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Abstract
The purpose of this study was to describe and explain the lifestyle of residents of Lapland who
have a risk of cardiovascular diseases. Moreover, the effectiveness of counseling intervention on
current lifestyle and adherence to lifestyle change were studied. Participants’ self-assessed and
self-reported lifestyles and how these reflect objective measurements were also investigated. The
data were collected in three phases in 2007–2009: baseline (n = 53) and follow-ups at 6 months
(n = 32) and 12 months (n = 34). Lifestyle intervention was carried out using Skype videocall
except for one group.
The data was formed of blood test results (fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, fP-Gluk),
anthropometric (height, weight, BMI, waist circumference) and blood pressure measurements,
diabetes risk test, lifestyle questionnaire, adherence to lifestyle change questionnaire and food and
exercise diaries.
At baseline, serum cholesterol and LDL cholesterol were raised. Participants were at least
overweight; they did not exercise enough nor receive enough vegetables or fiber. The self-assessed
lifestyle was contradictory to the measurement results. Factors affecting adherence to lifestyle
change were the urge to take care of oneself and the responsibility for one’s health.
At the 6-month follow-up, improvement in cardiovascular health was detected: the cholesterol
level and diabetes risk had decreased. Waist circumference and the number of obese (BMI > 30)
decreased. In addition, health-improving changes in lifestyle were detected. The usage of
vegetables and berries increased and the usage of salt decreased. However, participants did not
exercise enough.
At the 12-month follow-up, worsening in dietary habits was detected. However, blood pressure
declined and men’s waist circumference remained the same when compared to the previous
follow-up. Between baseline and 6-month follow-up some improvements in cardiovascular health
could be detected but they did not remain until the 12-month follow-up.
Participants assessed their lifestyle to be better than what the objective measurements
indicated. Factors affecting adherence to lifestyle change were self-efficacy, adherence to the
given advice and guidance and concern over the current lifestyle.
Participants benefited from the counseling intervention because small changes were detected
towards healthier lifestyle. Lifestyles changed into healthier direction. The results of this study can
be utilized when developing counseling intervention further.

Keywords: adherence, cardiovascular diseases, counseling, diabetes mellitus,
intervention studies, lifestyle, risk factors, technology
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään
kuuluvien lappilaisten elintapoja ja ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen. Lisäksi kuvattiin tutkittavien itsearvioimia ja raportoimia elintapoja
sekä verrattiin niitä objektiivisiin mittaustuloksiin. Ohjausinterventio toteutettiin videopuhelinvälitteisesti Skypellä yhtä ryhmää lukuun ottamatta. Tutkimukseen osallistui 53 työikäistä lappilaista. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa vaiheessa vuosina 2007–2009: nollamittaus (n = 53)
sekä seurantamittaukset kuuden (n = 32) ja 12 (n = 34) kuukauden kuluttua.
Tutkimusaineisto muodostui verikoetuloksista (fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, fP-Gluk),
antropometristen mittausten tuloksista (pituus, paino, BMI ja vyötärönympärysmitta), verenpaineesta, diabeteksen riskitestistä, elintapa- ja sitoutumiskyselystä sekä ruoka- ja liikuntapäiväkirjoista.
Nollamittauksessa seerumin kolesteroli ja LDL-kolesteroli olivat koholla. Tutkittavat olivat
vähintään ylipainoisia, ja liikunta sekä kasvisten ja kuidun saanti oli vähäistä. Oma arvio elintavoista oli ristiriidassa mittaustulosten kanssa. Nollamittauksessa elintapamuutokseen sitouttavia
tekijöitä olivat halu huolehtia itsestä ja vastuu omasta terveydestä.
Kuuden kuukauden seurantamittauksessa verisuoniterveys oli parantunut kolesterolin ja diabetesriskin osalta. Vyötärönympärysmitta ja lihavien määrä (BMI > 30) väheni. Myös elintavoissa havaittiin muutoksia valtimoterveyttä edistävään suuntaan. Kasvisten ja marjojen käyttö
lisääntyi sekä suolan käyttö väheni. Liikuntaa ei kuitenkaan ollut riittävästi.
Kahdentoista kuukauden seurantamittauksessa todettiin ”repsahdusta” ruokailutottumuksissa. Edelliseen mittaukseen nähden verenpaine laski ja miesten vyötärönympärysmitta pysyi
samana. Nolla- ja kuuden kuukauden mittauksen välillä tapahtui valtimoterveyttä edistäviä muutoksia, joista kaikki eivät ilmentyneet 12 kuukauden seurantamittauksessa.
Osallistujat arvioivat elintapojaan paremmaksi kuin mittaustulokset osoittivat. Elintapamuutokseen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat pystyvyys, sitoutuminen neuvoihin ja ohjeisiin
sekä huoli nykyisistä elintavoista.
Osallistujat hyötyivät ohjausinterventiosta, sillä elintavoissa tapahtui pieniä muutoksia terveelliseen suuntaan. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ohjausinterventioita.

Asiasanat: diabetesriski, elintavat, ohjausinterventio, sitoutuminen, sydän- ja
verisuonitaudit, teknologia

Kiitokset
Olen miettinyt, valitsinko minä tämän mielenkiintoisen aiheen vai valitsiko aihe
minut. Onhan elintapojen muutoksen tekeminen ollut osa työtäni jo urani alkutaipaleella toimiessani lääkintävoimistelijana ja sittemmin fysioterapeuttina. Teoreettisella tasolla otin aihepiiriin haparoivia ensiaskeleita suorittaessani opettajan
pedagogisia opintoja Lapin yliopistossa. Siellä seminaarityöni käsitteli aktiivista
oppimista sydänkuntoutuksessa. Siitä kuitenkin olen varma, että professori Helvi
Kyngäs toi elintapamuutokseen sitoutumisen hyväksi ja täsmentäväksi pariksi.
Sen jälkeen tie oli selvästi viitoitettu, ja se on tuntunut omalta. Tällä väitöskirjan
tiellä on ollut monenlaisia ja monen kokoisia haasteita ja kompastuskiviä mutta
myös onnistumisia ja oivalluksia. Matka on ollut ennen kaikkea opettavainen, ja
se on vahvistanut minua terveydenedistämisen ”sekatyöläisenä” ja avannut aivan
uusia polkuja ja maisemia aiheesta.
Tälle opintojen tasolle pääsy ei ole ollut minulle mikään itsestäänselvyys ja siihen on myös liittynyt paljon elämän johdatusta. Vaikea-asteinen lukivaikeuteni on
tuonut omat ongelmansa ja moninkertaistanut haasteet. Omien aivojen erilainen
prosessointitapa on ollut myös voimavara, vaikkakin olen monta kertaa kysynyt itseltäni: ”Pitikö alkaa tehdä väitöskirjaa, jotta ymmärtää, miten lukivaikeuteni rajoittaa työskentelyäni”. Minulla on ollut suuri onni saada aikuisiällä opiskella sellaisten opettajien ja asiantuntijoiden johdolla, jotka ovat tukeneet minua lukivaikeudesta huolimatta, niin myös tätä väitöskirjaa tehdessä. Erityisesti muistan lämmöllä jo edesmennyttä Kuopion yliopiston dosenttia Heikki Pekkarista. Keräsin
tutkimuksen aineiston Syty 40 -hankkeesta Lapista, ja siksi lämmin kiitos kaikille
terveydenhuollon ammattilaisille niissä terveyskeskuksissa, joissa hanke toteutettiin. Hankkeen ja muun työn ohessa jaksoitte kerätä aineiston tutkimustani varten,
mikä mahdollisti tämän väitöskirjan. Kiitän työni esitarkastajia, professori Tarja
Suomista ja professori Tarja Kettusta hyvistä ja työtäni täydentävistä kommenteista.
Lämpimät kiitokset ohjaajilleni professori, THT Helvi Kynkäälle ja TtT Outi
Kansteelle suvereenista asiantuntemuksesta. Teiltä olen saanut ohjauksen ja kannustuksen lisäksi tutkimuksen tekemisen oppia. Erityiskiitos professori Helvi Kynkäälle, joka mahdollisti opiskeluni ja tutkimuksen teon. Ohjaavien kysymysten ja
sopivan kriittisyyden kautta olen kasvanut, oppinut ja saanut eväitä tuleville poluille tällä alalla. Kiitos teille tästä yhteisestä matkasta.
Olen tarvinnut ja saanut monenlaista ohjausta, mikä on mahdollistanut tämä
väitöskirjatyön tekemisen. Kiitokset tilastotieteen ohjauksesta FM Risto Bloigulle
tutkimuksen alkuvaiheessa ja FM Hanna Heikkiselle. Erityisesti, Hanna, haluan
7

kiittää sinua tarkasta työstäsi sekä siitä isosta tuesta, jota olen saanut koko prosessin
ajan. Kiitos, informaatikko Raija Heinolle asiantuntevasta avusta tiedonhaussa ja
Teuvo Ryynäselle työn painokuntoon saattamisesta.
Olen saanut taloudellista tukea tämän työn tekemiseen Tauno Tönning säätiöltä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, mistä olen kiitollinen.
Väitöskirjan tekovuodet ovat olleet pitkiä ja haastavia, ja oma jaksaminen on
välillä ollut koetuksella. Liikunta on aina ollut osa elämääni, ja sen merkitys on korostunut väitöskirjan tekoprosessissa. Moni väitöskirjan haaste on ratkennut hiihtotai pyörälenkillä. Karmiini-ryhmän tanssillisen voimistelun harjoituksissa on vastaavasti asiat voinut unohtaa, ja sekin on ollut tarpeellista. Jaksamisen kannalta
myös ystävien ja lähisuvun merkitys on ollut suuri. Olen heidän kanssaan käynyt
monia keskusteluja, jotka ovat olleet rakentavia tämän työn kannalta. Kiitän Sirkkua, Kirstiä, Kirsiä sekä monia muita ystäviä kannustamisesta ja ajatusten jakamisesta sekä ystävyydestä.
Kiitokset ystävälleni Maija-Liisalle (Salo) tuesta ja ohjauksesta tälle opintielle,
jota sitten jonkun matkaa yhdessäkin kuljettiin. Olemme käyneet monia mielenkiintoisia keskusteluja terveyden edistämisestä ja rakkaasta yhteisestä harrastuksesta.
Kiitos Maijalle (Koskela), joka myös rohkaisi minua tälle väitöskirjan tielle.
Olen kiitollinen, että olen väitöskirjan ohessa saanut olla niin laaja-alaisesti sydäntyössä mukana mm. Sydänliiton ja Oulun Sydänyhdistyksen kautta. Yhteiset
keskustelut eri yhteyksissä ovat vieneet prosessia eteenpäin ja vahvistaneet omaa
asiantuntijuuttani. Kiitos Terhille (Koivumäki, Sydänliitto) yhteisistä Neuvokas
perhe -koulutuksista ja mahdollisuudesta hyödyntää omaksumiani asioita lapsiperheiden elintapamuutoksissa.
Rakas harrastus, Oulun Voimisteluseura, on ollut suuri voimavara. Kiitokset
Irmalle, Raijalle ja Tarjalle, että olette vuosien saatossa jakaneet monet ikimuistoiset esiintymismatkat ja voimistelutapahtumat sekä jaksaneet kuunnella ja tukea minua samalla jumppamatolla.
Kiitokset sydäntyön työparille ja ystävälle Raijalle (Keski-Sämpi, KeskiPohjanmaan Sydänpiirin toiminnanjohtaja) tuesta, kuuntelemisesta ja mukavista
yhdessäolon hetkistä. Olet avoimin mielin ottanut vastaan ideoita sydänkuntoutuskurssien toteutukseen ja sisältöihin sekä muuhun yhteiseen sydäntyöhön yhteisen
matkan varrella. On ollut hienoa saada viedä väitöskirjan herättämiä ajatuksia heti
käytäntöön, erityisesti sydänkuntoutuskursseille.
Kiitos Timolle kannustuksesta ja tukemisesta sekä siitä, että uskoit minuun ja
että sain jakaa kanssasi myös onnistumisen hetkiä.
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Kaikella on tarkoituksensa. Näin voi todeta, kun minun ja Hanna Maria Kotovaaran tiet yhtyivät. Lämpimät kiitokset Hanna Marialle avusta väitöskirjan tekemisessä ja iloisesta otteesta. Kiitos ajatusten jakamisesta sekä ystävyydestä, mikä
on mahdollistanut tämän matkan ja että jaksoit kuunnella väitöskirjamurheita sekä
iloita onnistumisista.
Haluan myös osoittaa kiitokset tuesta ystävilleni Maaritille ja Maritalle. Teidän
kanssa monet hauskat hetket ovat auttaneet jaksamaan tässäkin työssä.
Vertaistuella on suuri merkitys elintapojen muuttamisessa, niin myös väitöskirjan tekemisessä. Saamastani vertaistuesta, ystävyydestä ja asioiden jakamisesta haluan kiittää Marjoa, Hannaa ja Mairea. Olette olleet suurenmoinen tuki: yhteisellä
huumorilla ja positiivisella asenteellanne jaksoin ylittää isommatkin karikot ja iloita
yhdessä pienistäkin onnistumisen hetkistä. Hannan kanssa olen konkreettisesti saanut jakaa väitöskirjan tekemisen etappeja, ja olemme kirittäneet toinen toisiamme.
Haluan osoittaa kiitokset enolleni Taunolle ja hänen vaimolleen Kristiinalle sekä serkuilleni Katille ja Minnalle perheineen tuesta ja monista yhteistä hetkistä
Torniojoen rannalla Karungissa. Erityiskiitos serkulleni Elinalle ja hänen miehelleen Darrenille abstractin tarkastamisesta.
Nooralle ja Matille kiitokset tuesta ja kannustuksesta ja siitä, että olette tuoneet
välillä arkeeni voimaannuttavaa vauhtia ja ihania hetkiä. Iidan (3v.) ja Veeran (2v.)
kanssa touhutessa ”Eenalla” on unohtunut kaikki väitöskirjan huolet.
Suuret ja lämpimät kiitokset osoitan siskoni perheelle, Kaisalle, Reijolle, Hannekselle ja Ainolle, tuesta ja kannustuksesta, jota on myös huumorilla höystetty.
Olette olleet työn alkutaipaleelta lähtien iso ja korvaamaton tuki. On ollut ihanaa
saada jakaa onnistumiset teidän kanssanne. Hannes ja Aino, vaikka ette olekaan aina fyysisesti lähellä, olette silti tarjonneet ”tätsyn” elämään vauhtia, jännitystä ja
iloa, jolloin väitöskirjan tekeminenkin on unohtunut.
Erityiset kiitokset haluan osoittaa rakkaille vanhemmilleni, äidille Kyllikille ja
isälle Osmolle, kaikesta siitä monimuotoisesta tuesta ja kannustuksesta, jonka voimalla olen jaksanut opiskella. Teidän valveutuneisuus ja ymmärrys lukivaikeuttani
kohtaan on ollut kaiken opiskeluni perusta, ja ilman sitä mistään ei olisi tullut mitään. Urheilullisessa perheessämme on aina harrastettu paljon ja monipuolisesti,
mikä on vahvistanut myös valmiuksiani opiskella. Uskon, että muun muassa isän
suunnistusopetuksella lapsuudessani on ollut suuri merkitys oppimisvalmiuksien
kehittymisessä. Kiitos, äiti ja isä.
Oulussa tammikuussa 2015

Eeva-Leena Ylimäki
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fP-Kol
fP-Kol-HDL
Fp-Kol-LDL
fP-Gluk
WHO

Body Mass Index
kokonaiskolesteroli
high-density lipoprotein
low-density lipoprotein
verensokeri
World Health Organization
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1

Johdanto

Valtimotaudit ovat maassamme yleisiä, ja ne painottuvat eri maakuntiin hieman
eri tavoin. Elintapoihin liittyvät riskitekijät määräävät valtimotaudin riskin suuruuden useimmilla ihmisillä. Terveillä elintavoilla voidaan pienentää riskiä sairastua valtimotauteihin ja hidastaa valtimotaudin etenemistä. Merkittävin riskin pienentäjä on tupakoimattomuus. Keskeisiä ovat myös ravintoon liittyvät seikat, liikunta sekä painonhallinta itsenäisenä tekijänä. (Mustajoki 2013.)
Ohjausinterventiot voivat toimia elintapamuutoksen käynnistäjänä sekä vahvistaa muutoksen tekijän tietoja ja taitoja muutoksesta. Interventiot voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilöinterventioina. Intervention avulla voidaan saada aikaan
merkittäviä muutoksia niin yksilöterveydessä ja elämänlaadussa kuin kansanterveydessäkin (Caro ym. 2004, Lindström ym. 2013.)
Sitoutuminen terveellisiin elintapoihin merkitsee entistä parempaa terveyttä ja
toimintakykyä, mikä johtaa parempaan elämänlaatuun. Moniulotteisena ilmiönä
sitoutumiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka voidaan jakaa muutoksen tekijästä
ja ympäristöstä johtuviin. Tutkimuksissa on todettu, että työikäisillä demografisilla taustatekijöillä, kuten iällä, sukupuolella tai koulutuksella, ei ole vaikutusta sitoutumiseen. (Hentinen 2009.)
Sairauksien yleisyyttä voidaan tarkastella sen mukaan, kuinka paljon lääkkeiden erityiskorvauksen saajia on. Verenpainetaudin vuoksi lappilaisista sai erityskorvauksen 11,7 %, ja maakunnista Lapissa on neljänneksi eniten erityiskorvauksen saajia. Diabeteksen vuoksi erityiskorvattavuuteen lappilaisista oli oikeutettujen 6,3 %, ja oikeutettujen määrä on noussut vuodesta 2011 lähtien. Lapissa saa
erityiskorvattavuuden sepelvaltimotaudin vuoksi viidenneksi eniten maakunnista.
(THL, SOTKAnet 2014.)
Myös elintavoissa on eroa maakuntien välillä. Vaikka Lappi ei ole lihavuustilaston kärjessä, on Lapissa kuitenkin lihavia enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2013 lihavia oli koko väestössä 18 %, kun Lapissa lihavia oli yli
20 % väestöstä. Maakuntien välillä havaittiin kasvisten käytössä lähes kaksinkertaisia eroja. Lapissa käytettiin toiseksi vähiten kasviksia Kainuun jälkeen. (Kaikkonen ym. 2014.) Voita tai voi-kasvisöljyseosta päivittäin lappilaisista käytti noin
35 %, joka on hieman enemmän kuin koko maassa. Lappilaisista noin 15 % harrasti suositusten mukaista liikuntaa, ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomia oli
noin 27 %. Tämä on huomattavasti enemmän kuin keskimäärin koko maassa.
(Kaikkonen ym. 2013.)
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Tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyvää tutkimusta on tehty jo vuosikymmenten ajan laajasti eri maissa. Nämä tutkimukset ravitsemuksesta, liikunnasta, alkoholista, tupakoinnista sekä psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksesta ovat hoitosuositusten perustaa. Valtimotautien riskitekijöistä sekä riskitekijöihin vaikuttamisesta on kansallista ja kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Tutkimusten perusteella
tunnetaan hyvin se, mitkä ovat valtimotautien riskitekijät (Burke ym. 2007, Chiuve ym. 2011, Jensen ym. 2008, Lindström ym. 2013, Thompson ym. 2007) ja miten elintavoilla voidaan ennaltaehkäistä valtimotauteja (Lin ym. 2008, Roussell
ym. 2008). Lisäksi omaan hoitoon sitoutumista on tutkittu pitkäaikaissairailla
(Kemi ym. 2009, Kyngäs 1995, Lunnela 2011).
Interventioita ja niiden vaikuttavuutta on myös tutkittu paljon (Eriksson ym.
2009, Hamman ym. 2006, Lindström ym. 2006a, Maruthur ym. 2009, Saaristo
ym. 2010, Zannad ym. 2012). Tutkimuksissa on todettu, että interventioilla voidaan vaikuttaa elintapoihin, ja niiden avulla saadaan riskiprofiiliin toivottuja muutoksia (Roumen ym. 2009, Wylie-Rosett ym. 2006). Tutkimuksissa tutkittavina on
yleensä ollut henkilöitä, joilla on jo todettu sairaus, kuten tyypin 2 diabetes tai sepelvaltimotauti. Niiden osalta, jotka ovat lähtökohtaisesti terveitä mutta jotka
omaavat yhden tai useamman valtimotaudin riskitekijän, tarvitaan lisätietoa elintapamuutosinterventioista ja niiden vaikuttavuudesta.
Koska elintapamuutokseen sitoutuminen on tärkeää sekä yksilön että kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta, tarvitaan tutkimusta ja lisätietoa elintapamuutokseen sitoutumisesta. Tutkimusta riskiryhmiin kuuluvista on lisättävä, jotta
saadaan rakennettua heidän tarpeitaan vastaavia ohjausinterventioita. Myös tiettyihin ikäryhmiin kuuluvien osalta on tutkimustietoa lisättävä.
Tämä tutkimus liittyy 2007–2009 Lapin maakunnassa tehtyyn 40-vuotiaiden
sydänterveyden edistämishankkeeseen (SYTY-40). Hankkeeseen osallistumismahdollisuutta tarjottiin kaikille kunnille Lapissa. Hankkeen tavoitteena oli sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja näiden sairauksien ehkäisemisen tehostaminen riskiryhmässä. Hankkeeseen mukaan lähteneiden kuntien perusterveydenhuollot kutsuivat toteuttamisvuonna 40 vuotta täyttävät miehet ja naiset terveystarkastukseen, jossa tutkittiin valtimoterveyttä. Yksi kunta kutsui myös muita
ikäluokkia kutsuttavien määrän lisäämiseksi, jotta hankkeen toteuttaminen kunnassa olisi mielekästä. Kutsun mukana lähetettiin laboratoriolähete verikokeita
varten. Kuntien perusterveydenhuollon tehtävänä oli järjestää hankkeeseen kuuluvat terveystarkastukset, joissa tutkittiin valtimoterveyttä ja diabetesriskiä. Terveystarkastuksen lisäksi mukaan lähteneiden kuntien perusterveydenhuollon tehtävänä oli perustaa elintapojen muutosryhmä, vastata kyseisten ryhmien elintapa18

ohjauksesta ja järjestää seurantatapaamiset. Tämän tutkimuksen kohdejoukkona
olivat ne kyseiseen hankkeeseen osallistuneet henkilöt, jotka osallistuivat elintapaohjaukseen ja antoivat suostumuksensa tähän tutkimukseen.
Tämä tutkimus on hoitotieteen alan tutkimus, jonka tarkoituksena on kuvata
ja selittää sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluvien lappilaisten elintapoja ja ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan tutkittavien itsearvioimia ja raportoimia elintapoja ja verrataan niitä objektiivisiin ja antropometrisiin mittaustuloksiin. Tutkimuksessa kuvattavat asiat, kuten terveys, sitoutuminen ja elintapojen
muutos sekä interventio, ovat hoitotieteen tutkimuskenttään kuuluvia ilmiöitä.
Tutkimus on hoitotieteen soveltava tutkimus, ja tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on hoitotieteessä käytetty salutogeeninen lähestymistapa. Salutogeneesikäsite on yleisesti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja terveyden edistämisessä (Lindström & Eriksson 2005).
Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvataan ja selitetään sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluvien elintapoja, diabetesriskiä ja elintapamuutokseen yhteydessä olevia tekijöitä (Osajulkaisu I). Toisen osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää ohjausintervention vaikutusta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen (Osajulkaisu II). Kolmannen osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää tutkittavien itsearvioimia elintapoja ja verrata niitä
objektiivisiin ja antropometrisiin mittaustuloksiin (Osajulkaisu III).
Tässä tutkimuksessa käytetään termiä valtimotauti, jolla tarkoitetaan valtimoita ahtauttavia, diagnosoituja sairauksia, kuten sepelvaltimotautia ja tyypin 2
diabetestä (kuvio 1). Tutkimuksesta rajattiin pois ne valtimotauteihin liittyvät riskitekijät, joihin ei voida vaikuttaa, kuten perinnöllisyys, ikä ja sukupuoli. Verisuoniterveydellä tarkoitetaan verisuonissa valitsevaa tilaa, jota kuvataan verikoetulosten perusteella (fp-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, fP-Gluk) ja verenpaineella. Näistä käytetään käsitettä objektiiviset mittaukset. Antropometrisiä mittauksia ovat pituus, paino, painoindeksi (BMI:n kg/m2) ja vyötärönympärysmitta
(Barreira ym. 2012).
Elintapamuutoksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arjessa tapahtuvaa toimintaa, joka tähtää toimintojen ja valintojen muuttamiseen terveyttä edistävään
suuntaan ja joiden vaikutus on mitattavissa. Tässä tutkimuksessa elintavat rajattiin
ravitsemukseen, liikuntaan, alkoholin käyttöön ja tupakointiin. Psykososiaalisia
tekijöitä ei käsitellä tutkimusaineistossa, vaikka aihe kuului ohjausinterventioryhmien sisältöön.
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Valtimotaudit:

Riskitekijät:
Biologiset riskit:
• Korkea kolesteroli
• Korkea verenpaine
• Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
•
•
•
•

Sepelvaltimotauti
Tyypin 2 diabetes
Aivohalvaus
Perifeerinen valtimotauti

Elintapoihin liittyvät riskit:
• Epäterveelliset ravitsemustottumukset
• Vähäinen liikunta
• Tupakointi
• Kuormittuminen psykososiaalisten
tekijöiden kautta

Kuvio 1. Valtimotaudit ja niiden riskitekijät

Tässä tutkimuksessa tiedonhaku sijoittuu vuosille 2006–2014, jolloin tehtiin hakuja sähköisesti ja manuaalisesti. Manuaalinen tiedonhaku sisälsi muun muassa
artikkeleiden lähdeviitteiden läpikäyntiä sekä aiheeseen liittyvien lehtien seurantaa intensiivisesti. Lisäksi käytiin läpi muita aiheeseen liittyvää tietoa tuottavia
tahoja. Syyskuussa 2014 tehdyssä haussa hakukriteerinä olivat kaikki vuodesta
2000 alkaen tehdyt tutkimukset, jotka olivat englanninkielisiä ja joissa tutkimusjoukko vastasi tämän tutkimuksen tutkimusjoukkoa. Hakuprosessissa käytettiin
Medline- ja Cinahl-tietokantoja. Hakusanoina käytettiin seuraavia: myocardial,
ischemia, lifestyle, intervent, vascular, diseases, diabetes mellitus, type 2 risk factors sekä näiden yhdistelmiä. Hakutuloksesta otettiin lähempään tarkasteluun 260
osumaa, jotka otsikon perusteella vastasivat tätä tutkimusta. Hakusanoilla cardiovascular risk, lifestyle ja näiden eri yhdistelmillä saatuja osumia oli 162. Hakusanoilla diabetes ja lifestyle ja niiden erilaisilla yhdistelmillä osumia oli 51.
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2

Terveyttä kohden

Terveys on laaja käsite ja monin tavoin määritelty. Maailman terveysjärjestön,
WHO:n, vuonna 1948 julkaistua terveyden määritelmää on kritisoitu paljon eri
tahoilta. Terveyttä voidaan tarkastella eri tieteenalojen ihmis- ja terveyskäsitysten,
yhteiskuntapolitiikan sekä terveellisen ympäristön näkökulmasta (Lahtinen ym.
2003). Huber ym. (2011) ovat ehdottaneet terveyden uudeksi määritelmäksi seuraavaa: Terveys on yksilön kykyä sopeutua sosiaaliseen, fyysiseen tai tunneelämään liittyvään haasteeseen ja kykyä itse korjata tämän aiheuttamat häiriöt.
Terveys voidaan määrittää myös yksilön omina kokemuksina ja käsityksinä (Lahtinen ym. 2003). Terveyteen vaikuttavat ihmisen arvot ja asenteet, sairaudet, fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö mutta ennen kaikkea myös ihmisen omat kokemukset. Terveys ei ole stabiili vaan koko ajan muuttuva tila. (Huttunen 2012a.)
Huttunen (2012a) on todennut, että tärkein terveyden määritelmä on se, miten ihminen itse määrittelee terveytensä.
2.1

Salutogeeninen lähestymistapa terveyteen

Tämän tutkimuksen terveyskäsitys pohjautuu salutogeeniseen lähestymistapaan.
Tämän terveyslähtöisen salutogeneesi-käsitteen on kehittänyt Aaron Antonovsky
(Antonovsky 1979). Salutogeneesi keskittyy voimavaroihin ja antaa vastauksen
kysymykseen miksi ihmiset pysyvät terveinä vaikeuksista ja stressiä aiheuttavista
tekijöistä huolimatta (Antonovsky 1979, Antonovsky 1987, Lindström & Eriksson 2005). Salutogeneesin avaintekijät ovat ongelmanratkaisulähtöisyys ja kyky
käyttää olemassa olevia voimavaroja (Lindström & Eriksson 2005).
Pietilä & Häggman-Laitila (2006) ja Ylilehto (2005) nostavat esiin Antonovskyn määritelmän pohjalta, että salutogeneesillä tarkoitetaan terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia voimia. Käsitettä käytetään vastakohtana
patogeneesille, joka puolestaan kuvaa taudin kulkua ( Antonovsky 1979, Ylilehto
2005) ja keskittyy vajeisiin ja vastoinkäymisiin (Antonovsky 1979). Salutogeenisessa lähestymistavassa pyritään löytämään tekijöitä, joilla yksilön ajattelu saadaan siirtymään kohti terveyttä, ja ajattelussa luovutaan sairauden ja terveyden
jyrkästä kahtiajaosta (Pietilä & Häggman-Laitila 2006). Toisaalta Antonovsky piti
salutogeenista ja patogeenista ajattelua toisiaan täydentävinä (Antonovsky 1987).
Salutogeeninen terveyskäsitys koskee yksilön lisäksi myös ryhmien ja yhteiskunnan voimavarojen tunnistamista (Lindström & Eriksson 2010a).
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Antonovsky (1979) loi salutogeenisen lähestymistavan keskeiseksi käsitteeksi
koherenssin tunteen (sense of coherence, SOC). Koherenssilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suhtautumista asioihin, jolloin yksilö tunnistaa omat käytössään olevat voimavarat, kokee hallitsevansa kohtaamiaan haasteita ja kykenee ottamaan
voimavarat käyttöön. Koherenssin tunne ilmentyy elämäntilanteiden muuttuessa
yksilön luottamuksena omiin voimavaroihin. (Antonovsky 1979, Antonovsky
1987.) Yksilö, jolla on vahva koherenssin tunne, kokee elämäntilanteensa ja ympäristönsä ymmärrettäväksi sekä käytössä olevien voimavarojen avulla mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi (Antonovsky 1987). Lindström ja Eriksson
(2010a) ovat todenneet, että salutogeneesi muodostuu koherenssin tunteen lisäksi
myös muista tekijöistä.
Pietilän ym. (2008) mukaan hyvää terveyttä selittää, ennustaa ja ylläpitää
vahva koherenssin tunne ja sen myös nähtiin edistävän terveyttä ja elämänlaatua.
Pitkäaikaissairauteen mukautumisessa ja terveyden ylläpitämisessä koherenssin
tunne oli tärkeä tekijä, mikä lisää tunnetta sairauden hallittavuudesta (Pietilä ym.
2008). Koherenssin tunne on ihmisen sisäinen tapa ajatella, olla ja toimia (Pietilä
ym. 2013), ja se luo terveyttä ylläpitäviä asenteita sekä perustan itsensä hoitamiselle (Pietilä ym. 2008). Koherenssin tunteen on todettu lisääntyvän ja muuttuvan
iän myötä vahvemmaksi. Iän karttuessa vahva koherenssin tunne voi entisestäänkin lisääntyä (Lindström & Eriksson 2010b, Pietilä ym. 2013).

22

3

Elintapojen yhteys valtimoterveyteen

Elintavat ovat ensisijaisena tekijänä sydän- ja verisuoniterveyden ylläpitämisessä,
edistämisessä ja sairausriskin pienentämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa (Burke ym. 2007, Chiuve ym. 2011, Danaei ym. 2009, Jensen ym. 2008, Khaw ym. 2008, Kvaavik ym. 2010, Lindström ym. 2013, Maruthur ym. 2009, Perk ym. 2013, Stampfer ym. 2000, Thompson ym. 2003, Thompson ym. 2007). Maailmanlaajuisena terveysuhkana ovat väestön lihominen ja sen
seurauksena sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin 2 diabetes. Suomessa sairastaa tyypin 2 diabetesta noin 300 000 henkilöä, ja arviolta 200 000 henkilöä sairastaa sitä tietämättään (THL 2014a).
Vaikka sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävimpiä kuolinsyitä maailmanlaajuisesti (Perk ym. 2013), sydäntaudit ovat vähentyneet viimeisimpien vuosikymmenten kuluessa. Tämä selittyy pääasiassa LDL-kolesterolin pitoisuuksien
pienenemisellä ja verenpaineen laskulla. Sydänterveyden suotuisa kehitys tulevaisuudessa edellyttäisi ylipainoisuuden vähenemistä. (Finucane ym. 2011, Hardoon
ym. 2011.) Maailman terveysjärjestö (WHO) on valmistellut erityisen toimintaohjelman, jossa korostetaan elintapojen merkitystä sairauksien ehkäisemisessä
(WHO 2014). Myös Euroopan unioni on laatinut oman toimintaohjelman terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta kansanterveyden edistämiseksi (EU 2014).
Valtimoterveyteen vaikuttavat keskeiset elintavat
Elintavoista terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, kohtuullinen alkoholin
käyttö, tupakoimattomuus ja psykososiaalisten tekijöiden hallita, kuten liiallisen
stressin välttäminen sekä riittävä lepo ja uni, muodostavat kokonaisuuden, jolla
on keskeinen vaikutus valtimoterveyteen (Spring ym. 2014). Muuttamalla elintapoja voidaan välttää 80 % sepelvaltimotautitapauksista ja yli 90 % tyypin 2 diabetestapauksista (Chiuve ym. 2006, THL 2011). Tämän tutkimuksen teoriaosassa
tarkastellaan lähemmin ravitsemuksen, liikunnan, alkoholin ja tupakoinnin sekä
psykososiaalisten tekijöiden merkitystä valtimotauteihin.
Ravitsemus
Monipuolinen ravinto on hyvän terveyden pohja sekä terveyttä edistävä tekijä.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2014 uudet ravitsemussuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) pohjoismaisten ravitsemussuosi23

tusten pohjalta (Nordic Nutrition Recommendations 2012), jotka kumpikin perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Koko väestölle tarkoitetut terveyttä edistävät ravitsemussuositukset korostavat ruokavaliota kokonaisuutena. Kokonaisuus muodostuu eri ruoka-aineiden laadusta, määrästä ja merkityksestä ravintoaineiden lähteenä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.)
Ravitsemuksesta johtuvat valtimotaudin riskitekijät ilmenevät ylipainona ja
lihavuutena, korkeana seerumin kolesterolina ja verenpaineena sekä kohonneena
veren glukoosipitoisuutena (Goigeo 2008, Nordestgaard ym. 2012). Valtimosairausriskin pienentämisessä nämä tekijät korostuvat erityisesti ylipainoisilla ja lihavilla (De Bacquer ym. 2013, Global Burden of Metabolic Risk Factors for
Chronic Diseases Collaboration (BMI Mediated Effects) ym. 2014).
Valtimoterveyden edistämisessä ja valtimosairausriskin pienentämisessä ravinto on keskeinen tekijä (Coulston ym. 2008, Dehghan ym. 2012, Lin ym. 2008,
Roussell ym. 2008). Ruokavaliossa korostuu päivittäinen tyydyttymättömän rasvan käyttö (Hooper ym. 2012b, Howard ym. 2006, Mozaffarian ym. 2010), kuitujen ja kasvisten riittävä saanti (Chuang ym. 2012, Joshipura ym. 2001, Lindström
ym. 2006b, McCall ym. 2009, Threapleton ym. 2013) sekä suolan kohtuullinen
määrä (He ym. 2013, Hooper ym. 2003, Steffen 2014, Taylor ym. 2011). Keskeistä ovat myös energian saannin vähentäminen ja ruokailurytmi.
Välimerenruokavaliolla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia valtimoterveyteen (Estruch ym. 2013, Martinez-Gonzalez ym. 2011, Sofi ym. 2008). Pohjoismaissa on vastaava, omista raaka-aineista koottu Itämeren eli pohjoismainen
ruokavalio, jolla on todettu samoja terveysvaikutuksia (Adamsson ym. 2011,
Adamsson ym. 2012, Uusitupa ym. 2013). Valtimoterveyden edistämiseen sekä
erityisesti korkean verenpaineen ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn käytetään tuloksekkaasti myös DASH-ruokavaliota (Dietary Approaches
to Stop Hypertension) (Champagne 2006, Chen ym. 2010, Fung ym. 2008).
Liikunta
Liikunnan vaikutusta kansanterveyteen on tutkittu laajasti (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008). Fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välillä on
todettu olevan selkeä yhteys. Liikunta edistää ja ylläpitää valtimoterveyttä (Arsenault ym. 2010, Bassuk & Manson 2005, Hu ym. 2005, Lee ym. 2011, Sigal ym.
2004, Warburton ym. 2010), ja riittävä liikunta auttaa painonhallinnassa. Liikunnan ja terveyden väliseen suhteeseen vaikuttavat perimä, elintavat sekä yksilölliset ominaisuudet (Bouchard & Shaphard 1994). Liikunnan ja terveyden välillä
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vallitsee annosvaste-suhde, eli liikunnan keston, toistotiheyden ja kuormittavuuden lisääntyessä terveyshyödyt lisääntyvät (Kesäniemi ym. 2001, Loprinzi ym.
2013, Samitz ym. 2011, Thompson ym. 2003, Williams 2013).
Huono kunto on riski terveydelle (Blair ym. 1996). Terveyden edistämisen ja
valtimotautien ehkäisyn kannalta fyysisen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen
ovat tärkeitä (Lakka ym. 1994, Lee ym. 2011, Myers ym. 2002, Vigen ym. 2012,
Willis ym. 2012). Liikunta myötävaikuttaa terveyteen ja ehkäisee valtimotautien
oireita, vaikka henkilöllä olisi muitakin riskitekijöitä, kuten ylipaino tai todettu
valtimotauti (Sesso ym. 2000, Yates ym. 2014). Liikunta auttaa myös alentamaan
kohonnutta verenpainetta (Chudyk & Petrella 2011, Cornelissen & Smart 2013).
Yhdysvaltain terveysvirasto on julkaissut minimisuositukset terveyttä edistävälle liikunnalle (U.S Department of Health and Human Services. 2008). Nämä
samat suositukset ovat käytössä myös Suomessa, ja ne tunnetaan ns. liikuntapiirakkana (UKK-instituutti 2014). Suomalaisista työikäisistä noin puolet liikkuu
terveysliikunnan suositusten mukaisen määrän kestävyysliikuntaa (Husu ym.
2011).
Kaikella liikunnalla on todettu olevan myönteinen vaikutus terveyteen. Jopa
kevyellä tai kohtalaisella työliikunnalla ja työmatkaliikunnalla on havaittu olevan
positiivisia vaikutuksia valtimoterveyteen. Vastaavasti fyysisesti kuormittavasta
työstä ei ole havaittu samanlaisia terveysvaikutuksia. (Held ym. 2012, Hu ym.
2007, Samitz ym. 2011.) Liiallisen istumisen on todettu altistavan sairauksille
(Kim ym. 2013, Thorp ym. 2010, Wijndaele ym. 2010, Wijndaele ym. 2011).
Liikunnasta puhuttaessa käytetään termejä arki- ja kuntoliikunta, joita myös
tässä tutkimuksessa käytetään. Valtimotautien kannalta optimaalisinta on säännöllinen kestävyysliikunta (Chudyk & Petrella 2011, Lakka ym. 1994), mutta lihaskuntoliikunta tulee myös huomioida liikuntaohjelmassa (Chudyk & Petrella
2011). Säännöllinen liikunta (Lakka ym. 1994, Sesso ym. 2000, Swift ym. 2013,
Thompson ym. 2003) ja terveellinen ja monipuolinen ruokavalio (Hartley ym.
2013, Hooper ym. 2001, Hooper ym. 2012a, Hu 2003, Mozaffarian ym. 2011)
yhdessä voivat vaikuttaa valtimotaudin riskitekijöitä pienentävästi.
Alkoholi
Valtimotautien ja alkoholinkäytön välinen suhde on J-kirjaimen muotoinen (Huttunen 2012a, Miettinen 2014). Tutkimukset ovat osoittaneet, että kohtuullisella
alkoholin käytöllä voi olla jopa edullisia vaikutuksia valtimotauteihin. Kuitenkaan
kaikki tutkijat eivät ole samaa mieltä ja korostavat yksilöiden välisiä eroja. Yh25

teisymmärrys vallitsee siitä, että runsaalla alkoholin käytöllä on negatiivinen vaikutus terveyteen, ja erityisesti se vaikuttaa valtimotautien syntyyn. (Brien ym.
2011, Huttunen 2012b, Miettinen 2014.) Alkoholin vaikutus riskiin vaihtelee perinnöllisten tekijöiden mukaan. Erityisen runsas ja pitkäaikainen alkoholin käyttö
nostaa verenpainetta ja aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä sekä lisää aivohalvauksen riskiä. (Miettinen 2014.) Alkoholissa on yhtä paljon energiaa kuin rasvassa, ja
tämän runsaan energiapitoisuuden vuoksi alkoholi altistaa lihomiselle sekä vaikeuttaa laihduttamista ja painonhallintaa (Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus
2013).
Tupakointi
Tupakointi on terveydelle selkeä riskitekijä ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja.
Tupakointi aiheuttaa maailmanlaajuisesti 5 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa
vuodessa. Vuosittain tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee Suomessa
4000–6000 henkeä. (Jousilahti & Borodulin 2012.)
Tupakka on keskeinen valtimotautien riskitekijä (Clair ym. 2013, D'Agostino
ym. 2008, Taylor ym. 1998). Valtimotaudin riski puolittuu vuodessa tupakoinnin
lopettamisesta kaikenikäisillä (Jousilahti & Borodulin 2012), ja jos tupakointi lopetetaan ennen 40 ikävuotta, se vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä 90 %
(Jha ym. 2013). Henkilöillä, jotka olivat olleet tupakoimatta neljä vuotta, oli 54 %
pienempi riski sairastua valtimotauteihin ja sydänsairauteen (Clair ym. 2013). Sepelvaltimotaudin sairastumisriski on suurempi tupakoivilla naisilla kuin miehillä
(Shaw ym. 2006). Niillä henkilöillä, joilla ei ole todettu diabetesta, tupakoinnin
lopettaminen vaikuttaa terveyteen edullisimmin (Clair ym. 2013). Tupakoivilla
ylipainoisilla henkilöillä on merkittävästi kohonnut sairastumisriski verrattuna tupakoimattomiin ylipainoisiin (Akbartabartoori ym. 2006).
Psykososiaaliset tekijät
Valtimotaudeilla on havaittu olevan yhteys patogeneettisiin tekijöihin eri psykososiaalisten tekijöiden kautta (Rozanski ym. 1999). Näitä ovat muun muassa koettu stressi ja depressio (Nabi ym. 2013, Perk ym. 2013, Pyykkönen 2012, Virtanen
ym. 2014) sekä unen määrä ja laatu (Ayas ym. 2003, Bjorvatn ym. 2007,
Gangwisch ym. 2006, Gangwisch ym. 2010, Yaggi ym. 2006). Stressittömyydellä
ja riittävällä unella on todettu olevan valtimoterveyttä edistävä vaikutus (Yaggi
ym. 2006). Stressin ja unen riittävyyden vaikutusta valtimotauteihin on tutkittu
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pitkään, mutta positiivisten tuntemusten terveyttä edistävä vaikutus on jäänyt vähäisemmälle tutkimukselle (Boehm ym. 2011). Positiivisella elämänasenteella ja
positiivisilla tuntemuksilla sekä tyytyväisyydellä omaan elämään voi edistää sydänterveyttä (Boehm ym. 2011, Davidson ym. 2010).
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4

Elintapamuutos ja muutokseen sitoutuminen

Elintapamuutos on prosessi (Mahoney 1991), joka etenee asteittain ja johon liittyy erilaisia vaiheita (Mustajoki 1998). Salutogeenisen ajattelun tavoitteena on
löytää keinoja, joilla terveys-sairaus-jatkumolla saadaan yksilö siirtymään kohti
terveyttä ja tuetaan yksilön terveyden resursseja (Lindström & Eriksson 2009,
Ylilehto 2005). Elintapamuutos on käyttäytymisen muuttamista terveyttä edistävään suuntaan. Elintapojen muuttaminen on pitkä ja aikaa vievä tapahtumasarja
yksittäisen tapahtuman sijaan (Lakerveld ym. 2008a, Mustajoki 1998).
Elintapamuutoksessa muutos ja oppiminen ovat kietoutuneena toisiinsa (Mahoney 1991). Muutoksen tekijän tulee oppia uusia tapoja havaita sekä mennyttä
(Rupponen ym. 2000) että nykytilaa muutoksen käynnistämiseksi. Hänen tulee
havaita tulevia tapahtumia sekä omaksua uusia toimintatapoja ja niihin liittyviä
tunteita. Muutoksessa tulee muuttaa aikaisemmin opittua ja arjessa jo mukana
olevia asioita. (Absetz & Hankonen 2011, Rupponen ym. 2000.)
Muutos ei välttämättä ole heti havaittavissa oleva teko, vaan se voi olla uudenlainen suhde tai suhtautumistapa johonkin asiaan (Koponen 2002). Tavoitteena on, että elintapamuutosta tekevät oppivat hallitsemaan asioita syvätasolla, jolloin opittu asia muistetaan pitempään ja opittua osataan soveltaa uusiin tilanteisiin
(Shemeikka 2005).
Muutoksen tekijän tulee olla aktiivinen oman elämänsä asiantuntija (Kettunen
2001, Kyngäs ym. 2007, Mikkola 2006, Poskiparta 1997), ja hänellä on oltava
valmiudet muutoksen läpiviemiseen sekä kykyä ottaa vastuuta tekemisistään.
(Kyngäs ym. 2007, Rupponen ym. 2000.) Muutosprosessit sisältävät paljon niin
kutsuttua hiljaista tietoa eli subjektiivista kokemusperäistä tietoa, ja muutosprosessi on aina yksilöllinen (Koponen 2002). On todettu, että elintapasairauksien
riskiryhmään kuuluvat ja jo sairastuneet hyötyvät elintapamuutoksesta (Absetz &
Hankonen 2011).
Elintapamuutoksen taustalla on teorioita ja käsitteitä. Schwarzeri (2008) loi
terveyskäyttäytymisen prosessimallin (HAPA, Health Action Process Approach),
jossa motivoitumisvaiheen muodostavat pystyvyys, riskin tunnistaminen ja usko
muutoksen hyötyyn. Tässä tutkimuksessa elintapamuutosta tarkastellaan sitoutumiskäsitteen kautta.

29

4.1

Interventiot elintapamuutosten käynnistäjänä

Elintapamuutoksen käynnistäjänä voi toimia terveydenhuollossa järjestetty ohjausinterventio. Nothwehr (2008) on todennut, että valtaosa elintapamuutoksista
tapahtuu virallisten interventioiden ulkopuolella, ja niihin vaikuttaa sosiaaliset ja
ympäristötekijät, kuten ruuan saatavuus ja median viestintä. Interventiolla tarkoitetaan työmuotoa, toimintamallia tai ohjauskäytäntöä, jolla tavoitellaan elintapamuutoksien kautta sairastumisriskien pienentämistä sekä parempaa terveyttä.
Keskeinen tavoite interventiossa on tukea osallistujia tekemään terveyspäätöksiä
ja elintapamuutoksia. (Heinonen ym. 2010.)
Interventioiden sisältö ja toteutus voivat vaihdella suurestikin. Elintapainterventiot voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä, ja joskus intervention osallistujat voivat olla yhteisestä yhteisöstä, esimerkiksi samalta työpaikalta. Ryhmäinterventiossa korostuu yhteisöllisyys muutokseen vaikuttavana tekijänä (Makrilakis ym. 2010, Simmons ym. 2008).
Interventio voi olla joko primaaripreventiota tai sekundaaripreventiota. Primaaripreventiolla tarkoitetaan terveisiin henkilöihin kohdistuvaa interventiota,
jossa tavoitteena on elintapoihin vaikuttamalla estää valtimotautien syntyminen.
Sekundaaripreventiolla pyritään vaikuttamaan riskitekijöihin sekä sellaisiin henkilöihin, joilla on jo todettu valtimosairaus ja siitä seurannut esimerkiksi sydänsairaus. (Perk ym. 2013.) Valtimotaudin ennaltaehkäisyssä primaari- ja sekundaariprevention välinen ero on liukuva, koska oireettomilla voi olla yhtä suuri tai jopa
suurempi valtimosairaustapahtuman riski kuin jo sairastuneilla (Dyslipidemiat:
Käypä hoito -suositus 2013).
Intervention sisältö voidaan rakentaa niin, että kaikilla siihen osallistuvilla on
yhteinen riskitekijä, kuten paino, johon pyritään vaikuttamaan (Rees ym. 2013).
Interventio sisältää mahdollisuuden vaikuttaa myös useampaan riskitekijään (Winett ym. 2011), jolloin jokaisen osallistujan on hyvä valita yksi riskitekijä, mitä
haluaa muuttaa.
Ohjauksen suunnitelmallisuuden lisäksi interventiossa korostuu tavoitteellisuus sekä vuorovaikutuksellinen prosessiluonne (Heinonen ym. 2010). Interventiot perustuvat usein joko kokonaan tai osittain erilaisille teorioille ja malleille
(Absetz & Hankonen 2011), kuten kognitiivis-behavioristinen malli (Burke ym.
2007, Lakerveld ym. 2008a, Perk ym. 2013), motivoiva haastattelu (Lakerveld
ym. 2013, Linden ym. 2010, Madson ym. 2009, Mustajoki & Kunnamo 2009) tai
muutosvaihemalli (Fernandez ym. 2009, Prochaska & Velicer 1997). Lähtökohta-
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na on, että interventioon osallistuva on tietoinen riskitekijöistään sekä ymmärtää
ja hyväksyy ne (Montinaro ym. 2008).
Elintapamuutoksen ohjaamisessa interventioissa käytetään usein perinteistä
ryhmätapaamista kasvokkain. Nykyisin otetaan avuksi usein myös teknologiaa
(Aldana ym. 2008, Stuckey ym. 2013, Thiboutot ym. 2010). Teknologiaa voidaan
hyödyntää niin, että koko interventio-ohjaus perustuu teknologian käyttöön tai että teknologia on osana perinteistä ryhmätapaamista (Caldwell ym. 2005, Eriksson
ym. 2009, Green ym. 2002, Kolt ym. 2007, Winett ym. 2011, Wolf ym. 2009).
Teknologisten sovellutusten kehittyessä muun muassa sosiaalinen media tarjoaa
uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla osallistujia tapaamisten ja seurantapaamisten välillä. Teknologia antaa myös mahdollisuuden vertaistukeen. Laws
ym. (2012) ja, Laws ym. (2013) ovat tutkineet interventioihin osallistumattomuutta ja todenneet, että syyt ovat ulkoisia, kuten työvelvoitteet ja hankala pääsy interventiotapaamisiin.
Kestoltaan interventiot vaihtelevat 3-6 kuukaudesta jopa kolmeen vuoteen sisältäen usein myös seurantatapaamiset (Eriksson ym. 2009, Maruthur ym. 2009).
Intervention tapaamistiheydellä ja koko interventioprosessin kestolla on merkitystä intervention onnistumisen kannalta (Richman ym. 2001).
4.2

Intervention vaikuttavuus elintapoihin

Intervention vaikuttavuutta arvioitaessa on syytä erottaa kaksi vaikuttavuuden
mittaamisen tasoa, jotka ovat välitulokset ja pitkän aikavälin muutokset (Kiiskinen ym. 2008, Salmela ym. 2010). Välituloksia voidaan tarkastella muutoksina
yksilön käyttäytymisen osatekijöissä sekä biologisissa riskitekijöissä ja elintavoissa. Nämä muutokset vaikuttavat pitkällä aikavälillä myönteisesti terveyteen ja
hyvinvointiin. ( Salmea ym. 2010.) Salme ym. (2010) ovatkin määritelleet käsitteen vaikuttavuus siten, että sekä välitulokset että pitkän aikavälin muutokset ovat
elintapaohjauksen toivottuja lopputuloksia. Vaikuttavuuden osoittamiseksi valtaosa interventiotutkimuksista käyttää ensisijaisesti niin kutsuttuja välitulosmittareita (Kiiskinen ym. 2008).
Interventioilla on todettu olevan monentasoisia vaikutuksia. Vaikutusta voidaan arvioida sekä yksilön terveyden että kansanterveyden näkökulmasta. Interventioilla voidaan merkittävästi parantaa elintapoja ja ennaltaehkäistä sairauksien
puhkeamista terveilläkin henkilöillä, joilla ei vielä ole todettu sairautta mutta joilla on geneettinen riski sairastua (Brekke ym. 2005a).
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Interventioilla osana elintapamuutosprosessia voidaan vaikuttaa valtimotautien riskitekijöiden pienentämiseen sekä riskien vähentämiseen (Artinian ym.
2010, Brown ym. 2009, Elmer ym. 2006, Eriksson ym. 2009, Galani & Schneider
2007, Hamman ym. 2006, Lindström ym. 2006a, Maruthur ym. 2009, Saaristo
ym. 2010, Shai ym. 2010, Wolf ym. 2009, Zannad ym. 2012) ja niiden avulla voidaan merkittävästi estää valtimotautien syntymistä (Maruthur ym. 2009, Moore
ym. 2011, Sone ym. 2010) sekä hidastaa näiden sairauksien etenemistä (Balady
ym. 2007, Clark ym. 2005).
Interventioilla on tutkitusti saavutettu pysyviä muutoksia terveydessä ja riskiprofiilissa (Roumen ym. 2009, Wylie-Rosett ym. 2006). Wylie-Rosett ym. (2006)
saavuttivat vaikuttavia tuloksia diabeteksen riskiprofiilin muutoksessa eli diabeteksen sairastumisriskin pienentämisessä yksilöidyllä ja pitkäaikaisella interventiolla, jossa oltiin toistuvasti yhteydessä ohjaajaan. Kyseisen intervention pääteemoja olivat ruokavalio, liikunta sekä henkilön omat toimintamallit (Wylie-Rosett
ym. 2006). On myös tutkimuksia, joissa interventiolla ei ole saavutettu merkittäviä muutoksia varsinaisten valtimotautien esiintyvyydessä. Jorgensen ym. (2014)
ovat tutkineet viisi vuotta kestäneen intervention vaikutusta sydäninfarktin tai aivohalvauksen esiintyvyyteen. Interventio suunniteltiin perusteellisen alkukartoituksen pohjalta, missä arvioitiin henkilön riskiä saada sydänsairaus, ja interventiolla pyrittiin vaikuttamaan henkilön nykyisiin elintapoihin. Tutkimuksessa ei havaittu vaikutusta näiden sairauksien esiintyvyyteen, vaikkakin merkittäviä elintapamuutoksia tapahtui interventioiden aikana (Jorgensen ym. 2014).
Joissakin tutkimuksissa on todettu, että elintapainterventioilla saadaan vaikuttavampia tuloksia verrattuna lääkitykseen korkean riskin henkilöillä (Molitch ym.
2003). Kun interventiot sisältävät sekä liikunnan että ravitsemuksen ohjausta,
saavutetaan vaikuttavia tuloksia sekä valtimotautien riskitekijöiden (Adedeji ym.
2011, Bo ym. 2007, Costa ym. 2012) että kustannustehokkuuden näkökulmasta
(Bertram ym. 2010, Costa ym. 2011, Cottell ym. 2011).
de Wauren ym. (2013) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan monipuolisella interventiolla, mikä sisältää useampaan elintapojen osatekijään liittyvää
ohjausta ja mikä tähtää useamman riskitekijän pienentämiseen, saadaan merkittäviä tuloksia aikaan valtimotautien riskitekijöiden pienentämisessä sekä oireellisilla että oireettomilla henkilöillä (de Waure 2013).
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4.3

Elintapojen arviointi

Omien elintapojen arviointi on paras lähtökohta elintapamuutoksen toteuttamiseen. Itsearviointi voi olla haasteellista, sillä se vaatii aktiivista ja tietoista toimintaa. Itsearviointiin ja -raportointiin on käytössä erilaisia menetelmiä ja mittareita,
kuten ruoka- ja liikuntapäiväkirjoja sekä erilaisia testejä ja kyselyjä (Sydänliitto
2014). Nykyteknologia mahdollistaa myös erilaisten asioiden seurannan ja raportoinnin mittausdatan pohjalta. Tällaisia ovat esimerkiksi aktiivisuusmittarit, joilla
seurataan liikunnan määrää ja rasittavuutta.
Elintapamuutoksen tarpeen määrittelyn voi tehdä muutoksentekijän itsensä lisäksi hänen lähipiiri sekä terveydenhuollon ammattilaiset. Terveydenhuollon
ammattilaisten käytössä on elintapaohjauskeskustelut (Kettunen ym. 2006). Näiden keskusteluiden tukena voidaan käyttää verikokeita ja antropometrisiä mittauksia muutoksen tarpeen määrittämisessä. Terveydenhuollon ammattilaisen
kanssa käytävä keskustelu on tärkeä ”peili” omille arvioille.
Terveystietoisuuden kasvaessa omien elintapojen arviointi- ja raportointitarve
lisääntyvät. Itsearviointi ei välttämättä vastaa arvioijan toteutuneita elintapoja. On
tutkittu, että kehonkuva, ylikorostunut ruokahalu, masennus ja ahdistus liittyvät
virheelliseen raportointiin (Maurer ym. 2006). Myös terveys- ja kauneusihanteet
sekä yleisesti hyväksytty mielipide voivat vaikuttaa omien elintapojen arviointiin
ja raportointiin, kuten tupakanpolttoon, energian saantiin ja alkoholin käyttöön
(Brener ym. 2003, Paturi ym. 2008).
Elintapojen itsearviointiin ja raportointiin vaikuttaa arvioitsijan kognitiiviset
tekijät, kuten muisti ja ymmärrys (Brener ym. 2003, Shephard 2003), sekä tunnetila, jolla on vaikutusta muistiin ja päätöksentekoon (Nummenmaa 2006). Myös
kansallisuudella (Mozaffarian ym. 2011) sekä tilannekohtaisilla tekijöillä, kuten
nälkä, jano ja väsymys (Brener ym. 2003), on todettu olevan merkitystä. Itsetunnolla ja moraalikäsityksellä voi olla vaikutusta omien elintapojen raportoinnissa
ja arvioinnissa.
Ylipainoisten henkilöiden on havaittu raportoivan elintapojaan paremmiksi
kuin ne todellisuudessa ovat, ja tätä kutsutaan yliraportoinniksi (Bailey ym. 2007,
Maurer ym. 2006, Novotny ym. 2003, Scagliusi ym. 2003). Esimerkiksi Schelling
ym. (2009) ovat todenneet, että ylipainoisilla on taipumus yliraportoida liikunnan
määrää. Aliraportointia sen sijaan voi tapahtua muun muassa ruokapäiväkirjan
täyttämisessä. Erityisesti naisilla, ylipainoisilla ja vähemmän koulutetuilla on tutkitusti taipumus aliraportointiin (Bailey ym. 2007, Haskell ym. 2007, Jurges
2007), jolloin ravinnon määrä ilmoitetaan pienempänä todellisuuteen verrattuna.
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Vaikka elintapojen arviointiin liittyykin epätarkkuutta, silti se on menetelmänä oleellinen osa elintapamuutosta. Jotta muutoksentekijä etenee muutosprosessissaan, hän tarvitsee arviointia työvälineenä voidakseen hahmottaa muutoksen
lähtötilannetta ja etenemistä.
4.4

Elintapamuutokseen sitoutuminen

Muutosprosessiin sitoutuminen tapahtuu tunteiden kautta (Koponen 2002). Nykytilaa voidaan arvioida ajattelun kautta, tavoitteet voidaan asettaa tahdonponnistuksin ja muutostoimenpiteisiin voidaan ryhtyä (Koponen 2002), mutta sitoutuminen muutokseen tapahtuu vasta, kun tunteet ovat ajattelun rinnalla päätöksenteossa mukana (Petäjä 2002). Elintapamuutoksessa on tärkeää löytää tasapaino
tunnetasolla (Whittemore ym. 2002). Muutokseen sitoutuminen viittaa siihen,
kuinka tavoittelemisen arvoisena ja merkityksellisenä muutoksentekijä pitää kyseistä tavoitetta sekä miten innokas hän on pitämään siitä kiinni huolimatta esteistä ja vastoinkäymisistä (Ruohotie 1998).
Sitoutuminen elintapamuutokseen on vastuullista, tavoitteellista ja aktiivista
toimintaa. Toiminta tähtää itsensä hoitamiseen terveyden edellyttämällä tavalla
yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön kanssa (Kyngäs 1999, Kyngäs 2007,
Kyngäs & Hentinen 1997, Kääriäinen ym. 2013). Pelkästään ohjeiden noudattaminen ei tarkoita hoitoon sitoutumista, vaan siihen liittyy myös tapa toimia (Kyngäs & Hentinen 1997) ja hyväksyminen tunnetasolla.
Hoitoon sitoutumisen käsitteisiin kuuluvat hoidon toteuttaminen, vastuullisuus ja yhteistyö lääkärin kanssa nivoutuneena yhteen (Kyngäs & Hentinen
1997). Sitoutuminen on käsitteenä lähellä itsehallintaa merkitykseltään ja sisällöltään (Hentinen 2009). Moniulotteisena ilmiönä elintapamuutokseen sitoutumiseen
vaikuttavat muutoksentekijästä itsestään ja hänen ympäristöstään johtuvat tekijät.
Elintapamuutokseen sitoutumiseen ja toteuttamiseen tarvitaan tietoa, taitoa ja
ymmärrystä. Sitoutumisen kannalta on merkittävää, millainen muutos on kyseessä
ja mitä se edellyttää (Hentinen 2009) sekä se, missä vaiheessa muutosprosessia
henkilö on (Prochaska & Velicer 1997).
Elintapamuutoksen tekeminen on sidoksissa elämäntilanteeseen. Ulkoisten
tekijöiden katsotaan joko vahvistavan tai estävän ihmisen toimintaa (Shemeikka
2005). Elintapamuutokseen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat pystyvyyden
kokeminen (Anderson ym. 2007, Ashford ym. 2010, Bandura 2004, Sol ym.
2010, Strachan & Brawley 2009), motivaatio (Lakerveld ym. 2008a, Lakerveld
ym. 2008b, Markland ym. 2005, Schelling ym. 2009), sosiaalinen tuki (Anderson
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ym. 2007, Barth ym. 2010, Fischer Aggarwal ym. 2008) sekä ammattilaisen tuki
ja ohjaus (Absetz & Hankonen 2011, Kotseva ym. 2009, Lunnela ym. 2011). Uusien elintapojen omaksuminen ja niihin sitoutuminen pitkällä aikavälillä on haastavaa (Artinian ym. 2010).
EUROASPIRE III -tutkimuksessa todettiin, että henkilöt, joilla on korkea
riski sairastua valtimotauteihin, eivät sitoudu terveellisiin elintapoihin tai että
elintapamuutokseen sitoutumisen on todettu olevan heikkoa (Kotseva ym. 2009).
Sitoutumista lisäävät todettujen riskitekijöiden sisäistäminen, tietoisuus epäterveellisistä elintavoista sekä niiden aiheuttamien valtimotautien ymmärtäminen
(Stafford ym. 2008). Henkilö, joka ei tunnista mahdollista terveysriskiä, on taipuvainen jättämään muutosprosessin kesken (Steptoe ym. 1999). Erityisesti lihavuuden hallinnassa muutokseen sitoutumisen on todettu olevan vähäisempää
(Richman ym. 2001, Toft ym. 2007). Kuitenkin sitoutuminen terveellisiin elintapoihin on yhteydessä pienempään riskiin sairastua valtimotautiin (Chiuve ym.
2006).
4.5

Tutkimuksen viitekehys

Tämän tutkimuksen viitekehys on kuvattu kuviossa 2, jossa esitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden suhteet toisiinsa. Jokaisella kuviossa esitellyllä
käsitteellä on vahva yhteys terveyteen (kuvio 2).
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Elintapojen
arviointi

Terveys

Riskitekijät

Interventio
• Osallistujan tiedot ja
taidot elintapa‐
muutokseen
vahvistuu

Salutogeeninen lähestymistapa
• Ammattilaisten koulutus
• Intervention sisältö

Kuvio 2. Tutkimuksen viitekehys.
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Sitoutuminen

Elintapamuutos

Valtimoterveys

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suosituksiin ja ohjeisiin sitoutuminen
vapaehtoisuus muutokseen
muutoksen merkitys
halu huolehtia itsestä
vastuu omasta terveydestä
pystyvyyden kokeminen
muutosvalmiuden kokeminen
ennakkoluulottomuus muutokseen
perheen ja ystävien tuki muutokseen
motivaatio muutokseen ja oma hoitoon
huoli nykyisistä elintavoista
ryhmältä ja ohjaajalta saatava tuki

5

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää sydän- ja verisuonisairauksien
riskiryhmään kuuluvien lappilaisten elintapoja ja ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan tutkittavien itsearvioimia ja raportoimia elintapoja ja verrataan niitä objektiivisiin ja antropometrisiin mittaustuloksiin.
Tutkimus sisältää kolme osatutkimusta.
Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvataan ja selitetään sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluvien elintapoja, diabetesriskiä ja elintapamuutokseen
yhteydessä olevia tekijöitä (Osajulkaisu I). Tutkimuksessa vastataan seuraaviin
kysymyksiin:
1.
2.
3.

Millainen on verisuoniterveys vuosina 1966–1970 syntyneillä lappilaisilla,
joilla on todettu sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä?
Kuinka suuri on tutkittavien henkilöiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen?
Mitkä tekijät ovat yhteydessä elintapamuutokseen sitoutumiseen?

Toisen osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää ohjausintervention vaikutusta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen (Osajulkaisu II). Tutkimuksessa vastataan seuraavaan kysymykseen:
1.

Millainen on intervention vaikutus elintapamuutokseen ja siihen sitoutumiseen?

Kolmannen osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää tutkittavien itsearvioimia elintapoja ja verrata niitä objektiivisiin ja antropometrisiin mittaustuloksiin (Osajulkaisu III). Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.

Millaiset ovat tutkittavien elintavat ja verisuoniterveys?
Millaiseksi tutkittavat arvioivat omia elintapojaan ja verisuoniterveyttään?
Miten itsearvioidut ja -raportoidut elintavat vastaavat objektiivisia ja antropometrisiä mittaustuloksia?
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6

Tutkimusasetelma ja menetelmät

Tämä tutkimus oli interventiotutkimus, joka sisälsi intervention lisäksi kolme mittausta: nollamittaus sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittaukset. Kuviossa 3 on
kuvattu jokaisen mittauksen sisältö (kuvio 3).
Nolla‐mittaus:
o Verisuoniterveys

o Elintapa‐ ja sitoutumiskysely
o Liikunta‐ ja ruokapäiväkirjat

• fP‐Kol, fP‐Kol‐ LDL
• fP‐Kol‐HDL, fP‐Gluk

o Antropometriset mittaukset
o Verenpainemittaus
o Tyypin 2 diabeteksen riskitesti

o Aineistonkeruuajankohta: 2007–2009
o Osajulkaisut I, II, III

Interventioteemat:
o ravinto
o miesten ja naisten
o liikunta
sydänterveys
o henkinen hyvinvointi
o alkoholin käyttö
o tupakointi

6 kuukauden seurantamittaus:
o Verisuoniterveys

o Elintapa‐ ja sitoutumiskysely
o Liikunta‐ ja ruokapäiväkirjat

• fP‐Kol, fP‐Kol‐ LDL
• fP‐Kol‐HDL, fP‐Gluk

o Antropometriset mittaukset
o Tyypin 2 diabeteksen riskitesti

o Aineistonkeruuajankohta: 2007–2009
o Osajulkaisu II

12 kuukauden seurantamittaus:
o Verisuoniterveys
• fP‐Kol, fP‐Kol‐ LDL
• fP‐Kol‐HDL, fP‐Gluk

o Antropometriset mittaukset
o Verenpainemittaus
o Tyypin 2 diabeteksen riskitesti

o Elintapa‐ ja sitoutumiskysely
o Liikunta‐ ja ruokapäiväkirjat
o Aineistonkeruuajankohta: 2007–2009
o Osajulkaisu II

Kuvio 3. Tutkimusasetelma.

Taulukossa 1 on esitelty tutkimuksen kulku, jossa kuvataan tutkimuksen tarkoitus
eri mittauksissa, tutkimusaineiston muodostuminen, tutkimuksen osallistujat sekä
analyysimenetelmät (taulukko 1).
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Taulukko 1. Tutkimuksen kulku.
Tutkimuksen vaihe

Nollamittaus

Nollamittaus, 6 ja 12 kk

Nollamittaus

seuranta
Tutkimuksen

Kuvata ja selittää sydän- ja Kuvata ja selittää

Kuvata ja selittää

tarkoitus

verisuonisairauksien

ohjusintervention

tutkittavien itsearvioimia

riskiryhmään kuuluvien

vaikutusta elintapoihin ja

elintapoja ja verrata niitä

elintapoja, diabetesriskiä ja elintapamuutokseen

objektiivisiin ja

elintapamuutokseen

antropometrisiin

sitoutumiseen

yhteydessä olevia tekijöitä
Tutkimusaineisto

objektiiviset ja

mittaustuloksiin
objektiiviset ja

objektiiviset ja

antropometriset mittaukset antropometriset mittaukset antropometriset mittaukset
tyypin 2 diabeteksen

tyypin 2 diabeteksen

tyypin 2 diabeteksen

riskitesti

riskitesti

riskitesti

elintapakysely

elintapakysely

elintapakysely

sitoutumiskysely

sitoutumiskysely

ruoka- ja liikuntapäiväkirjat

ruoka- ja liikuntapäiväkirjat
Aineiston keruun

2007–2009

2007–2009

2007–2009

Tutkimukseen

Vapaaehtoisesti

Interventioon osallistuneet Vapaaehtoisesti

osallistujat

tutkimukseen osallistuneet sekä 6 ja 12 kuukauden

ajankohta
tutkimukseen osallistuneet

henkilöt, joilla on todettu

seurantoihin osallistuneet. henkilöt, joilla on todettu

riski valtimotauteihin ja

n = 33

riski valtimotauteihin ja

jotka osallistuvat

jotka osallistuvat

interventioon.

interventioon.

n = 53
Analyysimenetelmät Ristiintaulukointi

n = 34
Keskiarvo, mediaani

Ristiintaulukointi

Khiin neliö-testi

Fisher’s Exact testi

Fisher’s Exact testi (FET)

Kruskal-Wallisin testi

t-testi,

Chi-square testi

Wilcoxonin testi

Micro-Nutrica Nutritional

Mann-Whitneyn U-testi

Analyysi

Marginal Homogeneity
testi,
Micro-Nutrica Nutritional
Analyysi
Osajulkaisu

6.1

I

II

III

Tutkimusjoukko ja sen muodostuminen

Tutkimusjoukko muodostui vuosina 1966–1970 syntyneistä lappilaisista miehistä
ja naisista, jotka asuivat kuuden kunnan alueella. Osallistujat olivat 40-vuotiaita ja
yhden kunnan alueella joko muutama vuosi sitten 40 vuotta täyttäneitä tai lähi40

vuosina 40 vuotta täyttäviä. Kaikille näiden kuntien asukkaille, jotka täyttivät
hankkeen toteuttamisvuonna 40 vuotta (n = 571), lähetettiin kutsu terveystarkastukseen. Kutsutuista terveystarkastukseen saapui 268 (51 %). Heistä 98:lla todettiin yksi tai useampi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Riskiryhmään kuuluvat määriteltiin taulukon 2 kriteerien mukaisesti (taulukko 2). Hankkeessa tarjottiin kaikille riskiryhmään kuuluville mahdollisuus osallistua elintapainterventioon. Heistä interventioon osallistui 76 (78 %) henkilöä, joista 53 halusi osallistua
tähän tutkimukseen. Nämä 53 henkilöä muodostavat tämän tutkimuksen tutkimusjoukot. (Kuvio 4.)
Seulontoihin kutsuttiin
n = 571

Seulontoihin osallistui
n = 268

Riskiryhmään kuului
n = 98

Elintapojen
interventioryhmän aloitti
n = 76

Elintapojen interventioryhmän
ei halunnut osallistua
n = 22

Tutkimukseen ei halunnut
osallistua
n = 23

Tutkimukseen osallistui
n = 53

6 kuukauden seuranta‐
mittaukset
n = 33

12 kuukauden seuranta‐
mittaukset
n = 34

Kuvio 4. Tutkimusjoukon muodostuminen.
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Taulukko 2. Hankkeen kriteerit riskiryhmään kuuluville.
Riskitekijä

Kriteeri

Vyötärönympärysmitta
Miehet

≥ 95 cm

Naiset

≥ 80 cm

BMI

≥ 25

Verenpaine

≥ 140/90 mmHg

Tyypin 2 diabetes riskipisteet

≥ 7–11

Elintapakysely
Liikuntatottumukset

≥ 6 pistettä

Ravitsemustottumukset

≥ 19 pistettä

Tupakointi

kyllä/ei

Alkoholin käyttö

kyllä/ei

Kokonaiskolesteroli

≥ 5 mmol/l

LDL-kolesteroli

≥ 3 mmol/ll

HDL-kolesteroli

≤ 1 mmol/l

Veren glukoosi

≥ 5 mmol/l

6.2

Aineistot ja aineistojen keruu

Tutkimukseen osallistuneilta oli otettu hanketta varten verikokeita. Verikokeilla
mitattiin seerumin kokonaiskolesteroli (fP-Kol), HDL (fP-Kol-HDL) ja
LDL-kolesteroli (fP-Kol-LDL) sekä plasman glukoosi (fP-Gluk).
Hankeen terveystarkastuksessa mitattiin verenpaine ja antropometriset mittaukset: paino, pituus ja vyötärönympärys (Han ym. 1995, Lean ym. 1995) sekä
laskettiin painoindeksi (National institutes of health 1998).
Elintapakyselyssä osallistujat arvioivat omia liikunta- ja ruokailutottumuksia,
omaa terveyttä ja painoa sekä alkoholin käyttöä ja tupakointia. Kysymykset olivat
monivalintakysymyksiä, joissa oli 2–5 vastausvaihtoehtoa.
Elintapakyselyn pohjana oli FINRISKI-kysely (Peltonen ym. 2008), jonka
käyttöön saatiin lupa THL:ltä. Kyselystä valittiin tähän tutkimukseen sopivimmat
kysymykset. Niitä muokattiin tarpeen mukaan. Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä muokattiin ravitsemus- ja liikuntasuositusten mukaisiksi. Alkoholin käyttöön liittyvät kysymykset olivat suoraan WHO:n kehittämästä AUDITtestistä (Alcohol Use Disorders Identification Test) (Babor ym. 1989).
Elintapakysely esitestattiin henkilöillä (n = 15), jotka vastasivat tutkimusjoukkoa. Esitestauksen perusteella kahta kysymystä muokattiin ymmärrettävämpään muotoon. Lisäksi lautasmallin käyttöön liittyvään kysymykseen oli piirretty
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kuva, joka esitti lautasmallin mukaista ateriaa. Osallistujat täyttivät tyypin 2 diabeteksen riskitestin. Diabeteksen riskitesti sisältää kysymyksiä antropometrisistä
mitoista, verenpainelääkityksestä, elintavoista sekä perinnöllisestä taipumuksesta
sairastua tyypin 2 diabetekseen. Testistä saatavien riskipisteiden avulla voidaan
arvioida sairastumisriskiä seuraavien kymmenen vuoden aikana. (Lindström &
Tuomilehto 2003, Saaristo ym. 2005.)
Tutkimuksessa käytettiin aiemmin validoitua sitoutumismittaria (Kyngäs
1995), jota on käytetty useissa pitkäaikaissairaiden aikuisten hoitoon sitoutumista
käsittelevissä tutkimuksissa (Kemi ym. 2009, Kääriäinen ym. 2013, Lunnela
2011). Mittaria käytettiin tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa elintapamuutokseen sitoutumisen mittarina, ja kysymyksiä muokattiin kohderyhmälle ja aiheeseen sopivammiksi muuttamalla joitakin sanamuotoja. Alkuperäistä sisältöä ja
tarkoitusta ei kuitenkaan muutettu.
Mittari esitestattiin tutkimusryhmää vastaavilla henkilöillä (n = 15). Esitestauksen jälkeen tarkennettiin joitakin sanamuotoja.
Mittari sisälsi 41 viisiportaista Likert-asteikollista väittämää, joissa vastausvaihtoehdot olivat: täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, en osaa sanoa, osittain
samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Taulukossa 3 on lueteltu sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ja väittämien määrä.
Taulukko 3. Elintapamuutoksen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ja väittämien määrät.
Elintapamuutoksen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

Väittämien määrä

Suosituksiin ja ohjeisiin sitoutuminen

4

Vapaaehtoisuus muutokseen

3

Muutoksen merkitys

4

Halu huolehtia itsestä

1

Vastuu omasta terveydestä

1

Pystyvyyden kokeminen

2

Muutosvalmiuden kokeminen

3

Ennakkoluulottomuus muutokseen

5

Perheen ja ystävien tuki muutokseen

4

Motivaatio muutokseen ja itsehoitoon

1

Huoli nykyisistä elintavoista

3

Ryhmän tuki

5

Ohjaajalta saatava tuki

5

Osallistujat merkitsivät ruokapäiväkirjaan kaikki syömiset ja juomiset neljän päivän ajan, joista yksi oli lauantai tai sunnuntai. Päiväkirjaan merkittiin mihin aikaan aterioitiin, mitä syötiin ja juotiin, annosten koko sekä aterioinnin paikka ja
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tilanne. Ruokapäiväkirjan täyttöohjeessa oli esimerkkejä annoskoosta ja aterian
koostumuksesta. Ruokapäiväkirja laadittiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
kliinisen ravitsemuksen yksikön kanssa.
Liikuntapäiväkirja oli jaettu kahteen osaan: arki- ja kuntoliikuntaan. Arkiliikunta muodostui hyöty-, arki- ja työmatkaliikunnasta, joka kesti yhtäjaksoisesti
vähintään 10 minuuttia ja tuntui reippaalta. Arkiliikunta merkittiin liikuntapäiväkirjaan käytettynä aikana, jos se oli kestänyt vähintään 10 minuuttia. Lisäksi merkittiin arkiliikunnan muoto.
Kuntoliikunnalla tarkoitettiin kaikkea sellaista liikuntaa, jonka tavoitteena oli
kunnon kohentaminen tai ylläpitäminen. Kuntoliikunnaksi laskettiin liikuntasuoritus, joka kesti yhtäjaksoisesti vähintään 20 minuuttia ja joka hengästytti ja hikoilutti. Kuntoliikunnasta merkittiin myös käytetty aika. Liikuntapäiväkirjan täyttöohjeessa oli esimerkkejä siitä, miten päiväkirjaa tulee täyttää.
Tutkimusaineisto muodostuu nollamittauksesta sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksista, jotka toteutti kuntien perusterveydenhuollon henkilöstö ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulun opiskelijat opettajan valvomina. Mittaukset
tehtiin henkilökohtaisessa tapaamisessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
Henkilökohtaisessa terveystarkastuksessa osallistujat täyttivät tyypin 2 diabeteksen riskitestin ja elintapakyselyn, ja terveydenhuollon ammattilainen kävi läpi
kaikki mittaustulokset yhdessä osallistujan kanssa. Osallistujat täyttivät sitoutumiskyselyn kaikilla mittauskerroilla. Liikunta- ja ruokapäiväkirjan osallistujat
täyttivät ennen elintapamuutosryhmän alkua sekä ennen 6 ja 12 kuukauden seurantatapaamista. (Kuvio 3 ja taulukko1.)
6.3

Ohjausinterventio

Tässä tutkimuksessa toteutettu ohjausinterventio oli ryhmäohjaus, ja sen perustana oli konstruktiivinen oppimiskäsitys. Tämän tutkimuksen ohjausinterventiossa
konstruktivismi tarkoittaa, että osallistujilla on aikaisempaa tietoa käsiteltävistä
asioista, eli heillä voi olla esimerkiksi kokemusta elintapamuutoksen tekemisestä,
kuten painon pudotuksesta. Ohjausintervention sisällössä konstruktivismi näkyy
itsearvioinnin ja reflektoinnin vahvistamisena sekä osallistujien aktiivisuuden tukemisena.
Ohjausintervention tavoitteena oli yksilölähtöisen elintapamuutoksen tukeminen ja motivointi. Lisäksi tavoitteena oli auttaa osallistujia tunnistamaan sekä
terveyttä ylläpitävät että uhkaavat tekijät. Ohjauksen lähtökohta oli yksilökeskeinen, jossa osallistuja kohdataan hänen omassa elämäntilanteessa.
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Kuntien terveydenhuoltohenkilöstö koulutettiin mittausten ja interventioryhmien toteuttajiksi. Kolmen päivän koulutus sisälsi seuraavia teemoja: sydänterveys, elintapojenmuutos ja intervention toteuttaminen. Koulutuksessa elintapojen
käsittelyn ja keskustelujen perusta oli salutogeeninen lähestymistapa, joka korosti
terveyttä edistäviä asioita siitäkin huolimatta, että muutoksentekijöillä oli riskitekijöitä. Terveyslähtöistä lähestymistapaa kehotettiin käytettäväksi ohjausinterventiossa. Tutkija toimi näissä koulutuksissa kouluttajana. Hänen vastuualueena oli
liikunta ja elintapojen muutos, intervention ohjaus sekä tutkimuksen esittely.
Pitkien matkojen vuoksi ohjauksessa käytettiin ensisijaisesti Skypen ryhmävideopalvelua, joka mahdollistaa 10 henkilön yhtäaikaisen keskustelun. Interventioon osallistuneilla oli ennen ryhmätoiminnan alkua orientaatiotapaaminen, jossa
kerrottiin ryhmätapaamisen sisältö, pelisäännöt ja ryhmän kokoontumisaikataulu
sekä annettiin ohjeita oppimisympäristöön ja Skypen käyttöön. Ryhmätapaamisten mallina oli Sydänliiton Tulppa-kuntoutusmalli. Ryhmäohjaus sisälsi 10 tapaamiskertaa, jotka sijoittuivat 2–3 kuukauden ajalle. Tapaamiskerrat olivat kerran viikossa, ja yhden tapaamisen kesto oli 60–90 minuuttia.
Ohjaajilla ja ryhmään osallistuvilla oli käytössä sähköinen oppimisympäristö,
jonne he pääsivät henkilökohtaisilla tunnuksilla. Oppimisympäristössä oli ohjaajille koulutusmateriaalit, ohjausmateriaalia sekä linkkejä ja materiaalia elintapamuutoksen ohjauksen tueksi. Ryhmäläisille oppimisympäristössä oli tarjolla testejä, liikunta- ja ruokapäiväkirjat ja niiden täyttöohjeet sekä linkkejä ravitsemukseen, liikuntaan ja mielen hyvinvointiin. Oppimisympäristössä oli myös mahdollisuus keskustella toisten ryhmäläisten kanssa.
Ohjauksessa keskustelun aiheita olivat ravitsemus, liikunta, alkoholin käyttö,
ja psykososiaaliset tekijät sekä naisten ja miesten sydänterveys. Tupakointia ei
käsitelty ryhmäohjauksessa, koska kunnissa oli jo koulutettu samaan aikaan ohjaajia tupakasta vieroittamiseen. Tupakoivat osallistujat saivat näiltä ohjaajilta ohjausta tupakoinnin lopettamiseen elintaparyhmän ohjauksen lisäksi.
Kotitehtävät olivat oleellinen osa tapaamisia. Ennen tapaamisia osallistujat
kävivät suorittamassa aiheeseen sovitun kotitehtävän. Kotitehtävinä olivat oppimisympäristössä olevat testit ja/tai muu materiaali. Testit olivat pääsääntöisesti
Sydänliiton laatimia testejä, joiden avulla osallistuja pohti omia elintapojaan. Testin tekemisen tavoitteena oli ohjata osallistuja havaitsemaan muutoksen kohde,
esimerkiksi ravinnossa olevan rasvan laatu. Testien tarkoituksena oli tavoitteiden
asettaminen ja niiden tarkentaminen sekä muutoksen kohteen ja keinojen löytäminen, jolloin muutostarve konkretisoituu osallistujalle. Liitteessä 1 on esitelty
kootusti tapaamisten sisällöt ja tavoitteet.
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Tapaamisissa ohjaaja korosti terveyttä ylläpitäviä asioita sekä tuki osallistujia
elintapamuutoksessa ja oman toiminnan arvioinnissa. Toimintatapa oli keskusteleva. Keskustelu perustui kulloisenkin kerran teemaan ja osallistujien tarpeeseen.
Teeman kotitehtävät toimivat keskustelun avaajana. Ohjaajan neuvot ja ohjeet oli
tarkoitettu tukemaan osallistujia muutoksessa, ja ne oli tarkoitettu avuksi arvioitaessa elintapamuutoksen toteuttamistapojen sopivuutta osallistujien arkeen.
Tutkimuksessa oli mukana 6 kuntaa. Seitsemän ryhmää käytti Skypeä, ja yksi
ryhmä tapasi kasvokkain. Yhdessä kunnassa oli kaksi Skype-ryhmää. Ryhmissä
oli keskimäärin kahdeksan (6min –10max ) osallistujaa. Skype-ryhmissä oli sekä naisia että miehiä. Kasvokkain tavannut ryhmä koostui naisista. Ryhmät kokoontuivat säännöllisesti 8–10 kertaa. Ryhmäläiset olivat kotona tai työssä Skypetapaamisten aikana. Kaikki kunnat eivät tehneet nollamittauksia yhtä aikaa eivätkä ryhmät alkaneet samaan aikaan, vaan kunnat saivat itse päättää heille ja osallistujille sopivan ajankohdan. Kuviossa 5 on esitetty intervention toteutuminen
ajallisesti.
Intervention
toteuttaminen
10 tapaamiskertaa
2‐3 kuukauden aikana

Nolla‐
mittaukset

6 kk

12 kk

Seuranta‐
tapaamiset

Seuranta‐
tapaamiset

Kuvio 5. Intervention ja mittausten toteuttaminen aikajanalla

6.4

Aineiston analyysi

Aineisto analysoitiin SPSS for Windows 15.0–19.1 -ohjelmilla. fP-Kol, fP-KolLDL, fP-Kol-HDL, fP-Glu, verenpaine, vyötärönympärys ja painoindeksi luokiteltiin terveydenhuollossa käytössä olevien suositusten mukaan. Elintapakyselyn
ravintoa koskevat vastaukset luokiteltiin ravitsemussuositusten mukaan, jotta niiden tulkinta ja esittely olisivat mielekkäitä.
Sitoutumista kuvaavista tekijöistä muodostettiin summamuuttujia aikaisemman tiedon perusteella (Lunnela ym. 2011, Kyngäs ym. 2000, Kääriäinen ym.
2013). Puuttuvat tiedot korvattiin muuttujan keskiarvolla. Aineiston tarkastelussa
käytettiin tilastollisia testejä. Muuttujien jakaumia tarkasteltiin tilastollisilla tunnusluvuilla eli keskiarvolla, mediaanilla ja keskihajonnalla sekä kuvattiin frek46

venssitaulukolla. Ristiintaulukoinnilla tarkasteltiin muuttujien välisiä yhteyksiä,
riippuvuutta ja verrattiin muuttujien jakaumia eri ryhmissä.
Kruskal-Wallisin testillä verrattiin jatkuvien muuttujien arvoja osaryhmien
välillä (osajulkaisu I). Miesten ja naisten tuloksia verrattaessa käytettiin Fisher’s
Exact -testiä (osajulkaisu II). Rinnakkaisten ryhmien t-testiä käytettiin vertailtaessa nollamittauksen, 6 kuukauden ja 12 kuukauden seurannan tuloksia. Seurantavertailuissa aineisto koostui niistä 33 henkilöstä, jotka osallistuivat kaikkiin seurantoihin. Lisäksi käytettiin Wilcoxonin testiä, Man Whitney -testiä ja Marginal
Homogeneity -testiä. Ruokapäiväkirjat analysoitiin Micro-Nutrica Nutritional analyysillä Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemuksen yksikössä. Liikuntapäiväkirjoista laskettiin arki- ja kuntoliikunnan määrän ja käytetyn ajan keskiarvot, mediaani ja keskihajonta. Mediaaneja käytettiin, koska jakaumat eivät olleet
normaaleja. Chi-Square -testiä käytettiin osajulkaisussa III.
6.5

Eettiset näkökohdat

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty SYTY 40 -hanketta varten. Myös
elintapainterventio oli osa kyseistä hanketta. Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka olivat intervention ohjaajia, tekivät mittaukset. Sekä objektiivisten että antropometristen mittausten tulokset saatiin SYTY 40 -hankkeelta tämän tutkimuksen
käyttöön samoin kuin täytetyt liikunta- ja ruokapäiväkirjat ja kyselylomakkeet.
Näin objektiivisten ja antropometristen mittaustulosten osalta kyse on rekisteritutkimuksesta. Luvan tutkimukselle ja tietojen käyttämiselle myönsi terveyskeskusten johtavat lääkärit. Lisäksi tutkimukseen osallistuvat antoivat kirjallisen tietoisen suostumuksen siitä, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää tässä tutkimuksessa. Tutkija itse ei ollut missään vaiheessa yhteydessä tutkittaviin. Hän ei myöskään missään vaiheessa tiennyt ketä tutkittavat olivat, koska tutkija sai tiedot
koodattuna.
Sitoutumismittarin käytöstä tehtiin sopimus mittarin tekijänoikeuksien haltijan kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatiin lupa käyttää FINRISKIkyselyn kysymyksiä. Elintapojen muutosryhmään osallistuneille ryhmän ohjaajat
kertoivat mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoisesti tähän tutkimukseen sekä siitä, että tuloksia käytetään tutkimuksessa anonyymisti. Heille annettiin tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, hyödyllisyydestä, käytännön toteutuksesta ja luottamuksellisuudesta sekä mittareista. Heille myös kerrottiin, että heillä oli mahdollisuus
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman, että siitä aiheutuu kielteisiä asioita
heille. Tutkimukseen osallistujat allekirjoittivat suostumuksen, jossa he antoivat
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luvan käyttää tuloksia niin, että heidän henkilöllisyytensä ei paljastu missään vaiheessa. (Laki 1999/488 1999.) Terveydenhuollon ammattilaiset antoivat osallistujille tutkimuksesta tietoa sekä suullisesti että kirjallisella tiedotteella, jonka tutkija
oli laatinut. Tutkija ei tavannut tutkimukseen osallistuvia missään vaiheessa.
Osallistujien anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan.
Tutkimusaineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti ja sitä säilytettiin lukitussa
tilassa Oulun yliopiston antaman ohjeen mukaan. Kyselylomakkeissa ja mittaustuloslomakkeissa ei ollut tutkittavien nimiä, vaan jokaisella tutkimukseen osallistuvalla oli numerokoodi. Objektiiviset ja antropometriset mittaustulokset ja kyselyjen vastaukset tallennettiin tietokoneen tiedostoon käyttäen numerokoodeja, joiden perusteella aineisto pystyttiin yhdistämään. Aineisto on tallennettu salasanavarmennettuun tietokoneeseen. Tutkimustulokset raportoidaan rehellisesti ja hyvää eettistä tapaa noudattaen.
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7

Tulokset

Tutkimukseen osallistui 23 miestä ja 30 naista. 6 kuukauden seurantaan osallistui
33 henkilöä, joista miehiä 13 ja naisia 20 ja 12 kuukauden seurantaan 34 henkilöä, joista miehiä 14 ja naisia 20. Seurantamittauksiin osallistui yhtä lukuun ottamatta samat henkilöt. Seurantavertailuissa aineisto koostui kuitenkin niistä 33
henkilöstä, jotka osallistuivat kaikkiin seurantoihin. Koulutustaso oli yli puolella
henkilöistä matala, ja yli puolet oli työelämässä. Sydän- ja verisuonisairauksien
riskitekijöitä oli todettu ennen nollamittausta 27 %:lla. (Osajulkaisut I–II.)
7.1

Verisuoniterveys

Tutkimukseen osallistuneilla yli puolella oli systolinen verenpaine kaikilla mittauskerroilla suositusten mukainen (nollamittaus 73 %:lla, 6 kuukauden seurantamittaus 64 %:lla, 12 kuukauden seurantamittaus 79 %:lla), ja diastolinen verenpaine oli 6 ja (61 %:lla), 12 kuukauden (67 %:lla) seurantamittauksessa suosituksen (140/85 mmHg) mukainen (osajulkaisut I–III).
Naisten ja miesten verenpainearvojen välillä oli tilastollisesti merkittävä ero
(systolinen verenpaine p = 0,053 ja diastolisessa p = 0,035) 12 kuukauden seuranta mittauksessa, ja naisista yli puolet (systolinen verenpaine 53 %:lla ja diastolinen verenpaine 74 %:lla) saavutti verenpaineen suositusarvon (140/85 mmHg).
Kokonaiskolesteroli oli < 5 mmol/l nollamittauksessa 42 %:lla osallistujista,
mikä on suositusten mukainen. Osallistujista puolella kolesteroli oli 12 kuukauden seurantamittauksessa suosituksen mukainen. (Osajulkaisut I–III.) LDLkolesteroli oli 6 kuukauden seurantamittauksessa yli puolella suositustasolla, mutta 12 kuukauden seurantamittaukseen osallistuneilla se oli 41 %:lla suositusarvon
mukainen (< 3 mmol/l). Tämä oli parempi kuin nollamittauksessa. (Osajulkaisut
I–III.) (Taulukko 4.)
Kolesteroliarvoissa (fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL) oli miesten ja naisten
välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Nollamittauksessa oli miesten ja naisten
välillä tilastollisesti merkitsevä ero kokonaiskolesterolissa (p = 0,017). Naisista
puolella oli kokonaiskolesteroli suosituksen mukainen ja miehistä 32 %:lla.
Naisten ja miesten HDL-kolesteroliarvoissa oli tilastollisesti merkitsevä ero.
Miehistä reilu puolet saavutti suositusrajan (> 1 mmol/l) (nollamittauksessa
p = 0,009, 6 kk:n seurantamittauksessa p = 0,008 ja 12 kk:n seurantamittauksessa
p = 0,007). Kaikkien naisten arvot olivat 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksissa
suositusten mukaisia.
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Nollamittauksessa LDL-kolesteroli oli 46 %:lla naisista suosituksen mukainen ja miehillä 29 %:lla (p = 0,006). Naisista 63 %:lla oli 6 kuukauden seurantamittauksessa LDL-kolesteroli suosituksen mukainen, miehillä 50 %:lla. LDLkolesterolin 12 kuukauden seurantamittauksessa suositusarvon saavutti miehistä
36 % ja naisista 45 %. Kaikilla mittauskerroilla naisten kolesteroliarvotaso oli
miehiä parempi.
Taulukko 4. Osallistujien objektiiviset ja antropometriset mittaukset (%).
Mittaus

Nollamittaus

6 kuukauden

12 kuukauden

seurantamittaus

seurantamittaus

% (n = 53)

% (n = 33)

% (n = 34)

< 129

50,0

45,5

36,4

130–139

23,1

18,2

42,4

> 140

26,9

36,4

21,2

< 84

44,2

42,4

57,6

85–89

17,3

18,2

9,1

> 90

38,5

39,4

33,3

Kokonaiskolesteroli < 5 mmol/l

42,3

57,6

50,0

HDL -kolesteroli > 1 mmol/l

80,9

84,8

88,2

LDL -kolesteroli < 3 mmol/l

38,3

57,6

41,2

Plasman glukoosi < 5 mmol/l

25,0

15,0

26,9

Systolinen verenpaine, mmHg

Diastolinen verenpaine, mmHg

BMI
< 24,9

18,6

11,8

9,1

25–29,9

28,3

44,1

39,4

> 30

52,8

44,1

51,1

< 94 cm

17,4

14

21,4

95–101 cm

13,0

43

35,7

70

43

42,9

Vyötärönympärys
Miehet:

> 102 cm
Naiset:
< 80 cm

13,4

15,2

10,5

81–87 cm

23,3

45,1

21,1

> 88 cm

63,3

40,3

68,4

Nollamittauksessa reilusti yli puolella miehistä (87 %:lla) ja naisista (77 %:lla)
painoindeksi oli suurempi kuin 25. Miesten painoindeksissä ei tapahtunut muutosta, mutta vyötärönympärysmitta pieneni. Nollamittauksessa miehistä 70 %:lla
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vyötärönympärysmitta oli vähintään 102 cm, mutta 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksessa se oli ainoastaan 43 %:lla. (Taulukko 4.)
Naisista 47 %:lla oli nollamittauksessa BMI suurempi kuin 30. 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksissa yli puolella naisista painoindeksi oli alle 29,9. Naisista vyötärönympärysmitta pieneni 6 kuukauden seurantamittauksessa 15 %:lla
suosituksen tasolle ja 45 %:lla se oli alle 87 cm. 12 kuukauden seurantamittauksessa tilanne oli sama kuin nollamittauksessa. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Miesten ja naisten paino, vyötärönympärys ja BMI.
Osallistujat

Nollamittaus
Ka

Naiset

Md

SD

(n = 30)

6 kuukauden

12 kuukauden

seurantamittaus

seurantamittaus

Ka

Md

SD

(n = 20)

Ka

Md

SD

(n = 20)

Paino (kg)

81,4

79

17,5

77,1

77,1

17,6

78

73

19,2

Vyötärö (cm)

95,1

92

14,6

90,5

87,2

14,8

92,3

89

13,7

BMI

29,5

29,6

5,8

28,2

27,1

5,9

28,6

27

6,6

Miehet

(n = 23)

Paino (kg)

(n = 13)

(n = 14)

100,5

99

17,4

101,4

95,2

20,8

101,8

94,4

20,7

Vyötärö (cm) 106, 3

105

11,3

104,6

101

11,8

105,2

101,7

11,9

BMI

31,9

4,6

31,4

30,9

5,0

31,5

30,9

4,5

7.2

31,6

Sitoutuminen elintapoihin

Osallistujat halusivat huolehtia terveydestään hyvin nollamittauksessa, ja he kokivat olevansa siitä itse vastuussa. Valmius ja vapaaehtoisuus muutokseen kasvoivat nollamittauksen ja 12 kuukauden seurantamittauksen välillä.
Nollamittauksessa elintapamuutoksen toteuttamiseen liittyviin neuvoihin ja
ohjeisiin oli sitoutunut 52 % osallistujista. Osallistujista 66 % koki pystyvänsä
elintapamuutokseen, ja nykyisistä elintavoista huolissaan oli 39 %. Pystyvyyden
kokeminen ja huoli omista elintavoista laskivat 12 kuukauden seurantamittauksessa. (Osajulkaisut I–II.)
Taulukossa 6 on esitelty sitoutumista kuvaavat tekijät, joilla oli yhteys elintapoihin ja mittaustuloksiin. Yhteyttä on tarkasteltu elintapojen osalta nollamittauksessa sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksissa. Mittaustulosten osalta sitoutumista kuvaavia tekijöitä on tarkasteltu ainoastaan nollamittauksessa. Korkea sitoutuminen oli yhteydessä sekä positiivisiin että negatiivisiin elintapoihin ja mittaustuloksiin. Näitä on eritelty tarkemmin taulukossa 6.
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Taulukko 6. Elintapoihin sitoutumiseen kuvaavien tekijöiden yhteys itsearvioituihin
elintapoihin ja mittaustuloksiin nollamittauksessa sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksissa.
Mittarit
Elintapakysely

Mittaukset

Sitoutumista kuvaava tekijä

Nollamittaus

6 kuukauden

12 kuukauden

seurantamittaus

seurantamittaus
x

Vastuu omasta terveydestä

x

0

Pystyvyys

x

x

x

Halu huolehtia itsestä

x

x

0

Muutosvalmius

x

x

0

Huoli nykyisistä elintavoista

x

x

x

Suositukset ja ohjeet

x

x

x

Motivaatio

0

x

x

Vapaaehtoisuus

x

x

x

Suositukset ja ohjeet

x

-

-

Vapaaehtoisuus

x

-

-

Pystyvyys

x

-

-

Perheen ja ystävien tuki

x

-

-

x

-

-

muutokseen
Huoli nykyisistä elintavoista

x = Yhteys havaittu (p < 0,05) yhdessä tai useammassa elintavassa tai mittaustuloksessa
0 = ei havaittu yhteyttä (p > 0,05)
- = ei mitattu yhteyttä.

Elintapojen ja mittaustulosten taustalta löytyi kolme yhteistä elintapamuutokseen
sitouttavaa tekijää: pystyvyys elintapamuutokseen, huoli nykyisistä elintavoista ja
suosituksien ja ohjeiden noudattaminen. Taulukossa 7 on koottuna ne elintapamuutokseen sitoutumista kuvaavat tekijät, joilla oli yhteyttä elintapoihin ja objektiivisiin mittaustuloksiin riippumatta siitä, olivatko ne suosituksen mukaisia.
Taulukko 7. Elintapoihin sitoutumista kuvaavien tekijöiden yhteys elintapoihin ja objektiivisiin mittaustuloksiin.
Elintavat ja

Elintavat ja mittaustulokset eivät

Osa elintavoista ja mittaustuloksista

mittaustulokset

suositusten mukaisia

suositusten mukaisia, kun taas osa ei

suositusten mukaisia
Vastuu omasta

Vapaaehtoisuus muutokseen,

Halu huolehtia itsestään

terveydestä

Ennakkoluulottomuus

Muutosvalmius

muutokseen

Pystyvyys
Motivaatio
Suositukset ja ohjeet
Huoli nykyisistä elintavoista
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7.3

Elintavat ja diabeteksen riski

Nollamittauksessa 76 %:lla osallistujista arvioitiin vähintäänkin jonkin verran (>7
pistettä) riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tämä arvio säilyi lähes muuttumattomana 6 ja 12 kuukauden seurantamittaukseen osallistuneilla.
Vähintäänkin kohtalainen (> 12 pistettä) riski sairastua tyypin 2 diabetekseen
arvioitiin nollamittauksessa 23 %:lla, mikä tarkoittaa, että joka kuudes sairastuu
kymmenen vuoden aikana. Kuuden kuukauden seurantamittaukseen osallistuvilla
oli vähintäänkin kohtalainen riski lisääntynyt, mutta se laski 12 kuukauden seurantamittauksessa.
Nollamittauksessa osallistujat eivät arvioineet itseään ylipainoisiksi, vaikka
BMI osoitti, että he olivat lihavia. Ylipainoiseksi arvioi itsensä 73 % miehistä,
kun taas naisista vastaava luku oli 41 % (p = 0,041). Miehistä lihaviksi itsensä arvioi ainoastaan 27,3 % ja naisista 45 %. Painonnousua raportoi naisista 59 % ja
miehistä vain 17 % viimeisimmän vuoden aikana. (Osajulkaisut I–III.) Osallistujista yli puolet arvioivat terveytensä erittäin tai melko hyväksi. Terveyden erittäin
tai melko hyväksi arvioi 58 % nollamittauksessa (miehet 48 %, naiset 65 %) ja 12
kuukauden seurantamittauksessa 75 % osallistujista. Arvio omasta terveydestä parani merkittävästi 6 ja 12 kuukauden mittausten välillä (p = 0,025).
Yli puolet osallistujista arvioi liikkuvansa suositusten mukaisesti, mutta liikuntapäiväkirja-analyysin mukaan liikuntamäärä oli merkittävästi pienempi kuin
suosituksessa ja riittämätön terveyden kannalta kaikilla mittauskerroilla. Nollamittauksessa lautasmallia arvioi käyttävänsä 13 % miehistä ja 33 % naisista.
Kaikkien osallistujien kohdalla tapahtui merkittävä lisäys lautasmallin käytössä
(p = 0,003): nollamittauksessa ainoastaan 24 % käytti lautasmallia ja 12 kuukauden kohdalla 43 %. Rasvaisten ja makeiden välipalojen käyttö väheni merkittävästi 12 kuukauden seurantamittauksessa verrattuna nollamittaukseen (p = 0,019).
(Osajulkaisu II.)
Ruokapäiväkirja-analyysin mukaan osallistujien tyydyttyneen rasvan saanti
oli yli suositusten, kun taas kuidun ja kasvisten saanti oli riittämätöntä (osajulkaisut I–III). 12 kuukauden seurantamittauksen kohdalla oli havaittavissa merkittävää lisäystä marjojen syönnissä (p = 0,041) verrattuna nollamittaukseen. Myös
folaatin (p = 0,006) ja kuidun saanti (p = 0,020) oli merkittävästi lisääntynyt 12
kuukauden seurantamittauksessa verrattuna aikaisempiin mittauksiin, ja suolan
käyttö oli vähentynyt. (Osajulkaisu II.)
Nollamittauksessa 71 % osallistujista ei tupakoinut, ja 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksessa 85 % ei enää tupakoinut. Yli puolet osallistujista oli jossain
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vaiheessa elämäänsä polttanut tupakkaa. Terveydenhuollon ammattilaiset olivat
kehottaneet tupakoivia osallistujia lopettamaan tupakoinnin.
Alkoholin käytön osalta tutkimuksen aikana havaittiin, että alkoholin kulutus
väheni hieman tai pysyi samana, mutta mietojen alkoholijuomien käyttö lisääntyi
12 kuukauden seurantamittaukseen osallistuneiden osalta.
7.4

Itsearvioidut elintavat

Itsearvioitujen elintapojen ja mitattujen arvojen välillä löydettiin joitakin yhteyksiä. Naiset, joiden vyötärönympärys oli suosituksen mukainen, arvioivat syövänsä
kuitupitoista leipää (p = 0,026). Osallistujat, joiden LDL-kolesteroli oli suositellulla tasolla, arvioivat itsensä lihaviksi, kun taas ne, joilla LDL-kolesterolitaso
ylitti suosituksen, arvioivat itsensä vain hieman ylipainoisiksi (p = 0,009). Lisäksi
ne osallistujat, joiden mittaustulokset olivat suositusten mukaisia, arvioivat elintapojensa terveellisyyden huonoksi, kun taas toisaalta ne, joiden mittaustulokset
ylittivät suositukset, arvioivat elintapansa paremmiksi kuin mitä mittaustulokset
antoivat olettaa. (Osajulkaisu III.) Osallistujien arvio omasta painosta ei ollut nollamittauksessa realistinen eikä arvio muuttunut realistisemmaksi seurantamittauksissakaan (Osajulkaisu II).
7.5

Yhteenveto tuloksista

Tutkimukseen osallistujien verisuoniterveys parani nollamittauksen ja 6 kuukauden seurantamittauksen välillä. 6 kuukauden seurantamittauksessa osallistujista
yli puolella oli kokonais- ja LDL-kolesteroli suosituksen mukainen.
Niillä miehillä, jotka osallistuivat 6 kuukauden seurantamittaukseen, vyötärönympärys oli sama 12 kuukauden seurantamittauksessa. Painon muutokset olivat koko tutkimusjoukkoa tarkasteltaessa pieniä, mutta yksilötasolla muutokset
olivat osalla suuria. Elintavoissa 12 kuukauden seurantamittauksessa oli havaittavissa ”repsahdusta”.
Osallistujien arvion mukaan elintavoissa tapahtui muutoksia suositusten mukaiseen suuntaan. Intervention vaikutus oli nähtävissä lautasmallin käyttönä, tuoteselosteiden lukemisena sekä rasvaisten ja makeiden välipalojen vähentymisenä.
Osallistujat arvioivat ja raportoivat elintapojaan paremmaksi kuin mitä mittaustulokset osoittivat. Yli puolet osallistujista käytti pehmeitä rasvoja leivän
päällä ja ruuanlaitossa, mutta muu ravitsemus ei ollut suositusten mukaista. Arkija kuntoliikuntaa oli terveyden kannalta liian vähän. Sen sijaan tupakointia esiin54

tyi osallistujien keskuudessa suhteellisen vähän. Elintapamuutokseen sitoutumiseen oli vahvasti yhteydessä vastuu omasta terveydestä, pystyvyys, huoli nykyisistä elintavoista sekä suositusten ja ohjeiden noudattaminen. Kuviossa 6 on esitetty yhteenveto keskeisistä valtimotauteihin vaikuttavista tuloksista eli nollamittaustulokset, nollamittauksen ja 6 kuukauden seurantamittausten välillä tapahtuneet muutokset sekä 6 kuukauden ja 12 kuukauden seurantamittausten välillä tapahtuneet muutokset.
Nolla‐tulokset:
o Omat arviot ja raportoinnit elintavoista
olivat ristiriitaisia mittausten kanssa.
• fP‐Kol ja fP‐Kol‐LDL olivat koholla.
o Suurin osa ei tupakoinut.
o Osallistujat olivat vähintäänkin ylipainoisia
o Elintapamuutokseen sitoutti halu huolehtia
• Liikuntaa ei ollut riittävästi
itsestään ja vastuu omasta terveydestä
o Verisuoniterveys ei ollut suosituksen
mukainen

• Kuidun ja kasvisten saanti oli vähäistä

Interventioteemat:
o ravinto
o miesten ja naisten
o liikunta
sydänterveys
o henkinen hyvinvointi
o alkoholin käyttö
o tupakointi

6 kuukauden seurantamittausten tulokset:
o Verisuoniterveys
• fP‐Kol ja fP‐Kol‐LDL laskivat

o Naisten ja miesten vyötärönympärys pieneni
•
•
•
•

BMI > 30 ryhmä pieneni
Liikuntaa ei ollut riittävästi
Kasvisten ja marjojen käyttö lisääntyi
Suolan käyttö väheni

o Diabeteksen riski laski

o Tupakoimattomien osuus lisääntyi
o Elintavoissa muutoksia valtimoterveyttä
edistävään suuntaan
o Elintapamuutoksen sitouttavana tekijänä
• muutosvalmius sekä ennakko‐luulottomuus
muutokseen lisääntyivät
• motivaatiolla oli yhteys elintapoihin ja
mittaustuloksiin

12 kuukauden seurantamittausten tulokset:
o Verisuoniterveys
• fP‐Kol ja fP‐Kol‐LDL nousivat
• verenpaine laski

o Naisten vyötärönympärys kasvoi ja miehillä
pysyi samana
• kasvisten, marjojen käyttö sekä kuidun saanti
lisääntyi
• BMI > 30 ryhmä kasvoi.

o Elintavoissa ”repsahdusta”, ristiriitaisuutta
mittaustulosten ja omien arviointien välillä.
o Elintapamuutokseen sitouttavia tekijöitä ovat
pystyvyys, huoli nykyisistä elintavoista sekä
ohjeisiin ja neuvoihin sitoutuminen.

Kuvio 6. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista.
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8

Pohdinta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluvien lappilaisten elintapoja ja ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen. Lisäksi tutkimuksessa kuvattiin tutkittavien itsearvioimia ja raportoimia elintapoja ja verrattiin niitä objektiivisiin ja antropometrisiin mittaustuloksiin. Tähän tutkimukseen osallistuvat olivat oireettomia, mutta heillä oli joko yksi tai useampi valtimosairauden
riskitekijä. Tämän tutkimuksen intervention lähtökohta oli primaaripreventio.
8.1

Verisuoniterveys ja siihen vaikuttavat tekijät

Verisuoniterveyden edistämiseksi tämän tutkimuksen osallistujilla oli muutettavaa
elintavoissaan. Tupakointi, joka on merkittävä valtimotaudin riskitekijä, ei ollut
keskeinen muutoksen kohde tämän tutkimuksen tutkimusjoukossa, koska tupakointi oli vähäistä. Osallistujat eivät pitäneet riskitekijöitään merkittävinä. Tämä
ilmeni oman painon arvioinnissa sekä siinä, että osallistujat eivät kokeneet huolta
nykyisistä elintavoista tai niiden mahdollisesti aiheuttamista sairauksista.
Valtimotautien ja sydänsairauden riskiä voidaan arvioida yksittäisten riskitekijöiden tai useamman riskitekijän muodostaman kokonaisuuden kautta (De Bacquer ym. 2013, Perk ym. 2013). Japanilaistutkimuksen mukaan yksittäisten riskitekijöiden sijaan on tärkeää muodostaa kokonaisuus kaikista elintavoista, mikä
vuosien varrella vaikuttaa sydänsairauden riskiin (Eguchi ym. 2012). Elintapojen
lisäksi perinnöllisyys on yksi valtimotautien riskitekijä (Bachmann ym. 2012), jota riskiryhmään kuuluvat usein pitävätkin ensisijaisena ja siten vähättelevät elintapojen osuutta (Stafford ym. 2008).
Tässä tutkimuksessa valtimotautien riskiä määriteltiin objektiivisilla ja antropometrisillä mittauksilla. Tässä tutkimuksessa ei määritelty riskin suuruutta tai
mahdollista sairauden ilmenemistä tulevaisuudessa. Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointi tapahtuu kliinisten tietojen ja laboratoriokokeiden avulla (Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus 2013). FINRISKI-laskuria (THL 2014) voidaan
käyttää sydän- ja verisuonitautien kokonaisriskin arvioinnin tukena. Sairastumisriskiä tyypin 2 diabetekseen voidaan arvioida testillä, joka perustuu tutkimusnäyttöön (Lindström & Tuomilehto 2003, Saaristo ym. 2005). Elintapamuutosta tekevälle ja siihen ryhtyvälle olisi hyvä tehdä kokonaisriskin arvio muutoksen tarpeen
pohjaksi.
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Tässä tutkimuksessa nollamittaukseen oli mahdollista osallistua kaikilla kunnan asukkailla, jotka kuuluivat hankkeen määrittelemään kohderyhmään. Kaikki
eivät kuitenkaan tulleet nollamittaukseen. Osa saattoi kokea työterveyshuollon
toimenpiteet riittäviksi, ja osa taas ei katsonut tarpeelliseksi osallistua. Kaikki
toimenpiteet, joilla oireettomatkin riskiryhmäläiset saadaan elintapojen neuvonnan piiriin, ovat sekä kansanterveydellisesti että kansantaloudellisesti merkittäviä
(Bertram ym. 2010, Diabetes Prevention Program Research 2012, Ferro ym.
2014, Wylie-Rosett ym. 2006, Zhuo ym. 2012).
Niillä, jotka eivät muuta elintapojaan, sairastumisriski on noin nelinkertainen
verrattuna elintapoja muuttaneisiin (Chow ym. 2010). Haasteeksi muodostuu terveydenhuollon resurssien riittävyys sekä erilaisten hoitopolkujen sovellettavuus ja
käyttö perusterveydenhuollossa. Kuitenkin perusterveydenhuolto on merkittävässä asemassa riskien pienentämisessä (Laatikainen ym. 2007, Vermunt ym. 2011).
Tämän tutkimuksen kaltaisia interventioita on tarpeellista saada perusterveydenhuollon arkeen, koska yhdellä ohjauskerralla useampi riskiryhmäläinen saa tietoa
ja tukea elintapamuutoksen toteuttamiseen.
Tämän tutkimuksen osallistujista yli puolet saavutti seerumin LDLkolesterolille asetetun suositusarvon 6 kuukauden seurantamittauksessa, mutta tulos ei säilynyt 12 kuukauden seurantamittauksessa. Koholla olevat verenpaine
(Kannel 1996, Mancia ym. 2006, Ohkubo ym. 2005) ja kolesteroli (European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation ym. 2011, McQueen
ym. 2008, Steinberg 2009) ovat selkeitä valtimotaudin riskitekijöitä. Erityisesti
korkealla seerumin LDL-kolesteroliarvolla on haitallisin vaikutus valtimosairauksien syntyyn (Steinberg 2006, Steinberg 2009). Seerumin kolesterolipitoisuus on
Suomessa ollut yhä nousussa (Vartiainen ym. 2012).
Elintavoissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota suositusten mukaiseen ruokavalioon, jolla voidaan alentaa kolesteroliarvoa ja saavuttaa suositusarvo. Tässä
tutkimuksessa tyydyttymättömän rasvan saanti ylitti suosituksen ja tyydyttyneen
rasvan saanti ylitti niukasti saantisuosituksen. Kuidun saanti ei saavuttanut saantisuositusta, vaikka sen määrä nousi seurantamittauksissa. Tyydyttyneen rasvan
saannin vähentäminen ja tyydyttymättömän rasvan lisääminen ovat ravitsemushoidon kulmakiviä, ja niillä on selkeä vaikutus sekä seerumin LDL-kolesteroliettä osittain kokonaiskolesteroliarvon pienenemiseen. Myös ravinnosta saatavan
kuidun määrä vaikuttaa seerumin kolesteroliarvoon. (Dyslipidemiat: Käypä hoito
-suositus 2013, Mensink ym. 2003, Vessby ym. 2001.) Veren kolesteroli reagoi
erittäin nopeasti ruokavaliossa tapahtuviin muutoksiin (Vartiainen ym. 2012).
Tässä tutkimuksessa seerumin LDL-kolesterolitasolla ja ravitsemuksella oli yh58

teys. LDL-kolesterolin laskun kannalta tutkittavilla oli parannettavaa kovan rasvan ja kuidun saannissa. Elintapojen muuttaminen pelkkien veriarvojen perusteella on kuitenkin haasteellista, koska korkeat veriarvot eivät välttämättä aiheuta oireita tai vaikuta toimintakykyyn.
Osallistujien verenpaine oli tyydyttävällä tasolla, joten elintapoja on tarkasteltava uudelleen (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus). Systolinen verenpaine on FINRISKI 2012 -tutkimuksen mukaan ollut suomalaisilla laskusuunnassa, kun vastaavasti diastolinen verenpaine on nousussa (Laatikainen ym. 2012).
Riski sairastua valtimotauteihin nousee samassa suhteessa verenpaineen kanssa.
Riski kaksinkertaistuu systolisen verenpaineen noustessa 20 mmHg tai diastolisen
verenpaineen noustessa 10 mmHg. (Laatikainen ym. 2012.) Tässä tutkimuksessa
osallistujien keskimääräinen verenpaine oli suosituksen mukainen, ja se laski seurantamittauksissa.
Terveysriskit
Tutkimuksen osallistujat olivat vähintäänkin ylipainoisia antropometristen mittausten perusteella, vaikka he eivät itse arvioineet itseään ylipainoisiksi tai lihaviksi. Suomessa lihavuus on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ongelmista, ja samalla se on myös kansantaloudellinen ongelma. Ylipainon on todettu
olevan muita suurempi riskitekijä sekä muista riskitekijöistä riippumaton, kun arvioidaan riskiä sairastua valtimotauteihin (Guh ym. 2009, Nordestgaard ym.
2012, Romero-Corral ym. 2006, Thomsen & Nordestgaard 2014).
Tässä tutkimuksessa osallistujien vyötärölihavuus oli merkittävää, mikä lisäsi
riskiä valtimotauteihin. Vyötärönympäryksen mittauksissa naisista reilusti yli puolet saavutti suositellun arvon 6 kuukauden seurantamittauksessa, mutta 12 kuukauden seurantamittauksessa saavutettu tulos ei säilynyt. Miesten vyötärönympärysmitta pieneni, ja miehet säilyttivät saavutetun tuloksen myös 12 kuukauden
seurantamittauksessa.
Vyötärölihavia on 30 % suomalaisista, ja vähintään ylipainoisia on miehistä
kaksi kolmesta ja naisista puolet (Männistö ym. 2012). Vyötärölihavuuden on todettu olevan terveyden kannalta haitallista riippumatta siitä, mikä painoindeksi
on. Vatsaonteloon ja sisäelinten ympärille kertynyt rasva on haitallisinta terveydelle. Terveysriskin lisäksi vyötärölihavuudella on yhteys kuolleisuuteen. (de
Hollander ym. 2012, Sluik ym. 2011.)
Tässä tutkimuksessa 6 kuukauden seurantamittauksessa osallistujista yli puolella oli BMI < 30, mutta tulos ei kuitenkaan säilynyt 12 kuukauden seuranta59

mittauksessa, vaan suurimmalla osalla osallistujista painoindeksi oli palautunut
suuremmaksi kuin 30. Toisaalta painon on vähennyttävä merkittävästi, jotta muutos näkyisi BMI-arvossa. Vyötärönympärysmitta oman painon arvioinnin välineenä on parempi kuin painoindeksin laskeminen.
Sepelvaltimotaudin esiintyvyys kasvaa painoindeksin noustessa (Canoy ym.
2013) ja mitä lihavampi henkilö on, sitä vahvempi on yhteys kuolleisuuteen (Tobias ym. 2014). Tutkimuksissa on todettu, että riski sairastua valtimotauteihin
suurenee tasaisesti ylipainon kertyessä ja että lihavuus on kausaalinen sydänsairauksien aiheuttaja. Pienelläkin painonpudotuksella voidaan pienentää riskiä
(Nordestgaard ym. 2012). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että terveyden kannalta on aina positiivista, kun painoa pystytään pudottamaan missä tahansa aikuisiän vaiheessa, vaikka paino kertyisikin takaisin (Charakida ym. 2014).
Tässä tutkimuksessa naisten paino laski siitäkin huolimatta, että heidän vyötärönympärys kasvoi 6 kuukauden seurantamittauksesta 12 kuukauden seurantamittaukseen.
Ylipaino kuvastaa tilannetta, missä ei ole saavutettu tasapainoa energian kulutuksen ja saannin välillä. Epätasapainossa kaikenlainen fyysinen aktiivisuus on
vähäistä eikä arkiliikuntaa kerry riittävästi. Sellaisten primaariehkäisyinterventioiden, jotka keskittyvät yhdessä sekä ruokavalioon että energiankulutukseen, on
todettu olevan tehokkain tapa hallita lihavuusongelmaa (Hardcastle ym. 2008).
Tasapainon saavuttaminen vaatii ylipainoiselta henkilöltä päätöksiä ja toimenpiteitä arjessa. Tässä tutkimuksessa tasapaino jäi osallistujilta saavuttamatta. Vaikka
elintavoissa tapahtuikin positiivisia muutoksia, liikunnan harrastaminen oli riittämätöntä. Erilaisten painoa kuvaavien mittareiden käyttö on perusteltua sekä yksilön oman seurannan että tutkimuksen kannalta. Pelkkä painoindeksin seuranta ei
välttämättä kannusta painon pudottamiseen, koska muutos ei näy nopeasti painoindeksissä.
8.2

Elintavat ja niiden muutos

Tässä tutkimuksessa osallistujat tekivät pieniä muutoksia, joilla on merkitystä terveydelle pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi lautasmallin käyttö sekä elintarviketuoteselosteiden lukeminen lisääntyivät. Nämä muutokset säilyivät myös 12 kuukauden seurantamittaukseen.
Elintapamuutoksen ohjauksessa muutoksen tekijää kannustetaan etenemään
pienin askelin ja valitsemaan aluksi helppoja muutoskohteita. Pienetkin muutokset ovat tärkeitä kokonaisterveyden kannalta, ja esimerkiksi kansanterveyden nä60

kökulmasta oleellista on painonnousun pysähtyminen (Elmer ym. 2006). On todettu, että oma aikomus on vahva onnistumista määräävä tekijä käytöksen muutoksessa (Cohen & Kataoka-Yahiro 2009). Tärkeää onkin muutosten realistinen
toteuttamismahdollisuus (Shemeikka 2005).
Lautasmallin käyttäminen on konkreettinen toimenpide, ja sen käyttö luo onnistumisen tunteen. Lautasmalli kuvaa suositeltua kokonaisuutta yhden hyvän aterian kokoamisesta (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014). Onnistumisen tunne
luo pohjaa myös muiden muutosten toteuttamiselle. Tässä tutkimuksessa elintarviketuoteselosteisiin tutustumisen lisääntyminen voi olla yhteydessä osallistujien
vähentyneeseen rasvaisten ja makeiden välipalojen syömiseen sekä suolan käyttöön. Tuoteselosteiden tutkiminen on päivittäisen ruuanvalmistuksen perusta, ja
terveellisten tuotteiden löytäminen edellyttää ohjausta tuoteselosteiden lukemiseen.
Tässä tutkimuksessa moni osallistuja arvioi syövänsä kasviksia päivittäisen
suosituksen mukaan 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksessa. Kasvisten käytön
lisäys verrattuna nollamittaukseen näkyi myös ruokapäiväkirja-analyysissä erityisesti lisääntyneenä marjojen käyttönä. Kasvisten käytön lisääminen on myös
konkreettinen asia, jota voi itse tarkkailla. Muutoksen toteuttamisen kannalta se
on myös helppoa ja konkreettista toteuttaa. Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat todenneet, että terveydessä tapahtui merkittäviä muutoksia, kun ihmisiä ohjattiin syömään enemmän hedelmiä ja vähentämään tv:n katselua. Tutkimuksessa tuli ilmi,
että näiden kahden muutoksen lisäksi osallistujat tekivät muutoksia myös omaehtoisesti ja vähensivät esimerkiksi kovan rasvan käyttöä. (Spring ym. 2012.) Liika
istuminen ylipäänsä on terveyden kannalta haitallista (Katzmarzyk 2010).
Riskitekijöistä huolimatta tässä tutkimuksessa yli puolet osallistujista arvioi
terveydentilansa vähintäänkin hyväksi kaikilla mittauskerroilla. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa tulos oli samansuuntainen
(Helldán ym. 2013). Kaikki valinnat vaikuttavat terveyteemme, ja tulevaan terveyteen vaikutetaan jokapäiväisillä päätöksillä ja teoilla. (Huttunen 2012a.)
Tässä tutkimuksessa ruoka- ja liikuntapäiväkirjojen sekä elintapakyselyn välillä oli ristiriitaisuuksia. Osallistujat arvioivat elintapakyselyssä liikkuvansa terveyden kannalta riittävästi, mutta liikuntapäiväkirjojen analyysi osoitti, että liikuntaa ei kertynyt riittävästi. Sen sijaan ruokapäiväkirjan tulokset olivat lähempänä omia arvioita elintapakyselyssä. Vaikka päiväkirjojen täyttäminen on haastavaa
ja niihin liittyy ali- ja yliraportoinnin vaara, ne ovat kuitenkin hyödyllisiä elintapamuutoksessa ja hyvä väline itsearviointiin.
61

8.3

Interventio elintapojen muutoksessa

Tutkimukseen osallistuneiden verisuoniterveys ei ollut suositusten mukainen ja
ylipaino oli huomattava. Osallistujien terveyden kannalta haitalliset elintavat, kuten liikunnan vähyys, lisäävät riskiä sairastua valtimotauteihin. Valtimoterveyden
kannalta merkittävää oli, että suurin osa osallistujista ei tupakoinut, ja tupakoimattomien osuus kasvoi seurannan edetessä. Intervention jälkeen 6 kuukauden
seurantamittauksessa saavutettiin eniten positiivisia muutoksia. Näistä muutoksista enää osa oli havaittavissa 12 kuukauden seurantamittauksessa.
Useissa tutkimuksissa on todettu, että intervention vaikuttavuudella on yhteys
intensiteettiin eli tapaamistiheyteen ja intervention kestoon (Absetz ym. 2007,
Lindström ym. 2003, Pisinger ym. 2009, Rautio ym. 2013). Tässä tutkimuksessa
tapaamisia oli 10. Tapaamisia oli 1-2 kertaa viikossa ja ne kestivät noin 60–90
minuuttia.
Lyhyelläkin ohjauksella voidaan saada aikaan terveyshyötyjä (Lombard ym.
2010, Yates ym. 2009). Tällöin ohjauksessa voidaan motivoinnin keinona käyttää
esimerkiksi askelmittaria, minkä on todettu lisäävän aktiivisuutta (Yates ym.
2009). Lyhyet neuvonnat luovat perustan muutokselle, mutta pidemmillä interventioilla ja tuella saadaan aikaan muutoksia, jotka ovat havaittavissa myös biologisissa riskitekijöissä (Steptoe ym. 1999). Hardcastle ym. (2008) ovat todenneet, että mitä useampaan interventio-ohjaustapaamiseen henkilö osallistuu, sitä
parempia terveyttä edistäviä tuloksia saavutetaan.
Tässä tutkimuksessa positiivisia muutoksia näkyi 6 kuukauden seurantamittauksessa, mutta ei 12 kuukauden seurantamittauksessa. Osallistujat olisivat
tarvinneet lisää tukea 6 kuukauden ja 12 kuukauden seurantamittausten välillä,
jotta muutokset olisivat olleet pysyviä. Muutoksen seurantaan tarvitaan keinoja
myös 12 kuukauden seurannan jälkeen. Terveydenhuollossa olisi interventioiden
seurannan ja elintapamuutoksen tueksi kehitettävä malleja ja toimintatapoja, joilla
voidaan tukea muutoksen tekijää pitkällä aikavälillä. Koska elintapojen muutoksessa uusien elintapojen omaksuminen ja niihin sitoutuminen on hidasta, interventioiden on hyvä olla pitkäkestoisia (Artinian ym. 2010). Niiden on hyvä myös sisältää erilaisia seurantajaksoja ja -muotoja, joissa voidaan hyödyntää esimerkiksi
teknologiaa.
Tämän tutkimuksen taustamuuttujat on raportoitu osajulkaisussa I. Interventioiden vaikuttavuuden arviointia hankaloittaa muun muassa se, että interventioprosessia ei ole kuvattu yksityiskohtaisesti ja että taustamuuttujia ei ole esitetty
(Laws ym. 2012). Tutkimusolosuhteissa saadaan usein vahva näyttö elintapain62

terventioiden vaikuttavuudesta, mutta terveydenhuollon arjessa vaikutukset eivät
ole yhtä vaikuttavia (Absetz & Hankonen 2011). Tämän tutkimuksen interventiota
voidaan käyttää edelleen terveydenhuollon arjessa (liite 1).
Maruthu ym. (2009) ovat todenneet, että kaikki interventiot ovat hyödyllisiä.
Erityisesti riski sairastua valtimotauteihin vähenee elintapamuutosta tukevien
käyttäytymisinterventioiden avulla, missä yhdistyvät sekä yksilöllinen että ryhmäohjaus (Maruthu ym. 2009). Interventio voi mahdollistaa ja saada aikaan muutoksia, jotka eivät ole mitattavissa intervention aikana. Interventio voi tulla jo
muutoksia tehneen henkilön kohdalle vahvistamaan jo tehtyjä muutoksia. Tässäkin tutkimuksessa interventiolla vaikutettiin asenteisiin ja luotiin valmiutta muutokseen, mikä oli todettavissa ennakkoluulottomuutena muutokseen sitoutumista
kohtaan. Mukana oli henkilöitä, jotka olivat ennen interventiota tehneet joitakin
muutoksia elintapoihin. Muutokset ilmenivät esimerkiksi suosituksen mukaisena
painoindeksinä.
Myös intervention ammattimaisuudella on vaikutusta intervention vaikuttavuuteen. Intervention onnistuminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta
paneutumista muutoksentekijän muutosprosessiin (Cohen & Kataoka-Yahiro
2009). Tässä tutkimuksessa ohjaajien koulutukset sisälsivät muutosprosessin tarkastelua. Koulutetun ammattilaisen järjestämä prosessimainen ohjaus on tutkitusti
tehokkaampaa verrattuna suunnittelemattomaan interventioon (Bo ym. 2007, Passey ym. 2012, Vähäsarja ym. 2014). Tämän tutkimuksen interventiossa oli selkeä
malli, joka eteni loogisesti, ja ohjaajat aktivoivat sekä tukivat osallistujia. Dunkley ym. (2014) ovat todenneet, että intervention vaikuttavuus paranisi maksimoimalla interventioprosessin noudattamista. Pitäytyminen mahdollisimman pragmaattisessa lähestymistavassa on intervention kannalta vaikuttavaa (Dunkley ym.
2014, Oldroyd ym. 2006.) Ohjausintervention lähestymistapa tässä tutkimuksessa
oli pragmaattinen, mikä näkyi muun muassa siinä, että asiaa lähdettiin käsittelemään osallistujien lähtökohdista ja kokemuksista. Malli korosti myös osallistujien
aktiivisuutta. Interventioiden taustalla olevat teoriat ja mallit antavat interventioille suuntaa ja helpottavat intervention arviointia (Michie ym. 2008). Tässä tutkimuksessa malli sekä teoria antoivat selkeän suunnan interventiolle, joka oli helppo toteuttaa.
Interventio-ohjauksista tehokkaimpia ovat ne, joissa kannustetaan oman käyttäytymisen seurantaan ja siihen perustuvaan tavoitteelliseen toimintaan, joissa annetaan palautetta (Absetz & Hankonen 2011, Muniz ym. 2010) ja jotka edistävät
henkilökohtaista motivaatiota (Elmer ym. 2006). Vaikka itse ohjaamisessa päävastuu on ammattilaisella, ryhmäinterventioissa korostuu vertaistuki positiivisella
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tavalla ryhmän kesken. Tässä tutkimuksessa ohjauksen välineenä käytettiin
Skypeä, joka ei ole paras mahdollinen vertaistuen kannalta. Toisaalta intervention
vaikutuksen aikaansaamiseksi mikään malli tai tekniikka ei yksinään tuo välttämättä ratkaisua eikä ole ylivertainen. Eri tekniikoiden yhdistäminen tuo todennäköisesti parhaat tulokset. Keinojen sopivuuteen vaikuttaa sekä osallistujien että
ohjaajan yksilölliset ominaisuudet. (Absetz & Hankonen 2011.)
Intervention ohjauksessa salutogeeninen lähestymistapa luo positiivisen lähtökohdan riippumatta siitä, mitä mallia tai teoriaa interventiossa toteutetaan ja
kuinka paljon riskitekijöitä on. Tämän tutkimuksen intervention suunnitelma ja
tavoitteet perustuivat salutogeeniseen lähestymistapaan, mikä oli havaittavissa ohjaajien koulutuksen sisällössä ja intervention ohjausrungossa. Tämän tutkimuksen
ohjauksessa hyödynnettiin osallistujien testituloksia ja osallistujien omia arvioita
elintavoista (vrt. Absetz & Hankonen 2011). Testien avulla pyrittiin osoittamaan
mahdollinen muutoksen tarve ja kohde sekä luoda onnistumisen tunne jo toteutuneena suosituksen mukaisena toimintana. Testit ja niiden tulokset auttavat muutoksenkohteen tavoitteiden ja keinojen asettamisessa.
Intervention sisällön suunnittelussa tulee huomioida osallistujien lähtökohta
ja kulttuurinen tausta (Ockene ym. 2012, Santoyo-Olsson ym. 2011, West ym.
2008). Admiraal ym. (2013) ovat todenneet, että kulttuuritaustan huomioimisella
on yhteys intervention vaikuttavuuteen. Interventioilla, joiden sisällössä käsitellään monipuolisesti ravintoa, liikuntaa, tupakointia ja alkoholinkäyttöä, saavutetaan vaikuttavia tuloksia (Daubenmier ym. 2007, de Waure ym. 2013, Hardcastle
ym. 2008b, Roumen ym. 2009). Sisällön monipuolisuus asettaa omat haasteensa
erityisesti silloin, jos intervention ohjaajat kokevat osaamisensa rajoittuvan vain
yhteen elintapojen osa-alueeseen. Tämä edellyttää ammattilaisilta ajatustottumusten muuttamista. Tässä tutkimuksessa teemat olivat jo tuttuja ohjaajille, ja koulutuksessa vahvistettiin teemojen käsittelyä.
Tässä tutkimuksessa oleva ikäryhmä oli tarkoituksenmukainen. Osallistujat
olivat 40-vuotiaita ja yhden kunnan alueella joko muutama vuosi sitten 40 vuotta
täyttäneitä tai lähivuosina 40 vuotta täyttäviä. Elintapamuutoksen kannalta merkittävää on, että tässä ikäluokassa monella on kotona asuvia lapsia, jolloin muutokset voivat heijastua myös heidänkin ravitsemukseen ja liikuntatottumuksiin.
Vanhempien esimerkki voi olla hyvinkin toimiva. Joissain tutkimuksissa intervention vaikutusta tutkittaessa on korostunut ikä lähinnä fysiologisesta näkökulmasta
(Danaei ym. 2013, Diabetes Prevention Program Research ym. 2006).
Tämän tutkimuksen interventioissa käytettiin ohjausvälineenä Skypeä lukuun
ottamatta yhtä ryhmää, joka tapasi kasvokkain, koska luvattua Skype-yhteyttä ei
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saatu terveyskeskukseen. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu sitä, miten Skypellä
tapahtuva ohjaus vaikutti interventioon ja sen tuloksiin. Skypen kautta tapahtuva
ohjaus on ohjaajalle vaativaa. Sitä helpottaa, jos ohjaajalla on kokemusta ryhmäohjauksesta. Ohjaajilta ja ryhmäläisiltä saatu palaute oli kuitenkin pääsääntöisesti
positiivista, ja Skype oli kätevä ohjausväline pitkien välimatkojen Lapissa.
Teknologian toimivuudesta elintapaohjauksessa on saatu hyviä kokemuksia ja
sillä nähdään olevan paljon mahdollisuuksia elintapamuutoksen toteuttamisessa
(Butryn ym. 2014). Caldwell ym. (2005) totesivat tutkimuksessaan, että puhelimella tapahtunut seuranta paransi osallistujien tietoa sairaudesta ja itsehoidosta
erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Tässä tutkimuksessa ryhmät kokoontuivat
vuosien 2007–2009 välisenä aikana, jolloin teknologian käyttö virtuaalitapaamisissa oli jo jonkin verran tuttua.
Toisaalta erityisesti liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi osallistujat tarvitsevat tilanteita, joissa luodaan konkreettisia kokemuksia liikunnasta sekä annetaan mahdollisuus keskustella liikunnan tuomasta
kokemuksesta. Osa tutkimukseen osallistuneista interventioryhmistä kävi kokeilemassa eri liikuntalajeja tutkimuksen ulkopuolella.
8.4

Sitoutuminen elintapamuutokseen

Sitoutumista kuvaavista tekijöistä halu huolehtia itsestä ja vastuu omasta terveydestä olivat vahvasti sitouttavia tekijöitä (osajulkaisu II). Nämä tekijät ovat sitoutumisen edellytys. Tämän tutkimuksen perusteella ne eivät kuitenkaan olleet ne
tekijät, jotka käynnistävät elintapamuutoksen tai saavat pysyvän muutoksen aikaiseksi. Vastuu omasta terveydestä oli yhteydessä elintapoihin ja objektiivisiin
mittauksiin, jotka olivat suositusten mukaisia. Havainto kuvastaakin sitä, että vastuu omasta terveydestä sitouttaa ylläpitämään jo saavutettuja terveellisiä elintapoja, jotka voidaan havaita myös objektiivisissa mittauksissa.
Elintapamuutokseen sitoutumiseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Yksi sisäisistä tekijöistä on niin kutsuttu mukavuustekijä, eli muutoksiin ryhdytään vain, jos ne eivät heikennä elämänlaatua. Jos muutosten pelätään heikentävän elämänlaatua, niistä luovutaan tai niitä tehdään vain osittain. (Bach Nielsen
ym. 2005, Cohen & Kataoka-Yahiro 2009.)
Tässä tutkimuksessa niin kutsuttuja mukavuustekijöitä oli kahdessa sitoutumista kuvaavassa tekijässä, joita olivat muutosvalmiuden kokeminen ja ennakkoluulottomuus muutokseen. Intervention jälkeen muutosvalmiuden kokeminen ja
ennakkoluulottomuus muutokseen lisääntyivät muutokseen sitouttavina tekijöinä
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(osajulkaisu II). Muutosvalmiudella oli yhteys elintapoihin nollamittauksessa ja 6
kuukauden seurantamittauksessa. Tulosta voidaan tarkastella elämänlaadun näkökulmasta, vaikka tässä tutkimuksessa ei käytetty elämänlaadun mittareita elintapamuutokseen sitoutumisen mittaamisessa. Tulos kuvastaa sitä, että elintapamuutoksella ei ole ollut vaikutusta osallistujien elämänlaatuun heikentävästi tai sen ei
ole annettu vaikuttaa siihen. Laadukkaan elämän yksi osa on terveys. Interventiolla voidaan vaikuttaa muutosvalmiuteen ja myönteiseen kokemukseen muutosta
kohtaan (Moor ym. 2011). Laadukasta elämää ovat myös ne asiat, joilla terveyttä
voidaan edistää ja sairauksia ehkäistä. (Huttunen 2012a.)
Tutkimukseen osallistujien keskuudessa elintapamuutokseen liittyviin neuvoihin ja ohjeisiin sitoutuminen väheni nollamittauksen ja 12 kuukauden seurantamittauksen välillä huomattavasti (osajulkaisut I–II). Kuitenkin tässäkin tutkimuksessa neuvoihin ja ohjeisiin sitoutumisella oli selkeä yhteys terveellisten elintapojen toteuttamiseen ja suosituksen mukaisiin objektiivisiin mittaustuloksiin
(vrt. Brekke ym. 2005b). Myös ne osallistujat, joilla oli elintavoissa ja objektiivisissa mittaustuloksissa parannettavaa, olivat sitoutuneet ohjeisiin ja neuvoihin. He
olivat usein niitä, jotka olivat huolissaan nykyisistä elintavoistaan.
Terveellisten elintapojen neuvoihin ja ohjeisiin sitoutuminen ja niiden noudattaminen ovat tuloksekkaan muutoksen edellytyksiä. Niihin sitoutuminen ja
niiden noudattaminen ovat yhteydessä parempaan valtimoterveyteen (Chiuve ym.
2011, Fung ym. 2008, Jensen ym. 2008). Elintapamuutosta tekevälle on tarjolla
monenlaisia ohjeita ja neuvoja. Haasteeksi muodostuu, miten erottaa ne ohjeet,
jotka ovat terveyden kannalta kestäviä ja perustuvat tutkittuun tietoon. Itselle sopivien ja arjessa toimivien ohjeiden ja neuvojen tunnistaminen on myös vaikeaa.
Elintapamuutokseen motivoituneen on helpompi noudattaa yleisesti sovittuja
neuvoja ja ohjeita (Cohen & Kataoka-Yahiro 2009).
Tässä tutkimuksessa osallistujat kokivat vähän huolta elintavoistaan ja niiden
mahdollisesti aiheuttamasta terveyshaitasta. Toisaalta kuitenkin huoli nykyisistä
elintavoista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista terveyshaitoista oli yksi merkittävimmistä elintapamuutokseen sitouttavista tekijöistä. Tällä oli yhteys elintapoihin ja objektiivisiin mittauksiin riippumatta siitä, olivatko ne suositusten mukaisia
vai ei. Jotta omista elintavoista voi kokea huolta, täytyy taustalla olla terveyteen
liittyvää tietoa kuten liikuntasuositukset. Terveyteen liittyvä tieto on koettava
henkilökohtaiseksi. Elintapojen aiheuttamista terveyshaitoista on todettu olevan
huolissaan 80 % tupakoitsijoista (Jousilahti & Borodulin 2012). Huomattavan
terveysuhkan tunnistaminen, kuten lihavuus, voi sitouttaa painon pudottamiseen
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(Gorin ym. 2004), mutta henkilön on ymmärrettävä, miten riskit uhkaavat terveyttä, jotta muutokset syntyvät (Stafford ym. 2008).
Lindström ja Eriksson (2010a) ovat luoneet salutogeenisen sateenvarjon, jonka alle on koottu terveyteen yhteydessä olevia tekijöitä, kuten koherenssin tunne,
pystyvyys ja elämänlaatu. Vahvalla pystyvyydellä on selkeä yhteys terveelliseen
ravitsemuskäyttäytymiseen, kuten vähäisempään rasvan käyttöön sekä suositusten
mukaiseen vihannesten ja kuidun käyttöön (Anderson ym. 2007, Sol ym. 2008) ja
lisääntyneeseen liikuntaan (Sol ym. 2011).
Tässä tutkimuksessa pystyvyys elintapamuutokseen tuli esille yhtenä keskeisenä sitoutumiseen vaikuttavana tekijänä. Sillä oli yhteys objektiivisiin mittaustuloksiin ja elintapoihin, mutta itsenäisenä sitoutumista kuvaavana tekijänä se laski
12 kuukauden seurantamittaukseen (osajulkaisu II). Pystyvyyden pieneneminen
12 kuukauden seurantamittauksessa voi kuvastaa sitä, että odotukset ja tavoitteet
olivat liian korkealla ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi eivät olleet omaan arkeen sopivia. Jotta pystyvyys ei laskisi, tarvitaan tavoitteen asettelussa ammattimaista ohjausta ja keskustelua sekä tukea muutoksen edetessä. Tavoitteiden asettamiseen ja keinojen miettimiseen kannattaa käyttää aikaa, jotta ne alkaisivat tuntua omalta, ja näin ollen pystyvyyden kokeminen säilyisi. Neuvoihin ja ohjeisiin
sitoutuminen sekä huoli nykyisistä elintavoista laskivat, millä voi olla vaikutusta
pystyvyyden pienenemiseen.
Richmanin ym. (2001) mukaan pystyvyyden tunne oli ylipainoisilla heikompi
kuin normaalipainoisilla. Lisäksi interventio lisäsi merkittävästi pystyvyyttä, jos
interventiossa pysyttiin loppuun saakka (Richman ym. 2001). Hankonen (2011)
totesi omassa tutkimuksessaan, että interventio-ohjauksen aikana pystyvyyden lisääntyminen ennusti terveellisten elintapojen toteuttamista intervention päätyttyä
(Hankonen 2011). Terveydenhuollon ammattilaisilta saatavalla tuella voidaan
vahvistaa osallistujien pystyvyyttä (Sol ym. 2008).
Tässä tutkimuksessa motivaatio itsenäisenä elintapamuutokseen sitouttavana
tekijänä laski nollamittauksesta 12 kuukauden seurantamittaukseen (osajulkaisut
I–II.) Motivaation laskulla voi olla yhteys pystyvyyden pienenemiseen sekä neuvoihin ja ohjeisiin sitoutumisen pienenemiseen. Motivaation laskuun voivat vaikuttaa tuen puute, epärealistinen tavoite sekä se, että näkyviä muutoksia ei ole
saatu aikaan.
Motivaatiolla oli yhteys elintapoihin, mikä ilmeni sekä 6 että 12 kuukauden
seurantamittauksissa. Motivaation yhteys elintapoihin voi kuvastaa sitä, että tavoite ja muutossuunnitelma ovat olleet yksilölle sopivat. Toteutuneet muutokset
lisäävät motivaatiota. Havaintoa voidaan myös tulkita niin että, interventio moti67

voi osallistujia muutokseen. Yksilön yleistä käyttäytymistä ohjaavat ja virittävät
motiivit, jotka ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia (Ruohotie 1998). Tietoinen terveyskäyttäytymisen muutos edellyttää, että ohjattava on motivoitunut
muutokseen ja ymmärtää muutoksen merkityksen terveytensä ja elämänlaatunsa
kannalta (Shemeikka 2005). Rachmani ym. (2005) ovat todenneet, että hyvin ohjattu ja motivoitu henkilö pystyy kontrolloimaan riskitekijöitä ja näin vähentämään valtimotautien riskiä. Interventioilla voidaan vaikuttaa myös motivaatioon
(Moore ym. 2011).
Tässä tutkimuksessa oli tunnistettavissa Schwarzerin (2008) määrittelemä
terveyskäyttäytymisen prosessimalli motivoitumiseen liittyen. Huoli nykyisistä
elintavoista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista sairauksista kuvastaa riskin tunnistamista. Riskin tunnistaminen ei Schwarzerin (2008) mukaan kuitenkaan riitä
vielä muutoksen tekemiseen. Usko muutoksen hyötyyn on tärkeä tekijä motivoitumisvaiheessa, kun pohditaan muutoksen hyötyjä ja haittoja. Usko muutoksen
hyötyyn sisältyi tässä tutkimuksessa useampaankin sitoutumista kuvaavaan tekijään, mutta erityisesti muutoksen merkitykseen. Koettu pystyvyys ja usko muutoksen hyötyyn ovat yhdessä tärkeä osa motivoitumisvaihetta muutoksen aikaansaamiseksi (Schwarzer 2008.)
Tässä tutkimuksessa korkea sitoutuminen elintapamuutokseen oli havaittavissa sekä suositusten mukaisissa ja ei suositusten mukaisissa elintavoissa ja mittaustuloksissa. Tämä korkea sitoutuminen kuvastaa sitä, että osallistujista osa on
jo tehnyt onnistuneita muutoksia. Korkean sitoutumisen ilmeneminen ei suositusten mukaisten elintapojen ja mittaustulosten yhteydessä voi kuvastaa sitä, että
osallistuja on hyvin tietoinen muutoksen tarpeesta ja kokee muutoksen myös tarpeellisena itselleen.
Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu psykososiaalisten tekijöiden vaikutusta
elintapamuutokseen tai siihen sitoutumiseen. Kuitenkin jää mietittäväksi, kuinka
paljon psykososiaalisilla tekijöillä on vaikutusta eri sitoutumista kuvaaviin tekijöihin. Stressin ja uupumuksen kokeminen voi vaikeuttaa sitoutumista neuvoihin
ja ohjeisiin, mikä heijastuu myös pystyvyyden kokemiseen.
Jotta elintapamuutokseen voidaan sitoutua, se edellyttää myös tunteiden läpikäymistä ja eri tunnetilojen hyväksymistä muutoksen aikana sekä ymmärrystä siitä, mitä elintapamuutos tarkoittaa henkilökohtaisesti. Näin löytyvä mielekkyys ja
merkitys omaan toimintaan vahvistavat sitoutumista. Ihminen jaksaa hoitaa itseään ja ottaa vastuuta, sitoutua ja ajatella tulevaisuutta, kun hän kokee elämänsä
merkitykselliseksi (Pietilä ym. 2013).
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8.5

Elintapojen arviointi ja raportointi

Elintapojen arviointi ja raportointi on haastavaa, mikä tuli ilmi myös tässä tutkimuksessa. Ne osallistujat, jotka eivät saavuttaneet suositusten mukaisia mittaustuloksia, arvioivat elintapansa paremmiksi kuin mittaustulosten perusteella olisi
voinut olettaa. Muutoksen lähtötilanteessa tuon kaltainen asetelma on haastavaa
sekä muutoksentekijän että ohjauksen kannalta. Kuitenkin omien elintapojen
kriittinen tarkastelu on hyvä lähtökohta onnistuneelle muutokselle ja muutokseen
sitoutumiselle. Elintapojen arviointi ja raportointi konkretisoivat elintapoja ja
tuovat esiin mahdolliset muutoksen kohteet. Elintapojen arviointi ja raportointi
erilaisilla mittareilla voi havahduttaa ja käynnistää muutosprosessin. Muutos voi
käynnistyä mielen tasolla, vaikka se ei heti näy käytännössä. Ihmisten omat käsitykset ohjaavat vahvasti sitä, miten muutokseen suhtaudutaan. Ohjaajan tulee
ymmärtää näitä käsityksiä. (Vähäsarja ym. 2014.)
Henkilön on helppo muistaa ja arvioida konkreettisia asioita omasta arjesta ja
tekemisestä (Shephard 2003), kuten esimerkiksi onko hän kävellyt 10 minuuttia
vai tunnin. Tämä todettiin myös tässä tutkimuksessa, kun tarkasteltiin "en tiedä" -vastauksia esimerkiksi päivittäisestä kasvisten käytöstä ja saatavan kuidun
määrästä. Kasvisten käyttöä oli helpompi arvioida asian konkreettisuuden vuoksi,
kun taas kuidun määrää oli hankalampi arvioida, koska se on yksi ainesosa esimerkiksi leivässä.
Kyselylomakkeilla yksityiskohtainen liikunnan arviointi on vaikeaa, koska
tietyn tyyppiselle liikunnalle puuttuu selkeät määritelmät (Shephard 2003). Tähän
tutkimukseen osallistuville oli annettu liikuntapäiväkirjan täyttämiseen tarkat ohjeet, ja arkiliikunta ja kuntoliikunta oli erikseen määritelty. Ohjeista huolimatta
erityisesti nollamittauksessa oli havaittavissa, ettei eroa arkiliikunnan ja kuntoliikunnan välillä ollut ymmärretty. Liikunnan määrää ja laatua tutkittaessa on yleistynyt teknologian hyödyntäminen. Esimerkiksi askelmittaria käyttämällä saadaan
liikunnan määrää mitattua, ja erilaisten kiihtyvyysanturien hyödyntäminen, kuten
aktiivisuusmittarin käyttö, on lisääntynyt liikunta-aktiivisuuden mittaamisessa.
Elintapojen itsearvioinnin ja -raportoinnin käyttämiselle mittareina voi olla
monia tavoitteita. Muutoksentekijälle omien elintapojen tarkastelu voi havahduttaa sekä käynnistää muutoksen, mikä johdattaa sitoutumaan muutokseen. Arviointi voi helpottaa tavoitteen määrittelyä sekä muutossuunnitelman tekemistä ja sen
seurantaa. Elintapamuutosta ohjaavalle osallistujien elintapojen arviointi voi toimia työkaluna sisällön suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä muutosten seuran-
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nassa. Tutkimusmielessä saadun tiedon käyttö on haasteellista ja vaatii useita tutkimuksia, jotta tietoa voidaan yleistää ja tuoda käytäntöön.
Diabetesriskin määrittäminen perustuu objektiivisiin mittauksiin ja omien
elintapojen arviointiin. Omissa arvioinneissa voi tapahtua yliraportointia eli arvioidaan omat elintavat paremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Tästä johtuen
määritetty riski voi jäädä pienemmäksi kuin se todellisuudessa olisi, ja tarvittava
ohjaus jää saamatta.
Tässä tutkimuksessa ilmeni ristiriitaisuutta tutkimukseen osallistuvien elintapojen arvioinnin ja heille tehtyjen objektiivisten mittausten välillä. Tällä ristiriitaisuuden tuomalla tunteella voi olla merkitystä elintapamuutokseen sitoutumiseen. Yliraportoijat tulisi saada näkemään oma tilanne realistisesti, jotta muutos
voi tapahtua (Vähäsarja ym. 2014). Pietilän ym. (2010) mukaan pyrkimyksenä on
hyvä elämä, kun arvioidaan omia elintapoja ja tehdään terveysvalintoja.
8.6

Tutkimuksen luotettavuus

Tämä tutkimus oli interventiotutkimus. Interventiolla saadaan tietoa ohjauksen
vaikutuksesta elintapoihin. Haasteena on saada interventiot tasalaatuisiksi sekä
saada osallistujat sitoutumaan interventioon sen koko keston ajan.
Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiin saatiin parhaiten vastaus käyttämällä kvantitatiivista lähestymistapaa, ja tutkimus oli luonteeltaan kuvaileva
(Eriksson ym. 2012). Aineiston monipuolinen mittaaminen ja monipuolisten menetelmien käyttö ovat tämän tutkimuksen vahvuuksia. Useita mittareita hyödyntämällä saatiin mielenkiintoista tietoa elintavoista ja elintapamuutokseen sitoutumisesta.
Elintapakyselyn kysymykset ovat olleet käytössä aiemminkin, joten ne mittaavat tarkoituksenmukaisesti tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä. Sitoutumiskyselyä on käytetty ja testattu useissa tutkimuksissa, ja sen rakennevaliditeetti on
aikaisemmissa tutkimuksissa todettu hyväksi (Lunnela 2011, Kyngäs 1999, Kyngäs ym. 2000, Kääriäinen ym. 2013). Sitoutumismittarin summamuuttujien
Cronbachin alfa-arvot vaihtelivat tässä tutkimuksessa 0,67–0,75. Alin hyväksyttävä alfa-arvo oli 0,6 (Metsämuuronen 2005). Mittaria voidaan pitää sisäisesti johdonmukaisena, ja se mittaa sitä, mitä sillä on tarkoitettu mitattavan.
Tutkimuksessa käytetyt laboratoriomittaukset ja antropometriset mittaukset
ovat terveydenhuollossa päivittäin käytössä, ja mittaukset suoritti terveydenhuollon ammattilainen. Näin ollen nämä antropometriset mittaustulokset ovat luotettavampia verrattuna siihen, että osallistujat olisivat itse tehneet mittaukset (vrt.
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Spencer). Antropometriset mittaukset kuvaavat hyvin kehon todellista koostumusta (Barreira ym. 2012). Verenpaineen mittaaminen on puolestaan haasteellista, sillä lääkärin ja hoitajan mittaamassa verenpaineessa saattaa olla eroa (Clark ym.
2014). Tässä tutkimuksessa sen suorittivat terveydenhuollon ammattilaiset ja sairaanhoidon opiskelijat opettajien valvonnassa, joten mittausta voidaan pitää luotettavana.
Itsearviointi ja -raportointi on tapa kerätä tutkimustietoa. Itseraportoinnin
heikkouksia ovat validiteetti ja tarkkuus sekä varmuus vastaajan vastauksista ja
mielipiteistä, koska itsearvioinnissa voi vaikuttaa tuloksiin. (Polit & Beck 2014.)
Tässä tutkimuksessa osallistujat ohjeistettiin täyttämään ruoka- ja liikuntapäiväkirjoja, ja täyttämisestä oli annettu malli. Käytetyt termit ja kriteerit oli myös
määritelty.
Omat arviot elintavoista voivat toimia mielenkiinnon herättäjänä ja havahduttaa harkitsemaan muutoksen tarvetta. Chiuve ym. (2006) ovat todenneet, että elintapojen itseraportoinnissa ilmenee virheitä ja ne ovat väistämättömiä. Vaikka itsearviointia ja -raportointia tutkimusmenetelmänä tämän vuoksi kritisoidaan, siitä
huolimatta sen avulla saadaan sellaista ainutlaatuista tietoa ja ymmärrystä elintavoista, mitä ei muulla tavoin saataisi (Stafford ym. 2008).
Interventioon osallistuminen oli aktiivista, ja 6 ja 12 kuukauden seurantamittauksiin osallistuivat samat henkilöt yhtä lukuun ottamatta. Seurantamittausten
tulosten vertailun mahdollisti tutkimuksessa käytetyt vertailutestit (rinnakkaisten
ryhmien t-testi ja Wilcoxonin testi), jotka toimivat niin, että ne käyttävät vain niitä
henkilöitä, joilta löytyy molemmat arvot (6 kk ja 12 kk). Intervention mallin pohjana olleesta Sydänliiton Tulppa-kuntoutusmallista on tehty useita arviointitutkimuksia, ja se on todettu hyväksi ja toimivaksi malliksi (Sydänliitto 2011). Intervention luotettavuutta ja vahvuutta lisäsi se, että ohjaajat koulutettiin, ja ohjausmalli ja materiaali olivat samat kaikissa ryhmissä. Toisaalta intervention tasalaatuisuuden toteutumiseen vaikutti se, että ryhmillä oli eri ohjaajat ja joillakin ryhmillä oli useampi ohjaaja. Koulutuksesta ja materiaalista huolimatta ohjauksessa
on asioita, jotka vaikuttavat intervention tasalaatuisuuteen, kuten se että jokaisella
ohjaajalla on oma tapansa kohdata osallistujat ja käsiteltävä asia. Skypen käyttö
oli tuttua osallistujille, joten siltäkin osin interventio toteutui suunnitellusti. Interventiota ei ollut suunniteltu tutkimuksen tarpeisiin. Osallistujat käyttivät oppimisympäristöä, ja ryhmätapaamiset toimivat suunnitellusti. Interventiossa kaikki mukana olleet eivät osallistuneet tutkimukseen, mutta sillä ei ollut vaikutusta intervention sisältöön ja toteutukseen. Intervention aloitusajankohta oli eri kaikilla
ryhmillä. Nollamittaukset ja interventiot toteutettiin perusterveydenhuollon muun
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toiminnan yhteydessä, silloin kun he katsoivat ajankohdan sopivaksi. Intervention
toteuttamisajankohdalla voi olla vaikutusta liikunnan määrään ja laatuun sekä ravitsemuksessa kuten kasvisten ja hedelmien käyttöön. Elintavat voivat vaihdella
ja painottua vuodenaikojen mukaan.
Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukko oli pieni. Tutkimusjoukon muotoutumiseen vaikutti lähtökohtaisesti se, että tutkittavien ikä ja tutkimukseen osallistuneiden kuntien määrä oli pieni. Tutkimukseen osallistuvien kuntien asukkaiden vähyyden vuoksi 40 vuotta tutkimusvuonna täyttäviä oli vähän. Pienet kunnat kutsuivat tutkimukseen myös jo 40 vuotta täyttäneitä, jotta interventio pystyttiin toteuttamaan, ja tutkimukseen osallistui vuosina 1966–1970 syntyneitä henkilöitä.
Käytäntö on osoittanut, että alle 40-vuotiaat ovat harvoin kiinnostuneita mahdollisista terveysriskeistä. Tutkimuksessa ollut ikäryhmä oli tärkeä kohderyhmä. Lisäksi vapaaehtoinen osallistuminen vaikutti otoskokoon. Tutkimuksessa saatiin
mukaan henkilöitä, jotka eivät ole olleet aikaisemmin mukana vastaavissa interventioissa. He oppivat uusia elintapoja sekä uusia keinoja ja taitoja terveyttä edistävän tiedon hakemiseen.
Otoskoon vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia. Tutkimuksen
kannalta otoskoko ja käytetyt analyysimenetelmät olivat riittäviä. Analyysimenetelmiä pystyttiin käyttämään monipuolisesti, ja niillä saavutettiin tilastollisesti
merkitseviä tuloksia. Tämän tyyppinen tutkimus antaa tärkeää tietoa myös terveydenhuollon päättäjille priorisoitaessa ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon toimia, joilla parannetaan kansallista terveydenhoitojärjestelmää (Smedt ym. 2014).
8.7

Tutkimuksen merkitys

Tutkimuksessa on paneuduttu yhteiskunnallisesti hyvin ajankohtaiseen asiaan sekä kansanterveyden että kansantalouden kannalta. Elintavoista johtuvien sairauksien määrä kasvaa koko ajan, ja samalla tutkittu tieto elintapojen muuttamisen yhteydestä terveyteen lisääntyy. Elintapamuutos on valtimotautien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa keskeinen tekijä.
Elintapojen muuttaminen vaikuttaa myös ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja
elämänlaatuun. Iän myötä elintavat korostuvat toimintakykyyn vaikuttavana tekijänä, ja työikäisten elintavoilla on suora vaikutus työkykyyn. Mahdollisen eläkeiän nostamisen myötä tämä korostuu entisestään, jolloin tutkimustieto elintapojen
muuttamisen vaikutuksista on arvokasta.
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Elintapamuutokseen sitoutumisella on myös kansantaloudellinen merkitys.
Tulevaisuudessa tutkimustulosten hyödyntäminen käytännössä ja integroiminen
jokapäiväiseen elämään näkyy terveydenhuollon kustannusten pienenemisenä.
Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa on tarkasteltu 40-vuotiaiden elintapamuutosta sitoutumista kuvaavien tekijöiden kautta. Tutkimus avasi uuden näkökulman tutkimusaiheeseen ja osoitti aiheen tarpeellisuuden sekä antoi hoitotieteen
näkökulmasta uutta tietoa. Tietoa saatiin erityisesti hoitotieteen tutkimuskenttään
kuuluviin ilmiöihin, kuten elintapamuutokseen sitoutumiseen. Hoitotieteen soveltavana tutkimuksena tämä tutkimus tuotti käytännönläheistä tietoa, joka on käytettävissä hoitotyössä. Tutkimus tuotti myös uutta tietoa siitä, miten riskitekijöitä
omaavat henkilöt arvioivat omia elintapojaan ja miten arviot eroavat laboratorioja antropometrisistä mittauksista. Tämän tutkimuksen eri mittarit olivat hyvin
toimivia ja antoivat laajan kuvan elintavoista, muutokseen sitoutumisesta ja verisuoniterveydestä. Niitä voidaan käyttää myös jatkossa vastaavanlaisissa tutkimuksissa.
Tutkimus osoitti ohjauksen tarpeellisuuden riskiryhmään kuuluville sekä sen,
että yhdessä käytettynä mittareiden tuottama tieto oli toisiaan täydentävää. Tutkimuksen tulokset voivat olla pohjana elintapamuutosryhmän sisällön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Erityisesti tuloksia elintapamuutokseen sitoutumisesta
voidaan hyödyntää uusissa ja jo toimivissa elintapamuutosryhmien malleissa ja
sisällöissä. Tuloksia voidaan hyödyntää niin oireettomien kuin oireellistenkin ja jo
diagnosoitujen henkilöiden kanssa yksilö- tai ryhmäohjauksessa.
Uudet näkökulmat voivat olla käynnistämässä uutta ajattelua elintapamuutoksen toteuttamisesta perinteisen ajattelun rinnalla. Tätä tutkimusta tarkasteleva
terveydenhuollon ammattilainen voi itse arvioida ja pohtia, miten hän voi hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.
Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksissa ja koulutussisältöjä suunniteltaessa sekä luotaessa materiaalia
interventioryhmien ohjaukseen.
Tutkimus osoitti, että teknologia on hyödynnettävissä elintapamuutoksia ohjattaessa. Tämä on merkittävä havainto interventioita suunniteltaessa.
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Johtopäätökset
Elintapamuutokseen sitoutumiseen vaikuttavat keskeisesti pystyvyys, suositusten ja ohjeiden noudattaminen sekä huoli nykyisistä elintavoista ja niiden
mahdollisesti aiheuttamista terveyshaitoista.
Osallistujat hyötyivät ohjausinterventiosta. Elintavoissa havaittiin valtimoterveyttä edistäviä muutoksia 6 kuukauden seurantamittauksessa, ja osa muutoksista oli havaittavissa myös 12 kuukauden seurantamittauksessa.
Osallistujien oma arvio elintavoista oli ristiriidassa objektiivisten ja antropometristen mittausten kanssa. Muutoksen toteuttamisen kannalta kuitenkin
omien elintapojen arviointi on tarpeellista. Objektiivisten ja antropometristen
mittausten avulla voidaan muodostaa realistinen kuva omista arvioista.
Elintapojen arvioimisessa olisi hyvä käyttää useampaa mittaria realististen
henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi ja muutostoimenpiteiden määrittelemiseksi.
Teknologian avulla saavutettiin toimiva sekä onnistunut interventio Lapissa,
jossa on usein pitkät etäisyydet. Teknologiaa tulisi entistä enemmän hyödyntää osana tai kokonaan ohjausinterventio-ohjausta, mutta liikuntaryhmiä tarvitaan liikuntakokemuksen vahvistamiseen.
Interventioissa tarvitaan tehokkaampia ja monipuolisempia seurantamenetelmiä elintapamuutoksen seuraamiseksi, ja siinä kannattaisi hyödyntää teknologiaa. Muutoksen tekijä tarvitsee tukea ja kannustusta elintapamuutokseen ja
sen ylläpitämiseen.
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10 Jatkotutkimuksen aiheet
Elintapoja ja elintapamuutoksiin sitoutumista on tutkittava edelleen. Mielenkiintoista olisi tutkia erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat tehneet pysyviä elintapamuutoksia ja selvittää sitä, mihin pysyvä muutos perustuu ja mitkä ovat merkittävämmät elintapamuutosta tukevat ja sitouttavat tekijät.
Tutkimushaasteena on se, miten interventioon osallistujat valitaan ja miten
elintapamuutosta tarvitsevat saadaan osallistumaan interventioryhmään ja arvioimaan omia elintapoja muutoksen lähtökohdaksi. Tutkimusta tarvitaan myös intervention vaikuttavuudesta ja vaikutuksesta elintapamuutoksen tekijän perheeseen
ja lähipiiriin. Lisäksi tarvitaan tutkimusta interventioista, joissa kohderyhmänä on
koko perhe ja miten tämä vaikuttaa elintapoihin sitoutumiseen. Omien elintapojen
arvioinnista tarvitaan vielä lisätutkimusta. Lisäksi tulee kehittää välineitä ja keinoja, joilla ammattilaiset voivat tehokkaammin tukea sitoutumista elintapamuutokseen. Tutkimusta tulee myös tehdä erilaisista ryhmäohjausmuodoista ja niiden
käytettävyydestä.
Teknologian käyttöä ohjausinterventioissa on tarpeellista tutkia edelleen.
Kannattaisikin kokeilla ohjausinterventiota, jossa hyödynnettäisiin Skypeä, mutta
jonka seuranta-aika olisi pidempi kuin tässä tutkimuksessa. Lisäksi 6 ja 12 kuukauden kohdalla tulisi olla seurantatapaaminen, jossa järjestettäisiin osallistujien
muutosta tukevaa ja aktivoivaa toimintaa. Seurantatapaamisten välissä olisi teknologiaa hyödyntävää seurantaa ja vertaistukea. Vertaistuen merkitystä ja vertaistuen muotoja riskiryhmään kuuluvien keskuudessa on myös tutkittava lisää. Lisäksi tarvitaan vertailevaa tutkimusta, jossa kasvokkain ja Skypellä tapahtuvaa
ohjausta ja vaikuttavuutta voidaan vertailla. Tutkimusta tarvitaan vielä ohjausmallien käytettävyydestä ja sovellettavuudesta silloin, kun ohjausinterventio toteutetaan teknologian avulla.
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Syömistottumukset

Liiku iloksesi osa 1

3.

4.

Keskustelut:
Kotitehtävä: osallistujien omat liikuntapiirakat
o fyysisen aktiivisuuden merkitys hyvinvoinnille ja
terveydelle
o liikuntapiirakka: millainen on osallistujien nykyinen
liikuntapiirakka, millaisen liikuntapiirakan he
haluaisivat
o millaiset ovat osallistujien mahdollisuudet harrastaa
liikuntaa ja lisätä fyysistä aktiivisuutta
o mikä on fyysisen aktiivisuuden merkitys osallistujalle

Keskustelut:
Kotitehtävä: syömistottumuksesi testin herättämät
kysymykset ja ajatukset
o mitkä asiat osallistujilla on jo kunnossa ja mitkä on
muutoksen kohteena
o muutoksen suunnittelua

Uusien elintapojen Keskustelut:
oppiminen yhdessä Kotitehtävä: osallistujien omat tavoitteet, onko koneesi
kunnossa testin herättämät kysymykset ja ajatukset
o tavoitteen saavuttamisen suunnitelmat

2.

Keskustelut:
o yhteisten pelisääntöjen sopiminen
o ohjelma tutuksi
o osallistujien kuulumiset ja tuntemukset tulevasta
o sepelvaltimotaudin riskitekijät
o miten lähdetään vahvistamaan terveyttä
o teknologian käytöstä
Kotitehtävä: osallistuja asettaa itselleen tavoitteet

Sisältö ja toimintapa

Aloitus ja
”järjestäytyminen”

Teema

60–90 min

60–90 min

60–90 min

o Osallistujat tunnistivat omat syömistottumuksensa.
o Osallistujat tietävät, miten tarvittavat muutokset
tehdään.

o Osallistujat ymmärtävät fyysisen aktiivisuuden
merkityksen oman terveyden edistämisessä.

60–90 min

Kesto

o Osallistujat tunnistavat omista elintavoista ne, jotka
kaipaavat muutosta.
o Osallistujat tunnistavat omasta arjestaan ne tekijät,
joilla pääsee tavoitteeseen.
o Osallistujat sitoutuvat työskentelyyn.

o Synnyttää turvallinen, ymmärrettävä ja kannustava
ilmapiiri.
o Osallistujat tietävät ja ymmärtävät ohjelman sisällön.
o Osallistujat ymmärtävät, että elintapamuutoksella he
voivat vaikuttaa terveyteensä, hyvinvointiin ja
työkykyyn.
o Osallistujat motivoituvat pohtimaan omaa tavoitettaan.
o Osallistujat ymmärtävät itseopiskelun ja
seurantamittausten merkityksen.

Tavoite

Interventiotapaamisten sisältö ja tavoitteet

1.

Tapaamiskerta

Liite 1
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Liiku iloksesi osa 2

Suola ja rasva

Kuitu ja sokeri

Mieliala,
sosiaalinen tuki ja
stressi

Naisten ja miesten
sydänterveys,
tavoitteiden
tarkistus

6.

7.

8.

9.

Teema

5.

Tapaamiskerta

Keskustelut:
o naisten kanssa naisten sydänterveyteen liittyvistä
asioista erillisen materiaalin mukaan
o miesten kanssa miesten sydänterveyden asioista
erillisen materiaalin mukaan
o sekaryhmän kanssa kerrataan asioita
o tavoitteen tarkistaminen

60–90 min

60–90 min

o Osallistujat tunnistavat stressitekijöitä ja stressiä
Keskustelut:
helpottavia keinoja.
Kotitehtävä: yhdessä sovitun testin herättämät
kysymykset ja ajatukset
o mielialan merkitys elintapamuutoksen toteuttamisessa
o levon merkitys
o Osallistujat pystyvät muuttamaan ja tarkentamaan
tavoitteita ja keinoja itselleen sopivimmiksi.
o Osallistujat saavat varmistettua heille tärkeitä asioita.

60–90 min

Keskustelut:
Kotitehtävä: sokeri ja kuitu testien herättämät
kysymykset ja ajatukset
o testien tulokset ja niiden herättämät ajatukset
o sokerin ja kuidun merkitys terveydelle
o onko kaupasta löytynyt sydänmerkkituotteita

o Osallistujat ymmärtävät kuidun merkityksen
terveydelle ja oppivat valitsemaan ja käyttämään
kuitupitoisia elintarvikkeita

60–90 min

Kesto

60–90 min

o Osallistuja ymmärtää energian tarpeen suhteessa
kulutukseen ja erilaisen fyysisen aktiivisuuden
merkityksen energian kulutukseen.

Tavoite

o Osallistujat ymmärtävät rasvan laadun ja määrän sekä
suolan määrän vaikutuksen terveydelle.

Keskustelut:
Kotitehtävä: suolan ja rasvan käytön testien herättämät
kysymykset ja ajatukset
o rasvan laatu ja määrä
o tuoteselosteet ja sydänmerkki
o ruokapäiväkirjan tarkastelua

Keskustelut:
Kotitehtävä: energian kultukseen ja tarpeeseen
nettitehtävän perusteella
o paljonko energiaa tarvitaan päivässä
o mistä energia saadaan
o mihin energiaa kulutetaan
o RPE- taulukon käyttö liikunnassa
o liikuntapäiväkirja

Sisältö ja toimintapa
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10.

Tapaamiskerta

Yhteenveto

Teema
Keskustelut:
o ryhmätapaamisten kokemukset ja anti
o mitä muutoksia on tullut osaksi arkea ja miten tästä
eteenpäin
o sovitaan seurannoista

Sisältö ja toimintapa

Tavoite
60–90 min

Kesto
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