja rentoutua

1

2

3

4

5

6. joka kantaa huolta sinusta

1

2

3

4

5

7. joka kuuntelee sinua

1

2

3

4

5

8. johon luotat niin, että voit
kertoa henkilökohtaisimmistakin
peloistasi ja huolistasi

1

2

3

4

5

9. joka huolehtii sinusta liikaa

1

2

3

4

5

10. joka vahvistaa sinua pyrkimyksissäsi

1

2

3

4

5

11. jolta saat hyödyllistä palautetta

1

2

3

4

5

12. jolla on samankaltainen elämän1
tilanne ja voitte vertailla kokemuksianne

2

3

4

5

13. joka neuvoo sinua, jos todella haluat 1

2

3

4

5

14. joka ehdottaa tai suosittelee,
miten sinun kannattaisi toimia
jonkin henkilökohtaisen asian suhteen

2

3

4

5

1

joskus

useimmiten

jatkuvasti

4

ei koskaan

harvoin

joskus

useimmiten jatkuvasti

15. joka antaa sinulle ohjeita
asioiden ratkaisemisessa tai
ongelmatilanteissa

1

2

3

4

5

16. jolta saat tarvitsemiasi
tietoja ongelmiesi ratkaisemisessa

1

2

3

4

5

17. joka antaa apuaan, jos tarvitset
esimerkiksi auttaa sinua hoitoon
pääsemisessä

1

2

3

4

5

18. jolta saat apua päivittäisissä tehtävissäsi ja toimissasi, jos et itse jaksa
1

2

3

4

5

19. joka lainaa tai antaa sinulle rahaa,
jos tarvitset

1

2

3

4

5

20. jolla on aikaa sinulle

1

2

3

4

5

21. joka auttaa järjestelemään kotiasi
tai ympäristöäsi tarvitessasi

1

2

3

4

5

22. Mitä muuta haluat sanoa läheisiin ihmissuhteisiin liittyvää?
…….……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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IIb KOKEMUS RYHMÄKUNTOUTUKSESTA
Seuraavassa on asioita, jotka kuvaavat, miten koit ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja mikä
merkitys ryhmällä oli omassa kuntoutuksessasi.
Ympyröi numero, joka vastaa omaa kokemustasi kustakin asiasta.
Täysin
eri mieltä

Eri
mieltä

En osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

Tunsin, että ryhmässä
1. Minua arvostettiin

1

2

3

4

5

2. Löysin oman paikkani ja
minut hyväksyttiin

1

2

3

4

5

3. Minusta pidettiin huolta

1

2

3

4

5

4. Sain tilaa puhua ja minua
kuunneltiin

1

2

3

4

5

5. Saatoin uskoutua jollekin

1

2

3

4

5

6. Sain vahvistusta ja tukea ryhmän
kanssa käydyistä keskusteluista

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Sain neuvoja, ohjeita ja
tietoa ryhmän jäseniltä

1

2

3

4

5

9. Sain apua ja aikaa kurssitovereilta tarvittaessa

1

2

3

4

5

11. Olisin halunnut olla enemmän
yksin

1

2

3

4

5

12. Ryhmässä oli raskasta olla

1

2

3

4

5

13. Jatkossakin tulisin ryhmämuotoiseen kuntoutukseen

1

2

3

4

5

7. Sain kannustusta kuntoutusohjelman läpiviemisessä
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IIc KOKEMUS KUNTOUTUSKURSSIN HENKILÖKUNNALTA SAADUSTA TUESTA
(henkilökunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkäriä, fysioterapeuttia,
toimintaterapeuttia, sosiaalityöntekijää, psykologia, sairaanhoitajaa ja/tai terveydenhoitajaa
tai kuntohoitajaa tai
liikuntaryhmien vetäjiä)
Seuraavassa on asioita, jotka kuvaavat henkilökunnalta saamaasi tukea. Ympyröi omaa
kokemustasi vastaava numero.
Liian
vähän

Melko
vähän

Sopivasti

Hieman Aivan
liian
liian
paljon paljon

1. Minusta pidettiin huolta

1

2

3

4

5

2. Minua kunnioitettiin

1

2

3

4

5

3. Minua kuunneltiin

1

2

3

4

5

4. Sain palautetta

1

2

3

4

5

5. Sain vahvistusta elämääni
koskevissa ratkaisuissa

1

2

3

4

5

6. Sain neuvoja terveyteni
hoitamiseksi

1

2

3

4

5

7. Sain tietoa

1

2

3

4

5

8. Sain apua tarvittaessa

1

2

3

4

5

9. Sain henkilökunnalta aikaa

1

2

3

4

5

10. Minua ohjattiin
kuntoutusohjelman sisältöön ja
kuntoutustiloihin

1

2

3

4

5

11. Mitä muuta haluat kertoa henkilökunnalta saadusta tuesta, tuen määrästä tai sen laadusta?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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III TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN JA SEN ERI OSA-ALUEISIIN
Arvioi miten tyytyväinen olet alla esitettyihin elämän osa-alueisiin.
Ympyröi eri kohdissa omaa tyytyväisyyttäsi osoittava numero seuraavan asteikon
ohjeen mukaan:
1 Erittäin tyytymätön
2 Tyytymätön
3 Suhteellisen tyytymätön

4 Suhteellisen tyytyväinen
5 Tyytyväinen
6 Erittäin tyytyväinen

1. Elämään kokonaisuudessaan

1

2

3

4

5

6

2. Kykyyni huolehtia itsestäni (pukeutuminen, hygienia, liikkuminen jne.)

1

2

3

4

5

6

3. Vapaa-aikaani

1

2

3

4

5

6

4. Työtilanteeseeni

1

2

3

4

5

6

5. Taloudelliseen tilanteeseeni

1

2

3

4

5

6

6. Seksielämääni

1

2

3

4

5

6

7. Parisuhteeseeni

1

2

3

4

5

6

8. Perhe-elämääni

1

2

3

4

5

6

9. Ystävä- ja tuttavasuhteisiini

1

2

3

4

5

6

10. Terveyteeni

1

2

3

4

5

6

11. Henkisiin voimavaroihini

1

2

3

4

5

6

12. Fyysiseen kuntooni

1

2

3

4

5

6
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IV ELÄMÄNASENTEESEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ
Seuraavaksi esitämme joitakin arkipäivän elämää ja mietteitä koskevia kysymyksiä. Kunkin
kysymyksen jälkeen on valmiiksi annettu kaksi vastakkaista vastausvaihtoehtoa. Harkitse
avoimesti, kumpi vaihtoehto vastaa paremmin sitä, miten sinä itse tunnet. Ympäröi jokin
numero lähempänä sitä vastausvaihtoehtoa, joka vastaa paremmin omaa käsitystäsi.
Esimerkiksi: Kuinka usein murehdit raha-asioitasi?
11
jatkuvast
i

22

3

4

5

6

7
en koskaan

Näin, jos murehdit raha-asioitasi jatkuvasti. Jos et murehtisi raha-asioitasi jatkuvasti, mutta kuitenkin usein, merkitsisit
kakkosen jne. Etene ripeästi takertumatta pohtimaan yksityiskohtia. Käytä rohkeasti ääripäitä ja ympäröi keskimmäinen
numero vain siinä tapauksessa, että molemmat vaihtoehdot todella kuvaavat käsitystäsi yhtä hyvin tai huonosti.

1. Kuinka usein Sinulla on sellainen tunne, ettet oikeastaan välitä siitä, mitä ympärilläsi
tapahtuu?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin harvoin
hyvin
tai ei koskaan
usein
2. Kuinka usein olet yllättynyt sellaisten ihmisten käyttäytymisestä, jotka olet uskonut
tuntevasi hyvin?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
en koskaan
jatkuvasti
3. Oletko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotit?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
en koskaan
jatkuvasti
4. Millainen on tähänastinen elämäsi ollut?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
täysin vailla
sen tarkoitus
selvää tarkoitusta
ja päämäärät
tai päämäärää
ovat olleet
täysin selvät
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5. Kuinka usein Sinusta tuntuu, että Sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
6. Kuinka usein Sinulla on sellainen tunne, että olet oudossa tilanteessa etkä tiedä, mitä
tehdä?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
7. Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on
________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
suuren mielihyvän
tuskallista
ja tyydytyksen lähde
ja ikävää
8. Kuinka usein tunteesi ja ajatuksesi ovat oikein sekaisin?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
9. Kuinka usein koet, että tunteesi ovat ristiriidassa keskenään?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
10. Monet ihmiset – jopa lujaluontoiset – kokevat joskus tietyissä tilanteissa olevansa vain
toisten tiellä. Kuinka usein olet kokenut näin?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
en koskaan
hyvin usein
11. Kun jotain on tapahtunut, oletko jälkikäteen yleensä todennut, että
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
olet yli- tai
näin asian
aliarvioinut
oikeassa
asian merkityksen
mittakaavassa
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12. Kuinka usein Sinulla on tunne, että päivittäiset tekemisesi ovat jokseenkin merkityksettömiä?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
13. Kuinka usein Sinulla on sellainen tunne, ettet ole varma, kykenetkö pitämään asiat
hallinnassasi?
_________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin
tai ei koskaan
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V TERVEYTEEN LIITTYVÄN ELÄMÄNLAADUN KYSELYLOMAKE (15D©)
Ohje:
Lukekaa ensin läpi huolellisesti kunkin kysymyksen kaikki vastausvaihtoehdot.
Merkitkää sitten rasti (x) sen vaihtoehdon kohdalle, joka parhaiten kuvaa
terveydentilaanne tänään. Menetelkää näin kaikkien kysymysten 1–15 kohdalla. Kustakin
kysymyksestä rastitetaan siis yksi vaihtoehto.
KYSYMYS 1. Liikuntakyky
1()
2()
3()
4()
5()

pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisällä, ulkona ja portaissa
pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä
vaikeuksia
pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona ja/tai
portaissa melkoisin vaikeuksin tai toisen avustamana
pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana
olen täysin liikuntakyvytön ja vuoteenoma

KYSYMYS 2. Näkö
1()
2()
3()
4()
5()

näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai
ilman)
näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman)
näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman)
en näe lukea lehteä enkä TV:n tekstejä ilman silmälaseja tai niiden kanssa, mutta näen
(näkisin) kulkea ilman opasta
en näe (näkisin) kulkea oppaatta eli olen lähes tai täysin sokea

KYSYMYS 3. Kuulo
1()
2()
3()
4()
5()

kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeen kanssa tai
ilman)
kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin
kuulen normaalia puheääntä melkoisin vaikeuksin, keskustelussa on käytettävä
normaalia kovempaa puheääntä
kuulen kovaakin puheääntä heikosti, olen melkein kuuro
olen täysin kuuro

KYSYMYS 4. Hengitys
1()
2()
3()
4()
5()

pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hengenahdistusta tai muita
hengitysvaikeuksia
minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheillessa, reippaassa kävelyssä
tasamaalla tai lievässä ylämäessä
minulla on hengenahdistusta kävellessä muitten samanikäisten vauhtia tasamaalla
minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai
pukeutuessa
minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa
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KYSYMYS 5. Nukkuminen
1()
2()
3()
4()
5()

nukun normaalisti, eli minulla ei ole mitään ongelmia unen suhteen
minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai heräilen satunnaisesti
yöllä
minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti, uni ei tunnu riittävältä
minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämään usein tai säännöllisesti
unilääkettä, herään säännöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain
kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden runsaasta käytöstä huolimatta
nukkuminen on lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä

KYSYMYS 6. Syöminen
1()
2()
3()
4()
5()

pystyn syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia
pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai
erityisapuneuvoin)
tarvitsen hieman toisen apua syömisessä
en pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää
en pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää joko letkulla tai
suonensisäisellä ravintoliuoksella

KYSYMYS 7. Puhuminen
1()
2( )
3()
4()
5()

pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti
puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole
riittävän kuuluva tai se vaihtaa korkeutta
pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten, sammaltaen tai
änkyttäen
muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani
pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein

KYSYMYS 8. Erityistoiminta
1()
2()
3()
4()
5()

virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta
virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on
virtsaamisvaikeuksia tai kova tai löysä vatsa
virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on
satunnaisia virtsanpidätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli
virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on
säännöllisesti ”vahinkoja” tai peräruiskeiden ja katetroinnin tarvetta
en hallitse lainkaan virtsaamista ja/tai ulostamista

KYSYMYS 9. Tavanomaiset toiminnot
1()
2()
3()
4()
5()

pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö,
opiskelu, kotityö, vapaa-ajan toiminnot)
pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai
pienin vaikeuksin
pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla
tai huomattavin vaikeuksin tai vain osaksi
pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin
en pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoista
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KYSYMYS 10. Henkinen toiminta
1()
2( )
3()
4()
5()

pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti, ja muistini toimii täysin
moitteettomasti
minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai muistini ei
toimi täysin moitteettomasti
minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on
jonkin verran muistinmenetystä
minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on
huomattavaa muistinmenetystä
olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan tai paikan tajua

KYSYMYS 11. Vaivat ja oireet
1()
2()
3()
4()
5()

minulla ei ole mitään vaivoja tai oireita, esim. kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa
jne.
minulla on lieviä vaivoja tai oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa
jne.
minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua , särkyä, pahoinvointia,
kutinaa jne.
minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim. voimakasta kipua, särkyä,
pahoinvointia, kutinaa jne.
minulla on sietämättömiä vaivoja ja oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä,
pahoinvointia, kutinaa jne.

KYSYMYS 12. Masentuneisuus
1()
2()
3()
4()
5()

en tunne itseäni lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi
tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi
tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi
tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi
tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi

KYSYMYS 13. Ahdistuneisuus
1()
2()
3()
4()
5()

en tunne itseni lainkaan ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi
tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi
tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi
tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi
tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi

KYSYMYS 14. Energisyys
1()
2()
3()
4()
5()

tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi
tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi
tunnen itseni melko uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi
tunnen itseni hyvin uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, lähes
”loppuunpalaneeksi”
tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, täysin
”loppuunpalaneeksi”
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KYSYMYS 15. Sukupuolielämä
1()
2()
3()
4()
5()

terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni
terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni
tervedentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni
terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi
terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi
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Merkitkää alla olevalle janalle, kuinka hyvin olette keskimäärin nukkunut viimeisen kahden
viikon aikana.
Merkitkää janalle vain yksi rasti.
normaali uni ________________________________________________________ täysin uneton
Merkitkää alla olevalle janalle, kuinka uupuneeksi olette keskimäärin tuntenut itsenne
viimeisen kahden viikon aikana.
Merkitkää janalle vain yksi rasti.
elämäni
kunnossa

_________________________________________________________ täysin uupunut

Arvioikaa kokonaisvointinne (väsymys, kipu, mieliala jne.) alla olevalle janalle viimeisen
kahden viikon ajalta.
Merkitkää janalle vain yksi rasti.
vointini
vointini
on paras
__________________________________________________________ on huonoin
mahdollinen
mahdollinen
LIIKUNTAHARRASTUS
()
()
()
()
()
()

ei harrasta
harvemmin kuin kerran viikossa
noin kerran viikossa
noin kaksi kertaa viikossa
noin kolme kertaa viikossa
neljä tai useamman kerran viikossa

LIIKUNTAMUODOT
()
()
()
()
()
()
()

kävely
uinti
hiihto
voimistelu
sauvakävely
allasvoimistelu
muu, mikä _______________________________________________________________
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Liite 2 Aineistohaku tietokannoista 19.2.2006
Hakusanat: sense of coherence, fibromyalgia, fibrositis
Tietokannat: Ovid MEDLINE®, Books@Ovid, CINAHL, PsycINFO, PsycARTICLES
Tekijä(t)

OvidMEDLINE®

Books@Ovid

CINAHL

PsycINFO/
PsycARTICLES

Bell ym. 2004

x

x

x

Weissbecker ym. 2002
Sperber ym. 1999

x
x

Söderberg ym. 1997

x

Sperber ym. 2000

x

Jamison 1999

x

Sadock ym.

x
x

x

x
x

Hakuhistoria:
Ovid MEDLINE(R), Books@Ovid, CINAHL
#

Search History

1

fibromyalgia.mp. [mp=ti, ot, ab, nm, hw, tx, bt, it]

Results

2

sense of coherence.mp. [mp=ti, ot, ab, nm, hw, tx, bt, it]

3

1 and 2

4

fibrositis.mp. [mp=ti, ot, ab, nm, hw, tx, bt, it]

5

2 and 4

1

6

3 or 5

9

7

from 6 keep results 1–9

9

3848
718
9
54

1.Consistency
2.Participation in
shaping outcome
3.Underload –
overload balance

Life Experiences
Characterized
by
Sense of
coherence

Sense of
coherence

Health
Ease/Dis-ease
Continuum
Other Ease/Dis-ease
Continua

State of tension

Potential Endogenic and
Exogenic Stressors
A. Psychosocial stressors
B. Physical and Biochemical
Stressors

Successfull
Tension
Management

Avoid or
Define as non
stressors or
Manage

Antonovsky A (1979) Health, Stress and Coping. Jossey-Bass Publishers. San Fransisco. (Mukaeltu)

Major Psychosocial
Generalized Resistance
Reources
1. material
2. knowledge,
intelligence
3. ego identity
4. coping
stretegy:rational,
flexible, farsighted
5. social supports, ties
6. commitment;continua
nce, cohesion, control
7. cultural stability
8. magic
9. religion, philosophy,
art:a stable set of
answers
10. preventive health
orientation
Genetic and
Constitutional
Generalized Resistance
Resources

Liite 3 Liitekuvio 1 Terveyden voimavaralähtöinen malli

Liite 4 Liitetaulukot

Kohdejoukko

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)

vuosi ja maa
Tutkimukset hakusanoilla ”sense of coherence”,” fibromyalgia” ja ”fibrositis”
Bell ym. 2004
FM
Tavoite: Tutkia yhteyttä klassisen homeopatian
Arizona
N = 62
mukaisesti homeopaatin määrittelemän
ikä 49 (kh. 10)
elämänvoiman ja lääkärin sekä potilaan
naisia 94 %
arvioiman bio–psyko–sosiaalis-spirituaalisen
miehiä 6 %
mittarin tulosten välillä
sairauden kesto 13,3
Elämänvoiman määrityksessä mm. olemisen taso
(kh. 12.7 )
(emotionaalinen, henkinen, fyysinen), millä
keskeiset elämänlaatuun ja toimintakykyyn
vaikuttavat ongelmat ilmenevät.
Menetelmä: Homeopaatti arvioi elämän- voiman
ja sairauden kliinisen vaikeusasteen.
Lääkäri teki lääketieteellisen tutkimuksen ja
määritteli sairauden vaikeusasteen. Potilas arvioi
oman kokemuksensa; kipu, yleinen terveydentila,
mieliala, elämänlaatu, coping- tyyli, terveyden
hallintatyyli, moniulotteinen hyvinvointi,
spiritualiteetti, koherenssintunne, positiivisuus,
sosiaalisuus.
Mittarit:
McGill Pain Questionnaire (short form)
Global Health Rating Scale
Profile of Mood states Scale
Positive States of Mind Scale
Patrick Quality of Life Scale
FACIT (Functional Assessment of Chronic
Illness Therapy)
JAREL Spirituality Questionnaire
Sense of coherence (SOC-29)
Multidimensional Health Locus of Control Scale
Active and Passive Pain Coping Subscales of the
Pain Management Inventory
Marlowe-Crowne Social Desirability
Scale (short form)

Tekijä(t),

Homeopaattinen elämänvoima heijastaa enemmän koettua henkistä
toimintakykyä, energisyyttä ja yksilön positiivisia ulottuvuuksia kuin
sairauden puutetta.

SOC-29 132.0 (kh. 24.5)
Homeopaatin arvioima vahvempi elämänvoima oli yhteydessä
(p ≤ 0.005) vähäisempään homeopaatin arvioimaan sairauden
vaikeusasteeseen (r = –0.59), alhaisempaan potilaan
arvioimaan henkiseen ristiriitaan (r = –0.43), suurempaan
elinvoimaisuuteen (r = 0.38) ja suurempaan positiiviseen
mielentilaan (r = 0.36).
Elämänvoima oli yhteydessä (p = < 0.05) myös lääkärin
arvioimaan alhaisempaan sairauden vaikeusasteeseen (
r = -0.32), itse arvioituun elämänlaatuun (r = 0.33),
vähäisempään uupumukseen (r = –0.31), parempaan yleiseen
terveydentilaan (r = 0.29), korkeampaan koherenssintunteeseen
( r = 0.28), terveyden hallintaan asiantuntijoiden avulla
(r = 0.27), lisääntyneeseen emotionaaliseen hyvinvointiin
(r = 0.27) ja suurempaan sosiaalisuuteen (r = 0.27), mutta ei
ikään, kipuun tai sairauden kestoon.

Tulokset ja johtopäätökset

Liitetaulukko 1. Tutkimuksia fibromyalgiaa ja pitkäaikaista kipua sairastavien koherenssintunteesta

Rantalaiho
2000
Suomi

vuosi ja maa
Weissbecker ym.
2002
Kentacky

Tekijä(t),

FM
N = 46
Seuranta 1.5 v

FM
N = 91
naisia
ikä 48 (kh. 10.1)
Seuranta 8 vk.

Kohdejoukko

Fibromyalgiaa sairastavien kuntoutukseen
liittyvä seurantatutkimus. Useita psyykkiseen
hyvinvointiin ja persoonallisuuden piirteisiin
liittyviä mittareita
SOC-29

Tavoite: Tutkia koherenssintunteen kykyä
suojata stressitilanteissa, ja toimia puskurina
sairauden aiheuttamalle psyykkiselle
ahdistukselle sekä tutkia rentoutusterapian
vaikutusta koherenssintunteeseen.
Menetelmät: Seuranta ennen ja jälkeen 8 vk:n
terapiaintervention. Randomisointi: n = 51
interventioryhmä, n = 40 vertailuryhmä, joka jäi
odottamaan 4 kk:n kuluttua alkavaa interventiota
Mittarit:
SOC-29
FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire):
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja yleinen
hyvinvointi)
PSS (The Perceived Stress Scale)
BDI (Beck Depression Inventory) depressioon
liittyvät tunne-, kognitiiviset-, motivaatio- ja
käyttäytymiseen liittyvät tekijät sekä elimelliset
oireet.

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)
Ei raportoitu SOC-tasoja.
1. SOC ei ollut yhteydessä fibromyalgia oireisiin (VAS: työkyky, kipu,
uupumus, aamuväsymys, jäykkyys) (r = .0.12, p = 0.29), ei fyysiseen
toimintakykyyn (FIQ- physical functioning) (r = –0.06, p = 0.57).
Korkeampi SOC oli yhteydessä sekä alhaiseen koettuun stressiin (r = –.64,
p < 0.001) ja depressioon (r = –0.65, p < 0.001).
Tulos on aikaisempien tutkimusten mukainen eli SOC on vahvemmin
yhteydessä psyykkisiin tekijöihin kuin fyysiseen toimintakykyyn.
Koherenssintunteen kykyä suojata sairauden aiheuttamilta oireilta
psyykkistä terveyttä (stressi, depressio) ei voitu osoittaa.
Rentoutusterapiaa saaneiden SOC oli merkitsevästi kohonnut verrattuna
vertailuryhmään. Taustatekijöistä ikä ja tulot eivät ennustaneet muutosta
koherenssintunteessa, mutta hoitojen lukumäärä oli yhteydessä
koherenssintunteen muutokseen. Tutkija tuo esiin, että tulos on
ensimmäinen satunnaistettu tutkimus, jossa osoitetaan että
koherenssintunteeseen voi vaikuttaa intervention avulla.
Terapian hyötyä perustellaan sosiaalisella tuella ja sillä, että oppii
keskittämään huomion nykyhetkeen, mikä auttaa tehokkaammin
vastaamaan vaikeisiin tilanteisiin ja minimoi tuloksetonta ja stressaavaa
huolehtimista.
SOC-29 alussa 140.2 (kh. 20.6) (vv. 91–178). Koherenssintunne oli
yhteydessä väsymykseen (–0.34, p < 0.05). Uupumus laski merkitsevästi
seuranta-aikana (p = 0.01) ja uupuneiden määrä laski 5:llä. Depressiivisyys
oli mittarin raja-arvojen perusteella todettavissa alussa 21.9 %:lla ja
seurannassa 10.9 %:lla. Toiminnallisuus väheni merkitsevästi. Koherenssintunne ei selitä kuntoutuksen tulosten eroja.

Tulokset ja johtopäätökset

Kohdejoukko

Sperber ym. 1999 N = 151
Israel
IBS n = 79, joissa
IBS n = 54
IBS+FM n = 25
Kontrolli ryhmä n = 72

Jamison (1999)
Australia

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)

Tavoite: Tutkia koherenssintunnetta ärtynyttä
paksusuolta (IBS) sairastavilla ja vertailuryhmällä.
Mittarit:
Anxiety state index
SOC-13

Tavoite: Tutkia FBDS–indeksin toimivuutta
sairauden vakavuuden osoittamiseen.
Mittarit:
Suolisto-oireisto
Yleinen hyvinvointi
Terveyspalvelujen käyttö
SCL-90 (psyykkinen vointi), ahdistus (20 osiota)
Kontrolliryhmä
SOC-13
n = 69
FBDSI (Functional Bowel Disorder Severity
ikä 47.2 (kh. 1.7)
Index):(tämänhetkinen vatsakipu VAS,
naisia 75.4 %
vatsakivun diagnoosi, lääkärissä käynnit).
N = 88, Kiropraktikon Tavoite: Kuvata ja verrata kiropraktikon
vastaanotolla olevia
vastaanotoilla käyvien fibromyalgiaa
asiakkaita, joista
sairastavien potilaiden psyykkistä profiilia
1/3 FM ja 2/3
Menetelmä:
tavanomaisia
Kiropraktikko haastatteli ja täytti kyselylomakylläpitävää hoitoa
keen.
saavaa asiakasta
Mittarit:
Ikä 30–60 vuotta
DRAM (Distress and Risk Assessment
Method): normaali, riskitilanne, uupunut
SOC-13

vuosi ja maa
Sperper ym. 2000 Ärtynyt paksusuoli
Israel
-oireyhtymä (IBS)
IBS n = 50 ja
IBS+FM n = 25
ikä 46.6 (kh. 1.7)
naisia 76 %

Tekijä(t),
SOC-13
Koherenssintunne sairauden vakavuuden ryhmissä erosi merkitsevästi
(r = 0.30, p < 0.001):
Ryhmä 1. Sairaus ei vakava/ tai vähäinen: SOC 66,5 (kh. 9,8)
Ryhmä 2. Sairaus kohtalainen tai vakava: SOC 58,5 (kh. 9,8)
Ryhmät eivät eronneet iän, eikä sukupuolen perusteella.
Ryhmässä 2 oli ryhmää 1 heikompi tulos myös muissa muuttujissa: yleinen
tunnetila (p < 0.001), unihäiriöt (p < 0.05), sairauden vakavuus (p < 0.0001)
ja kipupisteiden lukumäärä (p = 0.0001).
FBDSI oli korkein ryhmässä, jossa vastaajilla oli sekä ärtynyt paksusuolioireyhtymä että fibromyalgia.
Tulokset: FM-ryhmässä noin 50 % uupuneita, tavanomaisista asiakkaista
noin 10 %. FM–potilailla oli alhaisempi SOC, alhaisempi SOC-hallittavuus
osio ja he olivat uupuneempia. Johtopäätökset perustuvat jakaumatuloksiin,
ei tilastollisiin testauksiin.
Koherenssintunteesta ei raportoitu koko mittarin osalta tarkkoja tuloksia.
Artikkelin graafisesta kuviosta arvioitu seuraavat luokat ja lukumäärät
fibromyalgiaa sairastavista n = noin 30 (N = 88, joista 1/3 fibromyalgiaa
sairastavia)
SOC-13: SOC < 50 noin 35 %; SOC 50–57 noin 10 %; SOC 58–65 noin 30
%; SOC 66–72 noin 17 %; SOC > 73 noin 8 %
SO-hallittavuus-osio: SOC < 13 noin 20-25 %; SOC 13–15 noin 20 %;
SOC 16–18 noin 30–35; SOC 19 – 22 noin 20 %
Koherenssintunne –jakauma on vino, suurimmalla osalla on alhainen
pistemäärä, mutta hallittavuusosio on vähemmän vino alaspäin.
SOC 13:
Kontrolliryhmällä (65.7, kh. 1.2) oli korkeampi (p = 0.0004) SOC kuin
IBS–ryhmällä (61.1, kh. 1.4) ja IBS+FM-ryhmällä (56.1, kh. 2.0). IBS- ja
IBS+FM-ryhmien välillä ei ero ollut merkitsevä.
Ahdistuneisuusmittarin ja koherenssintunteen välillä oli korrelaatio
(r = -0.60, p < 0.0001) koko aineistossa (N = 151). IBS+FM-ryhmässä
(r = -0.61, p = 0.001) korrelaatio oli vahvempi kuin muissa ryhmissä.

Tulokset ja johtopäätökset

vuosi ja maa
Söderberg ym.
1997
Ruotsi

Tekijä(t),

Terveiden
verrokkiryhmä
n = 30
ikä 41.3 (kh. 6.6)
naisia

FM
n = 30
ikä 45.2 (kh. 7.0)
naisia

Kohdejoukko
Tavoite: Tutkia eroaako SOC, hyvinvointi ja
päivittäinen stressi FM–kuntoutusasiakkaiden ja
terveiden naisten välillä, kun A-tyyppinen
käyttäytyminen on kontrolloitu? Onko SOC
yhteydessä päivittäisen stressin kokemukseen ja
hyvinvointiin.
Mittarit:
Päivittäinen stressi (A-tyyppinen käyttäytyminen,
yliaktivaatio, aliaktivaatio, itsetunto, elämäntyyli,
terveyskäyttäytyminen, muutokset yksityiselämässä, muutokset työtilanteessa, perhetilanne,
oireet/ kipu)
SOC-29
Hyvinvointi VAS (toiveikas/toivoton,
luottavainen/epävarma, arvokas/arvoton, vapaa/ei
vapaa, kuten muut/erilainen kuin muut;
levollinen/levoton, huomioon otettu/eristetty,
suojeltu/hyväksikäytetty, iloinen/masentunut,
itsenäinen/riippuvainen, terve/sairas)

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)
SOC-29: Koherenssintunne ei poikennut ryhmien kesken: FM 143,5 (vv.
121–184); Terveet: 147,5 (vv. 114–180). FM-ryhmä sai tukea, tietoa ja
erilaisia hoitoja, joilla tutkija arvelee olevan vaikutusta SOC–erojen
puutteeseen ryhmien välillä. Ero oli FM–ryhmän ja terveiden välillä
päivittäisen stressin mittarissa terveyskäyttäytymisen ja oire/kipu-osioiden
kokonaistuloksissa. Terveyskäyttäytymisen osiot ja FM-ryhmän
vertailuryhmää heikommat tulokset: ruokailu, liikunta, nukkuminen
(U = 124.00, p < 0.001), rentoutuminen (U = 213.50, p < 0.001), tupakointi,
lääkkeiden käyttö (U = 105.00, p < 0.05), alkoholi. Oire/kipu-osiot, joissa
kaikissa FM-ryhmässä oli heikommat tulokset kuin vertailuryhmässä: pään/lihassärky (U = 125.00, p < 0.001), sydänvaivat (U = 302.50, p < 0.05),
vatsavaivat (U = 105.00, p < 0.001), unihäiriöt (U = 23.00, p < 0.001),
muistihäiriöt/ keskittymishäiriöt (U = 205.50, p < 0.001), jännitys/stressi
(U = 123.50, p < 0.001 ) ja uupumus (U 70.50, p < 0.001).
Hyvinvointi: FM-ryhmässä kaikki osiot heikompia, mutta merkitsevästi
vähemmän toivoa (p < 0.01), vähemmän luottamusta (p < 0.001),
levollisuutta (p < 0.01), iloisuutta (p < 0.01), riippumattomuutta (p < 0.01)
ja terveyttä (p < 0.001) kuin terveillä verrokeilla. Terveiden ryhmässä
vahvan koherenssintunteen omaavilla oli vähemmän A-tyyppistä
käyttäytymistä, vähemmän alavireisyyttä, vähemmän riippuvaisuutta ja
enemmän iloisuutta kuin terveiden heikossa SOC-ryhmässä. FM–ryhmässä
vahvan ja heikon SOC–ryhmien vertailu: Päivittäisessä stressissä ei ollut
eroa FM-alhainen ja vahva SOC-ryhmissä. Hyvinvoinnissa heikko SOCryhmä koki vahvaa SOC-ryhmää alhaisempaa toivoa (U = 53, p < 0.05),
arvoa (U =55, p < 0.05), vapautta (U = 62.5, p < 0.05) ja olevansa
enemmän erilaisia kuin muut (U = 49.5, p < 0.01).

Tulokset ja johtopäätökset

Kohdejoukko

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)

Tulokset ja johtopäätökset

vuosi ja maa
Tutkimuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavilla, joissa on mukana fibromyalgiaa tai pitkäaikaista kipua sairastavia
Malmgren-Olsson Pitkäaikaista
kipua Tavoite: Tunnistaa erilaisten hoitomuotojen
BAT ja Feldenkreis-terapia tuottivat parempia hoitotuloksia kuin
& Armelius 2003 sairastavat
hoitotulosten vaikutustapojen perusteella
perinteinen yksilöllinen fysioterapia.
Ruotsi
n = 78
alaryhmiä.
naisia 64
Mittarit:
SOC 29: 132–144 (14.1–23.5.)eri ryhmissä.
miehiä 14
ASI = The Addiction Severity Index –potilaan Hoitotulosten perusteella kolme alaryhmää:
BAT (Body awareness kokemat ongelmat fyysisessä, psyykkisessä 1. ei vaikutusta (n. 40 %); SOC –29 144 (kh. 23.5)
therapy)
terveydessä, työ- ja taloustilanteessa ja perheen ja 2. vaikutus kipuun SOC 29 ka. 144 (kh. 19.0), positiivinen hoitotulos
n = 23
sosiaalisten suhteiden alueella
kivussa ja fyysisessä terveydessä
ikä 41,9 (vv. 22–66)
SOC 29
3. vaikutus psyykkiseen tilaan. SOC–29 ka. 132 (kh. 14.1), positiivinen
Tulosmuuttujat:
hoitotulos psykologisissa tekijöissä, kuten minäkuvassa ja henkisessä
Feldenkreis
Kipu: kipupiirros, MPI-West Haven Yale
terveydessä. Tässä ryhmässä tutkimuksen alussa alhaisin hyvinvointi,
n = 22
Multidimensional Pain Inventory
vähäinen kivun ja elämänongelmien hallintakyky.
ikä 45.7 (vv. 26–67)
ASES – The Arthritis Self-Efficacy Scale
Fyysinen ulottuvuus: Tasapaino
Perinteinen hoito
Psyykkinen ulottuvuus:
n=26
SCL–90 The Symptom Check-List
ikä 43.1 (vv. 23-66)
SASB Structural Analysis of Social Behavior
Mittaukset alussa, 6 kk Hyvinvointi:SF-36, SOC 29
ja 1 vuosi

Tekijä(t),

Kohdejoukko

Alkumittaus ja
1 vuoden seuranta

Pehmytkudoskipupotilaita
n = 34 (18 %)

Aineistossa mukana
FM–potilaita
n = 13 (6,9 %)

vuosi ja maa
Atroshi ym. 2002 Tule–kipupotilaat
Ruotsi
n = 189
SOC 29
ikä 44 (vv. 17–64)
naisia 61 %

Tekijä(t),
Tavoite: Tutkia pitkäaikaista sairauslomaa ja
terveydentilan ja koherenssintunteen kykyä
ennustaa sitä tuki- ja liikuntaelinsairailla.
Mittarit:
SF 36
SOC 29

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)
Alussa/1 vuosi:
SOC 29: Ei sl:lla olevat (n = 83) SOC ka. 153 (kh. 22)/ ka. 151 (kh. 25)
Sl:lla olevat (n = 15) SOC ka. 144 (kh. 21)/ka. 146 (kh. 21)
SOC ei korreloi iän kanssa, eri merkittäviä eroja naisten ja miesten välillä,
mutta sairaslomalla olevilla huonommat SOC-arvot kuin muilla (p < 0.01).
Alkumittaus: SOC ja SF-36/kipu r = 0.13; henkinen terveys r = 0.47. SOC
eri eronnut alku- eikä seurantamittauksessa.
Sairauslomalla vähintään 3 kk ennen vastaanottokäyntiä tai sen jälkeen
yhteensä 36 (19 %). Merkittävä työkyvyttömyyttä ennustava tekijä oli
pitempi sairausloma (0–24 kk) ja alhaisempi hyvinvointi (SF-36), mukana
molemmissa kyselyissä 15 sl:lla olevaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Kohdejoukko

Randomisoitu
tutkimus

vuosi ja maa
Malmgren- Olsson Epätyypillisiä
tule& Bränholm 2002 sairauksia sairastavat
Ruotsi
n = 78
ja
normaaliväestön
vertailuaineisto
n = 145

Tekijä(t),
Tavoite: Verrata BAT ja Feldenkreis terapian ja
perinteisen fysioterapian vaikutuksia terveyteen
liittyvään elämänlaatuun, pystyvyyskäsitykseen
(self- efficacy) ja koherenssintunteeseen
Mittarit:
SF-36
ASeS (Arthritis Self-efficacy Scale)
SOC 29

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)
SOC 29 keskiarvot ennen hoitoja/ 1 vuosi hoidon jälkeen:
Body awarenes therapy-ryhmä: 134 kh. (25)/141 (kh. 23)
Feldenkreis ryhmä 132 (kh. 24)/135 (kh. 21)
Perinteinen hoitoryhmä 140 (kh. 17)/142 (kh. 16)
Vertailuryhmä vain alussa 151 (kh. 18)
SOC ei korreloi koulutukseen, ikä yhteydessä korkeampaan SOC:iin
(r = 0.35, p<0.01).
SOC korreloi kaikkiin SF-36 mentaalisiin ulottuvuuksiin, mutta ei fyysisiin.
1. BAT ja FK-terapia paransi elämänlaatua enemmän kuin perinteiset
menetelmät. Kivun ja muiden oireiden hallinnalla (self efficacy) oli
vähemmän merkitystä kuin elämänladulla, SOC ei korreloinut kivun tai
muiden oireiden hallintaan.
2. Yhteydet SF-36:n ja SOC:n välillä: henkinen terveys (r = 0.60, p < 0.01),
tunne-elämän vaikutukset roolitoimintoihin (Role emotional) (r = 0.40,
p < 0.01); sosiaalinen toimintakyky (Social Functioning) (r = 0.34,
p < 0.01), energisyys (r = 0.31, p < 0.05), yleinen terveydentila (r = 0.28,
p < 0.05).
Ei yhteyttä SF-36 mittarin osioissa fyysiseen toimintakykyyn, fyysisiin
roolitoimintoihin eikä kipuun.
3. Alussa: SOC ka. 132–140 (kh. 17–25) -vertailuaineisto SOC ka. 151 (kh.
18)
1 vuoden kul. SOC ka. 135–142 (kh. 16–23)
Alhainen SOC ennusti paranemista mentaalisilla ulottuvuuksilla FKryhmässä, vahva SOC taipumusta parantaa etenkin fyysisiä ulottuvuuksia.
BAT-ryhmässä ei eroja tuloksissa heikon tai vahvan SOC:n perusteella.
Aineisto ei ollut randomisoitu, mutta alussa ei eroja ryhmissä eikä
taustatekijöissä.)

Tulokset ja johtopäätökset

Kohdejoukko

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)

Krooniset kipupotilaat Tavoite: Kuvata ja tutkia koherenssintunteen osan = 84, joista
alueiden yhteyttä ja kykyä selviytyä päivittäisistä
FM n = 18
toimista.
Mittarit:
CPDO (Capability of Performing Daily
Occupations)
SOC 13
Gyllensten ym
n = 25 psykiatrisia
Tavoite: Validoida liikkumisen laatua kuvaava
1999
avopotilaita
asteikko BAS-H (Body Awareness Scale-Health)
n = 25 kroonisia
psyykkisistä sairauksista, kroonisesta kivusta
kipupotilaita
kärsivillä ja terveillä verrokeilla verraten sitä
n = 25 terveitä
erilaisiin terveyttä kuvaaviin mittareihin.
verrokkeja
Mittarit:
NHP (Nottingham Health Profile)
ASES (Arthritis Self-Efficacy Scale)
PGWB (Psychological General Well-Being)
SOC 29
SPS (Psychosomatism test)
SCL-90 (Symptom Check List 90-R)
VAS-kipu
Hawley ym. 1992 n = 1333
Tavoite: Miten reumaattisista vaivoista kärsivät
USA
Nivelreuma (ARH)
selviävät kroonisen, vaikean ja etenevän
n = 572
sairauden kanssa.
ikä 59.6 (kh. 13.02)
Mittarit:
naisia 74.5%
SOC–29
Osteoartrhiitti (OA)
HAQ (The Stanford Health Assessment
n = 403
Questionnaire)
ikä 66.4 (kh. 11.8)
VAS (15 cm) kipu, sairauden vakavuus,
naisia 77.3 %
AIMS (Arthritis Impact Measurement Scale)
FM; n = 358
–mittarista osiot ahdistus ja depressio
ikä 50.5 (kh. 11)
naisia 90.8 %

vuosi ja maa
Schult ym. 2000
Ruotsi

Tekijä(t),

SOC 29: ARH 149,9 (kh. 27.9); OA 154,9 (kh. 26.7);
FM 137,5 (kh. 32,4), ryhmien välinen ero merkitsevä (p < 0.001)
Ikää lukuun ottamatta (r = 0.22) demografisilla tekijöillä vain heikko,
mutta ei merkitsevä korrelaatio SOC:iin. Sairauden kesto ja SOC
yhteydessä (r = -0.002, p = 0.05), yhteys myös merkitsevä koherenssintunteen eri osioihin. SOC korreloi negatiivisesti, mutta ei merkitsevästi koko
aineistossa kivun (r = –0.29), taudin vakavuuden (r =
–0.33) ja HAQ:n (r = –0.20), depression (r = –0.69) (ARH ja OA r = –0.63
ja FM r = –0.63), sekä ahdistuksen (r = -0.63) (ARH ja OA r = –0.58 ja FM
r = –0.64) kanssa. FM-ryhmässä alhaisin SOC, kontrolloitaessa ikä ja
depressio ei ryhmien välille jäänyt eroa. Mittaavatko SOC ja psyykkiset
mittarit samaa asiaa?

SOC 13: ka. 58 (kh. 14) SOC-mielekkyys osio oli yhteydessä (r =
–0.22; p < 0.05) siihen kuinka usein suorittaa tietyn tehtävän, SOChallittavuus osion ja portaiden nousemisen, liikunnan, sosiaalisen
aktiivisuuden ja pyykin pesun välillä oli melkein merkitsevä yhteys
(p < 0.05, –0.24…–0.30); SOC-mielekkyys osion ja ostostenteon (r= –0.22)
ja ruuan valmistuksen (r= -0.24) välillä oli vähäinen yhteys sekä pyykin
pesun (r = –0.31) välillä melko merkittävä yhteys.
Ei ilmoitettu SOC-tasoja
BAS-H:n kaikki osiot olivat merkittävästi yhteydessä SOC –29
kokonaispistemäärään (r = -0.47, p < 0.001) sekä kuhunkin osioon (r =
–0.42, p < 0.001).

Tulokset ja johtopäätökset

Kohdejoukko

vuosi ja maa
Petrie ja Azariah Krooniset ja
2000
pitkäaikaiset
Uusi Seelanti
kipupotilaat (eri
puolilla tule- alueella
sekä päänsärkyä)
n = 107
naisia n = 82
miehiä n = 25
ikä 54.7 (kh. 13.9)
Seuranta 6 kk

Tekijä(t),
Tavoite: Tutkia SOC:n, itsetunnon ja henkisen
terveysmittarin kykyä ennustaa kivun hallinnan
intervention tuloksia.
Mittarit:
Mental Health Inverntory (MHI)
Coopersmith´s Self-Esteem Inventory,
SOC 29
Pain Behavior Checklist

Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja mittari(t)
SOC merkityksellisyys -osio ennusti kivun intensiteettiä 6 kk:n
seurannassa. (R2 = 0.11) (F = 10.15, p < 0.01). Koherenssintunteen osiona
merkityksellisyys on ehkä tärkein yksilöllisen vasteen tutkimisessa. Ennen
kurssin alkua positiivisuus ja hyvinvointi korreloivat säännöllisen
rentoutustekniikan ja eri metodien käytön kanssa. Mitkään psykologiset
muuttujat eivät korreloineet aktiivisuustasoon 6 kk:n seurannassa. SOC on
mahdollisesti parempi vasteen ennustaja kivun hallintakursseille kuin
psykopatologiset muuttujat, ahdistus ja depressio.

Tulokset ja johtopäätökset
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14 DEPS

13 VAS Yleisvointi
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9 Elämään tyytyväisyys

8 15D

henkilökunnalta

7 Tiedollinen tuki

henkilökunnalta
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4 Välineellinen tuki läheisiltä

3 Tiedollinen tuki läheisiltä
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Liitetaulukko 3. Muuttujien väliset korrelaatiot
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0.31**

5

1.00

0.16*

0.17*

0.18*

0.14

6

1.00

0.33**

0.10

0.16*

0.10

0.05

7

1.00

0.41**

0.22**

0.03

0.15

0.01

0.06

8

1.00

–0.00

0.07

0.05

–0.01

0.07

0.09

0.53**

9

1.00

0.20*

–0.09

–0.05

0.05

0.30**

0.19*

0.24**

0.22**

10

11

12

13

14

0.01

–0.12

0.02

0.08

0.11

–0.01

–0.05

–0.04

0.04

–0.08

–0.11

–0.10

0.05

0.02

0.03

–0.11

–0.02

–0.01

0.01 –0.23**

–0.04 –0.30**

0.01 –0.27**

1.00

–0.12

1.00

0.15

–0.08

1.00

0.50**

0.36**

–0.11

1.00

0.82**

0.46**

0.43**

1.00

0.50**

0.46**

0.29**

0.15

–0.07 –0.25**

–0.18* –0.38** –0.50** –0.47** –0.60**

0.04

0.10

–0.09

0.07

0.06

0.09

–0.11 –0.30** –0.40** –0.36** –0.59**
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Liitetaulukko 4. Koherenssintunteen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa
kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

44 (6)

58 (9)

51 (11)

SOC 53–59

56 (2)

65 (6)

58 (9)

SOC 60–66

64 (2)

69 (7)

63 (8)

SOC 67–89

72 (5)

76 (6)

69 (9)

Liitetaulukko 5.1 Läheisiltä saadun emotionaalisen tuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOCluokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

3.9 (0.8)

4.0 (0.8)

4.0 (0.8)

SOC 53–59

3.9 (0.6)

3.9 (0.7)

3.9 (0.7)

SOC 60–66

4.3 (0.6)

4.3 (0.6)

4.1 (0.6)

SOC 67–89

4.5 (0.5)

4.6 (0.4)

4.5 (0.5)

Liitetaulukko 5.2 Läheisiltä saadun tiedollisen tuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOCluokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua..
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

3.2 (1.0)

3.4 (1.0)

3.3 (1.1)

SOC 53–59

3.3 (0.7)

3.2 (0.7)

3.3 (0.8)

SOC 60–66

3.7 (0.8)

3.6 (9.8)

3.6 (0.8)

SOC 67–89

4.0 (0.7)

3.8 (0.7)

4.1 (0.7)

Liitetaulukko 5.3 Läheisiltä saadun välineellisen tuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOCluokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

3.5 (1.1)

3.6 (1.0)

3.7 (1.0)

SOC 53–59

3.5 (0.8)

3.6 (0.9)

3.4 (0.8)

SOC 60–66

4.0 (0.7)

3.8 (0.8)

4.0 (0.8)

SOC 67–89

4.1 (0.7)

4.2 (0.6)

4.1 (0.6)
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Liitetaulukko 6. Vertaistuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen
alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

4.2 (0.9)

4.1 (0.6)

3.9 (0.6)

SOC 53–59

4.2 (0.5)

4.1 (0.4)

4.0 (0.4)

SOC 60–66

4.4 (0.5)

4.2 (0.5)

4.2 (0.4)

SOC 67–89

4.5 (0.4)

4.3 (0.5)

4.2 (0.5)

Liitetaulukko 7.1 Henkilökunnalta saadun emotionaalisen tuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat
SOC-luokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

-0.1 (0.3)

-0.1 (0.2)

-0.1 (0.2)

SOC 53–59

-0.0 (0.3)

-0.1 (0.2)

-0.0 (0.2)

SOC 60–66

-0.1 (0.4)

-0.1 (0.3)

-0.1 (0.3)

SOC 67–89

-0.0 (0.4)

-0.0 (0.1)

-0.0 (0.1)

Liitetaulukko 7.2. Henkilökunnalta saadun tiedollisen tuen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat
SOC-luokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

-0.2 (0.3)

-0.1 (0.3)

-0.2 (0.3)

SOC 53–59

-0.1 (0.4)

-0.1 (0.2)

-0.1 (0.3)

SOC 60–66

-0.2 (0.4)

-0.1 (0.4)

-0.1 (0.3)

SOC 67–89

-0.1 (0.5)

-0.1 (0.3)

-0.1 (0.3)
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Liitetaulukko 8. 15D-indeksit alussa, 4 kk ja 12 kk
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

Liikuntakyky

.856 (0.150)

.881 (0.151)

.848 (0.158)

Näkö

.893 (0.159)

.903 (0.159)

.915 (0.151)

Kuulo

.955 (0.116)

.963 (0.100)

.967 (0.091)

Hengitys

.855 (0.185)

.847 (0.198)

.825 (0.193)

Nukkuminen

.526 (0.196)

.579 (0.204)

.589 (0.222)

Syöminen

.983 (0.074)

.998 (0.029)

.979 (0.084)

Puhuminen

.945 (0.116)

.959 (0.103)

.950 (0.125)

Eritystoiminta

.765 (0.199)

.787 (0.195)

.783 (0.201)

Henkinen toiminta

.720 (0.199)

.765 (0.200)

.760 (0.204)

Masentuneisuus

.741 (0.190)

.776 (0.189)

.778 (0.179)

Ahdistuneisuus

.742 (0.188)

.788 (0.185)

.787 (0.189)

Vaivat ja oireet

.423 (0.174)

.477 (0.188)

.454 (0.193)

ADL

.706 (0.214)

.757 (0.214)

.749 (0.225)

Energisyys

.559 (0.198)

.678 (0.197)

.677 (0.205)

Sukupuolielämä

.785 (0.204)

.816 (0.205)

.791 (0.200)

Liitetaulukko 9. Tyytyväisten ja tyytymättömien määrä alussa, 4 kk ja 12 kk.
Alku
Tyytyväiset

4 kk

Tyytymät-

Tyytyväiset

tömät
Tyytyväisyyden

12 kk

Tyytymät-

Tyytyväiset

tömät

Tyytymättömät

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

p

66

43

87

57

62

41

91

59

56

37

97

63

0.30

104

68

49

32

113

74

40

26

94

61

59

39

0.01

osa-alue
Elämä kokonaisuudessaan
Kyky huolehtia
itsestä
Vapaa-aika

55

36

98

64

72

47

81

53

67

44

86

56

0.02

Työtilanne

50

33

103

67

50

33

103

67

57

37

96

62

0.45

Taloudellinen

45

29

108

71

54

35

99

65

54

35

99

65

0.21

tilanne
Sukupuolielämä

63

41

89

59

68

45

84

55

62

41

90

59

0.60

Parisuhde

98

64

54

36

93

61

59

39

92

61

60

39

0.54

Perhe-elämä

110

72

43

28

109

71

44

29

102

67

51

33

0.37

Ystävä- ja

98

64

55

36

92

60

61

40

96

63

57

37

0.62

tuttavasuhteet
Terveys

8

5

144

95

19

12

133

88

20

13

132

87

0.003

Henkiset

26

17

127

83

38

25

115

75

37

24

116

76

0.05

62

41

91

59

86

56

67

44

75

49

78

51

0.003

voimavarat
Fyysinen kunto
Cochran Test
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Liitetaulukko 10. Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-indeksin havaitut keskiarvot ja
keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua..
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

.70 (0.09)

.76 (0.09)

.74 (0.11)

SOC 53–59

.75 (0.07)

.77 (0.10)

.77 (0.11)

SOC 60–66

.77 (0.08)

.80 (0.08)

.78 (0.09)

SOC 67–89

.83 (0.07)

.86 (0.09)

.85 (0.09)

Liitetaulukko 11 Kivun havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen alussa, 4
kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

51 (23)

42 (24)

53 (25)

SOC 53–59

56 (22)

55 (21)

58 (25)

SOC 60–66

52 (22)

51 (24)

48 (22)

SOC 67–89

46 (25)

47 (23)

43 (21)

Liitetaulukko 12 Unen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen alussa, 4
kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

58 (18))

49 (26)

56 (23)

SOC 53–59

60 (16)

53 (22)

53 (22)

SOC 60–66

48 (22)

52 (21)

49 (26)

SOC 67–89

43 (21)

42 (23)

43 (24)

Liitetaulukko 13. Uupumuksen havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen
alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

75 (18)

60 (24)

60 (22)

SOC 53–59

68 (16)

60 (22)

62 (21)

SOC 60–66

58 (23)

62 (18)

56 (28)

SOC 67–89

54 (21)

41 (27)

50 (25)
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Liitetaulukko 14. Yleisvoinnin havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa kuntoutuksen
alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

71 (18)

59 (23)

62 (22)

SOC 53–59

67 (16)

58 (21)

58 (22)

SOC 60–66

60 (20)

61 (18)

55 (27)

SOC 67–89

53 (20)

40 (27)

52 (24)

Liitetaulukko 15. Masentuneisuuden havaitut keskiarvot ja keskihajonnat SOC-luokissa
kuntoutuksen alussa, 4 kk:n ja 12 kk:n kuluttua.
Alku

4 kk

12 kk

ka. (kh.)

ka. (kh.)

ka. (kh.)

SOC 31–52

15 (5)

12 (6)

13 (8)

SOC 53–59

14 (5)

11 (6)

10 (6)

SOC 60–66

10 (5)

9 (4)

8 (5)

SOC 67–89

7 (4)

4 (4)

6 (5)
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Liitetaulukko 16. Elämään kokonaisuudessaan tyytyväisten ja tyytymättömien määrä SOC-luokissa
kuntoutuksen alussa.
Tyytyväisyyden

SOC

SOC

SOC

SOC

osa-alue

–52

53–59

60–66

67–

n

n

%

n

%

n

%

p

Elämä kokonaisuudessaan

Tyytyväinen 14 33 16

36

18 43 24 62

72

43

0.004

Tyytymätön 29 67 28

63

24 57 15 39

96

57

Kyky huolehtia itsestä

Tyytyväinen 24 56 30

68

30 71 32 82

116

69

Tyytymätön 19 44 14

32

12 29

52

31

Vapaa-aika
Työtilanne
Taloudellinen tilanne
Sukupuolielämä
Parisuhde
Perhe-elämä
Ystävä- ja tuttavasuhteet
Terveys
Henkiset voimavarat
Fyysinen kunto

%

%

n

Yhteensä

7

18

Tyytyväinen 13 30 10

23

14 33 22 56

59

35

Tyytymätön 30 70 34

77

28 67 17 44

109

65

Tyytyväinen 11 26 12

27

15 36 15 38

53

32

Tyytymätön 32 74 32

73

27 64 24 62

115

68

Tyytyväinen

16 10

23

16 38 16 41

49

29

Tyytymätön 36 84 34

7

77

26 62 23 59

119

71

Tyytyväinen 14 33 12

28

21 50 23 59

70

42

Tyytymätön 29 67 31

72

21 50 16 58

97

58

Tyytyväinen 18 42 23

54

32 76 33 85

106

64

Tyytymätön 25 58 20

46

10 24

15

61

36

Tyytyväinen 23 53 29

66

35 83 34 87

121

72

Tyytymätön 20 46 15

34

7

13

47

28

17

6
5

Tyytyväinen 14 33 26

59

32 76 34 87

106

63

Tyytymätön 29 67 18

41

10 24

5

13

62

37

Tyytyväinen

0

1

9

23

11

6

Tyytymätön 42 98 43 100 41 98 30 77

156

93

Tyytyväinen

1
2

2
5

0

2

2

5

7

17 19 49

30

18

Tyytymätön 41 95 42

95

35 83 20 51

138

82

Tyytyväinen 12 28 18

41

14 33 26 67

70

42

Tyytymätön 31 72 26

59

28 67 13 33

98

58

0.006
0.006
0.09
0.003
0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.001
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Liitetaulukko 17. Tyytyväisten ja tyytymättömien 15D-indeksit ja niiden ero kuntoutuksen alussa
elämään tyytyväisyyden osioissa.
Tyytyväisyyden
osa-alue

Tyytyväinen
n

Tyytymätön

15D

n

ka. (kh.)
Elämä koko-

72

.783 (0.083)

94

15D

Indeksin

ka. (kh.)

ero

p

.745 (0.093)

0.038

0.007
< 0.0001

naisuudessaan
Kyky huolehtia itsestä

116

.782 (0.080)

50

.714 (0.096)

0.068

Vapaa-aika

57

.797 (0.080)

109

.743 (0.091)

0.054

0.0002

Työtilanne

53

.804 (0.089)

113

.741 (0.084)

0.063

< 0.0001

Taloudellinen tilanne

49

.797 (0.083)

117

.747 (0.090)

0.050

0.0008

Sukupuolielämä

69

.784 (0.084)

96

.745 (0.092)

0.039

0.006

Parisuhde

105

.770 (0.087)

60

.745 (0.096)

0.025

0.08

Perhe-elämä

119

.770 (0.089)

47

.740 (0.092)

0.030

0.06

Ystävä- ja

105

.783 (0.089)

61

.725 (0.082)

0.058

0.0001

Terveys

11

.883 (0.075)

154

.753 (0.086)

0.130

< 0.0001

Henkiset voimavarat

30

.850 (0.075)

138

.742 (0.082)

0.109

< 0.0001

Fyysinen kunto

70

.803 (0.083)

98

.732 (0.084)

0.071

< 0.0001

tuttavasuhteet

Liitetaulukko 18. Elämään tyytyväisten ja tyytymättömien indeksit 15D-osioissa kuntoutuksen
alussa.
Tyytyväinen
Liikuntakyky

Tyytymätön

ka. (kh.)

ka. (kh.)

p

.860 (.145)

.846 (.153)

0.52

Näkö

.903 (.172)

.881 (.157)

0.39

Kuulo

.950 (.120)

.955 (.112)

0.80

Hengitys

.829 (.193)

.863 (.187)

0.25

Nukkuminen

.556 (.192)

.513 (.201)

0.16

Syöminen

.990 (.589)

.971 (.103)

0.15

Puhuminen

.959 (.103)

.932 (.125)

0.13

Eritystoiminta

.805 (.190)

.741 (.196)

0.04

Henkinen toiminta

.760 (.182)

.673 (.205)

0.005

Masentuneisuus

.789 (.164)

.696 (.191)

0.001

Ahdistuneisuus

.791 (.187)

.699 (.185)

0.002

Vaivat ja oireet

.416 (.177)

.426 (.170)

0.72

ADL

.726 (.201)

.688 (.223)

0.26

Energisyys

.646 (.182)

.564 (.198)

0.007

Sukupuolielämä

.814 (.202)

.765 (.203)

0.13
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