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Abstract

The purpose of the study was to describe and evaluate the effectiveness of health coaching on
health promotion (health-related quality of life, adherence to health regimens, clinical health
outcomes and lifestyle factors) among frequent attenders of primary healthcare. The aim was to
generate new information to promote frequent attenders’ health and to improve the care and
education of patients with chronic diseases.

The study consisted of three sub studies. A systematic literature review (sub study I) described
the effects of health coaching on adult patients with chronic diseases. The data were collected from
the databases and through a manual search. The data (n=13) were analyzed using narrative
synthesis. Conceptual analysis (sub study II) identified frequent attenders of primary healthcare.
The data were collected from databases and through a manual search. The data (n=59) were
analyzed using synthesis and content analyses. The quasi-experimental research method (sub
study III) evaluated the effectiveness of health coaching among frequent attenders (n=110) in
primary healthcare. The experimental group received the health coaching and the control group
received the usual care. The data were collected before the intervention and 12 months afterwards
using a questionnaire on FINRISKI2012, RAND-36 and ACDI and clinical health outcomes
measured by health-coaching nurses. The data were analyzed using statistical methods.

According to the systematic review, health coaching produced positive effects on patients’
physiological, psychological and behavioural conditions and on their social life. In particular,
weight management, physical and mental status improved, and physical activity increased.
Conceptual analysis identified four attributes of frequent attenders: the feelings of symptoms,
perceived poor health status, lower quality of life and frequent visits to a primary healthcare
provider. Health coaching had statistically significant effects on the blood pressure and health-
related quality of life among the experimental group, especially in emotional role limitation and
energy during the 12 months. There were no statistically significant differences between the
experimental and control groups on health-related quality of life, adherence to health regimens and
lifestyle factors.

Keywords: adherence, chronic diseases, frequent attender, health coaching, health
promotion, intervention studies, nurses, primary health care, quality of life
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida terveysvalmennuksen vaikuttavuutta peruster-
veydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden edistämiseen (tervey-
teen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin).
Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden
edistämiseen ja pitkäaikaissairaiden hoidon ja ohjauksen kehittämiseen.

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella (osa-
tutkimus I) kuvattiin terveysvalmennuksen vaikutuksia pitkäaikaissairaille. Aineisto kerättiin
viitetietokannoista ja manuaalisella haulla. Aineisto (n=13) analysoitiin narratiivisella synteesil-
lä. Käsiteanalyysilla (osatutkimus II) määriteltiin paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas
perusterveydenhuollossa. Aineisto kerättiin viitetietokannoista ja manuaalisella haulla. Aineisto
(n=59) analysoitiin synteesillä ja sisällönanalyysilla. Kvasikokeellisella tutkimusmenetelmällä
(osatutkimus III) arvioitiin terveysvalmennuksen vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille (n=110). Koeryhmä sai terveysvalmennusta ja kontrolli-
ryhmä tavanomaista hoitoa. Aineisto kerättiin FINRISKI 2012-, RAND-36- ja ACDI-kyselylo-
makkeilla sekä kliinisen terveydentilan mittauksilla ennen ja 12 kuukautta intervention jälkeen.
Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan terveysvalmennuksella oli positiivisia vaikutuksia pitkäai-
kaissairaiden fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja käyttäytymistekijöihin. Erityisesti painonhal-
linta sekä fyysinen ja psyykkinen terveydentila paranivat ja fyysinen aktiivisuus lisääntyi. Käsi-
teanalyysilla tunnistettiin neljä ominaispiirrettä perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita
käyttävälle asiakkaalle: oireiden tunne, kokemus terveydentilan heikkenemisestä, alhaisempi
elämänlaatu ja useat käynnit perusterveydenhuollossa. Terveysvalmennusinterventio edisti tilas-
tollisesti merkitsevästi koeryhmän terveyteen liittyvän elämänlaadun psyykkisistä syistä johtuvi-
en ongelmien roolitoimintaa, tarmokkuutta ja verenpainetta 12 kuukauden aikana. Koe- ja kont-
rolliryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja terveyteen liittyvässä elämänlaa-
dussa, hoitoon sitoutumisessa ja elintavoissa.

Asiasanat: elämänlaatu, hoitoon sitoutuminen, interventio, paljon palveluita käyttävä
asiakas, perusterveydenhuolto, pitkäaikaissairaudet, sairaanhoitajat, terveyden
edistäminen, terveysvalmennus
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Pölkkiä ja seurantaryhmän jäseniä TtT Pirjo Kaakista ja FT Eveliina 
Korkiakangasta. Te olette kannustaneet minua tutkimuksen alkuvaiheista lähtien ja 
pitäneet huolta työni etenemisestä. 

Opiskelu työn ohessa on vaatinut ponnisteluja joskus jopa yön pikkutunneille 
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asiakkaiden ja heidän haasteidensa innoittamana. Haluankin osoittaa nöyrimmät 
kiitokset niille tutkimukseen osallistuneille asiakkaille, jotka mahdollistivat tämän 
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tutkimuksen toteutumisen. Tutkimus ei olisi myöskään toteutunut ilman 
hyvinvointikeskusten sairaanhoitajia. Kiitän teitä lämpimästi siitä, että uskoitte 
tutkimukseen ja jaksoitte viedä koko prosessin loppuun merkityksellisen työnne 
ohessa. 

Sydämellinen kiitos rakkaalle äidilleni ja isälleni, että sain viettää lapsuuteni 
maalla. Opetitte minulle sinnikkyyttä ja ahkeruutta. Niitä tarvittiin tämänkin työn 
loppuun saattamiseksi. Lämpimät kiitokset kaikille rakkaille siskoilleni, jotka 
tuotte rikkautta päiviini olemassaolollanne. Kiitos myös ihanille ystävilleni niistä 
kaikista hetkistä, jotka olette jakaneet elämäni varrella. Välillä arki ja kiireet ovat 
vieneet voiton ja yhteys on jäänyt vähäisemmäksi. Tuolloinkin olette olleet 
ajatuksissani.  

Rakas mieheni Kim; Kiitos, että uskot minuun kannustaen aina epätoivonkin 
hetkillä ja annat minulle rohkeutta toteuttaa unelmiani. Ilman tukeasi ja rakkautesi 
voimaa en olisi päässyt tähän. Rakas tyttäremme Sofia, luot äidin sydämeen iloa ja 
valoa kaikkina hetkinä. Yhteiset koti-illat, reissut ja urheilu ovat parasta teidän 
seurassanne. Ne saavat mielen rentoutumaan ja antavat voimia ponnistella 
tavoitteissa kohti päämääriä.  

Näihin tutkimusmatkani aikana kuluneisiin vuosiin on mahtunut väitöstyön 
ohella urakehitystä, aikuisurheilijoiden MM-kisojen maratonille osallistumista ja 
jopa vuorokauden ultrajuoksua. Kaikkiin harrastuksiini olen suhtautunut 
kunnianhimoisesti vieden maaliin saakka sen, minkä olen aloittanut. Nyt on tullut 
tämän väitöskirjan aika. 

Lokakuussa 2019, tähtitaivaan alla  Kirsi Kivelä 
 



11 

Lyhenteet  
ACDI Adherence of Chronic Disease Inventory 
BMI Body Mass Index, painoindeksi 
CINAHL Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
CRD Centre for Reviews and Dissemination 
EU Euroopan unioni 
JBI Joanna Briggs Institute 
Ka Keskiarvo 
Kh Keskihajonta 
MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 
MeSh Medical Subject headings 
PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses 
RAND-36 Rand 36-Item Health Survey 1.0 
SPSS Statistical Package for Social Sciences 
STM Sosiaali- ja terveysministeriö 
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
TIDIeR Template for Intervention Description and Replication 
TREND Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized 

Designs 
WHO World Health Organization 
  



12 

 



13 

Osajulkaisut 
Yhteenvedossa osajulkaisuihin viitataan niiden roomalaisilla numeroilla:   

I  Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2014). The effects of health coaching 
on adult patients with chronic diseases: A systematic review. Patient Education and 
Counseling, 97(2), 147-157. doi.org/10.1016/j.pec.2014.07.026       

II  Kivelä, K., Elo, S., & Kääriäinen, M. (2018). Frequent attenders in primary health care: 
A concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 86(1), 115-124. 
doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.06.003 

III  Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2019). The effects of nurse-led health 
coaching on health-related quality of life among frequent attenders: A quasi-
experimental study. Manuscript. 

IV  Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2019). The effects of health coaching 
on frequent attenders´ adherence to health regimens and lifestyle factors: A quasi-
experimental study. Manuscript.  
 

  



14 

 



15 

Sisällys  
Abstract 
Tiivistelmä 
Kiitokset 9 
Lyhenteet 11 
Osajulkaisut 13 
Sisällys 15 
1 Johdanto 17 
2 Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden 

edistäminen 21 
2.1 Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 

perusterveydenhuollossa ......................................................................... 21 
2.2 Terveyden edistäminen ............................................................................ 24 

2.2.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu .................................................... 26 
2.2.2 Hoitoon sitoutuminen ................................................................... 29 
2.2.3 Kliininen terveydentila ................................................................. 30 
2.2.4 Elintavat........................................................................................ 33 

2.3 Interventioiden vaikuttavuus paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistämiseen ....................................................... 37 

3 Terveysvalmennus terveyttä edistävänä menetelmänä 41 
3.1 Valmennus menetelmänä ......................................................................... 41 

3.1.1 Terveysvalmennuksen määritelmä ............................................... 42 
3.1.2 Terveysvalmennuksen sisältö ja toteutus ...................................... 44 

3.2 Terveysvalmennusinterventioiden vaikuttavuus ..................................... 46 
3.3 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista (luvut 2 ja 3) ............................. 48 

4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 51 
5 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 53 

5.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (I osajulkaisu) .................................. 54 
5.1.1 Aineiston keruu ............................................................................ 54 
5.1.2 Aineiston analyysi ........................................................................ 56 

5.2 Käsiteanalyysi (II osajulkaisu) ................................................................ 56 
5.2.1 Aineiston keruu ............................................................................ 57 
5.2.2 Aineiston analyysi ........................................................................ 58 

5.3 Kvasikokeellinen tutkimus (III ja IV osajulkaisu) .................................. 58 
5.3.1 Intervention toteuttaminen ............................................................ 58 
5.3.2 Tutkimusjoukko ............................................................................ 65 



16 

5.3.3 Aineiston keruu ............................................................................ 67 
5.3.4 Aineiston analyysi ........................................................................ 70 

6 Tulokset 73 
6.1 Terveysvalmennuksen vaikutukset pitkäaikaissairaille – 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus ........................................................... 73 
6.2 Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 

perusterveydenhuollossa – käsiteanalyysi ............................................... 75 
6.2.1 Käsitteen ominaispiirteet .............................................................. 75 
6.2.2 Käsitteen ennakkoehdot ................................................................ 77 
6.2.3 Käsitteen seuraukset ..................................................................... 78 
6.2.4 Käsitteen määritelmä .................................................................... 79 

6.3 Terveysvalmennuksen vaikutukset paljon terveyspalveluita 
käyttäville asiakkaille – kvasikokeellinen tutkimus ................................ 80 
6.3.1 Vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun ......................... 80 
6.3.2 Vaikutukset hoitoon sitoutumiseen ............................................... 82 
6.3.3 Vaikutukset kliiniseen terveydentilaan ......................................... 83 
6.3.4 Vaikutukset elintapoihin ............................................................... 84 

6.4 Yhteenveto tuloksista .............................................................................. 85 
7 Pohdinta 89 

7.1 Tulosten tarkastelu .................................................................................. 89 
7.1.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkastelu ............ 89 
7.1.2 Käsiteanalyysin tulosten tarkastelu ............................................... 91 
7.1.3 Terveysvalmennusintervention tulosten tarkastelu ....................... 93 

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja tietosuoja......................................................... 98 
7.3 Tutkimuksen luotettavuus ....................................................................... 99 

7.3.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ...................... 99 
7.3.2 Käsiteanalyysin luotettavuus ...................................................... 101 
7.3.3 Terveysvalmennusintervention luotettavuus ............................... 102 

7.4 Tutkimuksen merkitys ........................................................................... 104 
7.5 Jatkotutkimushaasteet ........................................................................... 106 

8 Johtopäätökset 109 
Lähdeluettelo 111 
Liitteet 134 
Osajulkaisut 143 

 
  



17 

1 Johdanto  
Kehittyneen teknologian, turvallisen ympäristön, parantuneen sosiaaliekonomisen 
aseman ja terveellisten elintapojen myötä väestön terveys ja toimintakyky ovat 
parantuneet sekä elinikä pidentynyt vuosikymmenten aikana. Terveyttä uhkaaviin 
riskitekijöihin on pyritty vaikuttamaan terveyspolitiikalla, väestön terveys-
tietoisuuden lisäämisellä ja erilaisilla pitkäaikaissairauksien hoito- ja 
ennaltaehkäisyohjelmilla. Kuitenkin monien pitkäaikaissairauksien ja niiden 
riskitekijöiden ehkäisyssä ja hoidossa on edelleen kehittämisen varaa, sillä 
esimerkiksi diabetes ja ylipaino ovat lisääntyneet aikuisväestön keskuudessa. 
(World Health Organization (WHO), 2011; WHO, 2014.) Pitkäaikaissairaudet ovat 
yleisin syy työkyvyttömyyteen (Kruk, Nigenda & Knaul, 2015) ja aiheuttavat jopa 
yli 70 prosenttia kaikista kuolemantapauksista maailmalla (WHO, 2018). 
Terveyspalveluiden kehittymiselle haastetta luovat myös väestön ikääntyminen ja 
terveyserojen kasvaminen samaan aikaan, kun maailman taloudellinen tilanne 
heikkenee ja käytössä olevat resurssit vähenevät (WHO, 2008; WHO, 2011). 
Terveyspalveluiden kysyntä kasvaa väistämättä.   

Yksi palvelujärjestelmän keskeisistä kehittämisen kohteista on paljon 
palveluita käyttävien asiakkaiden hoidon hallitseminen, sillä paljon palveluita 
käyttävät asiakkaat aiheuttavat valtaosan kustannuksista (Kapiainen ym., 2010; 
Leskelä ym., 2013; Männikkö & Martikka, 2017). Suomessa perusterveyden-
huollossa käy 2,8 miljoonaa asiakasta vuodessa lähes 11 miljoonaa kertaa 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2017). Eri tutkimusten mukaan 10 
prosenttia väestöstä aiheuttaa 80 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kustannuksista (Kapiainen ym., 2010; Leskelä ym., 2013). Paljon terveyspalveluita 
käyttävät asiakkaat kokevat olevansa sairaampia ja alttiimpia eri sairauksille kuin 
tavanomaisesti terveyspalveluita käyttävät.  

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoito on usein pirstaloitunutta, 
eivätkä he koe saavansa apua oireisiinsa. Tätä hankaloittavat palveluiden erilliset 
tietojärjestelmät, lainsäädäntö, palveluiden koordinoinnin ja yhtenäisten 
toimintamallien puuttuminen. Lisäksi eri ammattilaiset eivät tunne toistensa työtä, 
jolloin asiakasta ei osata ohjata oikeiden palveluiden piiriin. (Hujala & 
Lammintakanen, 2018.) Paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla itsellään ei 
ole voimavaroja etsiä oikeaa palvelua. Kuitenkin heidän hoitoaan voidaan 
vahvistaa luottamuksellisella hoitosuhteella ja hoitavan henkilöstön yhteistyöllä yli 
organisaatiorajojen (Leskelä ym., 2013). Mikäli paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveydentilaa, elämänlaatua, hoitoon sitoutumista ja 
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terveyspalveluiden käyttöä saadaan kohdennettua oikealla tavalla, voidaan ehkäistä 
asiakkaan raskaampien palveluiden käyttöön joutuminen ja hillitä kustannuksia, 
jolloin resursseja jää enemmän myös muille terveyspalveluiden tavanomaisille 
asiakkaille.   

Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat eivät ole uusi ilmiö terveyden-
huollossa. Niihin liittyvää tutkimusta on tehty 1950-luvulta alkaen (Backett, Heady 
& Evans, 1954) nykypäiviin asti ympäri maailmaa. Kuitenkaan paljon 
terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista ei ole esitetty yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää ilmiön moniulotteisuuden vuoksi (Vedsted & Christensen, 2005). 
Kirjallisuudesta ei löydy yleisesti hyväksyttyä raja-arvoa käyntimääristä, jonka 
ylitettyä terveyspalveluiden käyttö muuttuu suurkäytöksi (Koskela, 2008). 
Tutkimuksissa kohdejoukko valitaan käyntimäärien mukaan tietyllä ajanjaksolla tai 
ylimpinä prosenttiosuuksina kaikista terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista 
(Campbell & Roland, 1996; Vedsted & Christensen, 2005). Vaikka useissa 
tutkimuksissa on tutkittu paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
ominaispiirteitä, käsitettä ei ole määritelty (Vedsted & Christensen, 2005). Tämä 
vaikeuttaa paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamista 
varhaisessa vaiheessa perusterveydenhuollossa ja heidän käyttäytymisensä 
ymmärtämistä.    

Paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille toteutetuista interventioista ja 
niiden vaikuttavuudesta on vähän tietoa (Smits, Mohrs, Beem, Bindels & van Weert, 
2008; Haroun ym., 2016) verrattuna ominaispiirteiden kuvaamiseen. Kuitenkin 
tutkimusnäyttöön perustuvien hyvin suunniteltujen interventioiden toteuttaminen 
on tapa osoittaa vaikuttavia menetelmiä (Salmela, Kettunen & Poskiparta, 2010; 
WHO, 2013), joilla ihmiset voivat saada tarvitsemaansa apua ongelmiin. 
Asiakaslähtöinen terveysvalmennus on yksi mahdollisuus vastata paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeisiin. Sillä on todettu olevan 
positiivisia vaikutuksia pitkäaikaissairaiden terveyskäyttäytymiseen ja 
hyvinvointiin (Olsen & Nesbitt, 2010; Hale & Giese, 2017).   

Terveysvalmennus (health coaching) on terveyttä edistävä menetelmä, joka 
lisää asiakkaan hyvinvointia ja auttaa saavuttamaan terveyteen liittyviä tavoitteita 
(Palmer, Tubbs & Whybrow, 2003). Terveysvalmennus on syntynyt Millerin ja 
Rollnickin kehittämän motivoivan haastattelun pohjalta (Huffman, 2009). 
Terveysvalmennuksella voidaan motivoida asiakasta käyttäytymisen muutokseen. 
Sen tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat keinonsa ja psyykkiset 
voimavaransa niin, että asiakas voi saavuttaa itse asettamansa terveyteen liittyvät 
tavoitteet. Muutoksen saavuttamisen onnistumisen vuoksi on tärkeää ohjata ja 
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tukea asiakasta itse pohtimaan omia vaihtoehtojaan, löytämään uusia toiminta-
tapoja ja ottamaan vastuuta. (Hayes & Kalmakis, 2007; Parppei, 2008.)  

Tämä väitöstutkimus kuuluu hoitotieteen alaan ja on luonteeltaan soveltavaa 
tutkimusta. Tutkimus on osa Oulun yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen 
tutkimusyksikön Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat -tutkimusohjelmaa. 
Lähtökohtana tutkimukselle on tutkimusnäytön puute ja perusterveydenhuollon 
arkityöstä noussut tarve terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeisiin 
vastaamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida 
terveysvalmennuksen vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden edistämiseen (terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja 
elintapoihin). Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistämiseksi sekä perusterveydenhuollon 
pitkäaikaissairaiden hoidon ja ohjauksen kehittämiseen. 

Tutkimus sisältää kolme osatutkimusta. Ensimmäinen osatutkimus kuvaa 
terveysvalmennuksen vaikutuksia aikuisille pitkäaikaissairaille systemaattisella 
kirjallisuuskatsauksella (I osajulkaisu). Tutkimus kohdistuu pitkäaikaissairaisiin, 
sillä heidän on todettu käyttävän terveyspalveluita muuta väestöä enemmän 
(Jyväsjärvi ym., 2001b; WHO, 2005; de Bruin ym., 2012; Press ym., 2012). 
Terveysvalmennuksen vaikuttavuudesta paljon terveyspalveluita käytäville 
asiakkaille ei löytynyt aiempia tutkimuksia. Tämä osatutkimus toimii terveys-
valmennusintervention suunnittelun pohjana. Toisessa osatutkimuksessa 
määritellään perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas 
käsiteanalyysillä (II osajulkaisu). Määritelmä auttaa intervention kohderyhmän ja 
mittareiden valinnassa. Kolmannessa osatutkimuksessa kvasikokeellisella 
tutkimusasetelmalla arvioidaan terveysvalmennuksen vaikuttavuutta perus-
terveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja 
elintapoihin (III ja IV osajulkaisu). Koeryhmä saa terveysvalmennusta ja 
kontrolliryhmä tavanomaista hoitoa Oulun kaupungin kolmessa hyvinvointi-
keskuksessa.  
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2 Paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistäminen 

2.1 Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
perusterveydenhuollossa  

Suomessa 2,8 miljoonaa ihmistä väestöstä käy vuosittain lähes 11 miljoonaa kertaa 
perusterveydenhuollossa (THL, 2017). Tutkimusten mukaan 10 prosenttia 
väestöstä kerryttää 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonais-
kustannuksista (Kapiainen ym., 2010; Leskelä ym., 2013). Perusterveydenhuollon 
lääkärin vastaanotolla näiden asiakkaiden osuus on yli 30 prosenttia kaikista 
käynneistä (Vedsted & Christensen, 2005; Leskelä ym., 2013). Terveydenhuollon 
näkökulmasta tämä pieni asiakasryhmä asettaa haasteita palveluiden tuottamiselle, 
sillä he kuluttavat merkittävän osan resursseista. Kun palvelut jakaantuvat pienelle 
osalle väestöä, samalla palveluiden tarjonnan peittävyys koko väestölle heikkenee 
(Koskela, 2008). Näiden paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
tunnistaminen ja tarpeisiin vastaaminen koetaan vaikeaksi (Hujala & 
Lammintakanen, 2018). Tässä tutkimuksessa paljon terveyspalveluita käyttäviä 
asiakkaita tarkastellaan perusterveydenhuollon näkökulmasta. Kirjallisuushaku 
toteutettiin kansainvälisiin MEDLINE-, CINAHL- ja Scopus-tietokantoihin 
vuosille 2000 - 2019. MEDLINE- ja CINAHL-tietokannat ovat kansainvälisiä 
yleisimmin käytettyjä hoito- ja lääketieteen tietokantoja. Jotta tietojen hakeminen 
ei rajoitu pelkästään hoito- ja lääketieteen tutkimuksiin, vahvistettiin hakua 
käyttämällä monitieteellistä Scopus-tietokantaa. Hakusanoina käytettiin frequent 
attend*-termiä ja perusterveydenhuoltoa kuvaavia hakusanoja, joita olivat primary 
health care, general practice, family practice ja physicians, family. Hakusanojen 
määrittelyn apuna käytettiin aikaisemmin julkaistujen kirjallisuuskatsauksien 
hakusanojen määrittelyjä (Vedsted & Christensen, 2005; Smits ym., 2008) sekä 
tekemällä testihakuja eri hakusanoilla tietokantoihin. Kattavan haun 
vahvistamiseksi kirjallisuushakua täydennettiin vielä manuaalisella haulla. 
Manuaalinen haku kohdistettiin alkuperäistutkimusten lähdeluetteloihin ja 
kansalliseen hoito- ja lääketieteen Medic-tietokantaan. 

Suomessa paljon terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita kutsutaan myös 
suurkäyttäjiksi tai avainasiakkaiksi. Englanninkielisissä tutkimuksissa yleisimmin 
käytetään käsitettä frequent attendance. Paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat ovat heterogeeninen asiakasryhmä, eikä paljon terveyspalveluita 
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käyttäville asiakkaille ole olemassa yhtenäistä määritelmää (Vedsted & Christensen, 
2005; Smits, Brouwer, ter Riet & van Weert, 2009). Yleisimmin paljon 
terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita on määritelty palveluiden käyntimäärien 
perusteella. Kirjallisuudesta ei löydy yleisesti hyväksyttyä raja-arvoa 
käyntimääristä, jonka ylitettyä terveyspalveluiden käyttö muuttuu suurkäytöksi 
(Koskela, 2008). Tutkimuksissa suurkäytön otantaperusteina on käytetty tietyllä 
ajanjaksolla tapahtuneita käyntimääriä, ylin prosenttiosuus kaikista kävijöistä 
tietyllä ajanjaksolla, keskimääräinen käyntitiheys tai tietty kvartiiliväli tietyllä 
ajanjaksolla (Vedsted & Christensen, 2005). Niissä ei ole perusteltu otannan 
määrittelyä. Vedstedin ja Christensenin (2005) systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen mukaan suurkäyttäjät määriteltiin useimmiten 10 prosenttia 
eniten palveluita käyttäväksi ryhmäksi. Suomessa Larivaara (1987), Jyväsjärvi 
(2001a) ja Koskela (2008) ovat käyttäneet tutkimuksissaan suurkäytön raja-arvona 
vähintään kahdeksaa käyntiä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Koskela (2008) 
on määritellyt paljon palveluita käyttävän asiakkaan käyvän terveyskeskuslääkärin 
vastaanotolla väestön keskimääräiseen käyntifrekvenssiin nähden usein. Kuitenkin 
on todettu, että vain pieni osa heistä käyttää terveyspalveluita runsaasti vuodesta 
toiseen (Andersson, Lyne, Hallgren & Nilsson, 2004; Koskela, Ryynänen & Soini, 
2010; Morriss ym., 2012).  

Paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin liittyviä tutkimuksia on tehty 
paljon kansainvälisesti, erityisesti Euroopassa (Welzel, Stein, Hajek, König & 
Riedel-Heller, 2017). Suurimmassa osassa tutkimuksista kuvataan terveys-
palveluiden suurkäyttöön liittyviä ennustetekijöitä tai sitä, millaisia he ovat. 
Useissa tutkimuksissa on tunnistettu sosio-ekonomisia tekijöitä, jotka liittyvät 
paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin. Suurkäytön on osoitettu kasvavan 
iän myötä (Kapur, Hunt, Macfarlane, McBETH & Creed, 2004; Vedsted & 
Christensen, 2005; Koskela ym., 2010; Buja ym., 2015) ja olevan yleisempää 
naisilla kuin miehillä (Scaife, Gill, Heywood & Neal, 2000; Vedsted & Christensen, 
2005; Koskela ym., 2010; Buja ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015b; 
Jørgensen, Andersen, Tjønneland & Andersen, 2016). Myös matalamman koulutus- 
(Jyväsjärvi ym., 2001b; Kersnik, Scvab & Vegnuti, 2001; Little ym., 2001; Vedsted 
& Olesen, 2005; Al-Kandari, Al-Assomi, Al-Saqabi & El-Shazly, 2008; Robles ym., 
2009; Koskela ym., 2010; Gili ym., 2011; Norton ym., 2012; Gomes ym., 2013; 
Rifel ym., 2013; Kaattari, Tiirinki, Turkki, Nordström & Taanila, 2015; Patel ym., 
2015; Jørgensen ym., 2016) ja tulotason on todettu liittyvän terveyspalveluiden 
lisääntyneeseen käyttöön (Scaife ym., 2000; Vedsted, Fink, Sørensen & Olesen, 
2004a; Vedsted & Olesen, 2005; Bergh, Baigi, Månsson, Mattson & Marklund, 
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2007; Jatic & Jatic, 2008; Robles ym., 2009; Diaz, Gimeno-Feliu, Caldern-
Larraaga & Prados-Torres, 2014; Buja ym., 2015; Kaattari ym., 2015; Dinkel, 
Schneider, Schmutzer, Brähler & Häuser, 2016) sekä työttömyyteen (Scaife ym., 
2000; Vedsted & Olesen, 2005; Robles ym., 2009; Gili ym., 2011; Kaattari ym., 
2015; Dinkel ym., 2016; Jørgensen ym., 2016).  

Tutkimustietoa on myös paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
sairastavuudesta. Yli puolet heistä sairastaa vähintään yhtä pitkäaikaissairautta 
(Kersnik ym., 2001; Bergh, Baigi, Fridlund & Marklund, 2006; Bergh ym., 2007; 
Al-Kandari ym., 2008; Jatic & Jatic, 2008; van Steenkiste, Knevel, van den Akker 
& Metsemakers, 2010; Norton ym., 2012). Fyysisten sairauksien lisäksi heillä on 
todettu olevan psyykkisiä sairauksia (Dowrick, Bellon & Gomez, 2000; Neal, 
Heywood & Morley, 2000b; Carney, Guy & Jeffrey, 2001; Jyväsjärvi ym., 2001b; 
Matalon, Nahmani, Rabin, Maoz & Hart, 2002; Kapur ym., 2004; Matalon, Nahmani, 
Rabin & Maoz, 2004; Vedsted ym., 2004a; Vedsted, Sørensen & Mortensen, 2004b; 
Foster, Jordan & Croft, 2006; Menchetti, Cevenini, De Ronchi, Quartesan & Berardi, 
2006; Savageau ym., 2006; den Boer-Wolters, Knol, Smulders & de Wit, 2009; Robles 
ym., 2009; Smits ym., 2009; Luciano ym., 2010; Norton ym., 2012; Gomes ym., 2013; 
Smits ym., 2013; Diaz ym., 2014; Buja ym., 2015; Kaattari ym., 2015; Nyman & 
Jäppinen, 2015; Patel ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015b; Dinkel ym., 2016; 
Jørgensen ym., 2016). Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat sairastuvat 
herkemmin myös akuutteihin infektiotauteihin (Neal ym., 2001; Smucker, Zink, 
Susman & Crabtree, 2001; Matalon ym., 2002; Bergh & Marklund, 2003; Bergh, 
Baigi & Marklund, 2005; Foster ym., 2006; Luciano ym., 2010; Kaattari ym., 2015; 
Nyman & Jäppinen, 2015; Patel ym., 2015) ja ovat alttiimpia tapaturmille (Bergh 
ym., 2005). Kirjallisuuskatsausten mukaan usein sairaudet eivät ole yksiselitteisiä, 
vaan paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla on monia ongelmia, jotka 
liittyvät somaattisiin ja psyykkisiin sairauksiin sekä sosiaalisiin tekijöihin (Gill & 
Sharpe, 1999; Vedsted & Christensen, 2005). Paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden on havaittu kärsivän myös lääketieteellisesti selittämättömistä oireista 
(Little ym., 2001; Schilte ym., 2001; Smucker ym., 2001; Menchetti ym., 2006; Smits 
ym., 2009; Taylor, Marshall, Mann & Goldberg, 2012; Smits ym., 2013). Kun oireille 
ei löydy syytä, aiheuttavat ne lisätutkimuksia ja -käyntejä terveydenhuollossa.  

Monimutkaisia terveysongelmia sairastavien oireilua ja terveyskäyttäytymistä 
on vaikea välillä ymmärtää. Tämän vuoksi he eivät aina saa hoitoa, joka vastaa 
heidän tarpeitaan, ja palveluita, jotka ovat joustavasti yhteen sovitettuja. (Leskelä 
ym., 2013). Hoito on usein eriytynyttä ja hajanaista, eikä kokonaisuutta ole otettu 
riittävästi huomioon. (Kanste, Timonen, Ylitalo & Kyngäs, 2009.) Tällöin 
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asiakkaan rooli vastaanotolla jää useimmiten passiiviseksi (Alahuhta & Niemelä, 
2017). Uusien toimintatapojen kehittäminen terveyspalvelujärjestelmässä on 
tarpeen, jotta tulevaisuudessa pystytään hallitsemaan ja tarkoituksenmukaistaan 
palveluiden käyttö. 

2.2 Terveyden edistäminen 

Terveys on ihmisen keskeinen arvo ja voimavara sekä osa hyvinvointia, johon 
jokainen voi itse vaikuttaa (Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 2006). Maailman 
terveysjärjestö WHO (1946) on määritellyt terveyden olevan täydellinen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Tosin tämä määritelmä on saanut 
runsaasti kritiikkiä täydellisyyden tavoittelemisesta. Kansallisissa terveyttä 
edistävissä ohjelmissa ja linjauksissa painotetaan hyvän terveyden saavuttamisen 
olevan perustavanlaatuinen ihmisoikeus (STM, 2001). Toimintaa ohjataan 
lainsäädännöllä. Perustuslaki (73/1999) velvoittaa julkista valtaa turvaamaan 
jokaiselle kansalaiselle hyvinvoinnin ja edistämään väestön terveyttä. Kuntalaki 
(365/1995) edellyttää kuntaa edistämään asukkaidensa hyvinvointia. 
Kansanterveyslaki (928/2005) velvoittaa kuntia järjestämään terveyteen liittyviä 
erilaisia palveluita ja seuraamaan väestön terveydentilan kehitystä 
väestöryhmittäin. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edistää ja ylläpitää väestön 
terveyttä ja hyvinvointia.  

Keskeiset kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat, Ottawan asiakirja 
(WHO, 1986) ja Jakartan julistus (WHO, 1997b) ohjaavat vielä tänäkin päivänä 
terveyspolitiikkaa ja terveyden edistämisen laatusuosituksia, toimintaohjelmia ja 
tutkimusten painopisteiden valintaa. Ottawan asiakirjan mukaan terveyden 
edistämisen viisi toimintastrategiaa ovat terveellisen yhteiskuntapolitiikan 
kehittäminen, terveellisen ympäristön aikaansaaminen, yhteisöjen toiminnan 
tehostaminen, henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja terveyspalveluiden 
uudelleen suuntaaminen (WHO, 1986). Jakartan julistuksessa luotiin terveyden 
edistämisen suunta 2000-luvulle. Siinä korostetaan päätöksentekijöiden 
sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen, panostamaan lisää terveyteen, laajentamaan 
monialaista yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, lisäämään yhteisön 
toimintakykyä ja vahvistamaan yksilöä sekä varmistamaan terveyden edistämisen 
perusrakenteet. (WHO, 1997b.) 

Euroopan unionin (EU) velvollisuuksiin kuuluu myös ihmisten terveyden 
suojelu, kansanterveyden parantaminen, sairauksien ehkäisy sekä fyysisen ja 
psyykkisen terveyden riskitekijöiden poistaminen. EU:n terveysalan 



25 

toimintaohjelman vuosille 2014 - 2020 päämääränä on pyrkiä varmistamaan hyvä 
terveys ja laadukas terveydenhuolto. Toimintaohjelma on jaettu neljään osa-
alueeseen ja 23 painopisteeseen. Niiden tavoitteena on 1) edistää terveyttä, ehkäistä 
sairauksia ja vaalia terveitä elintapoja, 2) suojella EU:n kansalaisia vakavilta 
terveysuhilta, jotka eivät rajoitu vain yhteen maahan, 3) edistää innovatiivisia, 
tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä ja 4) tehostaa laadukkaan ja 
turvallisen terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa. (Euroopan komissio, 2019.) 

Terveyden edistäminen on yleisesti hyväksytty käsite, mutta monitahoinen 
laaja-alaisen toimintakentän vuoksi. Se pohjautuu eri tieteenaloihin, kuten 
käyttäytymis-, kasvatus-, hoito-, sosiaali-, biolääke- ja taloustieteeseen. 
Hoitotieteen alalla korostuvat terveyden säilyttäminen ja edistäminen, sairauksien 
ehkäiseminen ja parantaminen. (Lahtinen, Koskinen-Ollonqvist & Rouvinen-
Wilenius, 2003.) Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveyden edistäminen 
määritellään yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvana 
toimintana, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen ja 
terveysongelmien ehkäiseminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen 
kaventaminen. Yksilötasolla terveyden edistämisen tarkoituksena on lisätä 
ihmisten tietoisuutta sekä taitoja ja mahdollisuuksia oman elämäntyylinsä ja 
ympäristönsä arviointiin ja terveyden hallintaan. Yhteisön näkökulmasta 
korostetaan terveyttä edistävien ympäristöjen kehittämistä, hyvien 
vuorovaikutussuhteiden ylläpitämistä ja moniammatillisen yhteistyön toimivuutta 
yksilöiden tukemisessa terveysvalinnoissaan ja vastuun ottamisessa terveydessään. 
(Lahtinen ym., 2003.) 

Terveyttä edistävillä työmenetelmillä voidaan tukea yksilöä ja yhteisöä 
terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Kuitenkin haasteita menetelmien 
kehittämiselle asettavat yksilön, perheiden ja yhteisöjen elämäntilanteet ja 
odotukset sekä jatkuva tiedon muuttuminen terveyteen liittyvistä tekijöistä. (Pietilä, 
Eirola & Vehviläinen-Julkunen, 2002.)  

Terveyden edistämisellä voidaan saavuttaa terveyshyötyjä väestössä ja hillitä 
terveysmenojen kasvua. Terveyden edistämisen vaikuttavuus onkin yksi keskeisiä 
keskustelun aiheita julkisuudessa. Kiistatta voidaan osoittaa näyttöä ja hyviä 
tuloksia pitkäjänteisestä terveyden edistämisen työstä elinajan pidentymisellä 
vuosikymmenten saatossa. Onnistuneella terveyspolitiikalla elintavat ovat 
muuttuneet oikeaan suuntaan (Koponen ym., 2018). Riskitekijöiden 
vähentämisellä on vaikutusta myös pitkäaikaissairauksiin. Sydän- ja 
verisuonisairauksia ja joitakin syöpiä on onnistuttu vähentämään (Ståhl, 2017). 
Kuitenkin haasteita edelleen riittää, sillä ollaan vielä kaukana elintapojen 
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tavoitetasoista ja sairauksien ennaltaehkäisyyn on vielä paljon käyttämättömiä 
mahdollisuuksia.  

Vaikuttavuutta kehitettäessä uusien keinojen löytäminen terveyden 
edistämiseen on avainasemassa. Vaikuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan 
tutkimusnäyttöä muutoksen aikaansaamisesta. Terveyden edistämisen 
vaikuttavuutta voidaan mitata kahdella eri tasolla: lyhyen ja pidemmän aikavälin 
muutoksina yksilön terveydessä ja hyvinvoinnissa (Lahtinen ym., 2003; Kiiskinen, 
Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa, 2008). Terveyden edistämisen lyhyen 
aikavälin tuloksia ovat muutokset yksilön käyttäytymisen osatekijöissä 
(esimerkiksi motivaatio, asenteet, pystyvyyden tunne, hoitoon sitoutuminen), 
käyttäytymisessä (esimerkiksi tupakointi, liikunta) ja kliinisessä terveydentilassa 
(esimerkiksi verenpaine, painoindeksi). Pidemmällä aikavälillä muutosten voidaan 
havaita vaikuttavan yksilön terveyteen ja hyvinvointiin, kuten koettuun terveyteen, 
toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sairauksien ehkäisyyn. (Salmela ym., 2010.) 

Tässä tutkimuksessa terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilötasolla 
tapahtuvaa lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa toimintaa, jonka 
tavoitteena on paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvän 
elämänlaadun, hoitoon sitoutumisen, kliinisen terveydentilan ja elintapojen 
edistäminen. 

2.2.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu 

Elämänlaatu on moniulotteinen käsite, jolle ei ole selkeää ja yhtenäisesti 
hyväksyttyä määritelmää (Aalto, Aro & Teperi, 1999; Koskinen, Aalto, Luoma & 
Saarni, 2018). WHO:n (1997a) määritelmän mukaan elämänlaatu on yksilön käsitys 
omasta elämäntilanteestaan suhteessa omiin tavoitteisiin, päämääriin ja odotuksiin 
kulttuurin ja arvojärjestelmänsä puitteissa. Elämänlaadun moniulotteisuuden 
vuoksi terveyteen liittyvissä tutkimuksissa elämänlaatu on rajattu koskemaan 
useimmiten terveyteen liittyvää elämänlaatua. Se kattaa käsitteenä fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet, jotka liittyvät terveyteen, sairauksiin ja 
hoitoihin (Hays & Morales, 2001; Ferrans, Zervic, Wilbur & Larson, 2005).  

Elämänlaadun mittareita käytetään arvioitaessa sairauden vaikutuksia eri 
elämänalueilla ja seurattaessa väestöryhmien terveydentilaa ja terveyden 
edistämistä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi RAND-36-mittarissa terveyteen 
liittyvä elämänlaatu on jaettu kahdeksaan ulottuvuuden osa-alueiseen (Taulukko 1). 
(Aalto ym., 1999.) Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen tutkimuksissa 
onkin kasvanut vuosien aikana. Subjektiivisen kokemuksen mittaaminen on 



27 

tärkeää kliinisten terveydentilan mittausten rinnalla (Aalto ym., 1999). Sillä 
saadaan selville asiakkaan kokemus sairauden vaikutuksesta hyvinvointiin 
kokonaisvaltaisesti pitkällä aikavälillä (Fryer, Luker, McDonnell & Hillier, 2016). 
Kuitenkin elämänlaadun kokeminen on yksilöllistä. Samat tekijät voivat johtaa 
jokaisella yksilöllä erilaisiin elämänlaadun kokemuksiin. Lisäksi muutokset 
terveydentilassa johtavat yleensä arvioimaan elämänlaatua eri osa-alueilla eri 
tavalla riippuen sairauden vaiheesta (Aalto ym., 1999).  

Taulukko 1. RAND-36-mittarin ulottuvuuksien sisällöt (Aalto ym., 1999). 

Ulottuvuus Sisältö 

Fyysinen toimintakyky Fyysinen kunto, selviäminen erilaisista fyysisistä 

ponnistuksista. 

Roolitoiminta, fyysinen Fyysisten terveysongelmien aiheuttamat 

rajoitukset tavanomaisista rooleista 

suoriutumisessa. 

Roolitoiminta, psyykkinen Tunneperäisten ongelmien aiheuttamat rajoitukset 

tavanomaisista rooleista suoriutumisessa. 

Sosiaalinen toimintakyky Fyysisen tai psyykkisen terveydentilan 

aiheuttamat rajoitukset sosiaaliselle 

kanssakäymiselle. 

Kivuttomuus Kivun voimakkuus ja häiritsevyys. 

Psyykkinen hyvinvointi Ahdistuneisuus, masentuneisuus, positiivinen 

mieliala. 

Tarmokkuus Vireystila, energian taso. 

Koettu terveydentila Subjektiivinen käsitys nykyisestä terveydentilasta, 

oman terveyden kehittymisestä, alttiudesta 

sairauksille. 

Kuviossa 1 esitetään suomalaiselle väestölle kohdistetun terveyteen liittyvän 
elämänlaadun tutkimuksen osa-alueiden arvot. Tutkimus on toteutettu 
sattumanvaraisesti poimitulle väestölle (n=2175), ja henkilöt olivat iältään 18 - 79-
vuotiaita. Pitkäaikaissairailla terveyteen liittyvien osa-alueiden arvot ovat 
alhaisemmat kuin koko väestöllä. Tutkimuksessa todetaan myös paljon palveluita 
käyttävien asiakkaiden arvioivan terveydentilansa heikommaksi kuin muut 
suomalaiset. (Aalto ym., 1999.)  
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Kuvio 1. Terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alueet suomalaisella väestöllä ja 
pitkäaikaissairailla. 

Suomessa aikuisväestön elämänlaadun on todettu parantuneen 2010-luvulla 
erityisesti iäkkäämpien keskuudessa. Kuitenkin elämänlaadun on osoitettu 
heikkenevän iän myötä. Naisten ja miesten välillä ei ole havaittu eroja. (Koskinen 
ym., 2018.) Paremman terveyden on osoitettu olevan yhteydessä parempaan 
elämänlaatuun (Aalto ym., 1999). Niiden terveyspalveluiden käyttäjien, joilla on 
hyvä elämänlaatu, on todettu selviytyvän paremmin eri sairauksista ja oireista 
(Sousa & Williamson, 2003; Ye, Liang & Weaver, 2008) sekä hoitavan itseään 
paremmin (Hu & Meek, 2005). Pitkäaikaissairaiden elämänlaatu on yleensä 
heikentynyt normaaliväestöön verrattuna (Aalto ym., 1999; Boehmer ym., 2016). 
Myös sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden, matalamman koulutustason, 
masennusoireiden, huonon terveydenlukutaidon ja vähäisen sosiaalisen tuen on 
osoitettu olevan yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun (Skevington & Wright, 
2001; Saharinen ym., 2008, 2010; McLean ym., 2014; Panagioti ym., 2015, 2018).  

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden elämänhallinta on heikompaa 
kuin muulla väestöllä (Bergh ym., 2006). He kokevat myös terveydentilansa 
(Dowrick ym., 2000; Neal ym., 2000b; Jyväsjärvi ym., 2001b; Little ym., 2001; 
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Matalon ym., 2002; Vedsted & Olesen, 2005; van Steenkiste ym., 2010; Norton 
ym., 2012; Taylor ym., 2012; Rifel ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Pymont & 
Butterworth, 2015a) ja elämänlaatunsa olevan alentunut (Kersnik ym., 2001; van 
Steenkiste ym., 2010; Rifel ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Patel ym., 2015). 
Koskelan ym. (2010) ja Matalonin ym. (2002, 2004) tutkimuksissa tuli esille, että 
paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla on kuoleman ja vakavien 
sairauksien pelkoa. Stressaavien elämäntapahtumien (Matalon ym., 2004; Glaser, 
van Os, Portegijs & Myin-Germeys, 2006; Bergh ym., 2007; Smits ym., 2014; 
Pymont & Butterworth, 2015b) ja lapsuuden aikaisten vastoinkäymisten (Schilte 
ym., 2001; Matalon ym., 2002; Kapur ym., 2004; Glaser ym., 2006) on myös 
huomattu lisäävän terveyspalveluiden suurkäyttöä. Koetut negatiiviset asiat voivat 
saada aikaan sen, että nämä asiakkaat hakevat hyväksyntää ja turvallisuuden 
tunnetta terveyspalvelujärjestelmästä.  

2.2.2 Hoitoon sitoutuminen 

Hoitoon sitoutuminen on yksi käyttäytymismuutokseen, hoidon onnistumiseen ja 
terveyden edistämisen tuloksiin vaikuttava tekijä. Hoidon onnistumisen kannalta 
on ratkaisevaa, kuinka yksilö hoitaa itse omaa terveyttään ja onnistuu 
ennaltaehkäisemään sairauksien syntymistä (Kyngäs, Duffy & Kroll, 2000a; WHO, 
2003).  

Huono hoitoon sitoutuminen on erittäin suuri maailmanlaajuinen ongelma, 
sillä vain puolet pitkäaikaissairaista hoitaa sairauttaan ohjeiden mukaisesti (Kyngäs 
ym., 2000a; WHO, 2003; Haynes, Acloo, Sahota, McDonald & Yao, 2008; 
Kääriäinen, Paukama & Kyngäs, 2013; Sav ym., 2013, Oikarinen, Engblom, 
Kääriäinen & Kyngäs, 2017). Se vähentää hoidosta saatavaa hyötyä sekä heikentää 
terveydentilaa ja koko terveydenhoitojärjestelmän tehokkuutta pitkällä aikavälillä 
(WHO, 2003; Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2011; Kääriäinen ym., 2013). 
Huonoa sitoutumista saattavat lisätä tiedon puute ja epäluottamus hoidon 
vaikutuksiin (Strömberg, 2006; van der Wal ym., 2006). 

Hoitoon sitoutumista ilmiönä on tutkittu paljon eri tieteissä, kuten lääke- ja 
hoitotieteessä, psykologiassa ja terveystaloustieteessä. Sitoutumista on tarkasteltu 
muun muassa ohjeiden ja lääkkeen oton noudattamisen näkökulmista eri 
asiakasryhmillä. Yksiselitteistä määritelmää ei ole kyetty antamaan. Tässä 
tutkimuksessa hoitoon sitoutuminen määritellään asiakkaan aktiivisena, 
vastuullisena ja tavoitteellisena itsensä hoitamisena terveydentilan edellyttämällä 
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tavalla yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Kyngäs, Skaar-
Chandler & Duffy, 2000b).  

On osoitettu, että asiakkaat sitoutuvat paremmin hoitoonsa, jos heillä on hyvä 
hoitosuhde. Kun asiakkaat saavat itse osallistua hoitoonsa ja asettaa tavoitteita 
yhdessä, he ottavat vastuuta siitä ja noudattavat lääkehoito-, ruokavalio- ja hoito-
ohjeita paremmin. Myös henkilökunnan ei-tuomitseva asenne ja tuki ovat tärkeitä 
hoitoon sitoutumisen edistämisessä ja lisäävät motivaatiota hoitaa itseä. (Kyngäs, 
1999; Kyngäs ym., 2000a, 2000b; WHO, 2003; Kääriäinen ym., 2013.) 
Ammattilaisten tulisikin pystyä arvioimaan asiakkaan valmiuksia muutoksen 
toteuttamisessa ja ohjeiden noudattamisessa sekä seurata asiakkaan edistymistä 
tapaamisilla. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoitoon 
sitoutumista selittäviä asiakkaaseen liittyviä tekijöitä ovat jaksaminen, motivaatio, 
normaaliuden tunne (Kyngäs, 1999; Kyngäs ym., 2000a, 2000b; Lunnela, Kyngäs 
& Hupli, 2006; Kääriäinen ym., 2013), taloudelliset tekijät, terveyspalveluiden 
saatavuus, sairauden ominaispiirteet ja hoito (WHO, 2003). Mitä parempi hoidon 
tulos ja motivaatio ovat, sitä paremmin pitkäaikaissairas asiakas sitoutuu hoitoonsa 
(Kääriäinen ym., 2013; Kähkönen ym., 2015). Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat 
myös huolet elintavoista ja sairauksista sekä niiden aiheuttamista terveyshaitoista 
ja komplikaatioista (Ylimäki, Kanste, Heikkinen, Bloigu & Kyngäs, 2015). Lisäksi 
hoitoon sitoutumisen kannalta ympäristöltä saadulla sosiaalisella tuella on suuri 
merkitys. Puolison, lasten, vanhempien tai muiden lähiomaisten kannustus ja tuki 
edistävät hoitoon sitoutumista ja parantavat omahoitoa (Kääriäinen ym., 2013; 
Kähkönen ym., 2015; Oikarinen ym., 2017). Kuitenkin elinympäristö asettaa myös 
haasteita motivaatiolle muutoksien tekemisessä ja ylläpitämisessä, sillä nämä 
tekijät ovat usein asiakkaan hallinnan ulkopuolella (WHO, 2003).  

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen liittyviä 
tutkimuksia on tehty erittäin vähän. Tutkimuksissa on pääsääntöisesti arveltu 
heidän sitoutuvan huonosti hoitoonsa runsaiden käyntimäärien vuoksi. Kuitenkin 
Hirsikankaan, Kansteen, Korpelaisen ja Kynkään (2016) tutkimuksessa paljon 
terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista yli 80 prosenttia sitoutui hoitoonsa hyvin.  

2.2.3 Kliininen terveydentila 

Kliinisen terveydentilan tutkimukset ovat yksi osa asiakkaan pitkäaikaissairauksien 
diagnosointia, hoidon ja terveyden edistämisen seurantaa. Ne ovat välittömästi 
saatavilla olevia menetelmiä. Lisäksi näillä tutkimuksilla on usein tärkeä 
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terapeuttinen merkitys asiakkaalle, mikä edistää hoitosuhdetta. (Rissanen, 
Laukkanen & Raatikainen, 2016.)  

Perusterveydenhuollossa sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja käyttävät 
asiakkaan hoidon seurannassa ja terveyden edistämisessä terveydentilaa mittaavia 
konkreettisia mittareita, esimerkiksi verenpainemittaria ja vaakaa. Näillä 
mittausmenetelmillä tulokset saadaan heti, ja ne voivat vahvistaa asiakkaan 
elintapa- ja käyttäytymisen muutosta sekä hoitoon sitoutumista. Kliinisen 
terveydentilan tuloksilla voidaan myös mitata interventioiden vaikuttavuutta. Niitä 
käytetään usein lyhyen aikavälin tavoitteiden mittaamiseen. (Kiiskinen ym., 2008; 
Salmela ym., 2010.) Tässä tutkimuksessa kliinistä terveydentilaa kuvataan 
terveydenhuollossa tehtävällä terveydentilan tutkimuksella, kuten verenpaineen, 
pituuden ja painon mittauksella. Pituuden ja painon mittausten perusteella voidaan 
laskea painoindeksi (BMI).  

Verenpaineen seuranta 

Verenpaineella tarkoitetaan valtimoiden seinämiin kohdistuvaa painetta, joka 
aiheutuu sydämen pumppausvoimasta ja verenkierron virtauksesta. Sen suuruuteen 
vaikuttavat sydämen minuuttitilavuus ja ääreisverenkierron vastus. Verenpaine 
ilmoitetaan systolisena (yläpaine) ja diastolisena (alapaine) lukemana. Systoliseen 
verenpaineeseen vaikuttavat sydämen vasemman kammion iskutilavuus, 
verenkierron vastus ja aortan ja muiden suurten suonien elastisuus. Diastoliseen 
verenpaineeseen vaikuttavat puolestaan aortan ja muiden suurten suonien 
loppudiastolinen verimäärä, johon vaikuttavat ääreisverenkierron vastus ja jonkin 
verran suurten suonien elastisuus. Systolinen lukema kertoo valtimon sisällä 
vallitsevan paineen sydämen supistuksen aikana ja diastolinen lukema valtimossa 
vallitsevan paineen sydämen lepovaiheen aikana. (Kantola & Niirainen, 2016.) 

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksessa (2014) ihanteellinen 
verenpaine on alle 120/80 mmHg, mutta normaaliksi katsotaan alle 130/85 mmHg. 
Verenpaine on tyydyttävällä tasolla ollessaan 130 - 139 / 85 - 89 mmHg. 
Kohonneeksi verenpaineeksi luokitellaan yli 140/90 mmHg. Lisäksi eri sairauksia 
sairastaville on luokiteltu omat verenpainesuosituksensa. Esimerkiksi diabetesta ja 
munuaisten vajaatoimintaa sairastaville suositellut verenpaineet ovat alhaisemmat 
kuin yleisten raja-arvojen mukaiset arvot.  

Kohonnut verenpaine on merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. 
Se aiheuttaa vuosittain jopa 9,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa 
maailmanlaajuisesti. (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2014.) 
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Kohonnut verenpaine lisää myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. 
Sepelvaltimotaudin ja aivohalvausten riski kaksin-kolminkertaistuu systolisen 
verenpaineen noustessa 20 mmHg tai diastolisen noustessa 10 mmHg (Lewington 
ym., 2002; Laatikainen, Vartiainen, Jula, Jousilahti & Niirainen, 2018). 
Verenpainetaudin riski kasvaa ikääntymisen myötä. Sitä säätelevät perinnöllinen 
alttius ja elintavat (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2014). Yleisyys 
onkin kasvanut istumatyön yleistyttyä ja ruokailutottumusten muututtua. 
Kohonneeseen verenpaineeseen voidaan lääkityksen lisäksi vaikuttaa 
elintapamuutoksilla, esimerkiksi painon pudotuksella, liikunnan lisäämisellä, 
suolan ja alkoholin käytön vähentämisellä. (Laatikainen ym., 2018.)  

Suomalaisilla aikuisilla noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. 
Vain joka viidennellä verenpaine on ihanteellisella tasolla. (Kohonnut verenpaine: 
Käypä hoito -suositus, 2014.) Verenpainelääkitystä käyttää yli puolet niistä 
henkilöistä, joilla on todettu kohonnut verenpaine. Kuitenkin vain 40 prosentilla 
lääkityistä hoito on tasapainossa, vaikka verenpaineen aktiivinen mittaaminen on 
yleistynyt. (Laatikainen ym., 2018.) 

Aikaisempien tutkimusten mukaan paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat sairastavat verenpainetautia (Bergh ym. 2005; Savageau ym., 2006; Robles 
ym. 2009; Buja ym. 2015; Kaattari ym. 2015; Patel ym. 2015; Jørgensen ym. 2016). 
Kirjallisuushaussa ei löytynyt perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita 
käyttäviin asiakkaisiin kohdistuneita tutkimuksia, joissa olisi seurattu intervention 
vaikuttavuutta verenpaineisiin.   

Painonhallinta 

Ylipaino ja lihavuus ovat myös yksi kansanterveydellinen ongelma. Suomessa 
ylipainoisia aikuisia on 2,5 miljoonaa. Lähes joka neljäs aikuinen on lihava ja joka 
toinen on vyötärölihava. (Lundqvist ym., 2018.) Lihavuuden ehkäisy onkin 
nostettu yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi useissa ohjelmissa kansallisella 
tasolla (THL, 2016). Lihavuudella tarkoitetaan kehon normaalia suurempaa 
rasvakudoksen määrää, joka johtuu jatkuvasta liiallisesta energian saannista 
verrattuna kulutukseen (WHO, 2015). Ylipainon syntyyn vaikuttavat yksilö itse ja 
omaksutut elintavat, ympäristö ja sosiaaliset tekijät. Myös iällä, geenitekijöillä, 
sairauksilla, lääkityksillä ja raskaudella on merkitystä (Barlow, 2007).  

Ylipaino ja lihavuus luokitellaan kehon painoindeksin ja vyötärönympäryksen 
mukaan. Kansainvälisesti on hyväksytty, että painoindeksin (BMI) ollessa 
vähintään 25 kg/m² yksilön katsotaan olevan ylipainoinen. Lihavuudeksi 
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luokitellaan, kun painoindeksi on vähintään 30 kg/m². Tällöin sairastavuusriski on 
selvästi suurentunut. (Lihavuus: Käypä hoito -suositus, 2013.) Kehon paino-
indeksiä ylipainon seurantamittarina on kritisoitu voimakkaasti, sillä se ei kerro 
lihasten ja rasvan suhdetta kehossa. Tavallista suurempi kehon lihasmassa ja 
turvotukset suurentavat painoindeksiä (Lihavuus: Käypä hoito -suositus, 2013).  

Lihavuus ja ylipaino vaikuttavat epäsuotuisasti terveyteen. Lihavuus lisää 
sairastumisvaaraa ja sairauksia. Riskiä lisäävät varhain alkanut lihavuus sekä 
vyötärönympäryslihavuus. Lihavuuden aiheuttamia liitännäissairauksia ovat astma, 
dementia, uniapnea, tyypin 2 diabetes, syövät, kohonnut verenpaine, maksa- ja 
munuaissairaudet, kihti, sepelvaltimotauti, dyslipidemia ja nivelrikot. (Lihavuus: 
Käypä hoito -suositus, 2013). Lisäksi stressaavat elämäntapahtumat ja psyykkiset 
ongelmat, kuten masennus ja ahdistus, ovat yhteydessä lihavuuteen (Luppino ym., 
2010). Lihavuuden on todettu myös heikentävän elämänlaatua sekä fyysistä 
toimintakykyä. Vähemmän koulutetuilla, pienituloisilla ja työttömillä on suurempi riski 
sairastua lihavuuteen. (Lihavuus: Käypä hoito -suositus, 2013.) Ylipainolla on todettu 
olevan yhteys myös terveyspalveluiden suurkäyttöön (Koskela ym., 2010; Jørgensen 
ym., 2016). 

Terveydenhuollossa lihavuuden ensisijainen hoitokeino on elintapaohjaus, 
sillä terveellisten elintapojen omaksumisella ja fyysisen toimintakyvyn 
parantamisella voidaan ehkäistä liitännäissairauksien syntyä. Jo viiden prosentin 
painonpudotuksella voidaan saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä. Ammattilaisen 
tehtävänä onkin auttaa asiakasta asettamaan realistiset tavoitteet. (Lihavuus: Käypä 
hoito -suositus, 2013.) 

2.2.4 Elintavat  

Elintavoilla ja terveyskäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi 
hyvinvointiin (Helakorpi, Pajunen, Jallinoja, Virtanen & Uutela, 2011; Absetz & 
Hankonen, 2017). Epäterveellisten elintapojen, kuten tupakoinnin, alkoholin 
käytön, vähäisen liikunnan ja epäterveellisen ravinnon, on todettu heikentävän 
fyysistä toimintakykyä, altistavan pitkäaikaissairauksille, kuten sydän- ja 
verisuonisairauksille, tyypin 2 diabetekselle ja lihavuudelle, kasvattavan 
ennenaikaista kuolemanriskiä jopa nelinkertaiseksi (Khaw ym., 2008; Dehghan 
ym., 2012; Spring ym., 2014) ja olevan riskitekijöitä terveyspalveluiden 
lisääntyneelle käytölle (Koskela ym., 2010; Jørgensen ym., 2016). Myös psyko-
sosiaalisten tekijöiden hallinnalla, kuten riittävällä levolla ja unella sekä liiallisen 
stressin välttämisellä, on keskeinen vaikutus hyvinvointiin (Spring ym., 2014). 
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Tässä tutkimuksessa elintavoista tarkastellaan tupakointia, alkoholin käyttöä ja 
liikuntaa.  

Terveyshaittojen vähentämiseksi elintapoja on säädelty lainsäädännöllisin 
keinoin. Sairastumisvaarassa olevat tai jo sairastuneet voivat saada aikaan 
merkittäviä vaikutuksia terveyteen jo yhdelläkin pienellä elintapamuutoksella. 
Elintapamuutoksella tarkoitetaan käyttäytymisen muutosta, uusien tapojen 
omaksumista ja vanhoista poisoppimista. (Absetz & Hankonen, 2011.) Sen 
toteuttamiseen tarvitaan tietoa, taitoa ja asioiden ymmärtämistä (Hentinen, 2009) 
sekä motivaatiota (Schelling ym., 2009; Kääriäinen ym., 2013). Onnistumisen 
kannalta onkin tärkeää selvittää, missä muutosprosessin vaiheessa yksilö on 
(Prochaska & Velicer, 1997). Myös ympäristön tuella on suuri merkitys 
pystyvyyden kokemiseen (Anderson, Winett & Wojcik, 2007; Kääriäinen ym., 
2013). Ammattilaisten tuki ja ohjaus sekä perheen ja läheisten tuki auttavat 
sitoutumaan tavoitteelliseen muutokseen (Anderson ym., 2007; Kyngäs, 2007; 
Lunnela ym., 2011; Kääriäinen ym., 2013). Kuitenkin suurin osa terveydenhuollon 
ammattilaisista pitää omia motivoinnin keinoja riittämättöminä (Jallinoja ym., 
2007). Myös pitkäaikaissairaat kokevat, ettei heidän tarpeitaan huomioida (Barlow, 
Wright, Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002; Kääriäinen, Kyngäs, Ukkola & 
Torppa, 2005) eikä tavoitteista keskustella riittävästi (Kääriäinen, 2007). 

Tupakointi 

Tupakointi on merkittävin elintapoihin liittyvä kuolleisuuteen vaikuttava riskitekijä 
ja keskeinen kansanterveydellinen ongelma (Puska, 2012; Heloma, Ruokolainen & 
Ollila, 2018). Tupakoija menettää keskimäärin kymmenen elinvuotta tupakoinnin 
vuoksi (Heloma ym., 2018). Maailmanlaajuisesti tupakointi aiheuttaa viisi 
miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuoden aikana. Suomessa kuolee vuosittain 
4000 - 6000 ihmistä tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin. (Jousilahti & Borodulin, 
2012.) Suomessa tupakansavun haittoihin vaikutetaan tupakkapolitiikalla, jonka 
tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja 
nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistää tupakkatuotteiden ja vastavien 
tuotteiden käytön lopettamista ja suojella väestön altistumista niiden savulle. Sen 
keskeisiä vaikuttamisen välineitä ovat tupakkalaki (594/2016) ja tupakkavero. 
Suomi on sitoutunut kansainväliseen tupakoinnin torjuntaan solmimalla Maailman 
terveysjärjestön (WHO FTCT) puitesopimuksen. Tavoitteena on olla maailman 
ensimmäinen maa, jossa tupakkatuotteiden käyttö on loppunut vuoteen 2030 
mennessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019.) 
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Tupakointi on keskeinen tekijä verenkiertoelinten sairauksissa (Clair ym., 
2013), keuhkosairauksissa ja useissa syövissä. Keuhkosyövistä yli 80 prosenttia 
aiheutuu tupakoinnista. Suomessa tupakointi on ollut laskussa 2000-luvulta alkaen. 
Päivittäin tupakoi 30 vuotta täyttäneistä miehistä 16 prosenttia ja naisista 
11 prosenttia. Työikäisessä väestössä päivittäinen tupakointi on vähentynyt, mutta 
eläkeikäisessä väestössä pysynyt ennallaan. Satunnaistupakointi, nuuskan ja 
sähkösavukkeiden käyttö on päivittäistä tupakointia vähäisempää ja keskittyy 
työikäisiin miehiin. (Heloma ym., 2018.) Tupakoinnin on todettu olevan 
yhteydessä terveyspalveluiden lisääntyneeseen käyttöön (Koskela ym., 2010; 
Jørgensen ym., 2016). 

Alkoholin käyttö 

Suomalaisten alkoholin kulutus ja vakavat alkoholiin liittyvät terveyshaitat 
lisääntyivät vuosikymmenien ajan aina vuoteen 2007 asti. Tämän jälkeen alkoholin 
kokonaiskulutus on vähentynyt 15 prosentilla väestössä. (Mäkelä, Männistö, Alho, 
Lundqvist & Härkönen, 2018.) Alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja 
yhteiskunnallisia haittoja pyritään ehkäisemään alkoholipolitiikalla. Alkoholilain 
(1102/2017) tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta 
rajoittamalla ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin käyttäjille, 
muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. 

Alkoholin riskityyppeihin kuuluvat korkea keskimääräinen kulutustaso, joka 
lisää sairauksien riskiä, ja humalahakuinen juominen eli kerralla juotu suuri määrä, 
joka lisää tapaturmariskiä. Humalahakuista juomista on erityisesti keski-ikäisillä, 
mutta se on myös lisääntynyt eläkeikäisen väestön keskuudessa viimeisten vuosien 
aikana. 840 000 aikuista juo vähintään kuusi alkoholiannosta yhdellä kertaa 
vähintään kuukausittain. (Mäkelä, Männistö, Alho, Lundqvist & Härkönen, 2018.) 

Runsas alkoholin käyttö vaikuttaa negatiivisesti terveyteen. Se lisää sydän- ja 
verenkiertoelinsairauksien riskiä. Runsas ja pitkäaikainen alkoholin käyttö nostaa 
verenpainetta, aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja lisää aivohalvauksen riskiä. 
(Miettinen, 2014.) Lisäksi alkoholin käyttö altistaa lihomiselle ja vaikeuttaa 
painohallintaa (Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito -suositus, 2018).  

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden alkoholin käytöstä on 
ristiriitaista tietoa. Jørgensenin ym. (2016) tutkimuksen mukaan runsas alkoholin 
käyttö lisää terveyspalveluiden käyttöä, kun taas Koskelan ym. (2010) ja Kaattarin 
ym. (2015) tutkimuksissa paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin liittyvä 
ennustetekijä oli raittius.  
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Liikunta 

Säännöllisen liikunnan tiedetään vaikuttavan positiivisesti väestön terveyteen ja 
sairauksien ennaltaehkäisyyn tai pahenemiseen. Tässä tutkimuksessa liikunnalla 
tarkoitetaan fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten 
vuoksi. Fyysinen aktiivisuus on lihasten tahdonalaista, liikkeeseen johtavaa 
toimintaa, joka lisää energian kulutusta. (WHO, 2010; Liikunta: Käypä 
Hoito -suositus, 2016.) 

Suomessa ovat käytössä liikuntasuositukset (UKK-instituutti, 2018), jotka ovat 
alkuperältään Yhdysvaltain terveysviraston julkaisemat minimisuositukset 
terveyttä edistävälle liikunnalle (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 
2008). Aikuisväestön liikuntasuositukset sisältävät kohtuullisen kuormituksen 
aiheuttamaa kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin 150 minuuttia viikossa 
tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 75 minuuttia viikossa. Lisäksi tulee olla 
lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä 
viikossa.  Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa korostetaan lisäksi nivelten liikkuvuutta 
ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa. Liikuntasuositukset on 
havainnollistettu liikuntapiirakan muodossa. (UKK-instituutti, 2018.) 

Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn kannalta hyvän fyysisen 
kunnon ylläpitäminen ja edistäminen ovat tärkeitä tekijöitä (Lee ym., 2011; Vigen, 
Ayers, Willis, DeFina & Berry, 2012; Willis, Gao, Leonard, DeFina & Berry, 2012). 
Huono kunto normaalipainoisella henkilöllä on suurempi riski sairauksille kuin 
hyvä kunto ylipainoisella (Lihavuus: Käypä hoito -suositus, 2013). Liikunnan 
vaikutuksia kansanterveyteen on tutkittu laajasti (Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee, 2008). Säännöllisen liikunnan on todettu edistävän useiden 
eri pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien, keuhkosairauksien, syöpäsairauksien ja psyykkisten 
sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta varsinkin silloin, kun ne ovat 
yhdistettyinä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin (Liikunta: Käypä 
hoito -suositus, 2016). Liikunnan terveyshyödyn määrään vaikuttavat perimä, 
elintavat ja yksilölliset ominaisuudet (Bouchard & Shaphard, 1994). Lisättäessä 
liikunnan kestoa, toistotiheyttä ja kuormittavuutta sopivassa suhteessa on todettu 
terveyshyötyjen lisääntyvän (Samitz, Egger & Zwahlen, 2011; Loprinzi, Lee & 
Cardinal, 2013; Williams, 2013). 

Viime vuosina suomalaisen väestön vapaa-ajan liikunnan määrän on todettu 
kasvaneen (Borodulin ym., 2018). Kuitenkin kolmannes aikuisväestöstä ei liiku 
vapaa-ajalla lainkaan. Myös työmatka- ja työaikainen liikunta ovat vähentyneet. 
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Liiallisen istumisen onkin todettu olevan yksi riskitekijä sairauksille (Wijndaele 
ym., 2010; Kim ym., 2013). Jopa kolme kymmenestä istuu päivittäin yli kolme 
tuntia ruudun ääressä (Borodulin ym., 2018). Vaikka suositukset korostavat 
säännöllistä kestävyys- ja lihaskuntoa ylläpitävää liikuntaa, kaikenlainen arki- ja 
hyötyliikunta ovat terveydelle ja hyvinvoinnille eduksi.  

Kirjallisuushaussa ei löytynyt perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita 
käyttäviin asiakkaisiin liittyviä tutkimuksia, jossa olisi tarkasteltu heidän liikunta-
aktiivisuutta tai interventioiden vaikutuksia liikunta-aktiivisuuteen.  

2.3 Interventioiden vaikuttavuus paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden terveyden edistämiseen 

Paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin kohdistuneita interventio-
tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän, eikä vahvaa tutkimusnäyttöä 
interventioiden vaikuttavuudesta käyntien vähentämiseksi ole (Haroun ym., 2016). 
Lisäksi tutkimusten vertailua vaikeuttaa tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden, 
tutkimusasetelmien, interventioiden ja lopputulosmuuttujien erilaisuus (Koskela, 
2008; Smits ym., 2008; Haroun ym., 2016).  

Perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin 
kohdistuneiden interventioiden vaikuttavuuden tulokset ovat vaihtelevia ja vähäisiä. 
Terveyden edistämiseen liittyvien interventioiden tuloksia löytyy vain paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveydentilasta, elämänlaadusta ja 
hoitoon sitoutumisesta (Liite 1). Hollantilaisessa tutkimuksessa arvioitiin 
vaikeiden elämäntapahtumien ilmaisemisen vaikutusta asiakkaiden käyntimääriin, 
terveydentilaan, elämänlaatuun ja sairauspoissaoloihin. Kohderyhmänä olivat 
perusterveydenhuollon asiakkaat, jotka olivat käyneet vähintään 15 kertaa lääkärin 
vastaanotolla viimeisen kolmen vuoden aikana. Interventiolla ei ollut merkitseviä 
vaikutuksia asiakkaiden käyntimääriin, terveydentilaan, elämänlaatuun ja 
sairauspoissaoloihin, eikä se vähentänyt käyntien määrää. (Schilte ym., 2001.) 
Gidron ym. (2002) tutkivat vaikeista kokemuksista kirjoittamisen vaikuttavuutta 
paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden oireiluun ja käyntimääriin. 
Interventio vaikutti tilastollisesti merkitsevästi vähentäen käyntien määrää. Myös 
oireet vähenivät, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. Kuitenkin tulosten 
yleistettävyyttä heikensivät aineiston pieni koko ja tutkimukseen valikoituneet 
asiakkaat.  

Smits ym. (2008) tarkastelivat viiden satunnaistetun kokeellisen intervention 
vaikutuksia paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille systemaattisen 
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kirjallisuuskatsauksen avulla. Kahden tutkimuksen interventioissa tarkasteltiin 
paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden käyntimääriä. Interventiot 
sisälsivät ryhmäkoulutusta paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille. 
Tulosten perusteella interventiot eivät vaikuttaneet paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden käyntimääriin tilastollisesti merkitsevästi. Kolme muuta 
katsaukseen sisällytettyä tutkimusta kohdistui masennuksen ja ahdistuneisuuden 
hallinnan ohjelmiin. Kahdessa näistä kolmesta tutkimuksesta masennus väheni 
hieman ja elämänlaatu parani. Tulokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 
merkitseviä, eivätkä ne vähentäneet terveyspalveluiden käyttöä ja sairastavuutta. 

Harounin ym. (2016) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin 17 
satunnaistetun kokeellisen intervention vaikutuksia perusterveydenhuollon paljon 
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille. Interventiot kohdistuivat terveyteen 
liittyvään ohjaukseen, masennuksen hallintaohjelmaan, ratkaisukeskeiseen 
ongelmien hoito-ohjelmaan, akupunktioon, ryhmäohjaukseen, monimuotoiseen 
asiakeskeiseen ohjaukseen sekä ohjauksiin, jotka tapahtuivat lääkärin vastaanotolla. 
Monimuotoinen asiakaskeskeinen ohjaus yhdessä lääkehoidon kanssa paransi 
paljon terveyspalveluita käyttävien sellaisten asiakkaiden elämänlaatua ja 
sairastavuutta, joilla oli lääketieteellisesti selittämättömiä oireita. 

Malins ym. (2016) tutkivat kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutuksia 
pitkäaikaisille paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat olivat 
tyytyväisiä terapiaan, ja palveluiden käyttö väheni. Lisäksi heidän elämänlaatunsa 
parani. Tutkimuksesta ei selvinnyt, olivatko tulokset tilastollisesti merkitseviä. 

Suomessa toteutetussa kvasikokeellisessa interventiotutkimuksessa arvioitiin 
hoitajan toteuttamaa community matron -palveluohjausmallia paljon 
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille kahden vuoden seuranta-aikana 
(Hirsikangas, Kanste, Korpelainen & Kyngäs, 2017; Hirsikangas, Kanste, 
Korpelainen, Bloigu & Kyngäs, 2018). Tulosten mukaan koherenssin tunne ja 
elämänlaatu sekä elämänlaatu ja päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen olivat 
yhteydessä toisiinsa. Interventiolla ei ollut kuitenkaan vaikutusta elämänlaadun 
paranemiseen. Sen sijaan koherenssin tunne oli tilastollisesti merkitsevästi parempi 
koeryhmällä verrattuna kontrolliryhmään, vaikka se heikkeni kahden vuoden 
aikana. (Hirsikangas ym., 2018.) Interventiossa tutkittiin myös palvelumallin 
vaikutuksia paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden mielialaan, hoitoon 
sitoutumiseen, somaatisaatioon ja hypokondriaan. Palveluohjausmalli vaikutti 
koeryhmän mielialaan positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi verrattuna 
kontrolliryhmään. Lisäksi se vaikutti myös koeryhmän hoitoon sitoutumiseen ja 
somatisaatioon, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja ei esiintynyt ryhmien välillä. 
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Intervention jälkeen hypokondria lisääntyi koeryhmässä tilastollisesti 
merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään. (Hirsikangas ym., 2017.) 
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3 Terveysvalmennus terveyttä edistävänä 
menetelmänä 

3.1 Valmennus menetelmänä 

Valmennuksesta käytetään yleisesti englanninkielisiä käsitteitä coach tai coaching, 
eikä sille ole löytynyt yhtä yksiselitteistä ja yhtenevää määritelmää (Downey, 2003; 
Hayes & Kalmakis, 2007; Parppei, 2008). Kuitenkin yleisesti se voidaan ymmärtää 
ratkaisusuuntautuneeksi, tulosorientoituneeksi ja systemaattiseksi toimintatavaksi, 
jossa valmentaja turvautuu vakiintuneisiin ja poikkitieteellisiin teorioihin ja 
tekniikoihin tukeakseen yksilöä, ryhmää tai organisaatiota tavoitteen 
saavuttamisessa, suorituksen parantamisessa, hyvinvoinnissa ja itseohjautuvassa 
oppimisessa (Parppei, 2008).  

Valmennuksen juuret ulottuvat urheiluun ja Rogersin kehittämään 
asiakaskeskeiseen terapiaan (Parppei, 2008). Suomessa urheilussa käytetään 
määritelmää psyykkinen valmennus. Lisäksi käytössä on erilaisia valmennus-
muotoja, kuten äitiys-, työelämä-, yritysvalmennus, valmennuskurssit ja 
sopeutumisvalmennukset. (Huotari & Tamski, 2010.) Englanninkielisenä coaching 
on luokiteltu eri kategorioihin liittämällä sanaan etuliite. Tämä on mahdollista, 
koska coaching toimintatapana perustuu systemaattiseen rakenteeseen ja dialogiin, 
jotka ovat kaikissa toimintayhteyksissä samat. Esimerkiksi työyhteisössä ja liike-
elämässä käytetään nimeä business coaching ja henkilökohtaisessa elämässä 
personal tai life coaching. (Hirvihuhta, 2006; Parppei, 2008.) ADHD-liitto 
ja -keskus toivat coaching-menetelmän Suomeen vuonna 2003. Menetelmän 
yleistyttyä on käytetty erilaisia valmennusmuotoja, esimerkiksi terveys- ja 
hyvinvointivalmennusta. (Huotari & Tamski, 2010.) 

Käytännön valmennuksen rinnalla myös tieteellinen kiinnostus coachingia 
kohtaan on kasvanut viimeisten vuosien aikana (Grant, 2009). Vuosituhannen 
vaihteesta lähtien erilaisten artikkeleiden ja tutkimusten määrä on kasvanut 
huomattavasti. Suomessa coaching-kirjallisuus sai alkunsa vuonna 2006 (Parppei, 
2008). Aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty eniten urheiluun ja työ- ja liike-
elämään liittyen.  
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3.1.1 Terveysvalmennuksen määritelmä  

Terveyden edistämisen kehittymistä on ohjannut lukuisa määrä teorioita ja malleja, 
jotka ovat rakentuneet useiden tieteenalojen tietoperustaan. Monitieteisyys osoittaa, 
että terveyden edistämisestä ollaan kiinnostuneita yksilön käyttäytymisen lisäksi 
yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Useimpien teorioiden ja mallien lähtökohtana on 
sairauksien ennaltaehkäisy ja pyrkimys terveyskäyttäytymisen muutokseen 
vaikuttamalla ihmisten arvoihin ja asenteisiin, elintapoihin ja tottumuksiin. (Savola 
& Koskinen-Ollonqvist, 2005; Rautio & Husman, 2012.) Keskeistä niille ovat 
asiakaslähtöisyys ja pyrkimys elämänhallinnan tunteen vahvistamiseen, jonka 
kautta saavutetaan niin yksilöiden kuin yhteisöjen voimaantumista (empowerment) 
(Nutbeam, 1998; Rautio & Husman, 2012). Muutosten aikaansaamiseksi yksilön 
omalla päätöksellä, halulla ja sitoutumisella on keskeinen merkitys pysyvien 
tulosten saavuttamisen kannalta (Rautio & Husman, 2012). Ammattihenkilön 
tehtävänä on auttaa yksilöä tunnistamaan ongelmansa ja kulkea rinnalla silloin, kun 
hän tarvitsee tukea (Routasalo, Airaksinen, Mäntyranta & Pitkälä, 2009).  

Osa terveyden edistämisen teorioista ja malleista on laaja-alaisia, ja niitä 
käytetään erilaisten ohjelmien suunnittelussa ja arvioinnissa, ja osa puolestaan 
keskittyy tarkastelemaan jotakin tiettyä vaihetta (Savola & Koskinen-Ollonqvist, 
2005). Ne määrittävät käyttäytymistä ja käyttäytymisen muutokseen vaikuttavia 
tekijöitä sekä auttavat ymmärtämään terveyteen vaikuttavien tekijöiden 
moninaisuutta (Lahtinen ym., 2003). Teoriat ja mallit voidaan jakaa terveyden 
edistämisen eri tehtävien mukaan kuuteen eri osa-alueeseen, joita ovat terveyden 
edistämisen suunnittelu ja arviointi (esimerkiksi Precede-Proceed-malli), 
interventioryhmien kuvaaminen ja valitseminen (esimerkiksi transteoreettinen 
muutosvaihemalli), käyttäytymisen määrittäminen (esimerkiksi itsesäätelyteoriat), 
ympäristöolojen määrittäminen (esimerkiksi sosiaalis-kognitiivinen teoria), 
käyttäytymisen ja ympäristötilan edellytysten määrittäminen (esimerkiksi 
terveysuskomusmalli) sekä menetelmien valitseminen, muutoksen edistäminen ja 
teoreettisten menetelmien siirtäminen käytännön strategioiksi (esimerkiksi 
aktiivisen oppimisen malli) (Barthlomew, Parcel, Kok & Gottlieb, 2001; Lahtinen 
ym., 2003; Savola & Koskinen-Ollonqvist, 2005). Laajasti käytettyjä teorioita ja 
malleja ovat transteoreettinen muutosvaihemalli, sosiaalis-kognitiivinen teoria, 
perustellun toiminnan ja suunnitellun käyttäytymisen teoriat (Savola & Koskinen-
Ollonqvist, 2005). Teorioiden ja mallien paremmuuden vertailu keskenään on 
osoittautunut vaikeaksi eikä niistä saada selkeitä tuloksia, mihin käyttäytymisen 
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osatekijään ohjauksessa olisi hyvä keskittyä toivotun käyttäytymismuutoksen 
saavuttamiseksi (Turku, 2007). 

Yksilötason elintapaohjauksen on todettu olevan tuloksellisempaa kuin 
yleisluontoinen terveysneuvonta. Esimerkiksi transteoreettisen muutosvaihemallin 
mukaan sovellettu ohjaus on todettu tehokkaammaksi verrattuna yleiseen 
ohjaustyyliin. (Turku, 2007). Se sisältää viisi muutosvalmiusastetta kuvaavaa 
vaihetta, joihin jokaiseen liittyy vaiheelle ominainen ajattelu- ja toimintatapa. 
Vaiheet ovat esiharkinta-, harkinta-, valmistautumis-, toiminta-, ylläpito- ja 
päätösvaihe. Tavoitteena on päästä päätösvaiheeseen niin, ettei yksilöllä ole enää 
houkutusta palata vanhaan käyttäytymismalliin. Muutosvaihemalli auttaa 
ohjattavaa hahmottamaan, missä kohtaa yksilö on sillä hetkellä ja mikä häntä tukee 
parhaiten tekemään terveyttä edistäviä päätöksiä missäkin vaiheessa. (Prochaska, 
Redding & Evers, 1997.) Mallia on pidetty käytännönläheisenä, mutta toisaalta se 
on saanut kritiikkiä muutosprosessin syklimäisestä etenemisestä ja aikamääreistä 
(Turku, 2007). Lisäksi yksilötason käyttäytymistä kuvaavissa teorioissa ja 
malleissa yksilön oletetaan käyttäytyvän järkiperustein eikä niissä huomioida 
tunteita tai muita väliin tulevia muuttujia (Savola & Koskinen-Ollonqvist, 2005).  

Terveyden edistämisessä sisällön ja erilaisten työtapojen tulee soveltua 
nykymaailmaan huomioiden ihmisten yksilölliset tarpeet (Rautio & Husman, 2009). 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveysvalmennusta (health coaching), joka on 
yksi nopeasti kehittynyt menetelmä viimeisten vuosikymmenten aikana. Se on 
syntynyt Millerin ja Rollnickin kehittämän motivoivan haastattelun pohjalta 
(Huffman, 2009). Terveysvalmennus on asiakaskeskeinen menetelmä, jossa 
valmentaja auttaa valmennettavaa tunnistamaan omat tarpeensa, löytämään 
keinonsa ja psyykkiset voimavaransa niin, että hän voi saavuttaa itse asettamansa 
terveyteen liittyvät tavoitteet (Hayes & Kalmakis, 2007).  

Terveysvalmennus on monimuotoinen käsite, mikä ilmenee kirjallisuudessa 
erilaisina määrittelyinä. Ensimmäisenä terveysvalmennuksen määritteli Palmer ym. 
(2003) terveyttä edistävänä ja terveyskasvatuksellisena valmennuksena, joka auttaa 
saavuttamaan terveyteen liittyviä tavoitteita ja lisää valmennettavan hyvinvointia. 
Butterworth, Linden, McClay ja Leo (2006) määrittelivät terveysvalmennuksen 
palveluna, jossa valmentajat auttavat valmennettavia saavuttamaan terveyttä 
edistäviä tavoitteita ja muuttamaan elintapoihin liittyvää käyttäytymistä edistäen 
terveyttä ja elämänlaatua. Woleverin ym. (2013) systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen perusteella terveysvalmennus määriteltiin 
asiakaskeskeisenä lähestymistapana, jossa valmennettavat itse määrittävät ainakin 
osittain tavoitteensa, löytävät keinonsa tai käyttävät aktiivista oppimisprosessia 
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saavuttaakseen tavoitteensa, muuttaakseen käyttäytymistään ja lisätäkseen 
vastuullisuutta. Olsen (2014) määritteli 215 alkuperäistutkimuksen pohjalta käsite-
analyysillä, että terveysvalmennus on tavoitteellinen, terveys- ja asiakaskeskeinen 
valmennussuhde, joka valaisee ja voimaannuttaa asiakasta. 

Tutkimusinterventioissa on käytetty terveysvalmennuksen (health coaching) 
lisäksi eri käsitteitä hyvinvointivalmennuksesta (wellness coaching, life coaching) 
ilman selkeää ja johdonmukaista määritelmää (Wolever ym., 2013). Käsitteet usein 
rinnastetaan toisiinsa. Tämä lisää terveysvalmennusinterventioiden määrää, mutta 
vaikeuttaa myös tulosten vaikuttavuuden vertailua.  

Terveysvalmennus muodostuu asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen 
valmennussuhteesta. Edellytyksenä terveysvalmennukselle on, että valmentajalla 
on halu auttaa asiakasta ja asiakkaalla on jokin terveyteen liittyvä ongelma ja halu 
edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan (Olsen, 2014). Terveysvalmentajana 
voidaan pitää terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka on koulutettu käyttäytymis-
muutoksen teoriaan, motivaatiostrategioihin ja viestintätekniikoihin. Näitä 
käytetään auttamaan asiakasta kehittämään motivaatiota ja hankkimaan taitoja 
kestävän muutoksen aikaansaamiseksi, joka johtaa parempaan terveyteen ja 
hyvinvointiin. (Wolever ym., 2013.) 

Tässä tutkimuksessa terveysvalmennuksella tarkoitetaan asiakaskeskeistä, 
terveyttä edistävää ja luottamukselliseen hoitosuhteeseen perustuvaa menetelmää, 
jonka tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan omat tarpeensa, löytämään omat 
keinonsa ja psyykkiset voimavaransa saavuttaakseen terveyteen liittyviä tavoitteita 
ja tukea muutokseen sitoutumisessa.  

3.1.2 Terveysvalmennuksen sisältö ja toteutus 

Terveysvalmennuksen tavoitteena on auttaa valmennettavaa tasapainoiseen 
elämään ja kehittymään ihmisenä (Närhi & Frantsi, 1998). Käytännössä tämä 
tapahtuu kehittämällä valmennettavan itsesäätelykykyä ja sen myötä poistamalla 
tavoitteen saavuttamista estäviä tai hidastavia häiriötekijöitä. Kun haittatekijöitä 
saadaan vähennettyä, voidaan parantaa myös toiminnan laatua, sillä häiriön 
vähentyessä henkilöllä on käytettävissä enemmän suorituspotentiaalia. (Parppei, 
2008.)  

Terveysvalmennus-prosessi koostuu kahdesta osasta: rakenteesta ja dialogista. 
Käytännössä ne kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Rakenne tukee tavoitteen 
saavuttamista ja dialogi henkilökohtaista kehittymistä. Rakenteen tarkoituksena on 
huolehtia siitä, että kaikki seikat tavoitteen saavuttamisen kannalta tulevat 
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läpikäydyiksi. Näin prosessin rakenne tukee tavoitteen selkeyttämistä ja toimintaa, 
kunnes päämäärä on saavutettu. (Parppei, 2008.)  

Valmennuksen rakenne voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, joita ovat 1) 
nykytilanteen kartoitus, 2) tavoitteiden määrittely ja toimintavaihtoehtojen 
tarkastelu, 3) konkreettinen suunnitelma ja 4) toiminnan ylläpito. Valmennus 
aloitetaan kartoittamalla valmennettavan senhetkinen tilanne, lähtökohdat ja 
ongelmat. Valmentaja ja valmennettava miettivät yhdessä, mitä lähdetään 
tavoittelemaan ja mitkä asiat haittaavat valmennettavan arkea tällä hetkellä. 
(Parppei, 2008; Huotari & Tamski, 2010.) Se ongelma tai tekijä, joka häiritsee 
eniten, on ensisijainen tavoite ja toiminnan kohde (Huotari & Tamski, 2010). 
Nykytilan kartoituksen jälkeen määritellään tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla 
konkreettisia, mitattavissa olevia ja aikaan sidottuja. (Downey, 2003.) Päämäärän 
ja sen saavuttamisen onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä konkreettinen 
suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan myös 
saavutusindikaattorit, jotka ilmaisevat konkreettisesti, milloin tavoite on saavutettu. 
(Downey, 2003; Huotari & Tamski, 2010.) Kun lähtötilanne, tavoite ja saavutus-
indikaattorit on määritelty, ryhdytään tarkastelemaan tavoitteen saavuttamisen 
mahdollistavia toimintavaihtoehtoja (Parppei, 2008). Muutoksen saavuttamisen 
onnistumisen ja toiminnan ylläpitämisen vuoksi on tärkeää, että valmentaja ohjaa 
ja tukee valmennettavaa itse pohtimaan omia vaihtoehtojaan, löytämään uusia 
toimintatapoja ja ottamaan vastuuta (Martin, 2001; Parppei, 2008). 

Valmennuksen dialogissa valmentaja ei anna suoria neuvoja ja ohjeita, vaan 
toimii kuuntelijana, motivoi esittämällä avoimia kysymyksiä, rohkaisee, haastaa ja 
antaa palautetta valmennettavalle (Martin, 2001; Downey, 2003; Hayes & 
Kalmakis, 2007; Parppei, 2008). Sen tavoitteena on havahduttaa valmennettava 
näkemään tilanteensa uudelta kannalta ja auttaa hänet löytämään 
tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (Hayes & Kalmakis, 2007; Parppei, 2008). 
Tavoitteiden saavuttamisen onnistumiseksi luottamuksellinen ilmapiiri ja 
aktiivinen vuorovaikutus ovat merkittävässä roolissa valmennussuhteessa (Hayes 
& Kalmakis, 2007; Huffman, 2009).  

Kirjallisuuden perusteella terveysvalmennuksen kestoa ei ole määritelty. Olsen 
ja Nesbitt (2010) suosittelivat valmennuksen kestoksi kuudesta kahteentoista 
kuukautta, jotta käyttäytymisen muutoksia havaittaisiin. Tutkimuksissa kesto on 
vaihdellut. Lyhimmillään terveysvalmennus on ollut vain kolme viikkoa. 
Terveysvalmennusta voidaan toteuttaa kasvokkain / henkilökohtaisilla tapaamisilla, 
puhelimitse (Hayes & Kalmakis, 2007; Olsen & Nesbitt, 2010), sähköpostitse 
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(Hayes & Kalmakis, 2007), internetin kautta tai näiden erilaisten yhdistelmien 
kautta (Olsen & Nesbitt, 2010). 

3.2 Terveysvalmennusinterventioiden vaikuttavuus  

Terveysvalmennuksen suosio on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Wolever ym. (2013) totesivat, että vain 22 tutkimusta oli julkaistu ennen vuotta 
2003. Kuitenkin jo seuraavan kymmenen vuoden aikana julkaisuja oli jo 150. 
Vaikka interventiotutkimusten määrä on kasvanut huimasti, edelleen tulosten 
vertailu on haastavaa erilaisten tutkimusasetelmien, kohderyhmien, interventioiden 
toteutusten, käytettyjen mittareiden ja raportoinnin puutteiden vuoksi (Wolever ym., 
2013; Hill, Richardson & Skouteris, 2015). Lisäksi monien terveys-
valmennusinterventioiden vaikuttavuutta on tarkasteltu lyhyellä aikavälillä, ja 
pitkän aikavälin vaikuttavuus on epäselvää (Hill ym., 2015; Dejonghe, Becker, 
Froboese & Schaller, 2017).  

Terveysvalmennuksella voidaan vaikuttaa asiakkaan motivaatioon ja saada 
aikaan positiivisia terveysvaikutuksia (Hayes & Kalmakis, 2007; Huffman, 2009). 
Niiden avulla asiakkaan on mahdollista muuttaa terveyskäyttäytymistään ja 
kohentaa terveydentilaansa (Lipscomb, 2006; Hayes & Kalmakis, 2007; Huffman, 
2007; Huffman, 2009). Terveysvalmennusta on toteutettu pitkäaikaissairaille, 
kuten keuhkoahtaumatautia, diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia ja syöpää 
sairastaville, ennaltaehkäisemään pitkäaikaissairauksien riskitekijöitä sekä 
edistämään työntekijöiden terveyttä (Vale ym., 2003; Wolever ym., 2010; Iles, 
Taylor, Davidson & O´Halloran, 2011; Thomas, Fahey & Miaskowski, 2012; 
Wolever ym., 2013; Liddy, Johnston, Nash, Ward & Irving, 2014; Wayne, Perez, 
Kaplan & Ritvo, 2015; Hale & Giese, 2017). Lisäksi interventioita on toteutettu 
eri-ikäisille. Vaikka terveysvalmennuksen on todettu vaikuttavan positiivisesti 
pitkäaikaissairauksien hallintaan, kustannusvaikuttavuudesta ei ole riittävästi tietoa 
(Hale & Giese, 2017).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveysvalmennusinterventioiden 
vaikuttavuutta terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, 
kliiniseen terveydentilaan (verenpaine, paino, painoindeksi) ja elintapoihin 
(liikunta, tupakointi, alkoholin käyttö). Kirjallisuushaku toteutettiin Medline-, 
Cinahl- ja Scopus-tietokannoista vuosina 2009 - 2019. Hakusanoina käytettiin 
seuraavia: coaching ja life style tai quality of life tai coping tai health education tai 
health promotion tai motivation tai motivational interviewing tai health behavior. 
Tarkasteluun valittiin satunnaiskontrolloidut ja kvasikokeelliset tutkimukset. 
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Tutkimuksissa terveysvalmennusinterventiot on toteutettu henkilökohtaisilla 
tapaamisilla, puhelimella, internetin kautta tai näiden erilaisilla yhdistelmillä eri 
pitkäaikaissairauksia sairastaville asiakkaille tai ylipainoisille. Kestot ovat 
vaihdelleet kolmesta viikosta (Wongpiriyayothar, Piamjariyakul & Williams, 2011) 
24 kuukauteen (Wu ym., 2018). Terveysvalmentajina ovat toimineet koulutetut 
ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, liikunta-alan ammattilaiset, fysioterapeutit, 
psykologit tai ravitsemusterapeutit.  

Terveysvalmennus on vaikuttanut pitkäaikaissairaiden terveyteen liittyvään 
elämänlaatuun vaihtelevasti. Henkilökohtaisilla tapaamisilla toteutetun kuusi 
kuukautta kestävän terveysvalmennuksen on todettu parantavan terveyteen 
liittyvää elämänlaatua (Tülüce & Kutlukürtan, 2018). Sekä kuuden että 12 
kuukauden puhelimitse tapahtuvalla terveysvalmennuksella on myös osoitettu 
olevan positiivista vaikutusta (Wolever ym., 2010; Wayne ym., 2015; Benzo ym., 
2016; Oksman, Linna, Hörhammer, Lammintakanen & Talja, 2017). Toisaalta 
löytyy myös tutkimuksia, joissa vaikutuksia terveyteen liittyvään elämänlaatuun ei 
ole havaittu kyseisillä aikajaksoilla (Rimmer, Rauworth, Wang, Heckerling & 
Gerber, 2009; Thomas ym., 2012; Karhula ym., 2015; Browning ym., 2016; Jolly 
ym., 2018; Oliveira ym., 2018). Myös kolmen kuukauden internetin kautta 
tapahtuvalla valmennuksella ei ole ollut merkitsevää vaikutusta (Leveille ym., 
2009). 

Hoitoon sitoutumiseen liittyviä vaikutuksia on tutkittu pääasiassa lääkehoitoon 
sitoutumisen näkökulmasta. Näissä terveysvalmennuksena on käytetty 
puhelinvalmennusta 24 viikosta (Selvaraj ym., 2012) 24 kuukauteen (Wu ym., 
2018). Tulosten perusteella lääkehoitoon sitoutuminen vahvistui 6 - 24 kuukauden 
interventioissa (Wolever ym., 2010; Thom ym., 2013; Wu ym., 2018) paitsi 
Karhulan ym. (2015) 12 kuukauden seurantatutkimuksessa. Lisäksi terveys-
valmennus, joka toteutettiin henkilökohtaisilla tapaamisilla 24 viikon aikana, 
paransi hoitoon sitoutumista (Wu ym., 2018).  

Terveysvalmennuksella pyritään motivoimaan asiakasta muuttamaan 
elintapoihin liittyvää käyttäytymistä. Tutkimusten perusteella liikunta-
aktiivisuuden lisääminen on ollut yksi eniten asetetuista tavoitteista terveys-
valmennuksessa. Pääsääntöisesti puhelinvalmennuksella, jota on tuettu 
henkilökohtaisilla tapaamisilla tai internetin kautta, on saatu aikaan liikunnan 
lisäämistä (Linden, Butterworth & Prochaska, 2010; Rimmer ym., 2009; 
Wongpiriyayothar ym., 2011; Hersey ym., 2012). Pelkästään puhelimen kautta 
toteutetulla terveysvalmennuksella ei voida osoittaa vaikutuksia tulosten 
vaihtelevuuden vuoksi (Sacco, Malone, Morrison, Friedman & Wells, 2009; 
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Wolever ym., 2010; Sjöquist ym., 2011; Selvaraj ym., 2012; Thomas ym., 2012; 
Jolly ym., 2018). Elintavoista tupakoinnin ja alkoholin käytön vaikutuksia on 
tutkittu hyvin vähän eikä terveysvalmennuksella havaittu olevan niihin liittyviä 
positiivisia käyttäytymisvaikutuksia (Selvaraj ym., 2012).  

Painonhallinta on yleisimpiä tavoitteita, joilla pyritään vaikuttamaan 
terveydentilaan. Terveysvalmennuksen vaikutuksia painonhallintaan on tutkittu 
useimmissa tutkimuksissa. Tulosten perusteella terveysvalmennus tukee 
painonhallintaa riippumatta siitä, miten terveysvalmennusta on toteutettu (Rimmer 
ym., 2009; Bennett ym., 2010; Hersey ym., 2012; Ma ym., 2013; Karhula ym., 
2015; Wayne ym., 2015). Sen sijaan tarkasteltaessa kliinistä terveydentilaa 
verenpainetulosten perusteella ei voida osoittaa yhteneväisiä tuloksia. Joissakin 
tutkimuksissa terveysvalmennus on alentanut verenpainetta (Hersey ym., 2012; Ma 
ym., 2013; Karhula ym., 2015; Browning ym., 2016; Wu ym., 2018), mutta toisissa 
taas sillä ei ole ollut vaikutusta (Rimmer ym., 2009; Navicharern, Aungsuroch & 
Thanasilp, 2011; Bennett ym., 2010; Patja ym., 2012; Selvaraj ym., 2012).  

Kirjallisuuden perusteella suurin osa terveysvalmennusinterventioista on 
toteutettu puhelimitse. Näiden tulokset ovat ristiriidassa keskenään. Myös 
pelkästään internetin kautta tapahtuvalla terveysvalmennuksella ei ole todettu 
olevan vaikutuksia. Sen sijaan käyttämällä sitä henkilökohtaisten tapaamisten tai 
puhelinvalmennuksen tukena voidaan saavuttaa positiivisia terveyteen ja 
käyttäytymiseen vaikuttavia muutoksia erityisesti painonhallintaan ja liikunta-
aktiivisuuteen.  

3.3 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista (luvut 2 ja 3) 

Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat käyvät lääkärin vastaanotolla tavallista 
useammin verrattuna muuhun väestöön (Koskela, 2008). Suurimmalla osalla heistä 
on pitkäaikaissairauksia sekä monimuotoisia ongelmia, jotka liittyvät fyysisiin ja 
psyykkisiin sairauksiin ja/tai koettuihin vastoinkäymisiin (Vedsted & Christensen, 
2005). Joillekin paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille kynnys hakeutua 
hoitoon voi olla madaltunut (Neal ym., 2000b). Syy hoitoon hakeutumiseen on 
lähes aina fyysinen oire (Karlsson, Joukamaa, Lahti, Lehtinen & Kokki-Saarinen, 
1997; Jyväsjärvi, Keinänen-Kiukaanniemi, Väisänen, Larivaara & Kivelä, 1998), 
vaikka todellisuudessa syy voi olla jokin muu, kuten ahdistus, sairauden pelko, 
lääkärin rooli ja positiiviset kokemukset käynneistä, aiemmin opitut tavat tai 
käyttäytymismallit (Neal ym., 2000b). Aina käynnit eivät välttämättä vaadi 
terveydenhuollon ammattilaisen apua (Karlsson ym., 1997), vaan niillä haetaan 
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turvallisuuden tunnetta. Lisäksi asiakas ei aina tunnista itseään runsaasti palveluita 
käyttäväksi (Pickvance, Parry & Howe, 2004). 

Paljon terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin kohdistuvissa tutkimuksissa on 
kuvattu heidän ominaispiirteitään tai ennustekijöitä tihentyneelle 
terveyspalveluiden käytölle, ja tällaisia tutkimuksia on tehty etenkin Euroopassa. 
Sen sijaan heidän hoitoonsa kohdistuneita interventioita on toteutettu vähän, vaikka 
on todettu, etteivät paljon palveluita käyttävät asiakkaat saa tarpeitaan vastaavaa 
hoitoa ja palveluita (Leskelä ym., 2013). Kuitenkin vaikuttavia terveyden 
edistämiseen kohdistuvia interventioita tulee kehittää, sillä terveyttä edistävillä 
menetelmillä voidaan tukea yksilöä ja yhteisöä (Pietilä ym., 2002) ja pitkällä 
aikavälillä vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin (Kiiskinen ym., 2008; Salmela ym., 
2010). Vahvoilla näyttöön perustuvilla interventioilla tulee olla määritelty 
teoreettinen perusta (Craig ym., 2008) ja ne tulee todeta vaikuttaviksi koe-
kontrollitutkimuksissa (Salmela ym., 2010).  

Uusien menetelmien löytäminen terveyden edistämiseen on tärkeää 
kehitettäessä vaikuttavuutta. Sen osoittamiseksi tarvitaan näyttöä muutoksen 
aikaansaamisesta. Terveyteen ja käyttäytymiseen vaikuttaminen edellyttävät 
terveyden edistämisen ja käyttäytymistä muuttavien osatekijöiden ja menetelmien 
tunnistamista (Salmela ym., 2010). Terveyden edistämisen osatekijöillä 
tarkoitetaan terveellisten elintapojen noudattamista, sitoutumista sairauden hoitoon 
tai terveydentilan ylläpitämiseen, terveyden säilyttämisen tarvetta ja hoitoon 
liittyvää päätöksentekoa. Muutosten ylläpitäminen vaatii tietoista ponnistusta 
totuttujen tapojen, itsesäätelykykyjen ja -resurssien ja ympäristötekijöiden vuoksi 
sekä niissä olevien ärsykkeiden hallitsemiseksi (Absetz & Hankonen, 2017). 
Kuitenkin terveyden edistämisen osatekijöihin kohdistuneiden positiivisten 
muutosten seurauksena voi tapahtua kliinisen terveydentilan muutoksia, jotka 
pitkällä aikavälillä voivat johtaa terveyden ja hyvinvoinnin edistymiseen sekä 
elämänlaadun paranemiseen (Salmela ym., 2010).  

Terveysvalmennus on terveyteen ja käyttäytymiseen vaikuttava 
asiakaskeskeinen menetelmä, jonka avulla terveysvalmentaja auttaa 
valmennettavaa tunnistamaan omat tarpeensa, löytämään keinonsa ja psyykkiset 
voimavaransa niin, että hän kykenee saavuttamaan omat tavoitteensa ja 
muuttamaan terveyskäyttäytymistään (Palmer ym., 2003; Butterworth ym., 2006; 
Hayes & Kalmakis, 2007; Wolever ym., 2013). Sen vaikuttavuutta on arvioitu 
tutkittaessa eri pitkäaikaissairaiden motivoitumista terveyden edistämiseen. 
Terveysvalmennuksella on saavutettu positiivisia terveyteen ja käyttäytymiseen 
vaikuttavia muutoksia erityisesti painonhallintaan ja liikunta-aktiivisuuteen (Olsen 
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& Nesbitt, 2010). Kuitenkaan sen vaikuttavuutta paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden terveyden edistämiseen ei ole tutkittu.  

Tämän tutkimuksen kohteena on perusterveydenhuollon paljon 
terveyspalveluita käyttävä asiakas. Terveyden edistämisen osa-alueista 
tarkastellaan terveyteen liittyvää elämänlaatua, hoitoon sitoutumista, kliinistä 
terveydentilaa ja elintapoja. Tutkimuksen vaikuttavuutta tarkastellaan 
terveysvalmennusinterventioiden näkökulmasta. Nämä teoreettisen viitekehyksen 
keskeiset käsitteet on esitetty kuviossa 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida terveysvalmennuksen 
vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistämiseen (terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon 
sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin). Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa uutta tietoa paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden 
edistämiseksi sekä perusterveydenhuollon pitkäaikaissairaiden hoidon ja 
ohjauksen kehittämiseen. 

Tutkimus sisältää kolme osatutkimusta.  

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin ja hypoteeseihin: 

Osatutkimus I: 

1. Millaisia vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamilla 
terveysvalmennusinterventioilla on ollut aikuisille pitkäaikaissairaille? 
(Osajulkaisu I) 

Osatutkimus II: 

2. Miten paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas perusterveydenhuollossa on 
määritelty? (Osajulkaisu II) 

3. Mitkä ovat paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan ominaispiirteet, 
ennakkoehdot ja seuraukset? (Osajulkaisu II) 

Osatutkimus III: 

4. Minkälaisia vaikutuksia terveysvalmennuksella on paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja kliiniseen 
terveydentilaan? (Osajulkaisu III) 

Hypoteesi 1. Terveysvalmennuksella on edistävä vaikutus paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun. 
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5. Minkälaisia vaikutuksia terveysvalmennuksella on paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen ja elintapoihin? (Osajulkaisu IV) 

Hypoteesi 2. Terveysvalmennuksella on edistävä vaikutus paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen ja 
elintapoihin.  
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5 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 
Tutkimus eteni kolmen osatutkimuksen mukaisesti (Taulukko 2). Ensimmäistä 
osatutkimusta (systemaattinen kirjallisuuskatsaus) hyödynnettiin 
terveysvalmennusintervention suunnittelussa. Toisen osatutkimuksen 
(käsiteanalyysi) avulla määriteltiin kohderyhmä. Kolmannessa osatutkimuksessa 
(kvasikokeellinen tutkimus) arvioitiin terveysvalmennusintervention 
vaikuttavuutta.  

Taulukko 2. Tutkimuksen eteneminen. 

Tutkimuksen vaiheet I osatutkimus II osatutkimus III osatutkimus 

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata 

terveysvalmennuksen 

vaikutuksia aikuisille 

pitkäaikaissairaille. 

Määritellä paljon 

terveyspalveluita käyttävä 

asiakas 

perusterveydenhuollossa. 

Arvioida 

terveysvalmennusintervention 

vaikuttavuutta paljon 

terveyspalveluita käyttävien 

asiakkaiden terveyteen 

liittyvään elämänlaatuun, 

hoitoon sitoutumiseen, 

kliiniseen terveydentilaan ja 

elintapoihin. 

Tutkimusasetelma Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Käsiteanalyysi Kvasikokeellinen tutkimus  

Aineiston 

keruumenetelmä 

Kirjallisuushaku 

Medline-, Cinahl-, 

PsycINFO- ja Scopus-

tietokannat, 

manuaalinen haku 

Kirjallisuushaku Medline-, 

Cinahl- ja Scopus-

tietokannat, manuaalinen 

haku 

FINRISKI 2012-, RAND-36- 

ja ACDI-kyselylomakkeet, 

kliinisen terveydentilan 

mittaukset ennen ja 12 

kuukautta intervention 

jälkeen. 

Tutkimusaineisto Alkuperäistutkimukset 

(n=13)  

Alkuperäistutkimukset 

(n=59)  

Paljon terveyspalveluita 

käyttävät asiakkaat 

perusterveydenhuollossa 

(n=110). Koeryhmä (n=52) ja 

kontrolliryhmä (n=58). 

Aineiston keruun 

ajankohta 

2009 - 2013 2000 - 2016 2015 - 2016 

Analyysimenetelmät Narratiivinen synteesi Synteesi ja sisällönanalyysi Kuvailevat perusmenetelmät, 

parittaisten otosten T-testi, 

Wilcoxonin merkkitesti, 

riippumattomien otosten T-

testi, Mann-Whitneyn U-testi. 

Osajulkaisut I II III ja IV 
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5.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (I osajulkaisu)  

Ensimmäisessä osatutkimuksessa systemaattisella kirjallisuuskatsauksella 
esitetään terveysvalmennukseen liittyvä aikaisempi tutkimustieto. Tutkimustietoa 
terveysvalmennusinterventioista paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille ei 
löytynyt lainkaan. Kuitenkin paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla on 
usein monia pitkäaikaissairauksia, joten tässä kirjallisuuskatsauksessa 
kohderyhmänä tarkasteltiin aikuisia pitkäaikaissairaita. Systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata terveysvalmennuksen vaikutuksia 
aikuisille pitkäaikaissairaille (Osajulkaisu I).  

Kirjallisuuskatsauksessa noudatettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
viitekehystä (Centre for Reviews and Dissemination (CRD), 2009; Khan, Kunz, 
Kleijnen & Antes, 2011) ja raportoinnissa PRISMA:n tarkistuslistaa (Moher, 
Leberati, Terzlaff, Altman & The PRISMA Group, 2009). Systemaattisella 
kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää, jossa kootaan 
huolellisesti yhteen tutkittavaa aihetta käsittelevät aikaisemmat tutkimukset, 
arvioidaan ne sekä laaditaan niistä synteesi (Glasziou, Irwig, Bain & Colditz, 2001; 
Kääriäinen & Lahtinen, 2006; Egger, Dickersin & Smith, 2008; Khan ym., 2011). 
Sen avulla voidaan vastata tarkasti määriteltyyn tutkimuskysymykseen (Glasziou 
ym., 2001), välttää systemaattista harhaa ja osoittaa mahdolliset puutteet 
tutkimustiedossa (Kääriäinen & Lahtinen, 2006).  

5.1.1 Aineiston keruu  

Tutkimus toteutettiin tutkimussuunnitelman mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa 
määriteltiin tutkimuskysymys, hakusanat ja valinta- ja poissulkukriteerit. 
Alkuperäistutkimusten ja hakusanojen etsintä toteutettiin yhdessä informaatikon 
kanssa CINAHL-, MEDLINE-, PsycINFO- ja Scopus-tietokannoista. Jotta 
poisjäävien alkuperäistutkimusten määrä voitiin minimoida, niitä etsittiin myös 
manuaalisesti kansainvälisistä hoitotieteellisistä lehdistä ja kansallisesta MEDIC-
tietokannasta (Magaray, 2001). Hakusanat määriteltiin käyttämällä coaching-
käsitettä ja sitä kuvaavia käsitteitä, joita olivat wellness, coping, health education, 
health promotion, motivation, motivational interviewing, health beliefs, health 
behavior, life style, support, psychological, attitude to health, client attitudes 
(Osajulkaisu I, taulukko 1). Määrittelyn apuna käytettiin MeSh-asiasanastoa, 
aikaisempaa kirjallisuuskatsausta (Olsen & Nesbitt, 2010) ja alkuperäistutkimuksia 
sekä tehtiin testihakuja valittuihin tietokantoihin. Tiedonhaku rajattiin vuosille 
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2009 - 2013, koska aikaisemmilta vuosilta oli jo olemassa integroitu 
kirjallisuuskatsaus (Olsen & Nesbitt, 2010). 

Katsaukseen valitut alkuperäistutkimukset vastasivat valinta- ja 
poissulkukriteerejä. Kriteerit perustuivat tutkimuskysymykseen ja mukailtuun 
PICOS-formaattiin (Taulukko 3).  

Taulukko 3. Alkuperäistutkimusten valinta- ja poissulkukriteerit. 

PICOS Valintakriteerit Poissulkukriteerit 

P (population) Aikuiset (≥18-vuotiaat), somaattista 

sairautta sairastavat 

Alle 18-vuotiaat, 

tutkimuksen kohderyhmänä ovat 

vammaiset tai psyykkistä sairautta 

sairastavat 

I (intervention) Terveysvalmennus terveydenhuollon 

ammattilaisen antamana 

Tutkimus ei kohdistu terveyteen 

liittyvään valmennukseen,  

terveysvalmennusta antoi joku muu kuin 

terveydenhuollon ammattilainen 

C (comparator) Tavanomainen ohjaus tai hoitokäytäntö, 

joka ei sisältänyt terveysvalmennusta 

 

O (outcomes) Fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja 

käyttäytymistä mittaavat tekijät 

 

S (study design) Englanninkieliset kokeelliset tai 

kvasikokeelliset alkuperäistutkimukset, jotka 

on julkaistu tammikuun 2009 - joulukuun 

2013 aikana 

Tutkimuksessa käytettiin useita eri 

interventiomenetelmiä, 

julkaisu ei ole kokeellinen tieteellinen 

tutkimus 

Tiedonhakuprosessi tuotti yhteensä 1696 alkuperäistutkimusta (Osajulkaisu I, 
kuvio 1). Julkaisuharhan vähentämiseksi (CRD, 2009) tietokantahakujen 
päällekkäiset ja ei-englanninkieliset alkuperäistutkimukset poistettiin (n=420). 
Tämän jälkeen kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa tarkasteli itsenäisesti kaikki 
otsikot (n=1276) ja hyväksyivät valintakriteerejä vastaavat tutkimukset 
keskustellen niistä yhdessä (CRD, 2009). Jos vastaavuus ei selvinnyt otsikosta, 
luettiin abstraktit (n=150) ja kokotekstit (n=58). 

Valittujen alkuperäistutkimusten (n=20) laadun arvioi kaksi tutkijaa 
itsenäisesti käyttäen Joanna Briggs -instituutin (JBI) kriittisen arvioinnin 
tarkistuslistaa kokeelliselle tutkimukselle. Tarkistuslista sisälsi kymmenen eri 
arviointikriteeriä, joiden kyllä-vastauksista annettiin yksi piste ja ei- tai epäselvistä 
vastauksista nolla pistettä. (JBI, 2008.) Tutkijat sopivat etukäteen katsaukseen 
hyväksyttäviksi ne alkuperäistutkimukset, jotka saavuttavat vähintään 50 
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prosenttia pisteistä. Hyväksytyt tutkimukset (n=13) saivat viidestä kahdeksaan 
pistettä. Nämä alkuperäistutkimukset muodostivat lopullisen tutkimusaineiston. 

5.1.2 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto analysoitiin luokittelemalla tutkimuskysymyksen mukaan 
narratiivisena synteesinä (CRD, 2009). Kokonaiskuvan saamiseksi aineisto luettiin 
läpi useita kertoja ja kuvattiin taulukkoon (Osajulkaisu I, taulukko 3). Tämän 
jälkeen aineistosta etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja aineisto järjesteltiin 
luokkiin ja nimettiin sisällön mukaisesti. Lopuksi luokat vielä tiivistettiin ja 
yhdistettiin tutkimuskysymyksen mukaan (Polit & Beck, 2012). Meta-analyysi ei 
ollut mahdollista alkuperäistutkimusten heterogeenisten tutkimusasetelmien ja 
lopputulosmuuttujien vuoksi. 

5.2 Käsiteanalyysi (II osajulkaisu) 

Toinen osatutkimus oli käsiteanalyysi, jonka tarkoituksena oli määritellä paljon 
terveyspalveluita käyttävä asiakas perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa 
päädyttiin käsiteanalyysiin, koska tutkimuksen suunnitteluvaiheessa huomattiin, 
ettei kohderyhmää ole määritelty kirjallisuudessa. Käsitteen käyttö oli hyvin 
kirjavaa eri tutkimuksissa, minkä vuoksi se sai erilaisia merkityksiä jokaisen 
tutkijan ja tutkimuksen lukijan asettamana. Käsiteanalyysia käytetäänkin käsitteen 
käytön selkeyttämiseen ja sen kielellisten piirteiden ymmärtämiseen sekä 
hoitotieteessä myös teorian kehittämisen välineenä (Puusa, 2008).  

Tässä tutkimuksessa käsiteanalyysi toteutettiin hoitotieteessä yleisesti käytetyn 
Walkerin ja Avantin (2010) menetelmän mukaan. Menetelmä pohjautuu Wilsonin 
(1963) käsiteanalyysimenetelmään. Sen tarkoituksena on tutkia käsitteen 
rakennetta ja toimintaa.  

Walkerin ja Avantin (2010) menetelmän mukaan käsiteanalyysi toteutettiin 
kahdeksan eri vaiheen mukaan. Vaiheet eivät seuranneet toisiaan kaavamaisesti, 
vaan ne limittäytyvät toisiinsa (Puusa, 2008). Ensimmäisessä vaiheessa valittiin 
käsite, joka tässä tutkimuksessa oli paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas 
perusterveydenhuollossa. Toisessa vaiheessa määriteltiin analyysin tavoite ja 
tarkoitus. Seuraavaksi selvitettiin käsitteen eri käyttötapoja ja -yhteyksiä sekä 
tunnistettiin ominaispiirteet. Tämän jälkeen käsitteen käyttöä havainnollistettiin 
laatimalla malliesimerkki, jossa esiintyi kaikki käsitteelle määritellyt ominais-
piirteet. Lisäksi laadittiin vastakkaistapaus, jolla kuvattiin, mitä käsite ei ole. 
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Viimeisissä vaiheissa tunnistettiin käsitteen ennakkoehdot ja seuraukset sekä 
määriteltiin empiiriset tarkoitteet. Ennakkoehdoilla tarkoitetaan tapahtumia tai 
asioita, jotka ovat olemassa ennen kuin käsiteanalyysin kohteena oleva käsite voi 
esiintyä. Seurauksilla tarkoitetaan tapahtumia tai asioita, jotka esiintyvät käsitteen 
vaikutuksesta tai sen tuloksena. (Walker & Avant, 2010.) Tässä tutkimuksessa 
empiirisissä tarkoitteissa määriteltiin mittarit, joilla käsitteen ominaispiirteitä 
voidaan mitata, sekä laadittiin määritelmä käsitteestä.  

5.2.1 Aineiston keruu  

Käsiteanalyysi perustui aikaisempiin aiheesta tehtyihin tieteellisiin 
alkuperäistutkimuksiin. Tiedonhaku suoritettiin systemaattisesti kansainvälisiin 
CINAHL-, MEDLINE- ja Scopus-tietokantoihin, ja se rajattiin koskemaan vuosia 
2000 - 2016. Aikarajaus tehtiin, koska käsitteen haluttiin kuvaavan 
mahdollisimman kattavasti nykypäivän paljon terveyspalveluita käyttävää 
asiakasta. Hakusanoina käytettiin frequent attenders -käsitettä yhdistettynä 
käsitteisiin, jotka kuvasivat perusterveydenhuoltoa. Näitä olivat primary health 
care, general practice, family practice ja physicians, family (Osajulkaisu II, 
taulukko 1). Määrittelyn apuna käytettiin MeSh-asiasanastoa, aikaisempia 
kirjallisuuskatsauksia (Vedsted & Christensen, 2005; Smits ym., 2008) ja 
alkuperäistutkimuksia sekä tehtiin testihakuja valittuihin tietokantoihin. Kattavan 
haun vahvistamiseksi kirjallisuushakua täydennettiin vielä manuaalisella haulla. 
Manuaalinen haku kohdistettiin alkuperäistutkimusten lähdeluetteloihin ja 
suomalaiseen hoito- ja lääketieteen Medic-tietokantaan.  

Käsiteanalyysiin valittaville alkuperäistutkimuksille asetettiin seuraavat 
valintakriteerit, jotka pohjautuivat tutkimuskysymyksiin ja PICoS-formaattiin: 1) 
P (population): paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas, poislukien tutkimuksen 
kohdistuminen tiettyyn väestön osaan, 2) I (phenomenon of interest): tutkimus 
sisältää määritelmän paljon palveluita käyttävistä asiakkaista, ominaispiirteitä, 
ennakkoehtoja tai seurauksia, 3) Co (context): tutkimus on toteutettu perus-
terveydenhuollossa ja 4) S (study design): tutkimus on kvantitatiivinen tai 
kvalitatiivinen tutkimus sekä julkaistu englannin tai suomen kielellä.  

Tiedonhakuprosessi tuotti yhteensä 386 alkuperäistutkimusta. Otsikoiden 
(n=200), tiivistelmien (n=125) ja kokotekstien (n=110) läpikäynnin jälkeen 
käsiteanalyysiin sisällytettiin 59 alkuperäistutkimusta (Osajulkaisu II, kuvio 1). 
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5.2.2 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto (n=59) analysoitiin tutkimuskysymysten mukaan synteesillä ja 
käyttämällä sisällönanalyysia niiltä osin kuin se oli mahdollista (Graneheim & 
Lundman 2004; Elo & Kyngäs, 2008). Aluksi aineisto luettiin useaan kertaan. Siitä 
etsittiin paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden määritelmiä ja 
ominaispiirteitä, joita käsitteen käyttöön oli liitetty. Lisäksi aineistosta kerättiin 
ennakkoehtoja ja seurauksia. Seuraavaksi poimitut alkuperäistutkimukset 
ryhmiteltiin asiasisällön perusteella luokkiin ja nimettiin sisällön mukaisesti 
(Osajulkaisu II, taulukko 2).  

5.3 Kvasikokeellinen tutkimus (III ja IV osajulkaisu) 

Kolmannessa osatutkimuksessa kvasikokeellisen tutkimuksen tarkoituksena oli 
arvioida terveysvalmennuksen vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun, 
hoitoon sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin. Interventio kesti 
vuoden, jonka aikana tehtiin kaksi mittausta: alkumittaus (nolla kuukautta) ja 
seurantamittaus 12 kuukauden kuluttua (kuvio 3). Mittausajankohdat perustuivat 
transteoreettiseen muutosvaihemalliin, jonka mukaan muutoksen ylläpitäminen 
edellyttää vähintään kuuden kuukauden jatkuvaa toimintaa (Prochaska ym., 2008). 

5.3.1 Intervention toteuttaminen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Oulun kaupungin perusterveydenhuollossa paljon 
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille kehitettyä terveysvalmennusinterventiota. 
Interventio pohjautui terveysvalmennuksen lähtökohtiin, systemaattiseen 
kirjallisuuskatsaukseen terveysvalmennuksen vaikutuksista pitkäaikaissairaille 
(I osajulkaisu), hoitoon sitoutumisen teoriaan (Kyngäs, 1999) sekä aikaisempiin 
selvityksiin, jotka on tehty paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille Oulun 
kaupungin Pitkäaikaissairauksien (Pisara) ja Hyve - Johtamisen Kartta -hankkeissa 
vuosina 2011 - 2014. Taulukossa 4 on kuvattu interventio mukaillen Hoffmannia 
ym. (2014). 
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Kuvio 3. Terveysvalmennusinterventioasetelma. 
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Taulukko 4. Intervention kuvaus. 

Intervention asetelma Kuvaus 

Tavoite Tunnistaa paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan hoidon tarve, 

auttaa häntä saavuttamaan terveyteen liittyviä tavoitteita ja tukea 

psyykkisten voimavarojen löytämisessä ja muutokseen sitoutumisessa. 

Menetelmä Terveysvalmennus 

Terveysvalmentajat Perusterveydenhuollon kolmen hyvinvointikeskuksen vastaanoton 25 

sairaanhoitajaa, joilla oli useiden vuosien kokemus pitkäaikaissairaiden 

hoidon ohjauksesta. Heidät oli koulutettu motivoivaan haastatteluun ja 

terveysvalmennukseen. Terveysvalmentajia kutsutaan tutkimuksessa 

sairaanhoitajiksi. 

Valmennettavat Perusterveydenhuollon kolmen hyvinvointikeskuksen paljon 

terveyspalveluita käyttävät asiakkaat. 

Toteutusmuoto Henkilökohtaiset tapaamiset nimetyn sairaanhoitajan luona ja/tai 

puhelinkeskustelut paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 

tarpeiden mukaan.  

Tapaamiset: 2 - 6 kertaa, keskiarvo 3  

Tapaamisen kesto: 30 - 60 minuuttia 

Puhelut: 0 - 5 kertaa, keskiarvo 2 

Puhelun kesto: 15 - 30 minuuttia 

Intervention pituus 12 kuukautta 

Tutkimukseen osallistuneet paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat saivat 
terveysvalmennusta heille nimetyiltä sairaanhoitajilta, jotka olivat 
hyvinvointikeskusten vastaanottojen sairaanhoitajia. Heillä oli useiden vuosien 
kokemus pitkäaikaissairaiden hoidonohjauksesta perusterveydenhuollossa. Lisäksi 
sairaanhoitajat olivat osallistuneet motivoivan haastattelun koulutuksiin ja 
käyttäneet sitä työssään. Ennen tutkimuksen aloitusta terveysvalmennukseen 
perehtynyt ja interventiota esitestannut tutkija koulutti 25 sairaanhoitajaa terveys-
valmennukseen. Koulutus tapahtui kasvokkain kuudessa eri pienryhmässä 
sairaanhoitajien työympäristöissä hyvinvointikeskuksissa. Jokainen sairaanhoitaja 
sai tunnin kestävän koulutuksen ennen tutkimuksen aloitusta. Koulutus sisälsi 
tietoa ja ohjausta terveysvalmennuksen sisällöstä, rakenteesta ja dialogisuudesta, 
hyvinvointilomakkeen ja verkostokartan käytön ohjausta sekä kliinisen terveyden-
tilan mittauksiin ja tutkimukseen liittyvää tietoa ja ohjausta. Tutkija jakoi 
koulutusmateriaalin sairaanhoitajille sähköisesti. Materiaali sisälsi tietoa 
terveysvalmennuksesta, hyvinvointilomakkeen, verkostokartan ja kliinisen 
terveydentilan seurantalomakkeet.  
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Terveysvalmennusinterventio kesti 12 kuukautta. Koeryhmään kuuluneet 
paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat tapasivat henkilökohtaisesti 
sairaanhoitajan vähintään kaksi kertaa tutkimuksen aikana: tutkimuksen alussa ja 
12 kuukauden kuluttua. Tutkimuksen aikana he olivat yhteydessä omaan 
sairaanhoitajaansa tarpeen mukaan. Yhteydenpito tapahtui joko henkilökohtaisilla 
tapaamisilla, puhelimitse tai molemmilla tavoilla. Tutkimuksen aikana yhteyden-
pidon määrää ei rajoitettu, vaan ne toteutuivat paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden tarpeista lähtien. Henkilökohtaisia tapaamisia oli keskimäärin kolme 
ja puhelimitse kaksi interventiojakson aikana. Henkilökohtainen tapaaminen kesti 
30 - 60 minuuttia ja puhelinkontakti 15 - 30 minuuttia. Lähes kaikilla koe-
ryhmäläisillä sairaanhoitaja pysyi samana koko tutkimuksen ajan. Vain kahdella 
heistä sairaanhoitaja vaihtui. 

Intervention rakenne ja sisältö 

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveysvalmennuksen 
lähtökohtana oli luottamuksellinen hoitosuhde, asiakkaan tarpeen mukainen 
yhteydenpito sairaanhoitajan kanssa (henkilökohtaiset vastaanottokäynnit ja 
puhelinkeskustelut tarpeen mukaan) ja hoitosuunnitelma (kuvio 4).  

Koeryhmään kuuluneille paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille 
nimettiin terveysvalmennusta toteuttava sairaanhoitaja, jonka tehtävänä oli auttaa 
asiakasta tunnistamaan tarpeensa, löytämään omia toimintatapoja ja psyykkisiä 
voimavaroja saavuttaakseen terveyteen liittyviä tavoitteita ja tukemaan 
muutokseen sitoutumisessa. Terveysvalmennuksen rakenne oli seuraava: 1) nyky-
tilanteen kartoitus, 2) tavoitteiden määrittely ja toimintavaihtoehtojen tarkastelu, 3) 
konkreettinen hoitosuunnitelma ja 4) tavoitteiden saavuttamisen arviointi ja 
muutokseen sitoutumisen tukeminen. 

Terveysvalmennuksessa keskeistä oli sairaanhoitajan ja paljon terveys-
palveluita käyttävän asiakkaan luottamuksellinen hoitosuhde. Tälle rakennettiin 
pohja heti ensimmäisestä vastaanottokäynnistä lähtien, jolloin luottamusta 
kasvatettiin kuuntelemalla ja avoimilla kysymyksillä. Aluksi sairaanhoitaja 
kartoitti asiakkaan senhetkisen tilanteen ja hoidon tarpeen sekä lähtökohdat 
käyttämällä apuna hyvinvointilomaketta. Sen jälkeen he pohtivat yhdessä, mitkä 
asiat haittasivat paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan arkea eniten. Tämän 
perusteella he laativat konkreettisen ja mitattavissa olevan tavoitteen ja 
keskustelivat tavoitteen saavuttamisen mahdollistavista toimintatavoista. Tavoite ja 
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toiminnan kohde kirjattiin hoitosuunnitelmaan, joka oli asiakkaan omahoidon 
tukena kotona.  

Sairaanhoitaja selvitti myös paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan 
muiden palveluiden tarpeen. Mikäli ongelmia oli useita tai ne olivat monimuotoisia, 
hänellä oli mahdollisuus konsultoida lääkäriä ja varata aika moniammatilliseen 
yhteistyöryhmään asiakkaan luvalla. Lisäksi asiakkaalle voitiin varata tarvittaessa 
verkostopalaveri, jossa olivat mukana asiakas, omainen, sairaanhoitaja ja asiakkaan 
tilanteen selvittelyyn tarvittavat ammattilaiset, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, 
lääkäri ja psykiatrinen hoitaja.  

Sairaanhoitajat arvioivat paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan 
muutokseen sitoutumista ja sen toteutumista kuuntelemalla, avoimilla 
kysymyksillä ja antamalla palautetta. Lisäksi he motivoivat paljon 
terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita elintapa- ja käyttäytymismuutoksiin, 
antoivat tietoa ja emotionaalista tukea sekä auttoivat heitä sitoutumaan tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

Terveysvalmennuksen sisältö sairaanhoitajan vastaanottokäynneillä ja 
hoitosuunnitelmiin laaditut asiakkaiden tavoitteet liittyivät pääasiassa 
pitkäaikaissairauksien hallintaan ja niiden riskitekijöiden ennaltaehkäisyyn. Näitä 
olivat omahoito, lääkehoitoon sitoutuminen, elintavat ja käyttäytymismuutokset, 
kuten ruokavalio, liikunta, painonhallinta, tupakointi, alkoholin käyttö ja 
päivittäisen stressin hallinta.  

Kuvio 4. Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveysvalmennusinterventio. 
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Intervention esitestaus 

Ennen intervention toteuttamista paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
terveysvalmennusinterventiota esitestattiin 20:lle paljon terveyspalveluita 
käyttävälle pitkäaikaissairaalle asiakkaalle Oulun kaupungin Pitkäaikais-
sairauksien -hankkeessa kuuden kuukauden ajan. Terveysvalmentajana toimi 
sairaanhoitaja, jolla oli pitkäaikainen kokemus vastaanottotyöstä ja 
pitkäaikaissairaiden hoidon ohjauksesta. Lisäksi hän oli saanut koulutusta 
motivoivaan haastatteluun ja opiskellut terveysvalmennusta. Testausvaiheeseen 
kuului kolme henkilökohtaista vastaanottokäyntiä ja tarvittaessa puhelin-
valmennusta. Aineisto kerättiin sairaanhoitajan kirjaamasta seurantataulukosta, 
joka sisälsi asiakkaiden pitkäaikaissairaudet ja sairauksien määrän sekä 
terveysvalmennuksessa ilmenneet tarpeet ja tavoitteet. Lisäksi terveysvalmennusta 
saaneilta paljon terveyspalveluita käyttäviltä asiakkailta kerättiin tietoa 
kyselylomakkeella, joka sisälsi monivalinta- ja avoimia kysymyksiä.  

Esitestauksessa todettiin paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla olevan 
keskimäärin 4,7 sairautta. Eniten heillä oli sydän- ja verisuonisairauksia ja tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksia. Vastaanotolla ilmenneitä suurimpia ongelmia olivat 
painonhallinta sekä sairauksiin ja kipuihin liittyvät ongelmat. Lisäksi paljon 
terveyspalveluita käyttävät asiakkaat kokivat turvattomuutta, huolta tai surua 
aiemmin koetusta vaikeasta elämäntilanteesta.  

Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat sitoutuivat terveysvalmennus-
intervention mukaisiin käynteihin. He arvioivat tärkeäksi, että sairaanhoitajalla oli 
aikaa kuunnella ja vuorovaikutus oli avointa ja luottamuksellista. Paljon 
terveyspalveluita käyttävät asiakkaat toivat esille myös ohjauksen ja tuen saamisen 
elintapoihin, fyysiseen kuntoon, mielen hyvinvointiin, sairauksiin ja jatkohoitoon 
liittyen. He arvioivat hyötyneensä terveysvalmennuksen mukaisista 
vastaanottokäynneistä ja hoitosuunnitelman hyvänä asiana. Hoitosuunnitelmaan 
laadittiin tavoitteet ja konkreettiset keinot oman terveyden ylläpitämiseen 
voimavarojen mukaan. Itselle saatu yksilöllinen hoitosuunnitelma auttoi paljon 
terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita tiedostamaan asiat, osallistumaan hoitoonsa 
ja selkiyttämään omaa hoitovastuuta. Lisäksi hoitoon sitoutumisen kannalta oli 
tärkeää, että sairaanhoitaja motivoi, tuki ja kannusti heitä tavoitteisiin pääsemiseksi.  

Esitestauksen jälkeen tutkija päätti yhdessä tutkimuksen ohjausryhmän kanssa, 
ettei terveysvalmennuskertoja rajoiteta, sillä osa paljon terveyspalveluita 
käyttävistä asiakkaista arvioi käyntejä olleen liian vähän ja muutama arvioi, ettei 
tarvinnut kuin yhden käynnin. Intervention kestoksi valittiin 12 kuukautta, koska 
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tiedettiin käyttäytymisen muutoksen kestävän vähintään kuusi kuukautta 
(Prochaska ym., 2008; Olsen & Nesbitt, 2010) ja haluttiin selvittää, oliko terveys-
valmennuksella vaikutusta myös pidemmän aikavälin muutoksiin. Paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveysvalmennusinterventioon ei tehty 
muutoksia. Tutkija laati yhdessä pitkäaikaissairauksien hanketyöntekijän kanssa 
THL:n voimavaralomakkeen pohjalta (Kaljunen, Pelkonen & Hakulinen-Viitanen, 
2002) hyvinvointilomakkeen, joka auttoi keskustelemaan paljon terveyspalveluita 
käyttävän asiakkaan elämäntilanteesta ja terveyden edistämisestä (Liite 2). Lisäksi 
tutkija kehitti muiden tukitoimien verkostokartan, joka sisälsi yhteystietoja Oulun 
kaupungin ja kolmannen sektorin eri palveluista internet-linkkeinä. Tämän 
tarkoituksena oli helpottaa vastaanoton sairaanhoitajaa löytämään paljon 
terveyspalveluita käyttävälle asiakkaalle tarpeellinen ja sopiva tukitoimi, josta hän 
saa apua ja tukea tarvitsemaansa asiaan.  

Kontrolliryhmä 

Tutkimukseen osallistunut kontrolliryhmä sai perusterveydenhuoltoon kuuluvia 
palveluita hyvinvointikeskuksista silloin, kun he tarvitsivat niitä. Palvelut sisälsivät 
tavanomaiseen käytäntöön kuuluvaa hoitoa ja ohjausta. Hoito alkoi 
terveydenhuollon ammattihenkilön tekemällä hoidontarpeen arvioinnilla 
puhelimessa tai hyvinvointikeskuksessa. Hoidontarpeen arvioinnissa määriteltiin 
asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella hoidon kiireellisyys. Tämän 
perusteella asiakas sai kiireellisen tai ei-kiireellisen ajan sairaanhoitajan tai lääkärin 
vastaanotolle. Lääkärin vastaanottokäynnit sisälsivät muun muassa tutkimuksia, 
lähetteitä laboratorio- ja röntgentutkimuksiin, fysioterapiaan ja 
erikoissairaanhoitoon, diagnooseja, hoitoja, lausuntoja ja jatkohoito-ohjeita. 
Sairaanhoitajalla käynnit sisälsivät pääasiassa tutkimuksia ja pitkäaikais-
sairauksien hoidon seurantaa ja ohjausta. Kontrolliryhmäläisillä ei ollut nimettyjä 
sairaanhoitajia, eivätkä he tietoisesti saaneet terveysvalmennusta 12 kuukauden 
aikana.  
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5.3.2 Tutkimusjoukko 

Tutkimus toteutettiin Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa perusterveyden-
huollossa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Oulun kaupungin kolmen 
hyvinvointikeskuksen paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat (n=435), jotka 
tunnistettiin retrospektiivisesti käytössä olevasta potilastietojärjestelmän tilastoista. 
Nämä 435 paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta oli 3,2 prosenttia kaikista 
vähintään 18-vuotiaista lääkärillä käyneistä asiakkaista kolmessa 
hyvinvointikeskuksessa yhden vuoden aikana. Tutkimuksen sisäänotto- ja 
poissulkukriteerit kuvataan taulukossa 5.  

Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Asiakas on vähintään 18-vuotias. 

Asiakas on käynyt lääkärin vastaanotolla Oulun 

kaupungin hyvinvointikeskuksessa vähintään 

seitsemän kertaa vuoden aikana. 

 

Lääkärikäynnit ovat olleet saman sairauden vuoksi 

annettavia sarjahoitoja tai nesteen poistoja 

(punktiot). 

Raskauteen ja/tai synnytykseen liittyvät käynnit. 

Asiakas ei kykene itse antamaan tietoista 

suostumusta. 

Asiakas kuuluu johonkin toiseen tutkimukseen. 

Tutkija sai asiakkaiden yhteystiedot Oulun kaupungin sovelluskoordinaattorilta. 
Tämän jälkeen tutkija lähetti 435 asiakkaalle tiedotteen tutkimuksesta ja 
suostumuslomakkeet. Heistä 143 antoi tietoisen suostumuksen osallistua 
tutkimukseen loka - marraskuussa 2014. 110 paljon terveyspalveluita käyttävää 
asiakasta palautti alkumittauksen kyselylomakkeet tutkijalle helmi - joulukuun 
2015 aikana. Heille kaikille annettiin mahdollisuus osallistua terveysvalmennus-
interventioon. Lopulta 52 paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta osallistui ja 
muodosti koeryhmän, joka sai terveysvalmennusta sekä tarvittaessa tavanomaista 
hoitoa. Kontrolliryhmä muodostui lopuista 58 paljon terveyspalveluita käyttävästä 
asiakkaasta (kuvio 5). 
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Kuvio 5. Tutkimukseen osallistuneet paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat. 

Tutkimukseen osallistuneista kaksi kolmasosaa (67 %, n=74) oli naisia ja loput 
miehiä (33 %, n=36). Heidän ikänsä vaihteli alle 25-vuotiaista yli 85-vuotiaisiin. 
Keski-ikä oli 66 vuotta (SD=14,7). Yli puolet paljon terveyspalveluita käyttävistä 
asiakkaista oli naimisissa tai eli parisuhteessa (57 %, n=63). Pääosa oli eläkkeellä 
(83 %, n=91) ja puolet oli käynyt ammatillisen koulutuksen (50 %, n=55). Lähes 
kaikilla osallistujilla oli pitkäaikaissairauksia (98 %, n=99), keskimäärin 3,8 
sairautta. ICD-10-luokituksen mukaisesti eniten sairastettiin tuki- ja liikuntaelinten 
(95 %, n=96) sekä sydän- ja verenkiertoelinten (93 %, n=94) sairauksia. (Taulukko 
6.) Koe- ja kontrolliryhmät olivat taustatiedoiltaan homogeenisia, eikä niiden 
välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (Osajulkaisu IV, taulukko 2).  
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Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden koe- ja kontrolliryhmäläisten taustatiedot. 

Taustatiedot Koeryhmä (n=52) Kontrolliryhmä (n=58) Yhteensä (n=110) 

Sukupuoli, n 

Nainen 

Mies 

 

32 

20 

 

42 

16 

 

74 

36 

Perhetilanne, n 

Naimisissa tai 

avoliitossa 

Naimaton 

Eronnut 

Leski 

 

29 

8 

8 

8 

 

34 

5 

9 

9 

 

63 

13 

17 

17 

Elämäntilanne, n 

Töissä 

Työtön 

Eläkeläinen 

Muu 

 

4 

3 

45 

0 

 

4 

6 

46 

1 

 

8 

9 

91 

1 

Koulutus, n 

Perus- tai kansakoulu 

Ammatillinen koulutus 

Korkeakoulu 

 

18 

29 

5 

 

23 

26 

9 

 

41 

55 

14 

Ikä vuosina, ka (kh) 66,3 (13,6) 65,3 (15,7) 65,8 (14,7) 

Pitkäaikaissairauksien 

määrä, ka (kh) 

Lääkärillä käyntien määrä 

vuoden aikana, ka (kh) 

 

3,3 (2,3) 

 

8,2 (1,8) 

 

4,2 (3,1) 

 

8,3 (1,6) 

 

3,8 (2,8) 

 

8,3 (1,7) 

5.3.3 Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin strukturoiduilla postikyselyillä ja hyvinvointikeskusten 
sairaanhoitajien vastaanottokäynneillä vuosina 2015 - 2016. Tutkija lähetti 
kyselylomakkeet postitse tutkimukseen suostumuksen antaneille paljon terveys-
palveluita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat täyttivät taustatietoihin, terveyteen, 
elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen ja elintapoihin liittyvät kyselylomakkeet ja 
palauttivat ne yksilöitynä nimellään tutkijalle takaisin postimerkillä ja tutkijan 
osoitetiedoilla varustetussa kirjekuoressa postitse tutkijan työpaikalle tutkimuksen 
alussa. Sama toistettiin tutkimuksen lopussa 12 kuukauden kuluttua 
alkumittauksista. Kliiniseen terveydentilaan liittyvät tiedot sairaanhoitajat 
mittasivat koeryhmäläisiltä vastaanottokäynneillä tutkimuksen alussa ja 12 
kuukauden kuluttua. Sairaanhoitajat lähettivät mittaustiedot tutkijalle yksilöitynä 
nimillä suljetuissa kirjekuorissa Oulun kaupungin sisäisessä postissa. Tutkija laati 
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tutkimukseen osallistuneista asiakkaista tutkimusrekisterin. Hän yhdisti heidän 
vastaukset nimen mukaan. Näin eri kerroilla ja menetelmin kerätyt tiedot voitiin 
yhdistää toisiinsa. Tutkimuksessa käytetyt mittarit ja terveysmittaukset on esitetty 
taulukossa 7.  

Taulukko 7. Tutkimuksessa käytetyt mittarit ja terveysmittaukset. 

Terveysmittaukset Taustatiedot Terveyteen 

liittyvä 

elämänlaatu  

Hoitoon 

sitoutuminen  

Kliininen 

terveydentila 

Elintavat  

FINRISKI 2012 -mittari Koe- ja 

kontrolliryhmät 

- - 

 

- Koe- ja 

kontrolliryhmät 

RAND 36 -mittari - Koe- ja 

kontrolliryhmät 

- 

 

- - 

ACDI-mittari - - Koe- ja 

kontrolliryhmät

 - 

Vastaanotolla tehdyt 

mittaukset: paino, BMI, 

verenpaine 

- - - Koeryhmä  - 

 

Taustatietojen pohjana käytettiin mukaillen kansallista FINRISKI 
2012 -terveystutkimuksen kyselylomaketta (Borodulin ym., 2013), jonka käyttö-
lupa saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Taustatiedot sisälsivät asiakkaan 
iän, sukupuolen, perhesuhteet, koulutuksen, työllisyystilanteen ja perussairaudet. 
Lisäksi kyselylomakkeella kartoitettiin elintapoja, kuten tupakointia, alkoholin 
käyttöä ja liikuntaa (Osajulkaisu IV). Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä, 
joissa vastausvaihtoehtoja oli kolmesta kuuteen. Tupakointia kartoitettiin 
kysymällä, tupakoiko henkilö päivittäin, satunnaisesti tai ei lainkaan. Alkoholin 
käytöstä kysyttiin, käyttääkö henkilö nykyisin edes satunnaisesti mitään 
alkoholijuomia vähintään kerran kuukaudessa, harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa, on lopettanut alkoholin käytön kokonaan tai ei ole koskaan käyttänyt 
alkoholia. Liikuntaa kartoitettiin kysymällä, paljonko henkilö liikkuu säännöllisesti 
viikoittain työssä, työmatkalla tai vapaa-aikana. Vastausvaihtoehtoihin kirjattiin, 
monenako päivänä viikossa henkilö harrastaa erityylistä kestävyysliikuntaa 
(rauhallista, reipasta tai rasittavaa), lihaskunto- tai tasapainoharjoittelua tai ei liiku 
säännöllisesti lainkaan. 

Kolmannessa osajulkaisussa käytettiin validoitua ”RAND 36-Item Health 
Survey 1.0” -mittarin suomenkielistä versiota. Tämä terveyteen liittyvää 
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elämänlaatua mittaava kysely on kehitetty Yhdysvalloissa ja suomennettu 
yhteistyössä Stakesin Terveydenhuollon tutkimusyksikön, Kansanterveyslaitoksen 
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osaston kanssa. Maailmanlaajuisesti 
käytetty 36-osainen strukturoitu mittari kartoittaa terveydentilaa ja hyvinvointia 
kahdeksalla eri ulottuvuudella: 1) fyysinen toimintakyky (10 väittämää), 2) 
roolitoiminta / fyysisistä syistä johtuvat ongelmat (neljä väittämää), 3) rooli-
toiminta / psyykkisistä syistä johtuvat ongelmat (kolme väittämää), 4) sosiaalinen 
toimintakyky (kaksi väittämää), 5) kivuttomuus (kaksi väittämää), 6) psyykkinen 
hyvinvointi (viisi väittämää), 7) tarmokkuus (neljä väittämää) ja 8) koettu 
terveydentila (viisi väittämää) (Luku 2.2.1, taulukko 1). (Aalto ym., 1999.) 

Suomalaiselle väestölle testatun RAND-36-mittarin validiteetti ja reliabiliteetti 
on todettu hyväksi (Aalto ym., 1999). Cronbachin α-kertoimet ovat vaihdelleet 0,77 
- 0,93 välillä kaikilla kahdeksalla ulottuvuudella. Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti 
todettiin hyväksi Cronbachin α-kertoimien perusteella (taulukko 8). 

Taulukko 8. Summamuuttujat, väittämien lukumäärä ja Cronbachin α-kertoimet. 

Summamuuttujat Väittämien lukumäärä Cronbachin α-kerroin 

Fyysinen toimintakyky 10 0,92 

Roolitoiminta, fyysinen 4 0,86 

Roolitoiminta, psyykkinen 3 0,91 

Tarmokkuus 4 0,78 

Psyykkinen hyvinvointi 5 0,85 

Sosiaalinen toimintakyky 2 0,83 

Kivuttomuus 2 0,93 

Koettu terveys 5 0,77 

Neljännessä osajulkaisussa mitattiin hoitoon sitoutumista Kynkään (1999) 
kehittämällä ACDI-kyselylomakkeella (Adherence of Chronic Disease Inventory). 
Lomake valittiin yhdeksi tutkimuksen mittariksi, koska se perustuu selittävään ja 
ennustavaan teoriaan pitkäaikaisesti sairastavan hoitoon sitoutumisesta (Kyngäs, 
1999). Lisäksi sitä on käytetty pitkäaikaissairaille asiakkaille useissa tutkimuksissa 
(Kyngäs ym., 2000b; Lunnela ym., 2011; Kääriäinen ym., 2013; Ylimäki ym., 2015; 
Hirsikangas ym., 2016, 2017; Kähkönen ym., 2015; Oikarinen ym., 2017; 
Oikarinen, Engblom, Kyngäs & Kääriäinen, 2018). 

38-osaisen ACDI-mittarin väittämät jaettiin teorian mukaisesti hoitoon 
sitoutumiseen ja sitä selittäviin tekijöihin. Hoitoon sitoutumista kuvasi 11 



70 

väittämää, joissa mitattiin lääkehoidon, ruokavalion ja hoito-ohjeiden 
noudattamista, vastuullisuutta, halua hoitaa itseään ja yhteistyötä. Hoitoon 
sitoutumista selittävät tekijät luokiteltiin jaksamiseen (yksi väittämä), motivaatioon 
(yksi väittämä), koettuun hoitotulokseen (yksi väittämä), komplikaatioiden 
pelkoon (kaksi väittämää), normaaliuden tunteeseen (yhdeksän väittämää) sekä 
hoitajilta (neljä väittämää), lääkäriltä (neljä väittämää) ja läheisiltä (viisi väittämää) 
saatuun tukeen. Vastausvaihtoehdoissa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa. 
Summamuuttujille laskettiin Cronbachin alpha-arvot, jotka vaihtelivat 0,84 - 0,93 
(Osajulkaisu IV, taulukko 1). 

Koska RAND-36- ja ACDI-kyselyt olivat Suomessa käytössä olleita ja paljon 
terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla testattuja mittareita (Aalto ym., 1999; 
Hirsikangas ym., 2016) eikä vastausvaihtoehtoja muokattu, ne lähetettiin 
tutkimukseen suostumuksen antaneille paljon terveyspalveluita käyttäville 
asiakkaille (n=143) esitestaamatta. Kyselyitä palautui 110. Vastausprosentti oli 
76,9 prosenttia.  

Terveysvalmennusinterventioon osallistuvilta koeryhmäläisiltä seurattiin myös 
kliinisen terveydentilan muutoksia. Terveysvalmennusta toteuttava sairaanhoitaja 
mittasi painon, pituuden ja verenpaineen ensimmäisen vastaanottokäynnin 
yhteydessä ja seurantakäynnillä 12 kuukauden kuluttua. Paino, pituus ja verenpaine 
mitattiin sairaanhoitajan vastaanotolla käytössä olevilla välineillä. Painoindeksi 
(BMI) saatiin jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Verenpaineen (mmHg) 
tulos laskettiin kahden peräkkäin toistetun mittauksen keskiarvona. 

5.3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS for Windows 25.0 -ohjelmalla. 
Taustatietojen analysoinnissa käytettiin kuvailevia menetelmiä: frekvenssejä, 
prosentteja, keskiarvoja, hajontaa ja vaihteluväliä. Taustatiedoissa ja elintavoissa 
laatua mittaavia muuttujia vertailtiin koe- ja kontrolliryhmien välillä ristiin-
taulukoinnin ja Khiin-neliötestin avulla. Jatkuvien muuttujien jakaumien vinoutta 
tarkasteltiin jakaumien muotojen ja Shapiro-Wilkin testin avulla. Koe- ja 
kontrolliryhmien taustamuuttujien välisiä eroja selvitettiin Mann-Whitneyn U-
testillä vinojen jakaumien vuoksi.  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun pisteytys toteutettiin kaksivaiheisesti. 
Ensimmäisessä vaiheessa kyselyn vastausvaihtoehdot koodattiin uudelleen nollan 
ja sadan pisteen välille kyselyyn liittyvän ohjeen mukaan. Korkea pistemäärä 
ilmaisi parempaa terveyttä ja elämänlaatua. Toisessa vaiheessa muodostettiin 
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indeksiarvot kahdeksalle eri ulottuvuuden osa-alueelle laskemalla yhteen vastaajan 
pistemäärät kunkin ulottuvuuden kysymyksillä ja jakamalla se vastattujen 
kysymysten lukumäärällä. (Ware & Sherbourne, 1992; Aalto ym., 1999.) 
Kahdeksan eri ulottuvuuden osa-alueet muodostivat summamuuttujat, ja näille 
laskettiin Cronbachin alpha-arvot.  

Hoitoon sitoutumisen summamuuttujat muodostettiin mittarin kehittäjän 
ohjaamana perustuen aikaisempaan tutkimustietoon. Koska Cronbachin alpha-
arvot olivat erittäin hyviä, päätettiin pysyä alkuperäisessä väittämien luokituksessa.  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun ja hoitoon sitoutumisen mittareiden osa-
alueille sekä kliinisen terveydentilan ja elintavoista liikunnan mittaustuloksille 
laskettiin keskiarvot ja hajonnat. Alku- ja seurantamittausten jokaiselle 
muutokselle laskettiin erotus, joka ilmaistiin keskiarvolla ja hajonnalla. Jos otokset 
olivat riippuvia toisistaan ja jakaumat vinoja, laskettiin ρ-arvot parametrittömällä 
Wilcoxonin merkkitestillä. Jakaumien ollessa normaaleja käytettiin toisistaan 
riippuville otoksille parittaisten otosten T-testiä. Ryhmien välisiä eroja 
analysoitaessa käytettiin kahden riippumattoman otoksen testejä. Jakaumien 
ollessa normaaleja käytettiin riippumattomien otosten T-testiä. Vinoja jakaumia 
analysoitiin käyttäen Mann-Whitneyn U-testiä. Kaikki raportoidut ρ-arvot olivat 
kaksisuuntaisia, ja tilastollisena merkitsevyyden rajana pidettiin ρ<0,05. (Polit & 
Beck, 2012.) 

Alkumittauksiin osallistuneista paljon terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista 
46 jäi pois tai jätti palauttamatta seurantamittausten tulokset. Näiden osalta jätettiin 
myös alkumittaukset analysoimatta verrattaessa alku- ja seurantamittaustuloksia 
sekä tuloksia ryhmien välillä. Muut puuttuvat tiedot korvattiin muuttujien 
keskiarvoilla.  
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6 Tulokset 

6.1 Terveysvalmennuksen vaikutukset pitkäaikaissairaille – 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Tutkimuksen ensimmäinen julkaisu oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 
Tiedonhaku toteutettiin tietokannoista sekä manuaalisilla haulla vuosilta 2009 - 
2013. Tuloksena oli 1696 alkuperäistutkimusta. Otsikoiden, tiivistelmien, 
kokotekstien ja laadunarvioinnin jälkeen katsaukseen hyväksyttiin 13 
englanninkielistä alkuperäistutkimusta (Osajulkaisu I, taulukko 3). Kohderyhmänä 
olivat yli 18-vuotiaat pitkäaikaissairaat. Tutkimuksista suurin osa (n=8) oli 
toteutettu Yhdysvalloissa. Loput tutkimukset sijoittuivat Malesiaan (n=3), 
Thaimaahan (n=2), Suomeen (n=1) ja Ruotsiin (n=1).  

Tutkimukset olivat tutkimusasetelmiltaan ja -menetelmiltään erilaisia. 11 oli 
satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (Leveille ym., 2009; Rimmer ym., 2009; 
Sacco ym., 2009; Bennett ym., 2010; Wolever ym., 2010; Sjöquist ym., 2011; 
Wongpiriyayothar ym., 2011; Hersey ym., 2012; Patja ym., 2012; Selvaraj ym., 
2012; Thomas ym., 2012) ja kaksi kvasikokeellista tutkimusta ennen-jälkeen-
asetelmalla sisältäen kontrolliryhmät (Linden ym., 2010; Navicharern ym., 2011). 
Otoskoot vaihtelivat 22:sta (Wongpiriyayothar ym., 2011) 1755 osallistujaan 
(Hersey ym., 2012). Terveysvalmennusinterventioiden toteutustavassa, pituudessa 
ja valmennuskertojen määrässä oli myös eroja. Ne toteutettiin puhelimitse (Sacco 
ym., 2009; Wolever ym., 2010; Patja ym., 2012; Selvaraj ym., 2012; Thomas ym., 
2012), internetin välityksellä (Leveille ym., 2009) tai erilaisina yhdistelminä 
puhelimitse, kasvotusten tai internetin tai sähköpostin välityksellä (Rimmer ym., 
2009; Bennett ym., 2010; Linden ym., 2010; Navicharern ym., 2011; Sjöquist ym., 
2011; Wongpiriyayothar ym., 2011; Hersey ym., 2012). Valmennuskertojen määrä 
vaihteli kolmesta (Linden ym., 2010) 14 kertaan (Wolever ym., 2010). Yleisin 
interventiojakson pituus oli kuusi kuukautta (Rimmer ym., 2009; Sacco ym., 2009; 
Wolever ym., 2010; Selvaraj ym., 2012). Lyhimmillään ne kestivät kolme viikkoa 
(Wongpiriyayothar ym., 2011) ja pisimmillään 18 kuukautta (Hersey ym., 2012). 
Useimmissa tutkimuksissa sairaanhoitajat toimivat terveysvalmentajina (Leveille 
ym., 2009; Navicharern ym., 2011; Wongpiriyayothar ym., 2011; Patja ym., 2012; 
Selvaraj ym., 2012; Thomas ym., 2012). 

Terveysvalmennusinterventioiden vaikutukset pitkäaikaissairaille jaettiin 
fysiologisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja käyttäytymistekijöihin. Fysiologisia 
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tekijöitä mitattiin kaikissa tutkimuksissa. Terveysvalmennuksella oli tilastollisesti 
merkitseviä vaikutuksia (Osajulkaisu I, taulukko 4) erityisesti painon alenemiseen 
(Rimmer ym., 2009; Bennett ym., 2010; Hersey ym., 2012) ja fyysiseen 
terveydentilaan (Linden ym., 2010; Wolever ym., 2010; Thomas ym., 2012). Muita 
positiivisia vaikutuksia oli diabetes- (Sacco ym., 2009) ja hengenahdistusoireiden 
väheneminen (Wongpiriyayothar ym., 2011). Lisäksi tutkimuksissa mitattiin kipua 
ja kliinisen terveydentilan muutoksia, kuten painoindeksiä ja verenpainetta sekä 
kolesterolia ja pitkäaikaissokeria (HbA1c). Tulokset olivat vaihtelevia, sillä osassa 
tutkimuksissa havaittiin näiden alenemista (Leveille ym., 2009; Wolever ym., 2010; 
Navicharern ym., 2011; Hersey ym., 2012; Selvaraj ym., 2012; Thomas ym., 2012). 
Sen sijaan vyötärönympärykseen (Bennett ym., 2010; Patja ym., 2012) ja sydän- ja 
verisuonisairauksien riskitekijöiden luokituksiin (Patja ym., 2012; Selvaraj ym., 
2012) terveysvalmennusinterventioilla ei ollut vaikutuksia.  

Psykologisia tekijöitä tarkasteltiin yhdeksässä tutkimuksessa. 
Terveysvalmennuksella oli vaikutusta psyykkisen terveydentilan paranemiseen, 
erityisesti masennusoireet vähenivät (Sacco ym., 2009) ja psyykkiset voimavarat 
lisääntyivät (Thomas ym., 2012). Joissakin tutkimuksissa myös pystyvyyden 
tunteen (Sacco ym., 2009; Linden ym., 2010) ja elämänlaadun (Wolever ym., 2010) 
koettiin lisääntyneen. Pitkäaikaissairaiden kuvattiin olevan tyytyväisiä 
terveysvalmennusohjelmaan (Navicharern ym., 2011; Selvaraj ym., 2012). Sen 
avulla saavutettiin terveydenhoitoon liitetyt tavoitteet (Sacco ym., 2009). Lisäksi 
terveysvalmennus auttoi asiakkaita muokkaamaan sairauden käsitystä ja 
alentamaan stressiä (Wolever ym., 2010). 

Terveysvalmennuksella oli positiivisia vaikutuksia myös pitkäaikaissairaiden 
sosiaaliseen elämään ja käyttäytymiseen. He arvioivat saavansa enemmän 
sosiaalista tukea terveydenhuollon ammattilaisilta (Sacco ym., 2009; Wolever ym., 
2010). Tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi koettiin omasta terveydentilasta 
keskusteleminen lääkärin kanssa (Leveille ym., 2009). Tämä näkyi myös lähetteen 
saamisena erikoislääkärille useammin. Käyttäytymistekijöistä terveysvalmennus 
vaikutti pitkäaikaissairaiden fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen tilastollisesti 
merkitsevästi (Rimmer ym., 2009; Sacco ym., 2009; Linden ym., 2010; Wolever 
ym., 2010; Wongpiriyayothar ym., 2011; Hersey ym., 2012). Lisäksi omahoito 
(Sacco ym., 2009) ja hoitoon sitoutuminen (Wolever ym., 2010) vahvistuivat 
tutkimusten aikana.  
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6.2 Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
perusterveydenhuollossa – käsiteanalyysi 

Toinen osatutkimus oli käsiteanalyysi, jossa määriteltiin paljon terveyspalveluita 
käyttävä asiakas. Analyysi rajattiin käsittelemään perusterveydenhuoltoa johtuen 
kolmannen osatutkimuksen toimintaympäristöstä. Käsiteanalyysi toteutettiin 
käytetyn Walkerin ja Avantin (2010) menetelmän mukaan. Tiedonhaku vuosilta 
2000 - 2016 tuotti yhteensä 386 alkuperäistutkimusta, joista 59 valittiin lopulliseen 
analyysiin. Suurin osa tutkimuksista oli toteutettu Euroopan maissa. Muita 
tutkimuksiin osallistuneita maita olivat Australia, Israel ja Kuwait. Tutkimukset 
olivat menetelmiltään poikkileikkaus- (n=41), kohortti- (n=14) tai kvalitatiivisia 
(n=4) tutkimuksia.  

”Paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta perusterveydenhuollossa” ei 
ollut yksiselitteisesti määritelty kirjallisuudessa. Yhdessä tutkimuksessa 
määritelmänä käytettiin asiakkaita, jotka kävivät lukuisia kertoja 
perusterveydenhuollossa hallitsemattomien oireiden vuoksi (Hodgson, Smith, 
Brown & Dowrick, 2005). Suurimmassa osassa tutkimuksista paljon terveys-
palveluita käyttävät asiakkaat oli tunnistettu käyntimäärien perusteella. Yleisimmin 
käytetylle käsitteelle ”frequent attender” löytyi useita vähemmän käytettyjä 
synonyymeja, jotka kuvasivat palveluiden suurkäyttöä. Lisäksi terveydenhuollon 
ammattilaiset kuvasivat paljon terveyspalveluita käyttäviä 
asiakkaita ”lääkärishoppailijoina” (Norton ym., 2012) tai ”vaikeina asiakkaina” 
(Matalon ym., 2002; Hauswaldt, Himmel & Hummers-Pradier, 2013). 
Terveyspalveluiden suurkäyttäminen ei ollut kuitenkaan pysyvä ilmiö tai 
asiakkaiden luonteenpiirre. Vain pieni osa kävi paljon perusterveydenhuollossa 
vuodesta toiseen (Andersson ym., 2004; Botica ym., 2004; Smits ym., 2009; 
Koskela ym., 2010). Useimmiten käyntien määrä väheni jo vuoden jälkeen (Rifel 
ym., 2013).  

6.2.1 Käsitteen ominaispiirteet 

Käsiteanalyysissä tunnistettiin neljä ominaispiirrettä perusterveydenhuollon paljon 
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille (Osajulkaisu II, taulukko 3). Niitä olivat 1) 
oireiden tunne, 2) kokemus terveydentilan huonontumisesta, 3) alhaisempi 
elämänlaatu ja 4) useat käynnit perusterveydenhuollossa.  

Paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille oireiden tunnetta aiheuttivat 
akuutit ja/tai pitkäaikaissairaudet. Akuutteja sairauksia olivat infektiotaudit ja 
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tapaturmat (Neal ym., 2001; Smucker ym., 2001; Matalon ym., 2002; Bergh & 
Marklund, 2003; Bergh ym., 2005; Foster ym., 2006; Luciano ym., 2010; Kaattari 
ym., 2015; Nyman & Jäppinen, 2015; Patel ym., 2015). Paljon terveyspalveluita 
käyttävillä asiakkailla todettiin olevan seitsemän kertaa enemmän tapaturmia 
verrattuna muihin tavanomaisiin perusterveydenhuollon asiakkaisiin (Bergh ym., 
2005). Pääsyitä perusterveydenhuollon käynteihin olivat pitkäaikaissairauksiin 
liittyvät fyysiset ongelmat. Näitä aiheuttivat pääasiassa diabetes (Bergh ym., 2005; 
Savageau ym., 2006; den Boer-Wolters ym., 2009; Robles ym., 2009; Smits ym., 2009; 
Luciano ym., 2010; Buja ym., 2015; Patel ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015a, 
2015b; Jørgensen ym., 2016), verenpaine (Bergh ym., 2005; Robles ym., 2009; 
Savageau ym., 2006; Buja ym., 2015; Kaattari ym., 2015; Patel ym., 2015; Jørgensen 
ym., 2016), astma (Bergh ym., 2005; Kaattari ym., 2015; Patel ym., 2015; Pymont & 
Butterworth, 2015a, 2015b) ja nivelreuma (Bergh ym., 2005; Luciano ym., 2010; 
Kaattari ym., 2015; Pymont & Butterworth 2015a, 2015b). Lisäksi monet fyysiset 
ongelmat olivat seurausta ylipainosta (Neal ym., 2001; Koskela ym., 2010; van 
Steenkiste ym., 2010; Patel ym., 2015; Jørgensen ym., 2016). Useat paljon 
terveyspalveluita käyttävät asiakkaat kärsivät psyykkisistä oireista, kuten 
masennuksesta ja ahdistuksesta (Dowrick ym., 2000; Neal ym., 2000b; Carney ym., 
2001; Jyväsjärvi ym., 2001b; Matalon ym., 2002; Kapur ym., 2004; Matalon ym., 2004; 
Vedsted ym., 2004a, 2004b; Foster ym., 2006; Menchetti ym., 2006; Savageau ym., 
2006; den Boer-Wolters ym., 2009; Robles ym., 2009; Smits ym., 2009; Luciano ym., 
2010; Norton ym., 2012; Gomes ym., 2013; Smits ym., 2013; Diaz ym., 2014; Buja 
ym., 2015; Kaattari ym., 2015; Nyman & Jäppinen, 2015; Patel ym., 2015; Pymont & 
Butterworth, 2015b; Dinkel ym., 2016; Jørgensen ym., 2016). Kuitenkin heidän 
terveysongelmansa olivat usein monimuotoisia sekä fyysisiä että psyykkisiä. 
Kaikille oireille ei aina löytynyt lääketieteellisiä syitä, mikä aiheutti uusia käyntejä 
toistuvasti (Little ym., 2001; Schilte ym., 2001; Smucker ym., 2001; Menchetti ym., 
2006; Smits ym., 2009; Taylor ym., 2012; Smits ym., 2013).  

Perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat arvioivat 
terveydentilansa huonontuneen (Dowrick ym., 2000; Neal ym., 2000b; Jyväsjärvi 
ym., 2001b; Little ym., 2001; Matalon ym., 2002; Vedsted & Olesen, 2005; van 
Steenkiste ym., 2010; Taylor ym., 2012; Norton ym., 2012; Rifel ym., 2013; Kaattari 
ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015a) ja elämänlaatunsa alhaisemmaksi (Kersnik 
ym., 2001; van Steenkiste ym., 2010; Rifel ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Patel ym., 
2015). Tyytymättömyyttä elämäntilanteeseen aiheuttivat fyysiset oireet, 
heikentynyt terveydentila ja toimintakyky (Little ym., 2001), pelot (Matalon ym., 
2002, 2004; Koskela ym., 2010), koetut vastoinkäymiset ja stressaavat 
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elämäntapahtumat (Bergh ym., 2006) sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet 
(Vedsted & Olesen, 2005; Bergh ym., 2006).  

Yksi paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden ominaispiirteistä oli useat 
käynnit perusterveydenhuollossa. Julkaisuissa käytetyt käyntitiheyksien otanta-
arvot vaihtelivat hyvin paljon. Käytetyimmät olivat tietty käyntien määrä tietyllä 
ajanjaksolla ja ylin prosenttiosuus kaikista kävijöistä tietyllä ajanjaksolla. Muita 
otantaperusteita olivat tietty kvartiiliväli kävijöistä tietyllä ajanjaksolla ja 
keskimääräinen käyntitiheys. Ajanjaksot vaihtelivat kuudesta (Menchetti ym., 
2006; Norton ym., 2012) 60 kuukauteen (Kapur ym., 2004). Yleisimmin mitattu 
jakso oli 12 kuukautta. 

”Paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas” -käsitteen tarkoituksen 
selkeyttämiseksi ja vahvistamiseksi laadittiin paljon terveyspalveluita käyttävästä 
asiakkaasta malliesimerkki, jossa kaikki neljä ominaispiirrettä tulivat esille 
(Osajulkaisu II, luku 3.3.1). Lisäksi laadittiin myös vastakkaistapaus, joka kuvaa, 
mitä käsite ei ole (Osajulkaisu II, luku 3.3.2). 

6.2.2 Käsitteen ennakkoehdot 

Käsitteen ennakkoehdoiksi tunnistettiin seuraavat asiat: 1) asiakkaan yksilölliset 
ominaispiirteet, 2) terveyspalvelujärjestelmä ja 3) asiakkaan ja lääkärin välinen 
hoitosuhde. Terveyspalveluiden suurkäyttöön olivat yhteydessä ikääntyminen, 
matala koulutustaso, sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet sekä stressaavat 
elämäntapahtumat. Yleensä terveyspalveluiden käyttö lisääntyi 45 ikävuodesta 
alkaen erityisesti niillä asiakkailla, joilla oli matalampi koulutustaso (Jyväsjärvi 
ym., 2001b; Kersnik ym., 2001; Little ym., 2001; Vedsted & Olesen, 2005; Al-Kandari 
ym., 2008; Robles ym., 2009; Koskela ym., 2010; Gili ym., 2011; Norton ym., 2012; 
Gomes ym., 2013; Rifel ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Patel ym., 2015; Jørgensen 
ym., 2016).  

Lapsuuden aikaisilla vastoinkäymisillä (Schilte ym., 2001; Matalon ym., 2002; 
Kapur ym., 2004; Glaser ym., 2006) ja myöhemmällä iällä tapahtuneilla 
stressaavilla elämäntapahtumilla oli pitkäaikaisia psyykkisiä vaikutuksia (Matalon 
ym., 2004; Glaser ym., 2006; Bergh ym., 2007; Smits ym., 2014; Pymont & 
Butterworth, 2015b). Ne aiheuttivat fyysisten oireiden tuntemusta ja lisäsivät 
sairastumisriskiä (Bergh ym., 2006). Paljon terveyspalveluita käyttävillä 
asiakkailla todettiin myös heikentynyt kyky selviytyä negatiivisista stressitekijöistä, 
joita lisäsi riittämätön sosiaalinen tuki (Bergh ym., 2006; Bergh ym., 2007). Jo 
pienikin päivittäinen stressi (Bergh ym., 2006) ja/tai pelko vakavasta sairaudesta 
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(Matalon ym., 2002, 2004) tai kuolemasta (Koskela ym., 2010) saattoi saada heidät 
hakemaan apua entistä herkemmin. Apua haettiin yleensä terveydenhuollosta. 
Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat arvioivat olevansa myös 
yksinäisempiä (Jyväsjärvi ym., 2001b; Vedsted ym., 2004a; Vedsted & Olesen, 
2005), eivätkä he saaneet riittävästi sosiaalista tukea tarpeisiinsa nähden (Smucker 
ym., 2001; Matalon ym., 2004). Lisäksi heillä oli taloudellisia vaikeuksia, jotka 
johtuivat matalasta tulotasosta työttömyyden (Scaife ym., 2000; Vedsted & Olesen, 
2005; Robles ym., 2009; Gili ym., 2011; Kaattari ym., 2015; Dinkel ym., 2016; 
Jørgensen ym., 2016), eläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi (Vedsted & 
Olesen, 2005; Bergh ym., 2006; Bergh ym., 2007). Vaikea sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne saattoivat aiheuttaa stressiä ja heikentää fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä (Bergh ym., 2006).  

Terveyspalveluiden suurkäytön ennakkoehtoihin kuuluivat myös 
terveyspalvelujärjestelmä sekä asiakkaan ja lääkärin välinen hoitosuhde. Paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden käynnit liittyivät sairastavuuteen, 
diagnostisiin tutkimuksiin, hoitoihin ja ei-terveydellisiin ongelmiin (Bergh & 
Marklund, 2003; Foster ym., 2006). Lisäksi terveyspalvelujärjestelmällä saattoi 
olla vaikutusta käyntitiheyteen. Perusterveydenhuollon palveluihin oli matalampi 
kynnys hakeutua, koska ne olivat helposti saatavilla eivätkä olleet kalliita. Lisäksi 
jos asiakas tarvitsi lähetteen erikoissairaanhoitoon, hänen tuli hakeutua sinne 
perusterveydenhuollon kautta. (Al-Kandari ym., 2008.) Asiakkaan ja lääkärin 
välinen hoitosuhde saattoi myös lisätä käyntejä. Lääkäreitä kunnioitettiin 
terveydenhuollon ammattilaisina (Hodgson ym., 2005) ja hoidon uskottiin olevan 
asianmukaista (Little ym., 2001). Joskus lääkärin ja asiakkaan välillä oli 
ymmärryksen puutetta, mistä seurasi turhautuneisuutta. Tätä aiheuttivat diagnoosit, 
hoidon tavoitteet ja jatkohoitosuunnitelmat. (Smucker ym., 2001.) Vaikka paljon 
terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla oli hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde 
lääkärinsä kanssa, he kävivät myös toisilla yleis- ja erikoislääkäreillä hakemassa 
varmistusta oireisiinsa (Neal, Heywood & Morley, 2000a; Dinkel ym., 2016).  

6.2.3 Käsitteen seuraukset 

Terveyspalveluiden suurkäytöstä aiheutui seurauksia sekä paljon terveyspalveluita 
käyttäville asiakkaille että yhteiskunnalle. Paljon terveyspalveluita käyttäville 
asiakkaille seurauksia olivat seurantatutkimukset ja -käynnit, joita aiheuttivat 
päivystys- (Matalon ym., 2002; Savageau ym., 2006; den Boer-Wolters ym., 2009; 
Hauswaldt ym., 2013; Kaattari ym., 2015) ja kotikäynnit (Jatic & Jatic, 2008; 
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Hauswaldt ym., 2013), diagnostiikkaan liittyvät tutkimukset (Jyväsjärvi ym., 
2001b; Matalon ym., 2002; Stewart & O´Dowd, 2002; Jatic & Jatic, 2008; 
Hauswaldt ym., 2013) sekä sairaalakäynnit ja -jaksot (Jyväsjärvi ym., 2001b; 
Matalon ym., 2002; Jatic & Jatic, 2008). Lisäksi heille aiheutui sosiaalisia haittoja 
ja taloudellisia kustannuksia. Seurantakäynnit ja -tutkimukset veivät aikaa (Al-
Kandari ym., 2008) ja lisäsivät kustannuksia (Smits ym., 2013), joita aiheuttivat 
myös lääkkeet (Stewart & O´Dowd, 2002; Bergh & Marklund, 2003; Vedsted ym., 
2004a, 2004b; Smits ym., 2009; Diaz ym., 2014; Patel ym., 2015; Pymont & 
Butterworth, 2015a, 2015b). Sairauksista aiheutui myös pitkäaikaisia sairaus-
poissaoloja (Bergh ym., 2007; Jatic & Jatic, 2008; Luciano ym., 2010) ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä (Jyväsjärvi ym., 2001b; Bergh ym., 2006, 
2007). 

Seuraukset yhteiskunnalle sisälsivät kansantaloudelliset kustannukset ja 
terveydenhuollon resurssien kulutuksen. Kustannuksia syntyi konsultaatioista, 
tutkimuksista (Matalon ym., 2002), päivystys- (Matalon ym., 2002; Savageau ym., 
2006; Hauswaldt ym., 2013) ja erikoislääkäreillä käynneistä (Matalon ym., 2002; 
Jatic & Jatic, 2008; den Boer-Wolters ym., 2009; Norton ym., 2012; Smits ym., 
2013; Dinkel ym., 2016) sekä sairaalakäynneistä (Jyväsjärvi ym., 2001b; Matalon 
ym., 2002; Jatic & Jatic, 2008). Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat veivät 
myös terveydenhuollon ammattilaisten aikaa, lisäsivät työmäärää ja veivät aikaa 
muilta asiakkailta muun muassa aiheuttaen pitempiä odotusaikoja vastaanotolle 
(Al-Kandari ym., 2008).  

6.2.4 Käsitteen määritelmä 

Käsiteanalyysin perusteella tunnistettiin käsitteen ominaispiirteet, ennakkoehdot ja 
seuraukset. Näiden perusteella laadittiin käsitteellinen kuvaus (Osajulkaisu II, 
kuvio 2) ja teoreettinen määritelmä: ”Paljon terveyspalveluita käyttävät ovat 
asiakkaita, joilla on tarve hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin tavallista 
enemmän. He tuntevat sairauteen liittyviä oireita, joita on vaikea hallita, eikä heillä 
ole tietoa, miten hallita oireita. Oireiden vuoksi paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat kokevat terveydentilansa heikentyneen ja alentavan elämänlaatua.” 

Käsiteanalyysiä vahvistettiin käsitteen kuvauksen ja määritelmän lisäksi 
määrittelemällä mittarit, joilla ominaispiirteitä voidaan mitata. Koettua terveyden-
tilaa ja elämänlaatua voidaan mitata esimerkiksi RAND-36- tai SF-36-mittareilla. 
Asiakkaan perusterveydenhuollon käynnit saadaan käytössä olevasta 
potilastietojärjestelmästä. Oireiden tuntemuksia voidaan tarkastella, jos ne on 
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kirjattu ICPC-2-koodistolla. Sitä käytetään asiakastietojen dokumentoinnissa 
potilasasiakirjoissa. ICPC-2-koodistoon kirjataan asiakkaan ilmoittamia oireita, 
tulosyitä ja diagnooseja. (WONCA, 1998.)  

6.3 Terveysvalmennuksen vaikutukset paljon terveyspalveluita 
käyttäville asiakkaille – kvasikokeellinen tutkimus 

Kolmantena osatutkimuksena toteutettiin terveysvalmennusinterventiotutkimus 
(Osajulkaisut III & IV). Tutkimukseen osallistui kolmen hyvinvointikeskuksen 110 
paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta. Heistä 67 prosenttia (n=74) oli naisia 
ja 33 prosenttia (n=36) miehiä. Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
keski-ikä oli 66 vuotta, ja heillä oli keskimäärin 3,8 pitkäaikaissairautta. Koe- ja 
kontrolliryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja alkumittauksissa 
(Osajulkaisu IV, taulukko 2). Tutkimuksen seurantamittauksiin osallistui 64 paljon 
terveyspalveluita käyttävää asiakasta, joista koeryhmään kuuluneet 34 sai 
terveysvalmennusta sairaanhoitajan vastaanotolla ja 30 kontrolliryhmään kuuluvaa 
käytti perusterveydenhuollon palveluita vallinneen hoitokäytännön mukaisesti. 

6.3.1 Vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun 

Perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen 
liittyvää elämänlaatua mitattiin kahdeksalla eri ulottuvuudella. Alkumittaustulosten 
perusteella heidän terveyteen liittyvä elämänlaatunsa oli heikentynyt sekä koe- että 
kontrolliryhmissä (kuvio 6). Ryhmien terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alueet 
eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi alkutilanteessa. Niissä ei myös 
tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia 12 kuukauden aikana (Osajulkaisu 
III, taulukko 2). Tutkimustulokset eivät tue hypoteesia 1.  
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Kuvio 6. Terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alueet paljon terveyspalveluita 
käyttävillä asiakkailla. 

Koeryhmässä havaittiin terveyteen liittyvän elämänlaadun psyykkisistä syistä 
johtuvien ongelmien roolitoiminnan (ρ = 0,009) ja tarmokkuuden (ρ = 0,017) 
ulottuvuuksilla tilastollisesti merkitseviä positiivisia muutoksia 12 kuukauden 
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aikana (kuvio 7). Lisäksi keskiarvojen muutokset fyysistä syistä johtuvien 
ongelmien roolitoiminnassa (ka:n muutos +6,6), psyykkisessä hyvinvoinnissa (ka:n 
muutos +5,1), kivuttomuudessa (ka:n muutos +2,1) ja terveydentilassa (ka:n 
muutos +1,0) paranivat, vaikka tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei 
tapahtunutkaan.  

Kontrolliryhmässä tilastollisesti merkitsevä muutos oli kivuttomuus (ρ = 0,020) 
12 kuukauden mittauksen jälkeen. Keskiarvojen muutosten paranemista havaittiin 
fyysisistä syistä johtuvien ongelmien roolitoiminnan (ka:n muutos +6,9), 
tarmokkuuden (ka:n muutos +1,3) ja fyysisen toimintakyvyn (ka:n muutos +0,3) 
ulottuvuuksilla, vaikka tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei tapahtunutkaan. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kuvio 7. Terveyteen liittyvän elämänlaadun muutokset 12 kuukauden aikana.  
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terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutuminen ja sitä selittävät 
osatekijät olivat hyviä (taulukko 9). Koe- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja alussa eikä 12 kuukauden kuluttua (Osajulkaisu IV, 
taulukko 3). Tutkimustulokset eivät tue hypoteesia 2.  

Taulukko 9. Hoitoon sitoutuminen ja sitä selittävät tekijät paljon terveyspalveluita 
käyttävillä asiakkailla. 

Osa-alue Koeryhmä (n=34) Kontrolliryhmä (n=30) Luokittelupisteet 

 0 kk, ka (kh) 12 kk, ka (kh) 0 kk, ka (kh) 12 kk, ka (kh) hyvä 

Hoitoon sitoutuminen 50,0 (5,9) 

37,3 (8,7) 

6,5 (2,9) 

4,3 (0,9) 

4,4 (1,1) 

4,2 (1,2) 

14,8 (4,3) 

15,1 (4,1) 

2 1,2 (4,9) 

50,8 (4,5) 

37,3 (9,0) 

7,0 (2,7) 

4,4 (1,2) 

4,1 (1,1) 

4,1 (1,2) 

15,2 (4,9) 

15,1 (4,6) 

21,5 (5,0)  

49,6 (5,5) 

35,8 (8,7) 

7,7 (2,5) 

4,0 (1,5) 

4,1 (1,1) 

4,1 (1,4) 

15,3 (4,1) 

14,2 (4,4) 

19,8 (5,1) 

49,7 (6,3) 

36,3 (8,2) 

7,4 (2,3) 

4,0 (1,4) 

4,4 (0,9) 

4,3 (1,2) 

15,7 (3,9) 

15,0 (4,1) 

20,3 (4,4) 

34 - 55 

Normaaliuden tunne 28 - 45 

Komplikaatioiden pelko 2 - 6 

Koettu hoitotulos 4 - 5 

Motivaatio 4 - 5 

Jaksaminen 4 - 5 

Tuki hoitajilta 13 - 20 

Tuki lääkäriltä 13 - 20 

Tuki läheisiltä 16 - 25 

Terveysvalmennus lisäsi koeryhmän hoitoon sitoutumista (ka:n muutos +0,7) 
12 kuukauden aikana, vaikka muutos ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä. Myös 
hoitoon sitoutumista selittävissä tekijöissä tapahtui positiivisia muutoksia. Tuki 
hoitajilta (ka:n muutos +0,4) ja läheisiltä (ka:n muutos +0,4) kasvoi (Osajulkaisu 
IV, taulukko 3). 

Kontrolliryhmässä hoitoon sitoutumista selittävän tekijän, motivaation muutos 
(ka:n muutos +0,4, ρ = 0,027) oli tilastollisesti merkitsevä 12 kuukauden aikana. 
Lisäksi positiivista muutosta tapahtui seuraavissa hoitoon sitoutumista selittävissä 
tekijöissä: normaaliuden tunne (ka:n muutos +0,4), komplikaatioiden pelko (ka:n 
muutos -0,4), koettu hoidon tulos (ka:n muutos +0,1), energisyys (ka:n muutos 
+0,2), tuki hoitajilta (ka:n muutos +0,4), lääkäreiltä (ka:n muutos +0,8) ja läheisiltä 
(ka:n muutos +0,5). Myös hoitoon sitoutuminen lisääntyi hieman (ka:n muutos 
+0,1), vaikka tulos ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä (Osajulkaisu IV, taulukko 
3).  

6.3.3 Vaikutukset kliiniseen terveydentilaan 

Tutkimuksessa mitattiin koeryhmältä kliinisen terveydentilan muutoksia 
12 kuukauden aikana. Näitä olivat paino, painoindeksi ja verenpaine. 
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Alkumittauksissa systolinen verenpaine oli hieman koholla (ka 141,4, kh 17,3), 
mutta laski tyydyttävälle tasolle (ka 136,8, kh 20,4) 12 kuukauden aikana. 
Alkutilanteessa diastolinen verenpaine oli normaalitasolla (ka 79,7, kh 8,6). Se 
aleni vielä lisää (ka 75,8, kh 11,3) 12 kuukauden aikana. Terveysvalmennuksen 
vaikutuksesta verenpaineen havaittiin alenevan (systolinen ρ = 0,059, diastolinen ρ 
= 0,034) tilastollisesti merkitsevästi (Osajulkaisu III, kuvio 3).  

60 prosenttia koeryhmäläisistä (n=31) oli ylipainoisia tai lihavia tutkimuksen 
alussa (BMI ka 26,4). Terveysvalmennuksella ei havaittu tilastollisesti merkitseviä 
muutoksia painossa tai painoindeksissä 12 kuukauden aikana (Osajulkaisu III, 
kuvio 3). 

6.3.4 Vaikutukset elintapoihin 

Paljon terveyspalveluita käyttäviltä asiakkailta tutkittiin elintapojen vaikutusta 
12 kuukauden aikana. Elintavoista tarkasteltiin tupakointia, alkoholin käyttöä ja 
liikunnan määrää. Paljon terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista joka viides 
tupakoi (20 %, n = 22). 31 prosenttia ei käyttänyt alkoholia lainkaan, 36 prosenttia 
joi harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja 33 prosenttia vähintään kerran 
kuukaudessa. Ryhmissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia alkoholin käytön ja 
tupakoinnin suhteen 12 kuukauden aikana. Ryhmien välillä ei myöskään ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja alku- ja seurantamittauksissa (Osajulkaisu IV, 
taulukko 4). Sekä koe- että kontrolliryhmät liikkuivat aktiivisesti, keskimäärin 
3,9 kertaa viikossa. Terveysvalmennus vaikutti positiivisesti koeryhmän liikuntaan 
12 kuukauden aikana (ka:n muutos +0,9, ρ = 0,069), mutta ei tilastollisesti 
merkitsevästi (kuvio 8). Koe- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja liikunnan suhteen alku- ja seurantamittauksissa. 
Tutkimustulokset eivät tue hypoteesia 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden liikunta-aktiivisuus 
12 kuukauden aikana. 

6.4 Yhteenveto tuloksista 

Käsiteanalyysin mukaan paljon terveyspalveluita käyttävät ovat asiakkaita, joilla 
on tarve hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin tavallista enemmän. He 
tuntevat sairauteen liittyviä oireita, joita on vaikea hallita, eikä heillä ole tietoa, 
miten hallita oireita. Oireiden vuoksi paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
arvioivat terveydentilansa heikentyneen ja häiritsevän elämänlaatua.  

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa terveysvalmennuksen vaikutukset 
pitkäaikaissairaille jaettiin fysiologisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja käyttäy-
tymistekijöihin. Tulosten perusteella terveysvalmennus motivoi pitkäaikaissairasta 
muuttamaan terveyskäyttäytymistään ja hoitamaan sairauksiaan. Erityisesti se antoi 
tukea painonhallintaan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Terveysvalmennus 
edisti myös fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Terveysvalmennukseen 
osallistuneet pitkäaikaissairaat arvioivat saavansa enemmän tukea ammattilaiselta.  

Terveysvalmennusintervention alkumittausten perusteella paljon terveys-
palveluita käyttävistä asiakkaista koostuneet koe- ja kontrolliryhmä olivat 
homogeenisia. Alkumittaustuloksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Koeryhmä Kontrolliryhmä
0 kk, ka 3,4 4,0
kh 3,5 3,6
12 kk, ka 4,3 4,5
kh 4,3 3,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



86 

Tulosten perusteella paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen 
liittyvä elämänlaatu oli heikentynyt. Sen sijaan heidän hoitoon sitoutumisensa oli 
hyvä, ja he liikkuivat aktiivisesti. Terveysvalmennus ei saanut aikaan tilastollisesti 
merkitseviä eroja terveyteen liittyvän elämänlaadun, hoitoon sitoutumisen ja 
elintapojen suhteen 12 kuukauden aikana ryhmien välillä.  

Terveysvalmennus lisäsi koeryhmän terveyteen liittyvää elämänlaatua 
12 kuukauden aikana. Erityisesti se vaikutti paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden tarmokkuuteen ja psyykkisistä ongelmista johtuvaan roolitoimintaan 
tilastollisesti merkitsevästi. Hoitoon sitoutuminen oli hyvä jo alkumittauksissa, 
mutta terveysvalmennuksella oli sille myönteinen merkitys, vaikka tulokset eivät 
olleetkaan tilastollisesti merkitseviä. Terveysvalmennuksen myötä koeryhmäläiset 
arvioivat saavansa paremmin tukea hoitajilta ja läheisiltä. Sen sijaan sairauksien 
komplikaatioihin liittyviin pelkoihin terveysvalmennus ei auttanut.  

Terveysvalmennuksen vaikutuksia arvioitiin myös koeryhmän kliiniseen 
terveydentilaan ja elintapoihin. Tulosten perusteella havaittiin terveys-
valmennuksella olevan positiivinen vaikutus koeryhmäläisten verenpaineeseen ja 
liikunta-aktiivisuuteen. Erityisesti diastolinen verenpaine aleni tilastollisesti 
merkitsevästi. Painonhallintaan, tupakointiin ja alkoholin käyttöön ei ollut 
vaikutuksia.  

Kontrolliryhmän terveyteen liittyvän elämänlaadun kivuttomuuden 
ulottuvuudella havaittiin tilastollisesti merkitsevä vaikutus 12 kuukauden aikana. 
Lisäksi hoitoon sitoutumista selittävissä tekijöissä oli tapahtunut enemmän 
positiivisia muutoksia 12 kuukauden aikana kuin koeryhmässä. Sen sijaan 
elintavoissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia. 

Taulukossa 10 esitetään tämän tutkimuksen ja systemaattisen kirjallisuus-
katsauksen tulokset, joissa on mitattu elämänlaatua, hoitoon sitoutumista, kliinistä 
terveydentilaa ja elintapoja. 
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Taulukko 10. Interventioiden vaikuttavuus pitkäaikaissairaiden ja paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, 
kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin. 

Terveysmittarit Elämänlaatu Hoitoon 

sitoutuminen 

Verenpaine Paino BMI Tupakointi Alkoholin 

käyttö 

Liikunta 

Leveille ym., (2009) - 0 0 0 0 0 0 - 

Rimmer ym., (2009)  - 0 - + + 0 0 + 

Sacco ym., (2009) 0 0 0 0 - 0 0 + 

Bennett ym., (2010) 0 0 - + + 0 0 0 

Linden ym., (2010) 0 0 0 0 0 0 0 + 

Wolever ym., (2010) + + 0 0 0 0 0 + 

Navicharern ym., 

(2011)  

0 0 - 0 0 0 0 0 

Sjöquist ym., (2011) 0 0 0 0 0 0 0 - 

Wongpiriyayothar 

ym., (2011) 

0 0 0 0 0 0 0 + 

Hersey ym., (2012) 0 0 + + 0 0 0 + 

Patja ym., (2012) 0 0 - 0 0 0 0 0 

Selvaraj ym., (2012) 0 - - 0 0 - - - 

Thomas ym., (2012) - 0 0 0 0 0 0 - 

Kivelä ym., (2019) - - + - - - - - 

0 = ei mitattu, - = ei tilastollisesti merkitsevä tulos, + = tilastollisesti merkitsevä tulos 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida terveysvalmennuksen 
vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistämiseen (terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon 
sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin). Tutkimuksen tavoitteena 
oli tuottaa uutta tietoa terveysvalmennusintervention vaikuttavuudesta paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyden edistämiseen sekä 
perusterveydenhuollon pitkäaikaissairaiden hoidon ja ohjauksen kehittämiseen.  

7.1.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkastelu 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella terveysvalmennuksella 
oli positiivisia vaikutuksia pitkäaikaissairaiden fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen elämään sekä käyttäytymiseen. Tulokset tukivat erityisesti 
pitkäaikaissairauksien hallintaa.  

Fysiologisista muutoksista terveysvalmennuksella oli vaikutusta erityisesti 
painonhallintaan. Painonhallinnan onkin todettu olevan yleisin positiivinen muutos, 
johon terveysvalmennuksella on vaikutettu (Olsen & Nesbitt, 2010). 
Terveysvalmennus tuki myös fyysisen terveydentilan ja psyykkisen 
elämänhallinnan vahvistumista. Tämä tuli esille myös Butterworthin ym. (2006) 
tutkimuksessa. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttivat erityisesti masennusoireiden 
väheneminen, stressin aleneminen ja muuttunut käsitys sairaudesta. Sen myötä 
terveyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen koettiin olevan enemmän 
voimavaroja. Hyvä fyysinen terveydentila ja psyykkinen hyvinvointi lisäävätkin 
voimavaroja hoitaa itseä ja auttavat selviämään pitkäaikaissairauksien kanssa sekä 
ehkäisevät sairauksien etenemistä.  

Terveysvalmennuksella on osoitettu olevan vaikutuksia pitkäaikaissairaiden 
sosiaaliseen elämänhallintaan (Ågren, Evangelista, Hjelm & Strömberg, 2012). 
Tässä katsauksessa todettiin pitkäaikaissairaiden saaneen paremmin sosiaalista 
tukea ja kokeneen, että lääkärin kanssa oli helpompi keskustella terveydentilaan 
liittyvistä asioista. Usein tutkimuksissa sosiaaliset ja psykologiset tulokset on 
yhdistetty. Tässä katsauksessa ne esitettiin erikseen, koska haluttiin korostaa 
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sosiaalisen hyvinvoinnin olevan yksi tärkeä osa-alue pitkäaikaissairauksien 
hallinnassa.  

Terveysvalmennuksen on todettu muuttavan käyttäytymistä kohti 
terveellisempiä elintapoja (Olsen & Nesbitt, 2010). Tässä tutkimuksessa 
käyttäytymismuutos kohdistui fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen. Muita 
käyttäytymiseen liittyviä positiivisia muutoksia tapahtui hoitoon sitoutumisessa ja 
omahoidon vahvistamisessa. Tulokset tukevat terveysvalmennuksen motivoivan 
pitkäaikaissairasta kohti muutosta (Hayes & Kalmakis, 2007). 

Tutkimusten heterogeenisyyden vuoksi on vaikea arvioida, kuinka vaikuttava 
menetelmä terveysvalmennus on. Jo tutkimusten valintaprosessin aikana 
huomattiin, että terveysvalmennuksesta käytetyt käsitteet erosivat toisistaan. Tähän 
todennäköisesti vaikutti se, ettei terveysvalmennusta ollut määritelty käsitteenä 
yksiselitteisesti. Kuvailtujen tulosten arviointiin vaikuttivat myös erilaiset 
kohderyhmät, mitatut muuttujat, käytetyt terveysvalmennusmenetelmät sekä 
interventioiden kestojen ja otoskokojen vaihtelut. Neljässä tutkimuksessa otoskoko 
oli pieni (Sacco ym., 2009; Wolever ym., 2010; Navicharern ym., 2011; 
Wongpiriyayothar ym., 2011), ja kahdessa tutkimuksessa interventioiden 
vaikutuksia mitattiin alle kaksi kuukautta (Wongpiriyayothar ym., 2011; Thomas 
ym., 2012). Terveysvalmennuksessa tavoitteiden asettaminen, esteiden 
kohtaaminen sekä motivaation saavuttaminen ja ylläpitäminen voivat olla niin 
haasteellisia, ettei muutaman viikon valmennusjakso riitä näyttämään todellisia 
muutoksia.  

Käyttäytymisen muutoksen tiedetään kestävän vähintään kuusi kuukautta 
(Prochaska ym., 2008). Terveysvalmennusinterventioiden perusteella näytti siltä, 
että kuudesta kahdeksaan kuukautta kestävällä valmennusjaksolla saavutettiin 
parhaiten tuloksia. Olsen ja Nesbitt (2010) ovat todenneet ihanteellisen ajanjakson 
olevan kuudesta 12 kuukautta. Kuitenkaan tämän katsauksen tulosten perusteella 
ei voida määritellä suositeltavaa valmennusjakson pituutta, sillä positiivisia 
tuloksia saavutettiin jo kolmen viikon jaksolla (Wongpiriyayothar ym., 2011), 
mutta ei 12 kuukauden jälkeen (Sjöquist ym., 2011; Patja ym., 2012).  

Tutkimuksissa käytetyin terveysvalmennusmenetelmä oli puhelinvalmennus. 
Hyviä tuloksia osoitettiin myös yhdistämällä puhelinvalmennuksen kanssa 
henkilökohtaiset valmennustapaamiset tai antamalla internetissä tapahtuvaa 
valmennusta. Todennäköisesti internet-valmennukset tulevat yleistymään 
pitkäaikaissairaiden määrän kasvaessa ja terveydenhuollon ammattilaisten 
vähentyessä. Toisaalta henkilökohtaiset tapaamiset etenkin valmennusjakson 
alussa, ennen puhelin- tai internet-valmennuksen aloitusta, voivat lisätä 
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pitkäaikaissairaan motivaatiota ja luottamusta valmentajaan ja tätä kautta lisätä 
myös sitoutumista ja tuloksia. 

Terveysvalmentajilla oli tärkeä merkitys pitkäaikaissairaiden hoidossa. 
Erityisesti psykologit ja valmennukseen koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset 
auttoivat pitkäaikaissairaita saavuttamaan muutoksia terveydentilassa ja 
käyttäytymisessä. Valmentajan tehtävänä on kuunnella ja avoimia kysymyksiä 
esittämällä auttaa asiakasta asettamaan tavoitteet, tekemään tavoitteisiin 
toimintasuunnitelma ja tunnistamaan ne haasteet, jotka ovat 
käyttäytymismuutoksen esteenä (Hayes & Kalmakis, 2007; Hayes, McCahon, 
Panahi, Hamre & Pohlman, 2008; Huffman, 2009).  

7.1.2 Käsiteanalyysin tulosten tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävä 
asiakas määriteltiin Walkerin ja Avantin (2010) käsiteanalyysillä. Analyysissä 
tunnistettiin käsitteen ominaispiirteet, ennakkoehdot ja seuraukset. Näiden 
perusteella laadittiin käsitteellinen kuvaus (kuvio 8, luku 6.2.4) ja teoreettinen 
määritelmä: ”Paljon terveyspalveluita käyttävät ovat asiakkaita, joilla on tarve 
hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin tavallista enemmän. He tuntevat 
sairauteen liittyviä oireita, joita on vaikea hallita, eikä heillä ole tietoa, miten hallita 
oireita. Oireiden vuoksi paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat kokevat 
terveydentilansa heikentyneen ja alentavan elämänlaatua.” 

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden ominaispiirteiksi tunnistettiin 
oireiden tunne, kokemus heikentyneestä terveydentilasta, alentunut elämänlaatu ja 
useat käynnit perusterveydenhuollossa. Kaikki neljä ominaispiirrettä ovat 
yhteydessä toisiinsa. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden eli käsitteen paljon 
terveyspalveluita käyttävä asiakas. Paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan 
ymmärtäminen perustuu sen ominaispiirteisiin. Kaikille ominaispiirteille 
keskeinen tekijä on terveydentila. Terveys vaikuttaa ihmisen elämään kaikilla osa-
alueilla, ja näillä osa-alueilla ihmisen elämässä on vaikutusta terveyteen. Kun oireet 
alkavat hallita elämää, ihminen tuntee terveydentilansa heikentyneen ja 
elämänlaatunsa huonontuneen. Siinä vaiheessa, kun omat voimavarat eivät enää 
riitä, hän alkaa etsiä apua niin kauan kuin kokee sen itse tarpeelliseksi.   

Ominaispiirteet kuvaavat paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
tuntemuksia sairauteen liittyvistä oireista ja kokemuksia elämänlaadun ja 
terveydentilan heikkenemisestä. Vain kahdessa tutkimuksessa selvitettiin 
terveyspalveluiden käytön syitä (Bergh & Marklund, 2003; Foster ym., 2006). 



92 

Pickvancen ym. (2004) mukaan asiakkaat eivät itse ole huolissaan 
terveyspalveluiden runsaasta käytöstä. Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat, 
joilla on vähän sosiaalisia suhteita, voivat etsiä tukea myös ennaltaehkäisevästi, 
jotta he välttäisivät ylitsepääsemättömät tapahtumat siinä vaiheessa, kun omat 
voimavarat eivät enää riitä. Toinen syy suurentuneisiin käyntimäärin voi johtua 
siitä, että vanhemmilla ja vähemmän koulutetuilla ihmisillä on rajallinen ymmärrys 
terveydentilastaan. 

Kirjallisuudessa tunnistettiin käsitteen selventämisen tarve. Paljon terveys-
palveluita käyttävää asiakasta ei ollut määritelty yleisesti. Tämä näkyi suurina 
valintakriteerien vaihteluina eri tutkimuksissa. Tutkimukseen osallistuvien valinta-
kriteerit perustuivat eri tavoilla valittuihin käyntimääriin, joiden perusteella 
tutkimusjoukko oli helpoin valita. Kuitenkin pelkästään käyntimäärien perusteella 
on mahdotonta tunnistaa varhaisessa vaiheessa ne paljon terveyspalveluita 
käyttävät asiakkaat, jotka todella tarvitsevat terveydenhoitoa. 

Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden määrittely perustuu 
ominaispiirteisiin, koska terveydenhuollon palveluiden järjestäminen eri maissa 
poikkeaa toisistaan. Tähän käsiteanalyysiin perustuvat julkaisut olivat pääosin 
Euroopasta. Voi olla, että käsitteen ominaispiirteissä näkyvät eurooppalaisen 
kulttuurin ja ympäristön vaikutukset. Kuitenkaan terveyspalveluiden järjestämisen 
erilaisuudesta johtuen käsiteanalyysissä ei nähty aiheelliseksi määritellä paljon 
terveyspalveluita käyttävää asiakasta käyntimäärien mukaan.  

Analyysissä tunnistettiin käsitteeseen liittyvät ennakkoehdot, joista yksi liittyi 
paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan ominaisuuksiin. Yksilöllisiin 
ominaisuuksiin kuuluivat ikääntyminen, alhaisempi koulutus, sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikeudet sekä stressaavat elämäntapahtumat. Nämä ennakkoehdot 
voivat olla myös syitä oireisiin, mutta niitä ei ehkä aina tunnisteta. Erityisesti 
stressaavat elämäntapahtumat, käsittelemättömät tunteet ja vastoinkäymiset 
aiheuttavat negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja lisäävät sairastavuuden ja 
kuolleisuuden riskiä (Dube ym., 2009). 

Muita ennakkoehtoja olivat terveyspalvelujärjestelmä sekä asiakkaan ja 
lääkärin välinen hoitosuhde. Terveyspalvelujärjestelmään kuuluvat erilaiset 
säädökset ja asiakkaan hoitosuhde voivat johtaa käyntimäärien kasvuun. 
Kuitenkaan näitä ei koeta ongelmallisina terveydenhuollon ammattilaisten osalta 
(Pickvance ym., 2004). 

Tutkimuksissa kuvattiin paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
ominaisuuksia enemmän kuin sitä, mitä seurauksia runsaista käyntimääristä on. 
Kuitenkin käsiteanalyysissa tunnistettiin seuraukset ja määriteltiin, mitä niistä 
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aiheutuu paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille ja yhteiskunnalle. 
Huomattavia kustannuksia syntyy erityisesti lähetteistä, diagnostisista 
tutkimuksista, lääkkeistä, pitkäaikaisista sairauslomista ja terveydenhuollon 
ammattilaisten lisääntyneestä työmäärästä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää 
tutkimuksia terveyspalveluiden suurkäytön seurauksista liittyen erityisesti 
yhteiskuntaan ja kustannusvaikuttavuuteen. 

Hakeutuessaan perusterveydenhuollon palveluihin paljon terveyspalveluita 
käyttävällä asiakkaalla on huoli terveydestään oiretuntemustensa perusteella. 
Heidän tunnistamisensa varhaisessa vaiheessa voi merkittävästi vähentää käyntejä 
tulevaisuudessa. Tärkeää on myös selvittää taustalla olevat tekijät, kuten 
stressaavat elämäntapahtumat, sosiaaliset suhteet ja taloudellinen tilanne, ja 
keskustella selviämiskeinoista. Kun asiakas saa oikeanlaista apua oikeaan aikaan, 
esimerkiksi kriisiterapiaa, johtaa se todennäköisesti parempiin ennusteisiin (Bergh 
ym., 2007). Lisäksi tärkeää olisi tukea asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja auttaa 
muodostamaan sosiaalisia verkostoja (Kaattari ym., 2015). Parempia tuloksia 
voitaisiin saavuttaa myös tekemällä enemmän moniammatillista ja -alaista 
yhteistyötä. Paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan kuuntelemisella, oireiden 
(esimerkiksi masennuksen) tunnistamisella ja hoitamisella sekä kiinnittämällä 
huomiota hoidon jatkuvuuteen voidaan merkitsevästi vaikuttaa terveydenhuollon 
käyntimääriin (Nyman & Jäppinen, 2015). 

7.1.3 Terveysvalmennusintervention tulosten tarkastelu 

Tässä interventiotutkimuksessa koe- ja kontrolliryhmät olivat homogeenisia 
taustatiedoiltaan. Korkea keski-ikä ja useat pitkäaikaissairaudet sekä heikentynyt 
terveyteen liittyvä elämänlaatu kuvasivat paljon terveyspalveluita käyttäville 
asiakkaille tyypillisiä ominaispiirteitä. Tulokset tukivat aikaisempia tutkimuksia, 
joissa paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla on todettu korkeamman iän, 
matalan koulutustason, sairastavuuden ja huonon taloudellisen tilanteen liittyvän 
madaltuneeseen elämänlaatuun (Jørgensen ym., 2016; Hajek, Bock & König, 2017). 
Lisäksi pelkästään runsaampi terveyspalveluiden käyttö on ollut selvästi 
yhteydessä alentuneeseen elämänlaatuun (Kersnik ym., 2001; Rifel ym., 2013; 
Patel ym., 2015). 

Alkumittausten tulosten perusteella terveyteen liittyvä elämänlaatu ei eronnut 
tilastollisesti merkitsevästi koe- ja kontrolliryhmien välillä. Suurin ero oli 
psyykkisistä syistä johtuvien ongelmien roolitoiminnan ulottuvuudella. 
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Terveysvalmennusinterventiolla ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun ryhmien välillä 12 kuukauden aikana. 

Kuitenkin terveysvalmennus vaikutti positiivisesti koeryhmän terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun kuudella eri ulottuvuuden alueella. Tilastollisesti 
merkitseviä muutoksia tapahtui tarmokkuudessa ja psyykkisistä syistä johtuvien 
ongelmien roolitoiminnassa 12 kuukauden aikana. Nämä tulokset tukevat sitä, että 
paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla on stressaavia elämäntapahtumia ja 
kokemuksia (Matalon ym., 2004; Glaser ym., 2006; Bergh ym., 2007; Smits ym., 
2014; Pymont & Butterworth, 2015b), joihin terveysvalmennuksella voidaan 
vaikuttaa. Asiakkaan kuunteleminen ja tukeminen voivat auttaa määrittelemään ja 
saavuttamaan tavoitteet pienin askelin ja johtaa käyttäytymismuutokseen. Usein 
tavoitteiden asettaminen johtaa parempaan hyvinvointiin. Samanlaisia tuloksia on 
saatu myös aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa terveysvalmennusta on toteutettu 
pitkäaikaissairaille (Hawkes, Patrao, Green & Aitken, 2012; Thomas ym., 2012; 
Oksman ym., 2017; Rehman, Karpman, Douglas & Benzo, 2017).  

Tutkimustulosten perusteella sekä koe- että kontrolliryhmän terveyteen liittyvä 
elämänlaatu oli heikentynyt lähes kaikilla kahdeksalla ulottuvuudella verrattuna 
aikaisempaan suomalaiselle väestölle tehtyyn tutkimukseen (luku 2.2.1, kuvio 1). 
Kontrolliryhmällä oli psyykkinen hyvinvointi hieman parempi kuin 
pitkäaikaissairailla. Kuitenkin terveysvalmennusinterventio vaikutti koeryhmän 
psyykkiseen hyvinvointiin niin, että tuloksissa päästiin lähelle pitkäaikaissairaiden 
psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi terveysvalmennus vaikutti positiivisesti 
psyykkisistä syistä johtuvien ongelmien roolitoimintaan. Tämä terveyteen liittyvän 
elämänlaadun osa-alueen muutoksen tulos oli parempi kuin pitkäaikaissairailla 
12 kuukauden kuluttua terveysvalmennusintervention aloituksesta. Kuitenkin tulos 
jäi hieman alhaisemmaksi kuin koko väestön tulos.  

Terveysvalmennuksen vaikutukset kivun vähenemiseen ovat olleet ristiriitaisia 
(Leveille ym., 2009; Sjöquist ym., 2011; Thomas ym., 2012). Tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella kontrolliryhmässä kivuttomuus lisääntyi tilastollisesti 
merkitsevästi 12 kuukauden aikana. Jo alkumittausten perusteella heillä oli hieman 
parempi tulos verrattuna koeryhmään, jossa kivuttomuus ei lisääntynyt 
tilastollisesti merkitsevästi.  

Tutkimustulosten perusteella paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
olivat sitoutuneita hoitoonsa. Tätä tukee myös toinen Suomessa paljon 
terveyspalveluita käyttäville asiakkaille toteutettu tutkimus (Hirsikangas ym., 
2016). Tämä voi johtua siitä, että useiden käyntien vuoksi paljon terveyspalveluita 
käyttävät asiakkaat saavat säännöllistä tukea, joka vahvistaa hoitoon sitoutumista. 
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Kuitenkin molemmissa tutkimuksissa hoitoon sitoutumista mitattiin 
itsearvioitavalla mittarilla. On mahdollista, että paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat arvioivat hoitoon sitoutumisen paremmaksi kuin mitä se todellisuudessa 
on. Yksi syy tälle voi olla, että oireiden tuntemukset johtuvat stressaavista 
elämäntapahtumista ja vastoinkäymisistä.  

Hoitoon sitoutumisessa ja sitä selittävissä tekijöissä ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja alku- ja seurantamittauksissa. Kuitenkin koeryhmän hoitoon 
sitoutuminen lisääntyi enemmän kuin kontrolliryhmän 12 kuukauden aikana. Tämä 
tukee sitä, että sairaanhoitajan toteuttamalla terveysvalmennuksella on tärkeä 
merkitys hoitoon sitoutumisessa. Terveysvalmennuksen vaikutuksista paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen ei löydy 
aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Kuitenkin terveysvalmennuksen on todettu 
lisäävän pitkäaikaissairaiden hoitoon ja lääkehoitoon sitoutumista (Melko, Terry, 
Camp, Xi & Healey, 2010; Gannon, Qaseem, Snow & Snooks, 2011; Vin, 
Schneider, Muir & Rosdahl, 2015; Wu ym., 2018). 

Vaikka hoitoon sitoutuminen lisääntyi koeryhmässä intervention aikana, 
muutokset hoitoon sitoutumista selittävissä tekijöissä olivat vähäisiä. Vain tuki 
hoitajilta ja läheisiltä lisääntyi. Terveysvalmennuksen keskeisiä tekijöitä ovatkin 
asiakkaan tukeminen, kannustaminen ja palautteen antaminen, ja valmennus auttaa 
löytämään vahvuuksia ja tekemään päätöksiä, jotka tukevat tavoitteiden 
saavuttamista (Hayes & Kalmakis, 2007). Myös läheisiltä saadun tuen on todettu 
olevan välttämätöntä, jotta asiakas voi tehdä elintapamuutoksia ja ylläpitää niitä 
(Anderson ym., 2007; Ylimäki ym., 2015). 

Koeryhmäläisillä oli komplikaatioiden pelkoja, eikä terveysvalmennuksella 
pystytty vähentämään niitä. Koskelan ym. (2010) ja Matalonin ym. (2002, 2004) 
tutkimuksissa on myös todettu paljon terveyspalveluita käyttävillä asiakkailla 
olevan kuoleman ja vakavien sairauksien pelkoja. Tällaiset pelot voivat lisätä 
itsensä ja omien tuntemusten tutkiskelua ja siten lisätä oireita (Koskela ym., 2010). 
Koska komplikaatioiden pelko näyttäytyi vahvasti koeryhmäläisillä, voi olla, että 
sairaanhoitajat ja paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat keskittyivät 
elintapoihin liittyviin tavoitteiden asetteluihin ja pelot jäivät tunnistamatta eivätkä 
tulleet missään vaiheessa keskusteluissa esille. Kuitenkin ne voivat olla esteitä 
tavoitteiden saavuttamiselle, joten tulevaisuudessa perusterveydenhuollossa paljon 
terveyspalveluita käyttävä asiakas tulisi huomioida entistä paremmin 
kokonaisuutena ja ottaa puheeksi myös tunteet, erityisesti peloista keskustelu. 
Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi asiakkailla voisi olla käytössä internet-
pohjainen ohjelma tai mobiilisovellus, jonka kautta terveydenhuollon 
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ammattilainen voisi jakaa asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tietoa ja antaa tukea 
oireiden hallintaan. 

Kontrolliryhmässä tapahtui hoitoon sitoutumista selittävissä tekijöissä 
enemmän muutoksia kuin koeryhmässä 12 kuukauden aikana. Erityisesti 
motivaatio parani tilastollisesti merkitsevästi. Tätä tukevat myös aikaisemmat 
tutkimukset, joissa hyvän motivaation on havaittu selittävän hyvää hoitoon 
sitoutumista pitkäaikaissairailla (Kyngäs, 1999; Kyngäs ym., 2000b; Kääriäinen 
ym., 2013; Ylimäki ym., 2015). On myös mahdollista, että kontrolliryhmäläisten 
motivaatiota ja muita hoitoon sitoutumista selittäviä tekijöitä vahvisti tieto 
tutkimuksessa mukana olosta. 

Elintapamuutoksen tekeminen voi olla iso haaste paljon terveyspalveluita 
käyttäville asiakkaille, jotka ovat iäkkäämpiä ja pitkäaikaissairaita ja kärsivät 
erilaisista oireista. Tavoitteet on hyvä asettaa pienin askelin toteutettaviksi, jotta ne 
voitaisiin saavuttaa. Elintavoista tupakoinnin on todettu liittyvän runsaaseen 
terveyspalveluiden käyttöön (Kaattari ym., 2015; Jørgensen ym., 2016). Tässä 
tutkimuksessa tupakoivia paljon terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita oli 
kolmasosa kaikista osallistujista. Terveysvalmennuksella ei havaittu tilastollisesti 
merkitseviä muutoksia tupakoinnissa ryhmien välillä 12 kuukauden aikana.  

Paljon terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista alkoholia käytti kaksi 
kolmasosaa. Aikaisempien tutkimusten mukaan paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden alkoholin käytön osalta ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia (Koskela 
ym., 2010; Kaattari ym., 2015; Jørgensen ym., 2016). Terveysvalmennuksella ei 
havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia alkoholin käytössä ryhmien välillä 
12 kuukauden aikana. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
liikunnan määrää tai liikunta-aktiivisuutta ei ole seurattu. Tässä tutkimuksessa 
paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat liikkuivat suositusten mukaisesti ja 
aktiivisesti jo alkumittausvaiheessa sekä koe- että kontrolliryhmässä. Liikunnan 
määrää kysyttiin itsearvioitavalla mittarilla. On mahdollista, että paljon terveys-
palveluita käyttävät asiakkaat huomioivat määrään myös hyötyliikunnan. Vaikka 
alkumittauksissa liikunta-aktiivisuus oli jo hyvä, koeryhmä onnistui lisäämään 
liikuntaa terveysvalmennuksen aikana. Kuitenkaan tulokset eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä. Aiemmissa katsauksissa terveysvalmennuksen on todettu 
edistävän liikunta-aktiivisuutta (Olsen & Nesbitt, 2010; Oliveira, Sherrington, 
Amorim, Dario & Tiedemann, 2017). Erityisesti henkilökohtaiset tapaamiset ja 
puhelinvalmennus ovat vaikuttaneet positiivisesti yli 60-vuotiaiden liikunnan 
lisäämiseen (Oliveira ym., 2017).    
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Tutkimuksessa mitattiin koeryhmäläisten kliinistä terveydentilaa, 
verenpainetta, painoa ja painoindeksiä. Terveysvalmennus vaikutti positiivisesti 
heidän verenpaineisiinsa. Diastolinen verenpaine aleni tilastollisesti merkitsevästi 
12 kuukauden aikana, vaikka se oli keskiarvollisesti suositusten mukainen jo 
alkumittauksissa. Tätä tutkimustulosta tukee myös Herseyn ym. (2012) tutkimus. 
Kuitenkin on myös tutkimuksia, joissa terveysvalmennuksella ei ole osoitettu 
olevan vaikutuksia verenpaineeseen (Rimmer ym., 2009; Bennett ym., 2010; 
Navicharern ym., 2011; Selvaraj ym., 2012). Tutkimustulosten vaihtelevuus eri 
tutkimuksissa voi johtua verenpaineeseen liittyvästä normaalista päivittäisestä 
vaihtelevuudesta ja mittaushetken ajankohdasta ja olosuhteista. Toisaalta terveys-
valmennuksessa luottamuksellinen hoitosuhde sairaanhoitajan ja asiakkaan välillä 
voi vaikuttaa positiivisesti verenpaineen alenemiseen. Painossa ja BMI:ssä ei 
tapahtunut positiivista muutosta. Aikaisemmissa tutkimuksissa terveys-
valmennuksella on osoitettu olevan vahva näyttö BMI:n alenemiseen (Rimmer ym., 
2009; Bennett ym., 2010; Hersey ym., 2012; Ma ym., 2013; Pearson, Irwin, 
Morrow, Battram & Melling, 2013). Voi olla, että paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat arvioivat painonpudotuksen olevan liian suuri haaste heidän 
elämäntilanteessaan.  

Kaikille tutkimukseen osallistuneille annettiin mahdollisuus osallistua 
terveysvalmennukseen, mutta vain alle puolet halusi lopulta mukaan. Intervention 
kesto oli 12 kuukautta. Tähän päädyttiin, koska tiedettiin käyttäytymisen 
muutoksen kestävän vähintään kuusi kuukautta (Prochaska ym., 2008; Olsen & 
Nesbitt, 2010) ja haluttiin selvittää, oliko terveysvalmennuksella vaikutusta myös 
pitemmän aikavälin muutoksiin. Terveysvalmennuskäyntejä ei rajoitettu eikä 
asetettu säännöllisesti tapahtuviksi, vaan ne vaihtelivat yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. Lisäksi sairaanhoitajat saivat laatia tavoitteet asiakkaan tarpeiden mukaan, 
eikä niitä rajattu pelkästään tutkimuksessa mitattuihin asioihin. Näillä haluttiin 
korostaa asiakaslähtöistä, asiakkaan tarpeista lähtevää, mahdollisimman 
käytännönläheistä interventioasetelmaa. Vastuu toteutuksesta jäi terveys-
valmennusta toteuttavalle sairaanhoitajalle. Tutkimuksessa ei tarkasteltu 
intervention vaikuttavuutta vastaanottokäynteihin, koska intervention alkupuolella 
käynnit voivat lisääntyä (Smits ym., 2008).  

Terveysvalmennuksen toteutuksessa ammattilainen on keskeisessä roolissa 
motivoidessaan asiakasta käyttäytymisen muutokseen ja omahoidon toteutukseen. 
Tässä tutkimuksessa perusterveydenhuollon vastaanoton sairaanhoitajat toteuttivat 
terveysvalmennuksen paljon terveyspalveluita käyttäville koeryhmäläisille 
normaalin vastaanottotyön ohessa. Perusterveydenhuollon vastaanotto valittiin 
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tutkimuksen toteutuspaikaksi, koska paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
ottavat sinne yhteyttä useimmiten hakiessaan apua terveysongelmiinsa ja tutkimus 
haluttiin tuoda mahdollisimman lähelle normaalia toimintaympäristöä. 
Terveysvalmentajiksi valittiin sairaanhoitajat, koska heillä oli jo kokemusta 
motivoivan haastattelun tekniikasta sekä pitkäaikaissairaiden hoidon ohjauksesta. 
Koulutus toteutettiin pienryhmissä ja siinä otettiin huomioon sairaanhoitajien 
aikaisemmat tiedot ja taidot. Useamman kerran koulutuksella sairaanhoitajien 
terveysvalmennuksen osaaminen olisi voinut vahvistua ja sitä kautta lisätä 
koeryhmäläisten terveyshyötyjä.  

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja tietosuoja 

Tutkimukselle anottiin lupa Oulun kaupungilta, jossa tutkimus toteutettiin. Lisäksi 
kvasikokeellisen tutkimusasetelman ja aiheen sensitiivisyyden vuoksi hankittiin 
lausunto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta (RN 
63/2014). Kyselylomakkeiden käyttöön saatiin luvat kehittäjältä ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselta. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa noudatettiin 
tutkimuseettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU 2016/679) tietosuojasta sekä tietosuojalakia, 
(1050/2018). 

Tutkimukseen osallistuneille paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille 
lähetettiin tiedote tutkimuksesta, jossa kerrottiin tutkimuksesta, sen tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kyselylomakkeilla ja vastaanotolla tapahtuvasta kliinisten 
mittaustulosten keräämisestä tutkimuksen alussa ja 12 kuukauden kuluttua, 
asiakkaan oikeuksista sekä tutkijan yhteystiedot. Antamalla tutkijan yhteystiedot 
varmistettiin, että tutkimukseen osallistuvilla oli mahdollisuus kysyä tarkempia 
tietoja myös suullisesti. Heiltä pyydettiin kirjallinen, tietoinen suostumus 
tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen vapaaehtoisuudesta tiedotettiin 
asiakkaille kirjallisessa tiedotteessa ja suostumusasiakirjassa. Kaikille annettiin 
mahdollisuus osallistua terveysvalmennusinterventioon ja oikeus myös peruuttaa 
suostumus tai keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. 
Asiakkaita kohdeltiin tasa-arvoisesti, sillä tutkimuksesta kieltäytyminen tai 
osallistumisen peruuttaminen ei vaikuttanut mitenkään heidän saamaansa hoitoon. 
(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, 488/1999.) 

Tutkimukseen osallistuneista asiakkaista laadittiin tutkimusrekisteri, jonka 
käytössä ja säilyttämisessä huomioitiin tietosuoja. Asiakkaat palauttivat 
kyselylomakkeet ja sairaanhoitajat kliinisen terveydentilan mittaustulokset 
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yksilöitynä nimellä suljetuissa kirjekuorissa suoraan tutkijalle. Tämä aineisto 
säilytettiin lukollisessa kaapissa tutkijan työhuoneessa ja sähköisesti tallennettua 
tietoa pääsi käyttämään vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Asiakastietoja 
käsiteltiin huolellisesti ja luottamuksellisesti. Asiakkaiden tunnistetiedot poistettiin 
analysointivaiheessa ja tutkimusrekisteri hävitettiin tutkimuksen valmistuttua. 
Tulokset raportoitiin niin, ettei asiakkaita voitu tunnistaa yksilöinä missään 
vaiheessa. (Henkilötietolaki, 523/1999.) 

Tutkija tiedotti tutkimukseen osallistuvaa hoitohenkilökuntaa tutkimuksen 
alussa ja antoi heille kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta. Lisäksi tutkija antoi 
kuudessa eri ryhmässä kasvokkain koulutusta terveysvalmennuksesta, joka liittyi 
paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden interventioon, ja ohjasi 
tutkimukseen liittyvän tiedonkeruun. Tutkija lähetti materiaalin sähköpostitse 
sairaanhoitajille. Heillä oli mahdollisuus myös kysyä tutkijalta tutkimukseen 
liittyviä asioita missä vaiheessa tahansa. Tutkija toimitti suostumuksen antaneiden 
asiakkaiden yhteystiedot terveysvalmennusta toteuttaville sairaanhoitajille 
hyvinvointikeskuksiin. Sairaanhoitajat antoivat vastaanottoajan asiakkaille joko 
puhelimitse tai kirjeitse.  

Tutkimuksen eettisyys huomioitiin kaikissa kolmessa osatutkimuksessa. 
Tiedonhankinnassa pyrittiin huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Tutkimus-
tulokset analysoitiin sekä raportoitiin rehellisesti ja avoimesti noudattaen 
tieteellisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä jokaisessa osajulkaisussa. Tutkimuksessa 
huomioitiin myös muiden tutkijoiden työ käyttäen asianmukaisia lähdemerkintöjä. 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012.) 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

7.3.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa noudatettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
periaatteita (JBI, 2008; CRD, 2009; Khan ym., 2011). Luotettavuutta lisättiin 
perehtymällä tutkimusmenetelmään, aikaisempaan tutkimustietoon ja 
tiedonhankintaan etukäteen (Polit & Beck, 2012). Huolellisesti tehdyllä 
tutkimussuunnitelmalla ohjattiin tutkimusprosessin etenemistä, varmistettiin 
tieteellistä täsmällisyyttä ja vähennettiin systemaattista harhaa (Magarey, 2001).  

Tutkimusprosessi aloitettiin etsimällä terveysvalmennukseen liittyviä 
hakusanoja mahdollisimman laajasti, koska terveysvalmennukselle ei ollut 
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yksiselitteistä määritelmää. Hakusanojen kattavuuteen ja käytettyjen tietokantojen 
määrittelyyn käytettiin apuna Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
informaatikkoa ja aikaisempaa kirjallisuuskatsausta ja alkuperäistutkimuksia. 
Kuitenkin tiettyjen hakusanojen ja valittujen tietokantojen käyttö rajaa tuloksia ja 
aiheuttaa julkaisuharhaa. Sitä pyrittiin minimoimaan täydentämällä elektronista 
tietokantahakua vielä manuaalisella haulla (Khan ym., 2011). Manuaalisessa 
haussa käytiin läpi tieteellisiä lehtiä ja alkuperäistutkimusten lähdeluetteloita. 
Katsaukseen hyväksyttiin vain englannin kielellä raportoidut tutkimukset. On 
mahdollista, että katsauksesta jäi pois joitakin alkuperäistutkimuksia, jotka olisivat 
täyttäneet muut valintakriteerit. Kielirajaus saattoi heikentää tutkimuksen 
luotettavuutta (Kääriäinen & Lahtinen, 2006). 

Tutkimusten valinta- ja laadunarviointikriteerit esitestattiin muutamalla 
sattumanvaraisesti otetulla alkuperäistutkimuksilla ja todettiin sopiviksi ja 
tarkoituksenmukaisiksi. Aineiston valinnan suoritti kaksi tutkijaa noudattaen 
etukäteen laadittuja valinta- ja poissulkukriteerejä. Luotettavuutta vahvistettiin 
kuvaamalla alkuperäistutkimusten haku- ja valintaprosessi vaiheittain. Tämä 
mahdollistaa katsauksen toistettavuuden. (Kääriäinen & Lahtinen, 2006; Polit & 
Beck, 2012.) 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen kuuluu yhtenä osana aineiston laadun 
arviointi. Tässä katsauksessa valittujen alkuperäistutkimusten laatu arvioitiin 
käyttäen kansainvälisesti tunnettua Joanna Briggs -instituutin laadunarviointi-
kriteeristöä kokeellisille tutkimuksille (JBI, 2008). Ennen laadunarvioinnin 
aloitusta kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa kävivät läpi arviointikriteerit. 
Lisäksi sovittiin, että alkuperäistutkimuksen laatua voidaan pitää hyväksyttävänä, 
jos se täyttää vähintään puolet laadunarviointikriteereistä. Molemmat tutkijat 
arvioivat alkuperäisaineiston ensin itsenäisesti. Sen jälkeen he vertasivat niitä 
keskenään tutkimuksen jokaisessa vaiheessa valikoitumisharhan välttämiseksi. 
Mikäli tutkijoiden arviointi poikkesi toisistaan, asiasta keskusteltiin yhteis-
ymmärryksessä. Tutkimusaineistosta jouduttiin hylkäämään seitsemän alkuperäis-
tutkimusta heikon laadun vuoksi.  

Tutkimusaineisto analysoitiin luokittelemalla tutkimuskysymyksen mukaan. 
Luokat vielä tiivistettiin ja yhdistettiin, jotta aineisto voitiin kuvata narratiivisessa 
muodossa. (Polit & Beck, 2012.) Tutkimuksen vaiheet ja tulokset raportoitiin 
rehellisesti ja avoimesti. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen raportoinnissa 
käytettiin PRISMA:n tarkistuslistaa (Moher ym., 2009). 
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7.3.2 Käsiteanalyysin luotettavuus 

Käsiteanalyysille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä luotettavuuskriteereitä. 
Käsitteen määrittelyssä korostuvat tutkijan valinnat ja tulkinta sekä riittävän laaja 
tutkimusaineisto valintojen ja tulkintojen pohjalle (Puusa, 2008). Tässä käsite-
analyysissa luotettavuutta tarkasteltiin aineiston, analyysin ja raportoinnin kautta. 

Tutkimus aloitettiin perehtymällä huolellisesti käsiteanalyysimenetelmään, 
aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja tiedonhankintaan. Näiden pohjalta laadittiin 
tutkimussuunnitelma, jolla vahvistettiin tutkimuksen luotettavuutta jo 
alkuvaiheessa. (Polit & Beck, 2012.) Tutkijan aiempi kokemus tietokantojen 
käytöstä ja hakusanojen etsimisestä olivat hyödyksi tieteellistä tietoa etsiessä. 
Hakusanojen määrittelyn lähtökohtana olivat tutkijan tieto paljon terveyspalveluita 
käyttävistä asiakkaista ja kirjallisuudesta etsitty aikaisempi tutkimustieto, 
erityisesti aikaisemmissa kirjallisuuskatsauksissa käytetyt hakusanat. 
Alkuvaiheessa ne määriteltiin mahdollisimman laajasti ilman rajoituksia. Apuna 
käytettiin erilaisia sanoja ja synonyymeja, jotka viittasivat paljon terveyspalveluita 
käyttäviin asiakkaisiin. Hakusanoiksi, usean testauksen jälkeen, muodostuivat 
frequent attend* ja hakutermit, jotka kuvasivat perusterveydenhuoltoa. 
Käsiteanalyysi rajattiin perusterveydenhuoltoon hallittavan kokonaisuuden 
saamiseksi. Lisäksi tällä saatiin täsmällisempää tietoa kolmannen osatutkimuksen 
tueksi. Luotettavuuden lisäämiseksi elektronista tietokantahakua täydennettiin 
vielä manuaalisella haulla. Tämä vähensi julkaisuharhaa (Khan ym., 2011). On 
mahdollista, että hakusanojen rajaus perusterveydenhuoltoon saattoi kaventaa 
tulosaluetta liikaa. Tämän vuoksi käsiteanalyysin tuloksia voidaan käyttää vain 
kuvattaessa paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta perusterveydenhuollossa. 

Tieteellisten alkuperäistutkimusten valinnassa noudatettiin valinta- ja 
poissulkukriteerejä. Käsiteanalyysi edellytti riittävän laajaa aineistoa, jotta tutkija 
pystyi hahmottamaan käsitteeseen liitettävät ominaispiirteet ja osoittamaan ne 
käsitettä hyvin kuvaaviksi (Puusa, 2008). Vaikka aineisto perustui rajattuun 
kirjallisuushakuun, se osoittautui riittäväksi saturoitumalla. 

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin synteesiä ja sisällön analyysiä 
niiltä osin kuin se oli mahdollista. Alkuperäistutkimukset luettiin useaan kertaan ja 
vastauksia tutkimuskysymyksiin etsittiin ryhmittelemällä tiedot luokkiin. Lopuksi 
luokat vielä tiivistettiin ja yhdistettiin tutkimuskysymysten mukaisesti. 
Luotettavuutta vahvistettiin kuvaamalla tutkimusaineiston haku- ja valintaprosessi, 
tutkimuksen vaiheet ja tulosten raportointi mahdollisimman tarkasti ja 
läpinäkyvästi. (Polit & Beck, 2012.) Lisäksi käsiteanalyysiä syvennettiin laatimalla 
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empiirinen esimerkki käsitteen ilmenemisestä ja vastakkaistapauksesta sekä 
määrittelemällä käsite (Walker & Avant, 2010). 

Käsiteanalyysin luotettavuutta saattoi heikentää tutkimuksessa tehty 
kielirajaus suomen- ja englanninkielisiin alkuperäistutkimuksiin sekä yhden 
henkilön tekemä aineiston valikointi ja analysointi (Kääriäinen & Lahtinen, 2006). 

7.3.3 Terveysvalmennusintervention luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kvasikokeellista asetelmaa ja tutkimuksen 
raportoinnissa käytettiin tutkimusasetelman mukaista TREND-tarkistuslistaa (Des 
Jarlais, Lyles, Crepaz & TREND Group, 2004). Kvasikokeellinen tutkimus-
asetelma on yksi kokeellisen tutkimuksen muoto, joka eroaa aidosta kokeellisesta 
asetelmasta satunnaistamisen osalta (Metsämuuronen, 2009; Polit & Beck, 2012). 
Tässä tutkimuksessa ei tehty satunnaistamista ja sokkouttamista, koska osallistujat 
saivat itse valita, osallistuvatko terveysvalmennukseen, ja he olivat tietoisia siitä. 
Tällä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta luotettavuuteen, koska ryhmien 
välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Tutkimusasetelmalla saatiin 
selville syy-seuraussuhde, ja tietoa voidaan pitää luotettavana. Syy-seuraussuhteen 
mahdollisti mittausten ajallinen seuranta ja kontrolliryhmän käyttö. 
(Metsämuuronen, 2009; Polit & Beck, 2012.) 

Terveysvalmennusintervention kuvaamisessa käytettiin TIDIeR-tarkistuslistaa 
(Hoffmann ym., 2014). Interventio toteutettiin hyvinvointikeskusten muun 
toiminnan yhteydessä. Intervention aloitusajankohta venyi useiksi kuukausiksi 
johtuen käytettävissä olevista sairaanhoitajaresursseista ja loma-ajoista. Kaikki 
tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat saivat koulutuksen ja materiaalia 
terveysvalmennuksesta. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisäsi sairaanhoitajien 
useampien vuosien työkokemus, aiempi koulutus motivoivasta haastattelusta ja 
terveysvalmennukseen perehtyneen tutkijan antama koulutus 
terveysvalmennuksesta ja interventiosta. Kuitenkaan paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden terveysvalmennus ei välttämättä ollut tasalaatuista johtuen 
jokaisen sairaanhoitajan omasta persoonallisuudesta, jolla hän työtä tekee. 
Sairaanhoitajien valmennustaitoja ei testattu koulutuksen jälkeen. Tällä voi olla 
vaikutusta tutkimustuloksiin. Kuitenkin sairaanhoitajien uskotaan onnistuneen 
terveysvalmentajina, sillä koeryhmä arvioi saaneensa tukea heiltä. Lisäksi vain 
viisi koeryhmäläistä keskeytti tutkimuksen.  
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Tutkimukseen osallistuneet koe- ja kontrolliryhmäläiset olivat samoista 
hyvinvointikeskuksista, koska kaikille tutkimukseen osallistuville paljon terveys-
palveluita käyttäville asiakkaille annettiin mahdollisuus saada terveysvalmennusta. 
Vaikka kontrolliryhmäläisillä ei ollut nimettyjä sairaanhoitajia, on mahdollista, että 
he ovat käyneet terveysvalmennukseen koulutuksen saaneilla sairaanhoitajilla. 
Tämä heikentää tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkimuksessa käytetyt RAND-36- ja ACDI-mittarit vahvistivat luotettavuutta, 
koska ne olivat suomalaisväestöllä validoituja mittareita ja niitä oli aiemmin 
testattu paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille (Aalto ym., 1999; 
Hirsikangas ym., 2016). Molemmissa mittareissa sisäinen johdonmukaisuus ja 
rakennevaliditeetti oli todettu hyviksi aikaisemmissa tutkimuksissa (Aalto ym., 
1999; Kyngäs ym., 2000b; Lunnela ym., 2006; Wales, Crisp, Fernandes & Kyngäs, 
2011; Kääriäinen ym., 2013; Hirsikangas ym., 2016). Sisäinen johdonmukaisuus 
osoittaa, kuinka hyvin kyselylomakkeen väittämät sopivat yhteen käsitteellisesti 
(Connelly, 2011). Se arvioitiin käyttämällä Cronbachin alpha-arvoja. Arvot 
laskettiin terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksien sekä hoitoon 
sitoutumisen ja siihen liittyvien tekijöiden summamuuttujista. Cronbachin alpha-
arvot vaihtelivat 0,77 - 0,93 terveyteen liittyvän elämänlaadun ja 0,84 - 0,93 
hoitoon sitoutumisen mittarissa. Niitä voitiin pitää hyvinä, sillä hyväksyttävyyden 
raja-arvona käytetään arvoa 0,70 (Connelly, 2011; Polit & Beck, 2012).  

Tutkimuksessa käytettiin itse raportoitavia mittareita. Niiden heikkouksia ovat 
validiteetti, tarkkuus ja varmuus vastaajan vastauksista, ja ne voivat vaikuttaa 
tuloksiin (Polit & Beck, 2012). Tässä tutkimuksessa itse raportoitavilla mittareilla 
saatiin ainutlaatuista, asiakkaiden subjektiivista tietoa niiden tulosten rinnalle, joita 
tuli esille myös käsiteanalyysissa ja systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa.  

Kliinisen terveydentilan mittaukset toteutettiin sairaanhoitajien mittaamina 
vastaanotolla. Painon, pituuden ja verenpaineen mittaukset ovat terveydenhuollon 
ammattilaisen mittaamina luotettavampia kuin osallistujan itsensä mittaamina. Kun 
kontrolliryhmään kuuluvilla ei ollut sovittuja käyntejä perusterveydenhuoltoon, 
heidän osaltaan ei saatu vertailumittauksia. 

Ennen tutkimuksen aloitusta tehtiin voima-analyysi (Munro, 2005). Tämä 
laskettiin terveyteen liittyvän elämänlaadun, RAND-36-mittarin mukaan 
käyttämällä ρ-arvona lukemaa 0,05 ja voiman määränä lukemaa 0,80. Tutkimuksen 
katoa arvioitiin 20 prosentilla. Näiden perusteella tutkimukseen päätettiin kutsua 
kaikki 435 sisäänottokriteerit täyttävää paljon terveyspalveluita käyttävää asiakasta. 
Kuitenkin tutkimukseen osallistui vain 32,9 prosenttia kutsutuista. 
Osallistumisprosenttia voi selittää paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
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ikä, kyselylomakkeiden pituus ja määrä. Lisäksi se voi kertoa paljon 
terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden heikommasta terveydentilasta. Oli myös 
mahdollista, etteivät paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat kokeneet 
olevansa oikea kohderyhmä, sillä heidät valittiin tutkimukseen edellisvuoden 
käyntitietojen perusteella. Matalaa osallistumisprosenttia voi selittää myös 
kyselylomakkeilla ja vastaanotoilla tapahtuvien kliinisen terveydentilan 
mittaustietojen kerääminen asiakkaiden nimillä. Lisäksi tutkija toimi itse 
yhteyshenkilönä ja oli töissä Oulun kaupungilla. Kuitenkin tutkimukseen kutsutut 
asiakkaat tiesivät, ettei tutkija ei työskennellyt niissä hyvinvointikeskuksissa, joissa 
tutkimus toteutettiin. Käyttämällä ulkopuolista yhteyshenkilöä olisi voitu saada 
suurempi tutkimukseen osallistujien määrä.  

Tutkimukseen osallistuneiden vastausprosentti (76,9 %) oli hyvä, sillä 
tavallisesti postitse lähetettävien kyselyiden vastausprosentti jää alle 50 prosenttiin 
(Polit & Beck, 2012). Osallistujat olivat myös vastanneet kyselyihin hyvin, sillä 
yhtään kyselylomaketta ei tarvinnut hylätä puutteellisesti täytettyjen tietojen osalta. 
Yksi interventiotutkimuksen haaste on saada osallistujat sitoutumaan koko 
tutkimuksen ajaksi. Seurantamittauksissa kyselylomakkeisiin vastasi 
65,4 prosenttia koeryhmäläistä ja 51,7 prosenttia kontrolliryhmäläistä. 
4,5 prosenttia poisjääneistä oli kuollut tai muuttanut pois paikkakunnalta 
tutkimuksen aikana. Katoa pyrittiin vähentämään saatekirjeellä ja tutkijan 
yhteystiedoilla jokaisessa vaiheessa.  

Tutkimuksen ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä 
(Metsämuuronen, 2009; Polit & Beck, 2012). Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 
yleistettävissä pienen otoskoon ja alueellisen sijoittumisen vuoksi. Kuitenkin ne 
antavat suuntaa paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoidonohjauksen 
kehittämistarpeista.  

7.4 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta, 
sillä palvelujärjestelmän yhtenä keskeisenä kohteena on paljon palveluita 
käyttävien asiakkaiden hoidon hallitseminen. On huomattu, että nykyisillä 
menetelmillä ei saada tuloksellista hoitoa, vaan paljon terveyspalveluita käyttävät 
asiakkaat hakeutuvat yhä uudestaan vastaanotolle etsimään apua tarpeisiinsa. Näin 
he aiheuttavat suurimman osan terveyspalveluiden kustannuksista ja resurssien 
kulutuksesta ja vaikuttavat kansantalouteen. Jos asiakkaan terveydentila heikkenee, 
se voi johtaa laajempien ja kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden tai 
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erikoissairaanhoidon käyttöön ja täten lisätä kustannuksia (Männikkö & Martikka, 
2017).  

Tutkimus on ensimmäinen interventiotutkimus, jolla arvioidaan 
terveysvalmennuksen vaikuttavuutta perusterveydenhuollon paljon terveys-
palveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon 
sitoutumiseen, kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin. Tulokset osoittivat, että 
terveysvalmennuksella tuetaan asiakkaan osallistumista hoitoonsa ja sitä kautta 
tuotetaan terveysvaikutuksia. Lisäksi suunnitelmaan kirjatuilla tavoitteilla, 
henkilökohtaisilla tapaamisilla ja puhelinyhteydenpidolla tuetaan asiakkaan 
terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toteutusta. 

Terveysvalmennuksella oli positiivisia vaikutuksia paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, 
kliiniseen terveydentilaan ja elintapoihin, vaikka tilastollisesti merkitseviä 
muutoksia ei todettu kontrolliryhmään verrattuna. Kuitenkin tulokset osoittivat, 
että sairaanhoitajilla on merkittävä rooli asiakkaan tukijana. He voivat vaikuttaa 
positiivisesti asiakkaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hoitoon sitoutumiseen, 
terveydentilaan ja elintapoihin.  

Tutkimus tuotti monipuolista tietoa paljon terveyspalveluita käyttävistä 
asiakkaista ja terveysvalmennuksesta. Paljon terveyspalveluita käyttävä asiakas 
määriteltiin aiemman tutkimustiedon kautta. Lisäksi määritelmää vahvistettiin 
tutkimuksessa toteutetun intervention avulla. Terveysvalmennuksen hyötyjä 
esitettiin kirjallisuuden kautta ulottuen pitkäaikaissairaisiin sekä arvioimalla 
terveysvalmennusinterventiota paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille.  

Tutkimus tuotti uutta tietoa ja vahvisti jo olemassa olevaa tutkittua tietoa 
hoitotieteessä. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella koottiin olemassa oleva 
tieto terveysvalmennuksesta ja käytettiin hyödyksi intervention suunnittelussa. 
Tämä ja kohderyhmään perehtyminen mahdollistivat sen, että interventiossa 
käytetyt mittarit mittasivat keskeisiä pidemmän aikavälin muutoksia sekä 
terveysvalmennuksen vaikutuksista että paljon terveyspalveluita käyttävien 
asiakkaiden terveyden edistämisestä. 

Tutkimuksessa tuotettu käsiteanalyysi laajentaa hoitotieteellistä tietoperustaa 
ja lisää ymmärrystä paljon terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista. Käsite-
analyysin ja intervention tulosten perusteella voidaan osoittaa, että paljon 
terveyspalveluita käyttävät asiakkaat tarvitsevat tukea elämäntilanteeseensa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Heidän tarpeiden tunnistaminen perus-
terveydenhuollossa riittävän ajoissa on merkittävää, jotta voidaan lisätä paljon 



106 

terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyshyötyä ja sitä kautta vähentää 
käyntien määrää.  

Tutkimuksista saatiin arvokasta tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää 
paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden ja pitkäaikaissairaiden hoidon 
ohjauksessa ja kehittämisessä sekä terveydenhuollon koulutuksessa. Tietoa 
voidaan käyttää kehitettäessä terveysvalmennusta tai kehitettäessä uusia ohjaus-
menetelmiä. 

7.5 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimustulokset osoittavat, että terveysvalmennukseen ja paljon terveyspalveluita 
käyttäviin asiakkaisiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa tulevaisuudessa. 
Huolellisesti suunnitellut interventiot ovat tehokkaita menetelmiä osoittamaan 
vaikuttavuutta. Tässä tutkimuksessa terveysvalmennus ei osoittanut vaikuttavuutta 
perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille koe- ja 
kontrolliryhmien välillä, mutta kuitenkin toi esille positiivisia vaikutuksia 
koeryhmässä. Intervention vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeä testata 
satunnaistettua kontrolliasetelmaa, jolla seurataan käyttäytymisen muutoksia 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
kohdalla pidemmän aikavälin muutoksissa tärkeää olisi arvioida myös 
terveyspalveluiden käytön muutosta ja kustannusvaikuttavuutta, sillä 
käsiteanalyysia tehtäessä näistä ei löytynyt kovinkaan paljon tietoa. Alkuvaiheessa 
terveyspalveluiden käyttö voi kasvaa, mutta pidemmällä aikavälillä 
luottamuksellisen suhteen synnyttyä sairaanhoitajan ja asiakkaan välille ja 
asiakkaan saavuttaessa terveyshyötyjä käyntien määrän tulisi vähentyä 
kustannusvaikuttavuuden kannalta.  

Terveysvalmennusta on arvioitu vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden 
kannalta. Terveysvalmennuksen kehittämisen kannalta arviointia tarvitaan myös 
menetelmän ja prosessin näkökulmasta. Tämän kehittämisen keskeisessä osassa 
ovat terveysvalmennusta toteuttaneet sairaanhoitajat eli valmentajat ja asiakkaat eli 
valmennettavat. Aitojen kokemusten saamiseksi tutkimus tulisi toteuttaa myös 
laadullisella tutkimuksella.  

Tulevaisuudessa henkilökohtainen ja puhelinvalmennus eivät ole ainoita 
vaihtoehtoja, vaan digitaalisia välineitä tulee hyödyntää laajemmin. Entistä 
tärkeämpää onkin arvioida jo alkuvaiheessa, minkälainen terveysvalmennus sopii 
kenellekin asiakkaalle. Tämä on yksi keino tarjota asiakkaalle hänen tarpeistaan 
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lähtevää terveysvalmennusta sekä hyödyntää terveydenhuollon resursseja oikealla 
tavalla.  

Tulevaisuudessa tulee tutkia, voidaanko käsiteanalyysissa luodun määritelmän 
perusteella tunnistaa paljon palveluita käyttävät asiakkaat. Tavoitteena on, että he 
saisivat apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin ei enää 
tarkasteltaisi paljon terveyspalveluita käyttäviä asiakkaita vaan niitä tarvitsevia. 
Tarpeen olisi tehdä interventiotutkimus, jossa paljon palveluita käyttävät asiakkaat 
otetaan tutkimukseen reaaliaikaisesti eli siinä vaiheessa, kun ammattilainen 
tunnistaa asiakkaan kasvaneen hoito- ja tukipalvelutarpeen. Tämä todennäköisesti 
lisäisi paljon palveluita käyttävien asiakkaiden osallisuutta ja sitoutumista 
tutkimukseen. Kuitenkin reaaliaikaisesti kerättävät osallistujat asettaisivat 
todennäköisesti haastetta rekrytoivalle yksikölle ja tutkijalle.  
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8 Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset: 

1. Terveysvalmennus edistää pitkäaikaissairaiden hyvinvointia ja sairauksien 
hallintaa. Se motivoi pitkäaikaissairasta muuttamaan terveyskäyttäytymistään 
ja tukee sairauksien omahoitoa kotona.  

2. Paljon terveyspalveluita käyttävät ovat asiakkaita, joilla on tarve hakeutua 
perusterveydenhuollon palveluihin tavallista enemmän. He tuntevat sairauteen 
liittyviä oireita, joita on vaikea hallita, eikä heillä ole tietoa, miten hallita oireita. 
Oireiden vuoksi paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat kokevat 
terveydentilansa heikentyneen ja alentavan elämänlaatua. 

3. Terveysvalmennuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti paljon terveys-
palveluita käyttävien asiakkaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun, etenkin 
psyykkisistä ongelmista johtuvaan roolitoimintaan ja tarmokkuuteen. 

4. Terveysvalmennuksen avulla sairaanhoitaja tukee paljon terveyspalveluita 
käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumista. 

5. Terveysvalmennuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti paljon terveys-
palveluita käyttävien asiakkaiden verenpaineeseen ja liikunta-aktiivisuuteen. 

6. Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat tarvitsevat tukea elämän-
tilanteeseensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisesti pelkojen 
käsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. 

7. Paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden rekrytointi interventio-
tutkimukseen on haastavaa. Uusien rekrytointimenetelmien käyttöönottoa 
tulisi pohtia intervention suunnitteluvaiheessa. 
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Liitteet  
Liite 1. Perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden 
terveyden edistämiseen kohdistuneet interventiotutkimukset. 

 
Tekijät, 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusasetelma, 

aineisto  

Interventio Keskeiset tulokset 

Interventiot 
Schilte ym., 

(2001), 

Hollanti 

Tunnistaa lapsuuden 

aikaisten haittojen 

lääketieteelliset ja 

psykososiaaliset 

tekijät 

somatisoituneilla 

perusterveydenhuollon 

asiakkailla ja tutkia 

vaikeiden tunteiden 

ilmaisu -intervention 

vaikutuksia heidän 

käyntimääriin, 

terveydentilaan, 

elämänlaatuun ja 

sairauspoissaoloihin.  

Kvasikokeellinen 

tutkimus. 20-40 vuotiaat, 

≥15 kertaa lääkärillä 

kolmen vuoden aikana 

käyneet asiakkaat 

(n=374).   

-Kesto: 2 käyntiä 

lääkärillä + 1 

vapaavalintainen 

käynti, jossa lääkäri 

mukana. 30 min - 2 

tuntia / kerta.  

-Sisältö: 

tunnelatausta 

sisältäneiden 

tapahtumien 

käsittely. 

Ei tilastollisesti 

merkitsevää 

vaikutusta paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien 

käyntimääriin, 

terveydentilaan, 

elämänlaatuun ja 

sairauspoissaoloihin. 

Gidron ym., 

(2002), 

Israel 

Tutkia vaikeista 

kokemuksista 

kirjoittamisen 

vaikutusta paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

oireiluun ja 

käyntimääriin. 

Satunnaistettu 

kontrolloitu tutkimus.  

21–65 vuotiaat 

perusterveydenhuollon 

asiakkaat, ≥2 kertaa 

kolmen kuukauden 

aikana käyneet (n=41). 

-Kesto: kolme 

peräkkäistä päivää, 

15 min /kerta. 

Koeryhmän käynnit 

vähenivät 

tilastollisesti 

merkitsevästi. Oireet 

myös vähenivät, 

mutta ei tilastollisesti 

merkitsevästi.  
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-Sisältö: 1.päivä, 

asiakas kirjoitti 

vaikeista 

kokemuksista ilman 

tunteita. 2.päivä, 

asiakas kirjoitti 

ajatuksistaan ja 

tunteistaan 

tapahtumahetkellä ja 

kokemuksen 

vaikutuksista 

elämäänsä. 3.päivä, 

asiakas kirjoitti mitä 

ajatuksia ja tunteita 

tapahtuma aiheuttaa 

nyt ja miten hän 

kohtaisi vastaavat 

tilanteet 

tulevaisuudessa.  

Malins ym., 

(2016), Iso-

Britannia 

Tutkia kognitiivisen 

käyttäytymishoidon 

vaikutuksia 

pitkäaikaisten paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

elämänlaatuun, 

palveluiden käyttöön 

ja hoidon 

tyytyväisyyteen. 

Kvasikokeellinen 

tutkimus, ≥30 käyntiä 

lääkärillä tai hoitajalla 

kahden vuoden aikana 

(n=87). 

-Kesto: 

Terapiahoitokäyntejä 

yksilöllisesti 

asiakkaan tarpeiden 

ja hoitovasteen 

mukaan (6-40 

käyntiä). 

-Sisältö: Psyykkisten 

ongelmien 

tunnistaminen ja 

käsittely käyttäen 

kognitiivisen 

terapian tekniikoita. 

54 % paljon 

terveyspalveluita 

käyttävistä 

asiakkaista 

elämänlaatu parani. 

Käynnit myös 

vähenivät 

kahdeksasta 

kolmeen käyntiin 12 

kuukauden aikana. 

87 % oli tyytyväisiä 

hoitoon. 



136 

Hirsikangas 

ym., 

(2017), 

Suomi  

Arvioida hoitajan 

toteuttaman 

community matron -

palveluohjausmallin 

vaikutuksia paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

mielialaan, hoitoon 

sitoutumiseen, 

somatisaatioon ja 

hypokondriaan. 

Kvasikokeellinen kahden 

vuoden 

seurantatutkimus, Yli 18-

vuotiaat, ≥8 käyntiä 

lääkärillä 

perusterveydenhuollossa 

tai ≥4 käyntiä 

sairaalassa (n=462). 

-Kesto: 

terveydenhoitajalla 

säännölliset käynnit. 

-Sisältö: asiakkaan 

hoidon tarpeen 

arviointi, 

moniammatillinen 

yhteistyö, 

yksilöllinen 

hoitosuunnitelma, 

omahoidon 

tukeminen.  

Koeryhmän mieliala 

koheni tilastollisesti 

merkitsevästi 

verrattuna 

kontrolliryhmään. 

Myös positiivinen 

vaikutus hoitoon 

sitoutumiseen ja 

somatisaatioon, 

vaikka tilastollisesti 

merkitseviä eroja ei 

ollut ryhmien välillä. 

Hypokondria 

lisääntyi 

koeryhmässä 

tilastollisesti 

merkitsevästi 

verrattuna 

kontrolliryhmään. 

Hirsikangas 

ym., 

(2018), 

Suomi 

Arvioida hoitajan 

toteuttaman 

community matron -

palveluohjausmallin 

vaikutuksia paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

elämänlaatuun, 

koherenssin 

tunteeseen ja 

päivittäisiin 

toimintoihin. 

Kvasikokeellinen kahden 

vuoden 

seurantatutkimus, Yli 18-

vuotiaat, ≥8 käyntiä 

lääkärillä 

perusterveydenhuollossa 

tai ≥4 käyntiä 

sairaalassa (n=462). 

-Kesto: 

terveydenhoitajalla 

säännölliset käynnit. 

-Sisältö: asiakkaan 

hoidon tarpeen 

arviointi, 

moniammatillinen 

yhteistyö, 

yksilöllinen 

hoitosuunnitelma, 

omahoidon 

tukeminen. 

Interventiolla ei ollut 

vaikutusta 

elämänlaadun 

paranemiseen. 

Koherenssin tunne 

oli tilastollisesti 

merkitsevästi 

parempi koeryhmällä 

verrattuna 

kontrolliryhmään, 

vaikka se heikkeni 

kahden vuoden 

aikana. 

Kirjallisuuskatsaukset 
Smits ym., 

(2008) 

Tutkia interventioiden 

vaikuttavuutta 

perusterveydenhuollon 

paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

sairastavuuteen, 

elämänlaatuun ja 

käyntimääriin. 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

satunnaistetuista 

kontrolloiduista 

tutkimuksista (n=5). 

 Ei tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia 

käyntimäärien 

vähenemisessä, 

sairastavuudessa, 

elämänlaadussa ja 

ahdistuksessa. 
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Harounin 

ym., (2016) 

Tutkia interventioiden 

vaikuttavuutta 

perusterveydenhuollon 

paljon 

terveyspalveluita 

käyttävien asiakkaiden 

sairastavuuteen, 

elämänlaatuun ja 

käyntimääriin. 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

satunnaistetuista 

kontrolloiduista 

tutkimuksista (n=17). 

 Monimuotoinen 

ohjaus ja lääkehoito 

paransivat 

elämänlaatua ja 

sairastavuutta 

tilastollisesti 

merkitsevästi. 
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Liite 2. Oulun kaupungin sairaanhoitajien käyttämä hyvinvointilomake (Julkaistu 
Oulun kaupungin luvalla). 

 
HYVINVOINTILOMAKE 

 
Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat 
pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Pyydämme sinua 
täyttämään lomakkeen ennen terveystarkastusta tai sairauden vuosikontrollia ja 
ottamaan sen mukaasi hoitajan vastaanotolle.  

Lomakkeen tarkoituksena on herättää sinua tarkastelemaan ja pohtimaan omaa 
tilannettasi. Se auttaa sinua valmistautumaan vastaanottokäyntiin, niin että saat 
käynnistä parhaan hyödyn.  Mitä sinä teet hyvinvointisi ja terveytesi eteen jo nyt?  
Mitä haluaisit tehdä jatkossa? Miten sinua voitaisiin parhaiten tukea omahoidossa 
omalla terveysasemallasi? Vastaanotolla keskustellaan sinun tarpeistasi. Niiden 
pohjalta laaditaan yhdessä yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon kirjataan hoidon 
tarve, tavoitteet ja jatkohoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman saat mukaasi 
vastaanotolta lähtiessäsi.  
 
Ota vastaanotolle mukaan myös kaikkien käytössäsi olevien lääkkeiden reseptit ja 
hoitosi seurantaan liittyvät muistiinpanosi ja seurantavälineesi, esim. 
omaseurantavihko, verensokerimittari, verenpainemittari. 
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HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT  
 
Kuvaile oman hyvinvointisi tämän hetkistä tilannetta valitsemalla parhaiten sopiva 
vaihtoehto. 

 Samaa Eri 
HYVINVOINTI mieltä mieltä 
Voin pääsääntöisesti hyvin.  
Olen käynyt lääkärin tai hoitajan vastaanotolla alle 4 kertaa 
viimeisen puolen vuoden aikana. 

  

Olen tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseeni.  
Nukun useimmiten riittävästi.   
Minulla on voimavaroja tehdä päivittäiset kotiaskareet.  
Mielialani on useimmiten valoisa ja hyvä.  
Suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti.  
Menneet asiat eivät paina mieltäni.  
Taloudellinen tilanteeni ei huolestuta minua.  
Saan tarvittaessa läheisiltä ihmisiltäni tukea ja apua.  
Pystyn puhumaan tunteistani ja ristiriitoja herättävistä 
asioista. 

  

Fyysinen väkivalta ei kuulu elämääni.  
Henkinen väkivalta ei kuulu elämääni.  
Minulle on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistani  

 
Mitä muita asioita haluaisit tuoda esille omasta hyvinvoinnistasi?  
 
_____________________________________________________________________
  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa hyvinvoinnissasi?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________
  
 
Entä haluaisitko tehdä jotain lisätäksesi hyvinvointiasi? Mitä?  
 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
OMAHOITO JA SAIRAUKSIEN SEURANTA 
 

  
Arvioi tämän hetkistä tilannettasi valitsemalla parhaiten sopiva vaihtoehto.  

 Samaa Eri 
 mieltä mieltä 
Tiedän sairaudestani ja sen hoidosta riittävästi.   
Ehkäisen elintavoillani sairauden etenemistä ja 
lisäsairauksien syntymistä. 

  

Minulla on voimavaroja hoitaa itseäni.   
Tarkkailen terveydentilaani ja huolehdin sovittujen hoitojen 
toteutumisesta. 

  

Tiedän minulle määrättyjen reseptilääkkeiden vaikutustavat.   
Otan minulle määrätyt reseptilääkkeet säännöllisesti.   
Seuraan verenpainettani säännöllisesti 
terveydenhoitohenkilöstöltä saamieni ohjeiden 
mukaisesti. 

  

Minulle on laadittu hoitosuunnitelma vastaanotolla 
omahoitoni tueksi. 

  

Minulla on tietoa potilasjärjestötoiminnasta sairauteeni 
liittyen. 

  

 Samaa Eri 
VAIN DIABEETIKOITA PYYDETÄÄN 
VASTAAMAAN 

mieltä mieltä 

Mittaan verensokeriarvojani säännöllisesti 
terveydenhoitohenkilöstöltä saamieni ohjeiden mukaisesti. 

  

Aamuverensokerini on pääsääntöisesti 4 – 6 mmol/l.   
Aterioiden jälkeiset verensokeriarvoni ovat pääsääntöisesti 
alle 8 mmol/l. 

  

Hallitsen verensokeriseurannan perusteella tapahtuvan 
insuliiniannoksen säätelyn. 

  

Tarkistan ja hoidan jalkani päivittäin.   
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 Samaa Eri 
VAIN ASTMAPOTILAITA PYYDETÄÄN 
VASTAAMAAN 

mieltä mieltä 

Minulla on oma PEF-mittari kotona.   
PEF-arvoni ovat tavoitetasolla.    
Olen saanut lääkäriltä / hoitajalta ohjeet siitä, milloin PEF-
arvoja tulisi seurata. 

  

Hallitsen PEF-seurannan perusteella tapahtuvan 
astmalääkityksen säätelyn.  

  

Olen tehnyt astmatestin vuosittain.   
 
Mihin asioihin olet erityisesti tyytyväinen sairautesi omahoidossa?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Mihin asioihin haluaisit muutosta sairautesi omahoidossa? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
   
Lomakkeen tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan vastaanottokäynnillä 
käytävään keskusteluun, jossa kartoitetaan yksilöllisiä tarpeitasi omahoidon tuelle ja 
sairautesi seurannalle. Keskustelun pohjalta hoitaja laatii yhdessä sinun kanssasi 
sairautesi hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelman avulla varmistetaan saamasi hoidon 
tarkoituksenmukaisuus ja jatkuvuus. Lomake on mukailtu Kaljusen, Pelkosen & 
Hakulinen-Viitasen (2002) voimavaralomakkeesta.  
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