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1 JOHDANTO
Pro gradu -tutkielmani aiheena on arkielämän terveystiedon lukutaito ja sen yhteys
terveyskäyttäytymiseen

ja

terveydentilaan.

Tutkimuksen

kontekstina

ovat

kutsuntaikäiset eli pääasiassa 17–18-vuotiaat miehet. Arkielämän terveystiedon
lukutaito on kykyä lukea, ymmärtää, viestittää ja käyttää terveyteen liittyvää
informaatiota jokapäiväisessä elämässä. Jotta ihmiset pystyisivät tekemään hyviä
päätöksiä terveytensä suhteen, heidän tulisi osata tunnistaa terveystiedon tarve, löytää
terveystiedon lähteet, etsiä näitä lähteitä ja hakea niistä tarvittava tieto, arvioida tiedon
laatua sekä käyttää saatua tietoa tehokkaasti. Riittävä terveystiedon lukutaito antaa
ihmisille mahdollisuuden elää terveellistä elämää, käyttää tarvittavia terveyspalveluita
ja sairastuttuaan noudattaa terveydenhoitohenkilökunnalta saamiaan ohjeita. (Niemelä,
Ek & Huotari 2012b, 152–153.) Tämän tutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä
nuorten miesten arkielämän terveystiedon lukutaidosta ja arkielämän terveystiedon
lukutaitoa mittaamaan kehitetystä seulontavälineestä (Niemelä, Ek, Eriksson-Backa ja
Huotari 2012a).
Hyvän terveystiedon lukutaidon voitaisiin olettaa tarkoittavan myös hyvää terveyttä.
Tässä tutkimuksessa pyritään osoittamaan pitääkö tämä oletus paikkansa eli onko
terveystiedon

lukutaidolla

yhteyttä

tutkittavien

terveyskäyttäytymiseen

ja

terveydentilaan. Terveyskäyttäytymisen indikaattoreiksi on valittu tutkittavien alkoholin
käyttö ja tupakointi. Terveydentilaa tarkastellaan tutkittavien itse koetun terveydentilan,
painoindeksin mukaisen ylipainon ja masennuksen näkökulmasta.
Terveystiedon lukutaidon merkitys on nykypäivänä kasvanut, kun terveystiedon tarjonta
ja kysyntä on lisääntynyt yhteiskunnan medikalisoitumisen seurauksena. Internet on
tulvillaan terveystietoa tarjoavia sivustoja (kuten esimerkiksi kotimaiset Terveyskirjasto
ja Tohtori.fi -palvelut), jotka kattavat laajasti ihmisen elämänkaaren ja terveyden eri
osa-alueet. Miksipä siis varata aika lääkärille, kun voi diagnosoida itsensä vain parin
minuutin internetselailun perusteella? Tästä hoitoon hakeutumatta jättämisestä voi
kuitenkin muodostua vakava terveysongelma, varsinkin jos terveystiedon lukutaito on
puutteellista. Terveystiedon lukutaidon tärkeyden huomioon ottaen on yllättävää, että
siitä on tehty toistaiseksi niin vähän tutkimusta. (Eriksson-Backa, Ek, Niemelä &
Huotari 2012, 84).
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Nuorten aikuisten terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää, sillä
nuoruus on merkittävä ikävaihe myöhempien terveystottumusten muotoutumiselle.
Nuorena omaksutun terveyskäyttäytymisen vaikutukset tulevat usein esiin vasta
myöhemmin ja vaikuttavat näin koko aikuisväestön terveyteen. (Koskinen, Kestilä,
Martelin & Aromaa 2005, 9).

Terveysongelmien kasaantuminen vähemmän

koulutetuille ja yksin asuville nuorille herättää kysymyksiä (Martelin, Koskinen, Kestilä
& Aromaa 2005, 145–146), joihin on syytä etsiä vastauksia. Nämä nuoret ovat
syrjäytymisvaarassa ja siksi on syytä kysyä miten heidän terveyttään voitaisiin edistää?
Voivatko terveysongelmat johtua ainakin osittain huonosta terveystiedon lukutaidosta?
Tässä tutkimuksessa selvitetään onko nuorten miesten terveyskäyttäytymisellä ja
terveydentilalla yhteyttä heidän terveystiedon lukutaidon tasoonsa.
Niemelä

ym.

(2012a)

ovat

kehittäneet

arkielämän

terveystiedon

lukutaidon

seulontavälineen, jolla parhaimmassa tapauksessa kyettäisiin erottamaan väestöstä ne,
joiden terveystiedon lukutaito on puutteellinen. Tämän jälkeen terveysneuvontaa
pystyttäisiin kohdistamaan näille riskiryhmille ja ehkäistä terveysongelmia ryhmien
sisällä. (Niemelä ym. 2012a, 125, 132.) Tässä tutkimuksessa testataan seulontavälineen
soveltuvuutta arkielämän terveystiedon lukutaidon selvittämiseen kutsuntaikäisillä
miehillä

sekä

tutkitaan

terveyskäyttäytymiseen,

terveystiedon

terveydentilaan

ja

lukutaidon
tutkittavien

yhteyttä

tutkittavien

taustatekijöihin,

kuten

koulutustasoon. Lisäksi tutkimuksessa on testattu Niemelän ym. (2012a) kehittämää
lyhennettyä arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä.
Arkielämän terveystiedon lukutaitoa on aiemmin tutkittu lukiolaisten keskuudessa
(Niemelä ym. 2012a). Näin laajaa terveystiedon lukutaitoon liittyvää tutkimusta yhdestä
ikäryhmästä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tehty. Tutkimus on tarpeellinen myös sen
vuoksi, että terveyden lukutaidon yhteys sosioekonomisiin tekijöihin, kuten ikään ja
koulutukseen sekä negatiiviseen terveyskäyttäytymiseen on todettu aikaisemmissa
tutkimuksissa (Paasche–Orlow & Wolf 2007, DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr &
Pignone 2004), mutta terveystiedon lukutaidon yhteyttä näihin tekijöihin ei ole aiemmin
tutkittu. Eriksson-Backa ym. (2012) ovat tarkastelleet ikääntyvien terveydentilan
yhteyttä heidän terveystiedon lukutaitoonsa, mutta nuorten terveystiedon lukutaidon ja
terveydentilan yhteyttä ei ole tutkittu aiemmin.
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Nuorten terveydentilaa on tarkasteltu tässä tutkimuksessa muun muassa masennuksen
näkökulmasta, joka on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Helsingin Sanomien
artikkelissa (Punkka 2013b) tuotiin esille nuorten mielenterveysongelmien hoitamisen
vaikeus tämän päivän Suomessa. Itsemurhan tehneen nuoren miehen äiti kertoi miten
Espoon kaupungin viranomaiset eivät kyenneet ajoissa päättämään onko hänen
pojallaan mielenterveys- vai päihdeongelma. Näin vastuu hoidosta sysättiin aina toiselle
osapuolelle ja nuori jäi ilman tarvittavaa apua. Tämä masentunut nuori mies ei
myöskään tunnistanut itse avuntarvettaan, vaan ystävät pyysivät hänen vanhempia
puuttumaan asiaan. Vasta viime hetkillä myös masentunut nuori tunnisti itsekin
tarvitsevansa apua. Kun yhteiskunta ei vanhempien jatkuvista yrityksistä huolimatta
tarjonnut tarvittavaa apua, oli heidän viimeinen keinonsa saada poika pakkohoitoon.
Luvattu pitkä hoitojakso muuttui viikon mittaiseksi ja pian tämän jälkeen nuori mies
teki itsemurhan. (Punkka 2013b.)
Espoon terveyspalvelujen johtajan mukaan edellä mainitun kaltainen siirtely luukulta
toiselle päihde- ja mielenterveystyön välillä ei tulisi olla mahdollista, sillä kaupungissa
on juuri yhdistetty nämä palvelut vastaavien ongelmien välttämiseksi. Hän kuitenkin
myöntää, että työntekijöiden tavat toimia eri tilanteissa voivat vaihdella. Kaupungin
viranomaiset ovat lisäksi myöntäneet, etteivät nuorten mielenterveyspalvelut toimi
toivotulla tavalla. (Punkka 2013a.)
Edellä mainitut artikkelit tuovat esille yhteiskuntarakenteissa piilevät ongelmat
mielenterveysongelmaisten nuorten hoitamisessa. Masennuksesta kärsivällä nuorella voi
olla yhtä aikaa päihdeongelma, joka tulisi yhteiskunnan näkökulmasta hoitaa ennen kuin
mielenterveysongelmiin voidaan puuttua. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan ole
toisistaan erillisiä vaan ruokkivat toinen toisiaan, joten lähtökohtana tulisi olla niiden
hoitaminen rinnakkain. (Mainio, Toivonen & Vihavainen 2013.)

Kuten Helsingin

Sanomien artikkelissa esitellyssä tosielämän tapauksessa kuitenkin nähtiin, edes näiden
palvelujen yhdistäminen ei aina riitä takaamaan hoitoa masentuneelle nuorelle. Lisäksi
nuorten masennus saattaa joskus pysyä salassa, mikä vaikeuttaa avun saamista
entisestään. Masennuksen salaaminen voi osaltaan johtua siitä, etteivät nuoret tunnista
masennuksen oireita itsessään, minkä taas voidaan katsoa johtuvan huonosta terveyden
lukutaidosta. (Laine 2006, 37.) Tämän tutkimuksen yksi tarkoitus on selvittää onko
nuorten masennuksella ja terveystiedon lukutaidolla yhteyttä ja miten arkielämän
terveystiedon lukutaidon seulontavälineellä kyetään löytämään vastaaviin riskiryhmiin
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kuuluvat nuoret. Masennuksen tai muun terveysongelman vuoksi riskiryhmään kuuluvat
nuoret hyötyisivät syrjäytymistä ehkäisemään kehitetyistä terveysinterventioista, joiden
tavoite on edistää terveyttä ja ehkäistä terveysongelmia.
Keskeiset

käsitteet

informaatiotutkimukselle

tässä

tutkimuksessa

ovat

informaatiokäyttäytyminen, informaatiokäytännöt, arkielämän tiedonhankinta sekä
informaatiolukutaito. Informaatiokäyttäytyminen on käyttäytymistä, joka on yhteydessä
tiedontarpeisiin,

-hankintaan,

-lähteisiin

ja

-käyttöön

(ks.

alaluku

2.5).

Informaatiokäytännöissä on huomioitu tiedonhankinnan tavat ja vaiheet, ja siinä
informaatiokäyttäytyminen nähdään ennemmin sosiaalisena käytäntönä (ks. alaluku
2.5). Arkielämän tiedonhankinta tarkoittaa jokapäiväisen tiedonhankinnan prosessia,
joka ei ole yhteydessä työhön tai opiskeluun (ks. alaluku 2.6). Informaatiolukutaitoinen
henkilö kykenee tunnistamaan tiedontarpeen sekä paikantamaan, arvioimaan ja
käyttämään tarvittavaa tietoa tehokkaasti (ks. alaluku 2.6).
Tälle tutkimukselle keskeiset terveyteen liittyvät tutkimuskäsitteet ovat terveys ja
terveyskäyttäytyminen, nuorten terveys ja mielenterveys sekä terveyden lukutaito.
Lisäksi informaatiotutkimusta ja terveyttä integroivia käsitteitä ovat terveystiedon
lukutaito ja arkielämän terveystiedon lukutaito. Terveydellä tarkoitetaan fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä terveys näin ollen ole vain sairauden,
terveysongelman

tai

fyysisen

vaivan

poissaoloa

(ks.

alaluku

2.2).

Terveyskäyttäytyminen on usein jo lapsuudessa tai nuoruudessa omaksuttujen tapojen ja
tottumusten pohjalta muodostunutta käyttäytymistä ja valintoja terveyteen vaikuttavissa
asioissa (alaluku 2.2). Nuorten terveyttä tarkastellaan terveyskäyttäytymisen pohjalta
muotoutuneiden terveystottumusten kautta, myös niiden negatiivisina ilmentyminä,
kuten ylipainona (ks. alaluku 2.3). Mielenterveyden käsittelyssä keskitytään kasvavaan
ongelmaan eli nuorten masennukseen ja salattuun masennukseen (ks. alaluku 2.3).
Terveyden lukutaito on niitä taitoja joita tarvitaan hyvien terveyspäätösten tekemiseen.
Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan kykyä hankkia, prosessoida, ymmärtää ja
viestittää terveysaiheista tietoa (ks. alaluku 2.4). Terveystiedon lukutaito on edellistä
läheisemmin yhteydessä informaatiotutkimukseen ja se yhdistää informaatiolukutaidon
terveyden lukutaitoon. Terveystiedon lukutaitoisen henkilön tulee osata tunnistaa
terveystiedon tarve, paikantaa sopivat tiedonlähteet ja hakea niistä relevantti tieto, osata
arvioida saadun tiedon laatua ja soveltaa sitä sekä analysoida, ymmärtää ja käyttää näitä
tietoja hyvien terveyspäätösten tekemiseen (ks. alaluku 2.7). Arkielämän terveystiedon
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lukutaito sisällyttää edelliseen määritelmään sen näkökulman, että terveystiedon
lukutaito toteutuu useimmin ihmisten jokapäiväisessä arjessa. (ks. alaluku 2.7).
Käytän tutkimuksessa kvantitatiivista tutkimusotetta ja tutkimusmenetelmänä on
käytetty kontrolloitua kyselyä. Toteutan tutkimukseni sekundaariaineistolla, joka
koostuu kahdesta osasta eli tutkimuksessa toteutuu aineistotriangulaatio. Aineisto
koostuu MOPO-tutkimus- ja kehittämishanketta varten kerätystä kyselystä, joka
suoritettiin vuonna 2012 kaikille 1409:lle Oulun alueen kutsuntavelvolliselle miehelle.
Kyselyn täytti ja suostumuksensa kyselyvastausten käyttämisestä tutkimustarkoitukseen
antoi 856 vastaajaa. MOPO-hankkeen tavoitteena on liikuntaan aktivoimisen kautta
ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä yhteiskunnasta. Vuoden 2012 kyselyssä
selvitettiin muun muassa terveys- ja liikuntatottumuksia sekä terveystiedon lukutaitoa.
Lisäksi käytän tutkimusaineistona Puolustusvoimien ennen kutsuntoja keräämiä taustaja terveystietoja jokaisesta suostumuksensa antaneesta vastaajasta.

1.1 Tutkimuksen päämäärä ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä arkielämän terveystiedon
lukutaidosta ja sen mittaamisen kehitetyn

seulontavälineen mahdollisuuksista

terveystiedon lukutaidon tutkimisessa. Tutkimuksen tavoite on seulontavälineen avulla
selvittää kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tasoa ja sen yhteyttä heidän
terveyskäyttäytymiseensä ja terveydentilaansa.
Nuorten miesten terveystiedon lukutaitoa on tärkeää tarkastella yhteydessä heidän
terveyskäyttäytymiseensä

ja

terveydentilaansa,

jotta

kyettäisiin

tunnistamaan

riskiryhmiä joiden terveystiedon lukutaito on alentunut. Tällaisia riskiryhmiä varten
kyettäisiin kehittämään kohdennettuja terveysinterventioita, jotka edistävät yksilöiden
terveyttä ja pyrkivät ehkäisemään kyseisiä terveysongelmia. Aiheen tutkiminen on
tärkeää myös siksi, että alentuneen terveystiedon lukutaidon on todettu vaikeuttavan
terveyteen liittyvien päätöksien tekemistä ja hidastavan hoitoon hakeutumista
tarvittaessa (DeWalt ym. 2004). Tutkimuksessa saatuja tuloksia verrataan lopuksi
aikaisempiin tutkimuksiin terveystiedon lukutaidosta (muun muassa Niemelä ym.
2012a, Eriksson-Backa 2010, Eriksson-Backa ym. 2012).
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Tämän tutkimuksen tavoitteet voidaan esittää tutkimuskysymysten muodossa
seuraavasti:
1. Minkälaista on kutsuntaikäisten miesten arkielämän terveystiedon lukutaito?
2.

Onko

kutsuntaikäisten

miesten

arkielämän

terveystiedon

lukutaidolla

havaittavissa oleva yhteys heidän terveyskäyttäytymiseensä eli
a) alkoholin käyttöön ja
b) tupakointiin?
3.

Onko

kutsuntaikäisten

miesten

arkielämän

terveystiedon

lukutaidolla

havaittavissa oleva yhteys heidän terveydentilaansa eli
a) itse koettuun terveydentilaan,
b) ylipainoon ja
c) masennukseen?

Tutkimuksessa on käytetty arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä
(Niemelä ym. 2012a) kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tutkimiseen
osana MOPO-hankkeen kyselytutkimusta. Seulontavälineen avulla on selvitetty
tutkittavien terveystiedon lukutaidon tasoa ja sen yhteyttä terveyskäyttäytymiseen ja
terveydentilaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu myös terveystiedon lukutaidon yhteyttä
tutkittavien taustatietoihin (muun muassa koulutustasoon) sekä testattu Niemelän ym.
kehittämää (2012a) lyhennettyä, neljän kysymyksen mittaista arkielämän terveystiedon
lukutaidon seulontavälinettä.

1.2 Tutkielman rakenne
Tutkimuksen

ensimmäisessä

pääluvussa

esittelin

tutkimuksen

päämäärän

ja

tutkimustavoitteen tutkimuskysymysten muodossa. Tutkimuksen toinen pääluku sisältää
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Kolmannessa pääluvussa esittelen aihepiiristä
aikaisemmin tehtyä tutkimusta.
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Neljäs pääluku sisältää tutkimuksen empiirisen toteutuksen. Siinä kuvaan ensin
tutkimuksen

tarkoituksen,

tutkimusaineiston.

jonka

jälkeen

esittelen

tutkimusmenetelmän

ja

Lopuksi kuvailen aineiston käsittelyn ja tilastollisen analyysin

suorittamisen.
Tutkielman viidennessä pääluvussa esitän tutkimuksen tulokset. Ensiksi tarkastelen
tutkittavien taustoja heidän demografisten piirteidensä, terveyskäyttäytymisensä ja
terveydentilansa näkökulmasta. Tämän jälkeen käyn läpi tulokset tutkittavien
terveystiedon

lukutaidosta

sekä

sen

yhteydestä

tutkittavien

taustatekijöihin.

Seuraavassa alaluvussa esittelen tulokset terveystiedon lukutaidon
terveyskäyttäytymiseen

ja

terveydentilaan.

Viidennen

pääluvun

yhteydestä

lopuksi

teen

yhteenvedon tutkimuksen tuloksista.
Viimeisessä eli kuudennessa pääluvussa peilaan tutkimuksen tuloksia aikaisempiin
tutkimuksiin ja tarkastelen tutkimuksen validiutta ja reliaabeliutta. Lopuksi esitän
ehdotuksia jatkotutkimukselle.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhdistää informaatiotutkimuksen ja
terveystieteiden tutkimuksen käsitteitä. Keskeiset terveystieteistä tulevat käsitteet tämän
tutkimuksen kannalta ovat terveys, terveyskäyttäytyminen, nuorten terveys ja
mielenterveys sekä terveyden lukutaito. Informaatiotutkimuksen tälle tutkimukselle
keskeisiä käsitteitä ovat informaatiokäyttäytyminen, informaatiokäytännöt, arkielämän
tiedonhankinta ja informaatiolukutaito. Terveystieteitä ja informaatiotutkimusta
integroivia käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat terveystiedon lukutaito ja arkielämän
terveystiedon lukutaito. Ennen keskeisten käsitteiden tarkempaa kuvailua esitellään
tämän tutkimuksen konteksti.

2.1 Kutsuntaikäiset miehet tutkimuksen kontekstina
Tämän tutkimuksen kontekstina

ovat

kutsuntaikäiset

miehet.

Käytän termiä

kutsuntaikäiset, koska se kuvaa mielestäni hyvin tutkimukseen valittua populaatiota.
Suomessa velvoitetaan miehiä osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät
18 vuotta, joten tutkimusjoukko koostui pääasiassa 17- ja 18-vuotiaista miehistä.
Myöhäisnuoret olisi toinen määritelmä, jota tutkittavista voitaisiin käyttää, sillä iältään
he

olivat

17–23-vuotiaita,

myöhäisnuoruuden

vaihe

ja

ajoittuu

kehityspsykologian
kahdeksantoista

ja

määritelmien

mukaan

kahdenkymmenenkahden

ikävuoden välille. Nuoruus ja keskinuoruus sijoittuvat kahdestatoista kahdeksaantoista
vuoden

ikään

ja

varhaisaikuisuus

kahdenkymmenenkahden

ja

kahdenkymmenenyhdeksän vuoden välille. Myöhäisnuoruus elämänvaiheena on nuoren
itsenäistymisen aikaa. Vanhemmista irtaudutaan muuttamalla pois lapsuudenkodista ja
tärkeitä valintoja tehdään opiskelupaikan, ammatin ja ihmissuhteiden alueilla. (Räty,
2010.) Tämän tutkimuksen nuoret miehet asettuvat ikänsä puolesta kyselyn
suorittamisen hetkellä keskinuoruuden ja myöhäisnuoruuden taitteeseen. Käytän
kuitenkin jatkossa lukemisen helpottamiseksi termiä nuoret miehet kutsuntaikäisten
miesten lisäksi.
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2.2 Terveys ja terveyskäyttäytyminen
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization 1948, 100) määrittelee
terveyden niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisenakin hyvinvointina, eikä terveys
näin ollen olisi vain sairauden, terveysongelman tai fyysisen vaivan poissaoloa. Terveys
voidaan nähdä myös tilana, joka muuttuu sairauksien sekä fyysisen ja sosiaalisen
elinympäristön vaikutuksesta, ja jota muokkaavat ihmisen omien kokemuksien lisäksi
hänen arvonsa ja asenteensa (Huttunen 2012).
Maailman terveysjärjestön mukaan terveyskäyttäytyminen on puolestaan niitä
toimintoja, jotka tapahtuvat terveyden edistämiseksi, suojelemiseksi tai säilyttämiseksi,
ja jotka eivät ole riippuvaisia terveydentilasta tai toiminnan lopputulemasta. Miltei
kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutus terveyteen, joten on myös syytä erottaa
tiedostamaton

ja

tiedostettu

terveyskäyttäytyminen

sairauksille

altistuttavasta

riskikäyttäytymisestä. (World Health Organization 1998, 8.) Terveyskirjasto (2013)
määrittelee terveyskäyttäytymisen seuraavasti:
yksilön käyttäytyminen ja valinnat terveyteen vaikuttavissa asioissa (mm.
ravinto, tupakointi, liikunta, alkoholinkäyttö) tavallisesti jo lapsuudessa tai
nuoruudessa vakiintuneiden, usein tiedostamattomien tottumusten pohjalta
(tai myös tietoiseen pyrkimykseen perustuva käyttäytyminen ja valinnat);
terveyskäyttäytymisellä on usein ajan mittaan ratkaiseva vaikutus yksilön
terveyteen ja riskiin sairastua tai kuolla.
Yhdysvalloissa syntyi 1970-luvulla terveyskäyttäytymisen uusi suuntaus, jolle
ominaista oli intensiivinen henkilökohtainen panostus omaan ruumiiseen ja terveyteen.
Ilmiötä alettiin 1980-luvulla kutsua Crawfordin (1980) aloitteesta nimellä ”healthism”
eli terveily. Suuntaus ilmeni muun muassa terveyttä käsittelevien aikakauslehtien
määrän räjähdysmäisenä kasvuna, lenkkeilyinnostuksena ja vitamiinien syömisen
lisääntymisenä. Vastuu terveydestä siirtyi yhteiskunnalta yksilölle, ja terveellisestä
käyttäytymisestä tuli hyvää käyttäytymistä. Crawford (1977) totesi, että olemme
vaarallisia omalle terveydellemme, mikä kiteytti ajatuksen siitä, että sairauksien uhan
koettiin olevan läsnä kaikkialla. (Crawford 1977, Crawford 1980, Karisto & Rahkonen
2000, 50.) Puuronen toteaa tämän ilmiön näkyvän 2000-luvulla myös suomalaisessa
terveyskäyttäytymisessä. Hänen mukaansa omaa terveyttä luodaan ja rakennetaan
samoin kuin työuraa. (Puuronen 2006, 7.) Laajasti internetissä ja mediassa käydyt
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kiivaatkin keskustelut terveyteen liittyvistä aiheista kuvastavat tätä oman terveyden
rakentamisesta. Hyvä esimerkki tästä on vähähiilihydraattinen ruokavalio eli karppaus
ja niin kutsuttu ”rasvasota”, jossa kansalaiset haastavat ja pyrkivät kumoamaan
terveysviranomaisten

tutkimustulokset

tyydyttyneiden

rasvojen

haitallisista

terveysvaikutuksista.
Tässä

tutkimuksessa

terveyskäyttäytymistä

on

tarkasteltu

alkoholinkäytön

ja

tupakoinnin näkökulmasta. Alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat WHO:n (1998)
määritelmän

mukaan

sairauksille

altistavaa

riskikäyttäytymistä,

mutta

tässä

tutkimuksessa on päädytty käyttämään Terveyskirjaston (2013) määritelmää, jossa ne
ovat osa terveyskäyttäytymistä.

Näin ollen näistä tekijöistä puhuttaessa käytetään

jatkossa terveyskäyttäytymisen käsitettä tai negatiivisen terveyskäyttäytymisen käsitettä
riskikäyttäytymisen sijasta.

2.3 Nuorten terveys ja mielenterveys
Puuronen (2006) on tutkinut sitä, miten terveys näkyy nuorten elämässä. Hänen
mukaansa terveys toteutuu nuorilla esimerkiksi uusien harrastusten ja ystävien
löytymisenä ja sosiaalisten jännitteiden purkamisena ryhmässä. Terveys on osa nuoren
itsenäistymisprosessia ja näkyy siinä muun muassa muiden arvostamisena ja
välittämisenä. Nuori

joutuu

itsenäistyessään

pohtimaan omaa

terveyttään ja

terveyskäyttäytymistään. Päihteiden käytön tavat, liikuntatottumukset ja ruokavalio
muotoutuvat näiden valintojen kautta. Ei-toivotussa tapauksessa terveys voi ilmentyä
nuoren elämässä myös negatiivisesti; väsymyksenä, uupumuksena, masennuksena ja
jopa itsetuhoisuutena. Tällainen terveys voi olla esimerkiksi ylipainoisuutta,
syömishäiriöitä tai ylisuorittamista. Myös päihteiden liiallinen käyttö voi saada nuoren
menettämään otteensa terveydestään. (Puuronen 2006, 6.)
Nuorten aikuisten terveystutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Sen sijaan alle 18vuotiaista nuorista on tutkimusta tehty enemmän. Sosiaali- ja terveysministeriön
toimesta vuodesta 1977 saakka tehty joka toinen vuosi Nuorten terveystapatutkimus,
jossa selvitetään kyselyllä 12–18-vuotiaiden nuorten terveystottumuksia. Viimeisin
tutkimus on vuodelta 2011, jossa tutkittiin nuorten tupakointia sekä alkoholin- ja
huumeidenkäyttöä. Kyselyyn vastasi 4566 nuorta ja tuloksista selvisi, että
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alkoholinkäyttö

ja

humalahakuinen

juominen

ovat

nuoremmissa

ikäryhmissä

vähentyneet, mutta ovat yhä yleisiä 18-vuotiaiden keskuudessa. Tupakointi sen sijaan
on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, joskin nuuskankäyttö on puolestaan lisääntynyt.
Tutkimuksessa selvisi myös, että yhä useamman nuoren tuttavapiiriin kuuluu nuoria,
jotka ovat kokeilleet huumeita. (Raisamo, Pere, Lindfors, Tiirikainen & Rimpelä 2011,
47–49.)
Nuorten aikuisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin vuonna 2001 osana
Kansanterveyslaitoksen (KTL) Terveys 2000-tutkimusta. Tutkimus suoritettiin 1894
henkilön otokselle 18–29-vuotiaista suomalaisista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin
haastattelua ja kyselyä. Pääosin nuoret aikuiset olivat terveitä ja heillä oli vain vähän
pitkäaikaissairauksia ja tapaturmien aiheuttamia vammoja. Kuitenkaan ei voida sanoa,
että he olivat kaikin puolin terveitä. Allergiat ja astma olivat yleistyneet, kuten myös
erilaiset selkä- ja niskakivut. Lähes joka viides naisista oli kärsinyt vakavasta
masennuksesta viimeisen vuoden aikana ja joka kolmannella nuorista aikuisista
miehistä oli viitteitä alkoholiongelmasta. Nuorten aikuisten taustoista oli myös
löydettävissä eroja eri ryhmien välillä. Eniten eroja terveydessä oli eri koulutusryhmien
välillä. Myös asumismuoto vaikutti, sillä yksin asuvilla naisilla ja miehillä, sekä
joissakin tilanteissa myös vanhempien kanssa asuvilla miehillä oli enemmän
terveysongelmia. (Koskinen, Kestilä, Martelin & Aromaa 2005, 3.)
Nuorten

mielenterveysongelmat

ovat

olleet

viime

vuosina

paljon

esillä

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nuoruuteen kuuluu kehitysvaiheelle normaaleja
mielialanvaihteluja, mutta myös erilaiset mielenterveyshäiriöt ovat nuorilla noin kaksi
kertaa yleisempiä kuin lapsilla. Eriasteisten masennustilojen ja -oireyhtymien
esiintyvyys lisääntyy voimakkaasti nuoruudessa ja ensimmäistä kertaa masennukseen
sairastuminen on huipussaan 15–18 vuoden iässä. Väestötutkimuksen mukaan 5–10
prosenttia nuorista sairastuu vuosittain vakavaan masennukseen ja 1–2 prosenttia
pitkäaikaiseen masennukseen ja arvioiden mukaan luvut ovat kasvamassa. Nuorten
masennukselle on myös tyypillistä muiden psykiatristen häiriöiden esiintyminen yhtä
aikaa masennuksen kanssa, niin sanottu monihäiriöisyys. Diagnosoitavissa olevaa
masennustilaa lievemmät masennusoireet ovat lisäksi nuorilla yleisiä ja niihin liittyy
usein psyykkistä tai ruumiillista oireilua. (Karlsson & Marttunen 2007, 5–7.)
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Laine (2006) on tehnyt tutkimusta nuorten aikuisten salatusta masennuksesta. Hän
huomasi, että masennuksensa salaavissa nuorissa oli kolme kertaa enemmän miehiä
kuin naisia, mikä selittää osaltaan miesten vähemmistön masennustilastoissa. Kun
nuoret miehet eivät kerro masennuksestaan edes lähipiirille, myös avun piirin
pääseminen vaikeutuu huomattavasti. Nuorilla miehillä näyttäisi siis olevan Laineen
tutkimuksen mukaan heikompi terveyden lukutaito kuin nuorilla naisilla, silloin kun
kyseessä on masennuksen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen. (Laine 2006, 35–
37.)

2.4 Terveyden lukutaito
”Terveyden lukutaidolla (health literacy) tarkoitetaan taitoja, joiden avulla henkilö
pystyy suorittamaan numeraalisia ja luettuja tehtäviä terveydenhuoltoympäristössä”
(American Medical Association 1999, 553). Tämän Amerikkalaisen lääketieteellisen
yhdistyksen (American Medical Association 1999) laatiman määritelmän mukaan
potilaat, joilla on hyvä terveyden lukutaito kykenevät lukemaan ja ymmärtämään
terveyttä käsittelevää tietoa ja toimimaan sen pohjalta. Amerikkalaisen lääketieteellisen
yhdistyksen raportissa todetaan, että vakavimpia puutteita terveyden lukutaidossa on
niillä potilailla, joilla on vaikeimmat terveysongelmat. Näillä potilailla on yleisesti
erilaisia kommunikaatio-ongelmia ja puutteellinen ymmärrys omasta terveydentilasta ja
tarvittavista hoitomuodoista. Alhaisen terveyden lukutaidon tason omaava henkilö
saattaa pahimmillaan viivyttää hoitoon menemistä tai jättää kokonaan hakeutumatta
hoitoon, jos hän ei tunnista oireitaan tai ymmärrä hoitoon hakeutumisen tärkeyttä
kyseisessä tilanteessa. Amerikkalainen lääketieteellinen yhdistys ehdottaakin, että
terveyden lukutaidon tutkimuksessa tulisi kehittää menetelmiä, joilla voidaan väestöstä
seuloa ne, joiden terveyden lukutaito on puutteellinen. (American Medical Association
1999, 552–555.)
Jos terveyden lukutaito nähdään henkilön kykynä toimia terveydenhuoltoympäristössä,
täytyy

yksilön

ominaisuuksien

lisäksi

ottaa

huomioon

myös

itse

terveydenhuoltojärjestelmä. Tästä näkökulmasta terveyden lukutaito olisi henkilön
dynaaminen tila, joka esiintyy kohtaamisessa terveydenhoitohenkilöstön kanssa.
Tällainen terveyden lukutaito voisi vaihdella, sen mukaan minkälainen henkilön
terveysongelma on, kuka on hoidon tarjoaja ja minkälainen on sitä tarjoava järjestelmä.

16

(Baker 2006, 878.) Muun muassa Papen (2009) ja Lloyd, Bonner ja Dawson–Rose
(2013)

ovatkin

sijoitettuna

tutkineet

sosiaalisena

terveystiedon
käytäntönä

lukutaitoa

yksilön

terveydenhuoltoympäristöön

henkilökohtaisten

taitojen,

kuten

terveystiedossa käytettyjen käsitteiden ymmärtämisen sijasta. Yksi näkökulma
terveyden lukutaitoon on myös, että se kuvaa terveystietämystä (health knowledge).
Tästä näkökulmasta terveyden lukutaito olisi saavutettu tietous tai pätevyys, joka
vaihtelee sen mukaan mikä on yksilön suorituskyky, motivaatio oppia ja mitkä ovat
terveydenhuollon tarjoamat resurssit. (Baker 2006, 878.)
Terveyden lukutaito voidaan määritellä myös ”yksilön suorituskyvyksi hankkia,
prosessoida ja ymmärtää olennaista terveystietoa ja tarvittavia terveyspalveluita hyvien
terveyspäätöksien tekemiseksi” (Healthy People 2010 2000, vi). Berkman, Davis ja
McCormack (2010) muokkasivat vielä edellä mainittua määritelmää seuraavasti:
Terveyden lukutaito on yksilön kyky hankkia, prosessoida, ymmärtää ja
viestittää

terveysaiheista

tietoa,

jota

tarvitaan

asiantuntevien

terveyspäätösten tekemiseen (Berkman ym. 2010, 16).
Terveyden lukutaidon määritelmien laaja kirjo on saanut tutkijat väittelemään myös
siitä, miten terveyden lukutaitoa tulisi mitata, sillä käytetty määritelmä määrää myös
mitattavat ominaisuudet. Berkman ym. (2010) toteavat, että koska ei ole olemassa yhtä
kaikenkattavaa terveyden lukutaidon määritelmää, voisi ratkaisu olla sopivan
määritelmän valinta tutkimuksen tavoitteiden mukaan. Käsitteen määrittelyssä on
kuitenkin myös tapahtunut edistystä viime aikoina, sillä kiinnostusta on herättänyt
terveyden lukutaidon ajatteleminen osana terveysviestintää. (emt. 2010, 17–18.) Tässä
tutkimuksessa terveyden lukutaito nähdään Berkman ym. (2010) määritelmää mukaillen
yksilön kyvyksi hankkia, käsitellä, ymmärtää ja viestittää terveysaiheista tietoa
terveytensä edistämiseksi.

2.5 Informaatiokäyttäytyminen ja informaatiokäytännöt
Informaatiokäyttäytyminen (information behaviour) määritellään tässä tutkimuksessa
Casea (2012) ja Wilsonia (2000) mukaillen kaikeksi käyttäytymiseksi, joka liittyy
tiedontarpeisiin ja -lähteisiin, tiedonkanaviin sekä tiedonhankintaan ja -käyttöön.
Informaatiokäyttäytyminen voi olla aktiivista (esimerkiksi ongelmanratkaisuun tähtäävä
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tiedonhankinta) tai passiivista (esimerkiksi tiedon sattumalta löytäminen) ja myös
tiedonhankinnan esteet on otettu huomioon määritelmässä.
Casen (2012) mukaan tieto on mikä tahansa muutos minkä voi havaita itsessään tai
ympäristössään. Tiedontarve taas on tila, jossa yksilön tiedot ovat vajavaiset jonkin
ongelman ratkaisemiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi. Tiedonhankinnan Case (2012)
määrittelee edellä mainitun tilan tarkoituksellisesti muuttamiseksi eli ongelman
ratkaisemiseksi tiedonhaun avulla. Informaatiokäyttäytyminen sen sijaan käsittää
tiedonhankinnan

lisäksi

myös

tapahtumat

joissa

tietoa

saadaan

passiivisella

käyttäytymisellä, esimerkiksi sattumalta kohtaamalla. Informaatiokäyttäytymiseen ei
myöskään aina edes liity tiedonhankintaa vaan se voi olla myös esimerkiksi tiedon
aktiivista välttelyä. (Case 2012, 4–5.)
Tiedonhankintatutkimuksen pioneereihin lukeutuu myös Wilson, joka on kehittänyt
useita informaatiokäyttäytymisen malleja. Yksi Wilsonin (1999) ensimmäisistä
malleista vuodelta 1981 perustuu siihen, että tiedontarpeet ovat sekundaarisia tarpeita,
jotka syntyvät primaareista tarpeista. Primaareja tarpeita puolestaan ovat fyysiset,
affektiiviset ja kognitiiviset tarpeet. Tarpeet voivat Wilsonin mukaan esiintyä yksilön,
sosiaalisen roolin ja/tai ympäristön kontekstissa. Lisäksi mallin mukaan on
todennäköistä, että tiedon etsijä kohtaa monenlaisia esteitä tiedonhankinnan aikana.
Wilson täydensi myöhemmin malliaan siten, että informaatiokäyttäytyminen esittäytyy
syklisenä prosessina, jossa tiedontarpeen olemassaolo on tunnustettu, mutta samalla
todetaan myös, että tarve ei aina automaattisesti johda tiedonhankintaan. Tiedontarvetta
säätelevät

psykologiset, demografiset,

rooleihin

perustuvat,

ympäristölliset

ja

tiedonlähteiden ominaisuuksiin liittyvät tekijät ja tiedonhankinnan esteet on myös otettu
paremmin huomioon kuin ensimmäisessä mallissa. Myöhemmin Wilson (1999)
sisällytti informaatiokäyttäytymisen malliin vielä informaation vaihdon (information
exchange) näkökulman, jossa tiedonhankintakäyttäytymiseen voi sisältyä tiedon vaihtoa
muiden ihmisten kanssa. Tiedonhankkija saattaa myös siirtää (information transfer)
tiedonhankintakäyttäytymisellään saamaansa tietoa muille ihmisille, sen sijaan että
käyttäisi sitä itse. (Wilson 1999, 251–253, 256–257.) Informaatiokäyttäytyminen onkin
Wilsonin mukaan kaikkea tiedonlähteisiin ja kanaviin liittyvää käyttäytymistä, mukaan
lukien aktiivisen ja passiivisen tiedonhankinnan ja -käytön (Wilson 2000, 49).
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Informaatiokäyttäytyminen nähdään tässä tutkimuksessa niinä eri osa-alueina, joissa
nuorten miesten terveystiedon lukutaito toteutuu. Näitä ovat muun muassa
tiedontarpeen tunnistaminen, tiedonhankinta eri lähteistä, tiedon luotettavuuden
arvioiminen ja sen soveltaminen.
McKenzie (2003) esittelee informaatiokäytäntöjen (information practices) käsitteen,
joka hänen mukaansa huomioi paremmin tiedonhankinnan sosiaalisen luonteen kuin
informaatiokäyttäytymisen

käsite,

jota

hän

pitää

psykologisena.

McKenzien

informaatiokäytäntöjen mallissa on eroteltu tiedonhankinnan tavat ja vaiheet.
Tiedonhankinnan tapoja ovat lähteiden aktiivinen etsintä, aktiivinen selailu,
kohdentumaton toimintaympäristön havainnointi ja tiedon saaminen toisen henkilön
kautta. Tiedonhankinnan vaiheet ovat yhteyden ottaminen lähteisiin ja kanaviin
(connecting) ja vuorovaikutus niiden kanssa (interacting). Tiedonhankinnan tapojen
esiintymisjärjestys

vaihtelee

tilanteen

mukaan.

McKenzien

malli

osoittaa

suunnitelmallisen tiedonhankinnan olevan vain osa informaatiokäytäntöjä. Jos
tiedonhankinnassa esiintyy esteitä, ne voidaan ohittaa vaihtoehtoisilla tiedonhankinnan
tavoilla. (McKenzie 2003, 19, 25–36.)
Haasio ja Savolainen (2004) kritisoivat McKenzieta siitä, että hän on määritellyt
informaatiokäytäntöjen käsitteen vain yleisellä tasolla. McKenzie ei muun muassa
osoita eroa informaatiokäytäntöjen käsitteen ja muiden tiedonhankintatutkimuksessa
esiintyvien

käsitteiden

kuten

informaatiotoiminnan

(information

action)

tai

informaatiotoimintojen (information activities) käsitteisiin. (Haasio & Savolainen 2004,
36.) Niemelä (2006) puolestaan toteaa, että McKenzien mallista jää puuttumaan
tiedonlähteen tai tietyn kanavan käytöstä pidättäytyminen informaatiokäytäntönä.
Lisäksi McKenzien mallissa kaikki informaatiokäytännöt, yhtä lukuun ottamatta, ovat
toteutettavissa

suorassa

kontaktissa

tiedon

lähteeseen

tai

kanavaan,

joten

informaatiokäytäntöjen määritteleminen sosiaalisiksi ei olisi tämän mukaan perusteltua.
(Niemelä 2006, 108.)

2.6 Arkielämän tiedonhankinta ja informaatiolukutaito
Tutkimukseni

käsittelee

arkielämän

terveystiedon

lukutaitoa,

joten

on

tarkoituksenmukaista tarkastella miten tiedonhankintakäyttäytymistä on tutkittu
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arkielämän näkökulmasta. Arkielämän tiedonhankintaa (everyday life information
seeking) on tutkinut muun muassa Savolainen (1995) joka määrittelee sen seuraavasti:
Arkielämän

tiedonhankinta

on

erinäisten

tiedollisten

elementtien

hankkimista, joiden avulla ihmiset suunnistavat jokapäiväisessä elämässä
tai joiden avulla he ratkaisevat ongelmia, jotka eivät ole suoranaisessa
yhteydessä työtehtävien suorittamiseen. Tällaiset ongelmat voidaan
yhdistää monenlaisiin elämänalueisiin, kuten esimerkiksi kulutukseen ja
terveydenhoitoon. (Savolainen 1995, 266–267.)
Tämän tutkimuksen näkökulma arkielämän tiedonhankintaan keskittyy terveystiedon
hankinnan ympärille. Tutkimuksen tavoite on selvittää terveystiedon lukutaitoa, johon
kuuluu terveystiedon hankinnan lisäksi tiedon arvioinnin ja tiedon käytön näkökulmat.
Terveystiedon hankintaa ja arviointia ovat tutkineet muun muassa Ek ja Niemelä
(2010).
Terveystiedon lukutaidon osa-alueita tarkasteltaessa keskeiseksi nousee myös
informaatiolukutaidon (information literacy) käsite. Amerikkalaisen kirjastoseuran
(American Library Association 1989) määritelmän mukaan informaatiolukutaitoinen
henkilö kykenee tunnistamaan tiedontarpeen sekä paikantamaan, arvioimaan ja
käyttämään

tarvittavaa

tietoa

tehokkaasti.

Tällä

tavalla

määriteltynä

informaatiolukutaito on kokoelma taitoja, joita pystytään tarkoin menetelmin
mittaamaan. (American Library Association 1989.) Informaatiolukutaidon käsite on
herättänyt paljon keskustelua, varsinkin 2000-luvun alussa (Tuominen, Savolainen &
Talja

2005,

332).

Esimerkiksi

Grafstein

(2002)

ehdottaa

tieteenalakohtaista

informaatiolukutaidon opettamista, koska emme ole yleisesti informaatiolukutaitoisia,
vaan olemme informaatiolukutaitoisia jossakin asiassa. Näin informaatiolukutaito ei
olisi pelkästään kokoelma yksilön ominaisuuksia, vaan se ottaisi huomioon myös ne
tiedot ja taidot joita esiintyy ympäristössä, jossa yksilö toimii. (Grafstein 2002, 202.)
Myös Campbell (2008) on kartoittanut tutkimuksessaan informaatiolukutaidon
määritelmää 2000-luvulla. Informaatiolukutaitoa on pitkään tutkittu pääasiassa
akateemisesti koulutetun väestön kontekstissa ja Campbell pohtiikin voidaanko
Amerikkalaisen kirjastoseuran (American Library Association 1989) määritelmää
soveltaa koko väestöön. Hän korostaa, että jo sanana informaatiolukutaito jättää osan
maapallon väestöstä ja tiedosta ulkopuolelleen siinä, että se pitää sisällään vihjauksen
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luetusta

ja

kirjoitetusta

informaatiosta.

Silti

hän

näkee

yleisen

väestön

informaatiolukutaidon vastaavan melko hyvin kyseistä määritelmää, jos mietitään miten
ihmiset nykypäivänä saavat ja hakevat tietoa arkielämässään. Campbell miettii myös,
josko informaatiotaidoista kannattaisi informaatiolukutaidon sijaan käyttää termiä
informaatiopätevyys (information competency). (Campbell 2008, 17–20.)

2.7 Terveystiedon lukutaito ja arkielämän terveystiedon lukutaito
Aikaisemmin esitellylle terveyden lukutaidolle läheinen käsite on terveystiedon
lukutaito (health information literacy). Se yhdistää informaatiolukutaidon ja terveyden
lukutaidon käsitteet, kuten Lääketieteellisten kirjastojen yhdistys (Medical Library
Association 2003) on tehnyt määritelmässään terveystiedon lukutaidosta. Terveystiedon
lukutaito on tämän määritelmän mukaan
kokoelma taitoja, jotka ovat terveystiedon tarpeen tunnistaminen, sopivien
tiedonlähteiden paikantaminen ja relevantin tiedon hakeminen niistä,
saadun tiedon laadun arvioiminen ja sen soveltaminen tiettyyn tilanteeseen
sekä saadun tiedon analysoiminen, ymmärtäminen ja käyttäminen hyvien
terveyspäätösten tekemiseksi (Medical Library Association 2003.)
Terveystiedon lukutaito voidaan jakaa kolmeen tasoon: perustavaan, vuorovaikutteiseen
ja kriittiseen terveystiedon lukutaitoon. Perustavassa terveystiedon lukutaidossa
terveysviestinnän välittämä informaatio on tarjolla ja yksilö kokee ymmärtävänsä sen
sisällön, mutta tiedon vastaanottaminen on lähinnä passiivista. Vuorovaikutteisessa
terveystiedon lukutaidossa tiedon ymmärtämisen lisäksi yksilö on kognitiivisesti
kyvykäs ja hänen on mahdollista toimia saadun terveystiedon edellyttämällä tavalla.
Kriittiseen terveystiedon lukutaitoon kuuluu edellisten tasojen lisäksi kyky arvioida
terveystietoa kriittisesti. (Niemelä ym. 2012b, 153.)
Alhaisella terveyden lukutaidolla on todettu olevan yhteys terveysongelmiin ja
negatiiviseen terveyskäyttäytymiseen useissa tutkimuksissa. (Paasche-Orlow & Wolf
2007, DeWalt ym. 2004). Lisäksi alhaisen terveyden lukutaidon on todettu liittyvän
sosioekonomisiin tekijöihin kuten koulutukseen, etniseen taustaan ja ikään (Brown,
Prisuta, Jacobs & Campbell 1996; tässä Paasche-Orlow & Wolf 2007, 19–20, Kutner,
Greenberg, Jin & Paulsen 2006). Eriksson-Backa ym. (2012) ovat tutkineet
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terveystiedon lukutaidon yhteyttä vanhusten terveyteen, mutta nuorten terveyden ja
terveystiedon lukutaidon yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu.
Edellä määritellyt terveyden lukutaito ja terveystiedon lukutaito ovat läheisesti
yhteydessä, mutta eroavat toisistaan siinä, että edellinen esiintyy useimmin lääke- ja
hoitotieteessä,

kun

taas

jälkimmäinen

on

enemmän

yhteyksissä

informaatiotutkimukseen (Niemelä ym. 2012a, 127). Tässä tutkimuksessa keskeinen
käsite

onkin

terveystiedon

lukutaito,

koska

tutkimuksen

lähtökohtana

on

informaatiotutkimus eikä hoitotiede. Käsitteet ovat kuitenkin niin läheisesti yhteydessä,
että on tarkoituksenmukaista esitellä myös terveyden lukutaidosta tehtyä tutkimusta.
Terveystiedon lukutaito käsitetään tässä tutkimuksessa Amerikkalaisen kirjastoseuran
määritelmän mukaisesti (ks. s. 20).
Arkielämän tiedonhankinnan ja informaatiokäyttäytymisen tutkimusta on tehty jo
pidempään, mutta terveystiedon lukutaidon yhteyteen arkielämän käsite on lisätty vasta
hiljattain. Eriksson-Backa (2010) ehdotti arkielämän käsitteen liittämistä terveystiedon
lukutaitoon tutkimuksessaan ikääntyneiden ruotsinkielisten suomalaisten terveystiedon
lukutaidosta, sillä hän toteaa terveystiedon esiintyvän usein sellaisten kontekstien, joissa
terveystiedon lukutaitoa on aikaisemmin tutkittu, ulkopuolella. Tällaisia ovat muun
muassa terveydenhoitoympäristö, koulutusjärjestelmä ja kirjastot. (Eriksson-Backa
2010, 183.)
Myös Niemelä ym. (2012a, 126) asettavat terveystiedon lukutaidon arkielämän
kontekstiin, jossa se nähdään konseptina maallikkojen yleisten ja ei-ammatillisten
terveystietoon liittyvien kykyjen tarkasteluun. Arjen terveystiedon lukutaidon tärkeys
korostuu terveyskasvatuksessa, jonka lähtökohtana on taata kansalaisille tasa-arvoinen
asema terveystiedon saavutettavuuteen. Tasa-arvon toteutumatta jääminen tarkoittaa
terveysongelmien kasautumista vähemmän koulutetuille ja huonotuloisille, mikä lisää
yhteiskunnan eriarvoistumista. Niemelä ym. (2012b) ehdottavatkin, että tämän
estämiseksi arkielämän terveystiedon lukutaito tulisi ymmärtää kansalaistaidoksi.
(Niemelä ym. 2012b, 155.)
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3 AIKAISEMPAA TUTKIMUSTA AIHEPIIRISTÄ
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni aihepiiristä aiemmin tehtyä tutkimusta. Mukana on
sekä kansainvälistä että kotimaista tutkimusta terveystiedon hankinnasta, terveyden
lukutaidosta ja terveystiedon lukutaidosta. Terveystiedon hankintaa ovat tutkineet muun
muassa Ek ja Niemelä (2010). Terveyden lukutaidosta on tehty useita kansainvälistä
tutkimuksia ja sitä mittaamaan on kehitetty useita testejä (Ivanitskaya, O’Boyle &
Casey 2006, Parker, Baker, Williams & Nurss 1995, Murphy, Davis, Long, Jackson &
Decker 1993). Terveystiedon lukutaito on verrattain uusi käsite, jonka tutkimus on
rajoittunut lääketieteellisiin ja koulutukseen liittyviin konteksteihin. Arkielämän
terveystiedon lukutaito on myös uusi käsite informaatiotutkimuksen alalla, (ErikssonBacka 2012.) mutta Suomessa siitä on tehty jo parikin tutkimusta. (Eriksson-Backa
2010, Eriksson-Backa ym. 2012, Niemelä ym. 2012a).
Terveystiedon hankintaa ovat tutkineet muun muassa Ek ja Niemelä (2010), joiden
tutkimuksessa selvitettiin internetin suosiota terveystiedon lähteenä vuosina 2001 ja
2009. Tutkimuksessa selvisi, että internet kasvatti suosiotaan 18–65-vuotiaiden
keskuudessa tutkitulla ajanjaksolla terveystiedon lähteenä. Internetin terveystiedon
hankinnassa oli tutkimuksen mukaan eroja tutkittavien välillä. Naiset käyttivät
enemmän terveystiedon sivustoja kuin miehet. Lisäksi alhainen koulutustaso ja
terveydelliset seikat, kuten korkea painoindeksi (Body Mass Index, BMI) vaikuttivat
negatiivisesti internetin käyttöön terveystiedon lähteenä. Terveystiedon lähteiden
luotettavuuden arviointi tuotti vaikeuksia kolmannekselle tutkittavista. (Ek & Niemelä
2010, 6.)
Yhdysvaltojen opetusministeriö (U.S. Department of Education) suoritti vuonna 2003
Yhdysvaltojen ensimmäisen valtakunnallisen aikuisten lukutaitoa mittaavan hankkeen
(National Assessment of Adult Literacy, NAAL), jossa mitattiin myös terveyden
lukutaitoa. Hanke toteutettiin 19 000:lle 16 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle
amerikkalaiselle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä ja haastattelua. Terveyden
lukutaidon taso jaettiin neljään ryhmään: alle normaalin, normaali, keskitasoinen ja
hyvä terveyden lukutaito. Tulosten perusteella selvisi, että 16–18-vuotiailla oli
epätodennäköisemmin hyvä terveydenlukutaito kuin 25–39- tai 50–64-vuotiailla. Muita
terveyden lukutaitoon vaikuttavia tekijöitä iän lisäksi olivat etninen tausta,
koulutustausta, sukupuoli, kielitaito ja varallisuus. (Kutner ym. 2006, iii–v, 13.)
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Ivanitskaya ym. (2006) ovat kehittäneet testin (Research Readiness Self-Assessment,
RRSA), jolla voidaan mitata yliopisto-opiskelijoiden terveystiedon lukutaitoa. Testi
perustuu Korkeakoulu- ja tutkimuskirjastojen yhdistyksen (Association of College and
Research Libraries) korkeakoulutukselle laatimiin informaatiolukutaidon standardeihin.
Näiden viiden standardin mukaan informaatiolukutaitoinen opiskelija
- hakee tarvitsemansa tiedon tehokkaasti
- arvioi tietoja ja tietolähteitä kriittisesti ja liittää uuden tiedon omiin
pohjatietoihinsa ja arvojärjestelmäänsä
- käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti hyväkseen
saavuttaakseen tietyn tavoitteen
- ymmärtää niitä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia
kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon käyttöön sekä käyttää tietoa eettisesti ja
laillisesti oikein. (Association of College and Research Libraries 2000, 2–
3).
Tutkimuksessa (Ivanitskaya ym. 2006) käytetty RRSA-testi muodostui verkkokyselystä,
jossa oli ongelmanratkaisu- ja monivalintakysymyksiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat,
että opiskelijat helposti yliarvioivat terveystiedon lukutaidon tasonsa. Tämän lisäksi
heillä oli ongelmia suorittaa vaativia tiedonhakuja, arvioida tiedon luotettavuutta ja
tehdä eroa erilaisten lähteiden välillä. (Ivanitskaya ym. 2006.) Muita laajasti käytettyjä
terveyden peruslukutaitoa mittaavia testejä ovat muun muassa funktionaalista
aikuisväestön terveyden lukutaitoa mittaava TOFLA (Test of Functional Health
Literacy in Adults, Parker ym. 1995) sekä aikuisväestön lääketieteen lukutaitoa mittaava
REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine, Murphy ym. 1993).
Edellä mainitut testit, kuten myös muut terveystietoa mittaamaan kehitellyt mittarit
soveltuvat huonosti suomalaisten terveystiedon lukutaidon mittaamiseen. Esimerkiksi
lääketieteellisten termien ääneen lukeminen ei ole meillä kannattavaa, johtuen suomen
kielen ominaispiirteistä. Suomessa on kuitenkin oleellista kysyä vastaajilta onko heillä
todettu lukihäiriö. Tämä olennainen kysymys puuttuu monesta tähän asti kehitellystä
kansainvälisestä testistä. (Niemelä ym. 2012b, 157.)
Eriksson-Backa (2010) on tutkinut ikääntyvien ruotsinkielisten suomalaisten arkielämän
terveystiedon lukutaitoa. Tutkimusjoukkona oli 46 ruotsinkielistä 65–85-vuotiasta
suomalaista. Kyselyllä selvitettiin vastaajien terveystiedon tarpeita, terveystiedon
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hankintaa ja ymmärtämistä, tiedonhankinnan lähteitä ja saadun tiedon laadun arviointia.
Laadun arviointi tuotti eniten vaikeuksia vastaajille ja tiedon ymmärtämisessä oli jonkin
verran ongelmia. Muilta osin vastaajien terveystiedon lukutaidossa ei ollut suurempia
puutteita. (Eriksson-Backa 2010, 184–192.)
Eriksson-Backa ym. (2012) jatkoivat tutkimusta ikääntyneiden suomalaisten arkielämän
terveystiedon lukutaidosta. Heidän myöhemmän tutkimuksensa kohderyhmänä olivat
65–79-vuotiaat

suomalaiset,

jotka

valittiin

tutkimukseen

väestörekisteristä

satunnaisotannalla. Kyselynä toteutetun tutkimuksen vastauksista (n= 281) kävi ilmi,
että terveystiedon hankintaan ja käyttöön oli huonommat edellytykset niillä vanhuksilla,
joilla oli alhainen koulutustaso, heikko terveydentila tai jotka eivät olleet kiinnostuneita
tai aktiivisia etsimään terveystietoa. Eriksson-Backa ym. (2012) painottavat, että näihin
kategorioihin lukeutuville ihmisille tulisi tarjota terveystietoa helposti lähestyttävällä
tavalla. (Eriksson-Backa ym. 2012, 85–92.)
Niemelä ym. (2012a) ovat kehittäneet aiemmin esitellyn Lääketieteellisten kirjastojen
yhdistyksen (1989) terveystiedon lukutaidon määritelmän (ks. s. 20) pohjalta
seulontavälineen mittaamaan arkielämän terveystiedon lukutaitoa. Seulontaväline
koostuu kymmenestä terveystietoa koskevasta väittämästä, joiden avulla arvioidaan
vastaajien kykyä ja motivaatiota etsiä, arvioida ja käyttää terveystietoa. Väittämät on
esitetty Likert–asteikolla, jolloin 1 on vahvasti eri mieltä ja 5 on vahvasti samaa mieltä
(taulukko 1, s. 25, ks. myös liite 1 s. 87). (Niemelä ym. 2012a, 127–129.)
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Taulukko 1. Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontaväline (Niemelä, Ek,
Eriksson-Backa & Huotari 2012a).
Ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto
1 = täysin eri mieltä

5 = täysin samaa mieltä

1. On tärkeä saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista.

1 2 3 4 5

2. Tiedän mistä voi hankkia terveyttä käsittelevää tietoa.

1 2 3 4 5

3. Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä.

1 2 3 4 5

4. On vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdistä ja kirjoista)
terveyttä käsittelevää tietoa.

1 2 3 4 5

5. On vaikea löytää Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa.

1 2 3 4 5

6. On helppo arvioida painettujen lähteiden (lehtien ja kirjojen)
terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta.

1 2 3 4 5

7. On helppo arvioida Internetin terveyttä käsittelevän tiedon
luotettavuutta.

1 2 3 4 5

8. On usein vaikea ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä
sanoja tai lauseita.

1 2 3 4 5

9. Sovellan terveyttä käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisteni elämään. 1 2 3 4 5
10.On vaikea tietää, ketä uskoa terveysasioissa.

1 2 3 4 5

Terveystiedon lukutaitoa mittaava seulontaväline kehitettiin Suomen Akatemian
SALVE–tutkimusohjelman

PrevMetSyn–konsortion

hankkeeseen,

joka

pyrkii

ehkäisemään metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta. Tavoitteena oli kehittää
suomalaiseen kulttuuriin soveltuva arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontaväline,
jota voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa ennaltaehkäisevässä terveydenhuoltotyössä.
Itse arviointi valittiin seulontavälineen menetelmäksi, koska se on mahdollista suorittaa
suurelle osallistujamäärälle ja tulosten analysoiminen on melko helppoa. (Niemelä ym.
2012b, 158.)
Niemelä ym. (2012a) testasivat kehittämäänsä seulontavälinettä vuonna 2011
tutkimuksessa, jossa vastaajina oli 217 oululaisen lukion opiskelijaa. Opiskelijat olivat
iältään

17–20-vuotiaita.

Kyselylomakkeessa

kysyttiin

terveystiedon

lukutaidon

väittämien lisäksi minkälaista terveystietoa nuoret hakivat sekä oliko heillä todettu
lukihäiriötä. Tuloksista ilmenee, että vastaajat voitiin jakaa ryhmiin terveystiedon
lukutaidon tason perusteella. Lukiolaisten terveystiedon lukutaitoon selkeimmin
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vaikuttavat tekijät olivat sukupuoli ja ikä. Naisopiskelijat olivat miesopiskelijoita
motivoituneempia hakemaan terveystietoa ja he hakivat sitä useista eri lähteistä. Iän
vaikutus näkyi siten, että vanhemmilla opiskelijoilla oli useammin vaikeuksia tietää ketä
uskoa terveysasioissa kuin nuoremmilla opiskelijoilla. (emt., 128–130.)
Niemelä ym. (2012a) ehdottavat tekemänsä tutkimuksen pohjalta neljää terveystiedon
lukutaidon väittämää käytettäväksi jatkossa mittarina arkielämän terveystiedon
lukutaidosta. Nämä lyhennetyn terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämät
(numerot 3,7, 8, 10, ks. taulukko 2, s. 40) mittaavat motivaatiota hakea terveystietoa,
kykyä arvioida terveysaiheista tietoa, luottamusta tietää ketä uskoa terveysasioissa ja
olennaisia terveystiedon lukutaidon taitoja. Motivaation, arvioinnin, luottamuksen ja
perustaitojen avulla voidaan tehdä jakoa niiden välille joilla on hyvä terveystiedon
lukutaito ja niiden joilla se on puutteellista, ja jotka näin ollen hyötyisivät terveystiedon
lukutaidon ohjauksesta. Niemelä ym. (2012a) mainitsevat tutkimuksen haasteeksi sen,
että nuoret saattavat tällaisessa itsearviointia vaativassa tehtävässä yliarvioida taitonsa
vastatessaan. (Niemelä ym. 2012a, 129–132.)
Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskiössä on arkielämän terveystiedon
lukutaito.

Arkielämän

terveystiedon

lukutaito

muotoutuu

neljästä

tekijästä:

motivaatiosta hakea terveystietoa, kyvystä arvioida terveystiedon luotettavuutta,
luottamuksesta tietää ketä uskoa terveysasioissa ja terveystiedon lukutaidon
perustaidoista (kuvio 1).

Kuvio 1. Arkielämän terveystiedon lukutaidon teoreettinen viitekehys.
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Terveystiedon lukutaito yhdistää terveystieteistä tulevan terveyden lukutaidon ja
informaatiotutkimuksen puolelta tulevan informaatiolukutaidon siten, että siihen
sisältyy

terveyden

ylläpitämiseen

vaadittavien

taitojen,

kuten

terveydenhoitohenkilökunnan antamien ohjeiden ymmärtämisen lisäksi terveystiedon
tarpeen tunnistaminen, terveystiedon lähteiden paikantaminen ja tarvittavan tiedon
etsiminen niistä, tiedon luotettavuuden arviointi sekä tiedon tehokas käyttö hyvien
terveyspäätösten tekemiseksi.
Informaatiotutkimuksessa
informaatiokäyttäytymisen

ihmisten
näkökulmasta.

käyttäytymistä

tarkastellaan

Informaatiokäyttäytymistä

on

kaikki

käyttäytyminen, joka liittyy tiedontarpeisiin ja -lähteisiin, tiedonkanaviin sekä
tiedonhankintaan

ja

–käyttöön,

ja

se

voi

olla

aktiivista

tai

passiivista.

Informaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja
koulutustaso. Terveystieteille keskeinen terveyskäyttäytymisen käsite puolestaan näkee
ihmisen käyttäytymisen tekijänä, joka vaikuttaa hänen terveydentilaansa riippuen hänen
tekemistään terveyteen liittyvistä valinnoista. Valinnat voivat olla positiivisia kuten
säännöllinen liikunnan harrastaminen tai negatiivisia kuten tupakointi. Tämän
tutkimuksen tavoite on selvittää arkielämän terveystiedon lukutaidon suhdetta
terveyskäyttäytymiseen, terveydentilaan ja demografisiin tekijöihin.

28

4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS
Tutkimuksen

empiirisen

toteutuksen

kuvaus

kattaa

tutkimuksen

tarkoituksen

kuvauksen, tutkimusmenetelmän ja tutkimusaineiston esittelyn sekä aineiston käsittelyn
ja tilastollisen analyysin kuvauksen.

Tutkimusaineisto on sekundaariaineisto, joten

tutkimusprosessin kulku on normaalista poikkeava. Tästä johtuen en ole osallistunut
aineistonkeruun suunnittelun ja itse aineistonkeruun vaiheisiin, vaan niiden kuvaus
perustuu kolmannelta osapuolelta saatuun tietoon. Tutkimusaineiston keruu ja keruun
suunnittelu ovat kuitenkin tärkeitä vaiheita tutkimuksen onnistumisen kannalta, joten ne
pyritään kuvaamaan kaikesta huolimatta niin tarkasti kuin se on ollut mahdollista.

4.1 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä arkielämän terveystiedon
lukutaidosta ja sen mittaamiseen kehitetyn seulontavälineen käytöstä. Seulontavälineen
avulla selvitetään tutkittavien eli kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon
tasoa.

Lisäksi

tutkimuksessa

selvitetään

terveystiedon

lukutaidon

yhteyttä

kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymiseen (alkoholinkäyttöön ja tupakointiin) ja
terveydentilaan (koettuun terveyteen, ylipainoon ja masennukseen). Terveystiedon
lukutaitoa tarkastellaan myös yhteydessä tutkittavien taustatekijöihin, muun muassa
koulutustasoon. Myös lyhennetty terveystiedon lukutaidon seulontaväline on otettu
mukaan tutkimukseen ja sillä testataan muun muassa masentuneiden nuorten
terveystiedon lukutaitoa. Tutkimuskysymykset on esitetty alaluvussa 1.1 (s. 9).

4.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tutkimuksessa

käytetään

kvantitatiivista

eli

määrällistä

tutkimusotetta.

Tutkimusaineisto on sekundaariaineisto, joka on kerätty MOPO-tutkimus- ja
kehittämishankkeen tutkimusta varten ja tutkimusmenetelmänä on käytetty kontrolloitua
kyselyä.

Aineisto

analysoidaan

tilastollisilla

menetelmillä,

ristiintaulukoinneilla ja tilastollisen merkitsevyyden testeillä.

muun

muassa
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4.2.1 MOPO-tutkimus- ja kehittämishanke
MOPO-tutkimus- ja kehittämishanke toteutetaan vuosina 2009–2015 ja sen tavoite on
liikuntaan aktivoimisen kautta ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä yhteiskunnasta.
Hankkeen päätoteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikka ja Oulun
yliopisto. Mukana ovat myös muun muassa Oulun yliopistosta lääketieteen tekniikka,
terveystieteiden

laitos,

tietotekniikan

osasto

ja

informaatiotutkimuksen

ja

kulttuuriantropologian oppiaineet. Hanke toteutetaan keskeisessä yhteistyössä Oulun
kaupungin liikuntatoimen, Virpiniemen liikuntaopiston ja Puolustusvoimien kanssa.
Hankkeessa on myös useita yhteistyöyrityksiä, muun muassa Ludocraft Oy ja Oulun
Diakonissalaitoksen Säätiö. (MOPO - Kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisy 2012, 3.)
MOPO-hankekokonaisuuden taustalla on huoli nuorten miesten syrjäytymisen
lisääntymisestä.

Yhä

useampi

nuori

saa

lykkäystä

tai

vapautuksen

varusmiespalveluksesta terveyssyiden takia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu,
ettei terveysviestintä nykyisellään ole riittävää nuorten miesten aktivointiin. MOPOhanke pyrkiikin kehittämään uusia menetelmiä ja palveluita, jotka hyödyntävät nuorten
osallistumista ja edistävät näin aktivoitumista. Hankkeen päämääränä on tuottaa uutta
tietoa muun muassa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteista, elintavoista ja
informaatiokäyttäytymisestä. Hankkeessa kehitetään nuorille tuttuja teknologioita
hyödyntävä palvelu, joka aktivoi nuoria fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. (emt.,
4.)
MOPO-hanke on monialaisuudessa ja monitieteellisyydessään poikkeuksellinen
projekti. Palvelun kehittämisessä on hyödynnetty tausta-aineistoa, jota on kerätty usean
vuoden ajan ennen projektin käynnistymistä. Uutta on myös se, miten palvelun
kehittämisessä on huomioitu sen käyttäjien kulttuuri, elämäntyyli ja arki. Hankkeessa
syntyviä tuloksia voidaan hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeen
fokus

on

nuorten

miesten

terveellisten

elämäntapojen

edistämisessä,

mutta

palvelukonseptia voidaan soveltaa myös muihin ikäryhmiin. Tutkimustietoa voidaan
lisäksi

hyödyntää

sellaisessa

sosiaali-

ja

terveydenhuollon

ammattilaisten

koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa, joka edistää nuorten aikuisten
hyvinvointia. Projektin päämääränä on saada implementoitua pysyvästi kuntasektorin
palveluihin nuorten palvelunohjaukseen ja liikuntaan aktivoimiseen liittyviä hyviä
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käytäntöjä. (MOPO - Kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisy 2012, 16.)
MOPO-hankkeen tutkimustietoa on kerätty Oulun kutsunnoissa vuodesta 2009 alkaen
kyselyillä, haastatteluilla, fyysisen kunnon mittauksilla ja Puolustusvoimien keräämistä
terveystiedoista.

Tutkimuksessa

on

selvitetty

nuorten

miesten

hyvinvointia,

liikuntasuhteita, elintapoja, informaatiokäyttäytymistä ja kulttuureja. Tutkimukseen
osallistuminen on ollut vapaaehtoista. (emt., 5.)
MOPO-hankkeen tutkimus on saanut hyväksyvän lausunnon Pohjois–Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin eettiseltä lautakunnalta. Lausunnon mukaan kaikki tutkimuksen
osapuolet ovat esittäneet tarvittavat luvat tutkimuksen suorittamiseen. Tutkittaville on
kerrottu tutkimuksesta kirjallisesti ja suullisesti. Jaettu informaatio kuvaa tutkimusta,
sen tavoitteita ja suorittamista sekä mahdollisia haittavaikutuksia tai riskejä tutkittaville.
Siitä käy myös ilmi, että osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja että
tutkittavilla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai perua osallistumisensa milloin
tahansa, ilman että se vaikuttaa millään tavalla heidän terveydenhoitoonsa tai
asevelvollisuuden suorittamiseen. Lisäksi tutkittavia on pyydetty allekirjoittamaan
kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Kaikki tiedot tutkittavista ovat
luottamuksellisia eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tutkittavien
henkilötiedot suojataan numerokoodeilla. (Ahola ym. 2013, 3.)

4.2.2 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä
Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän päämääränä on ilmiöiden selittäminen ja
ennustaminen.

Tyypillisiä

menetelmiä

kvantitatiiviselle

tutkimusotteelle

ovat

eksperimentaaliset asetelmat ja systemaattiset havainnoinnit sekä strukturoidut kyselyja haastattelumenetelmät. Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa keskeisintä ovat teorian
muodostus,

käsitteiden

määritteleminen

ja

niiden

operationalisoiminen

sekä

mahdollisesti myös hypoteesien muodostaminen ja niiden testaus. (Hirsjärvi & Hurme
1980, 15; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 139–140.) Tässä tutkimuksessa
käytetään kvantitatiivista tutkimusotetta, koska tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa
tutkittavaa ilmiötä eli kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tasoa ja
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selvittää onko sillä yhteyttä tutkittavien terveyteen. Tutkimusaineisto on kerätty
kyselytutkimuksella, jota esittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

4.2.3 Tutkimusmenetelmänä kysely
Tutkimusaineiston keruuta varten on olemassa useita eri menetelmiä. Kysely on
keskeinen menetelmä survey–tutkimuksessa, jolle on tyypillistä tietystä perusjoukosta
poimittu otos yksilöitä, joilta jokaiselta kerätään sama aineisto strukturoidussa
muodossa. Tärkeää survey–tutkimuksessa on kerätä aineisto standardoidusti eli asioita
on kysyttävä jokaiselta vastaajalta täysin samalla tavalla. Survey–tutkimuksen aineisto
käsitellään yleensä määrällisin menetelmin. (Hirsjärvi 2009, 193–194.)
Kyselytutkimuksen etuina voidaan nähdä mahdollisuus laajan tutkimusaineiston
keräämiseen. Vastaajia voidaan saada vähäiselläkin vaivannäöllä paljon ja heille
voidaan esittää paljon kysymyksiä. Kustannukset ja aikataulu on mahdollista kartoittaa
tarkasti. Myös aineiston tallentaminen analysoitavaan muotoon voidaan toteuttaa
nopealla aikataululla, jos kyselylomake on suunniteltu huolellisesti. Aineiston
analyysiin on jo entuudestaan olemassa olevia analyysimenetelmiä, joten tutkijan ei
tarvitse kehittää niitä itse. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.)
Kyselytutkimus ei ole tutkimusmenetelmänä täysin ongelmaton. Aineiston analyysin
tuloksia voi olla ensinnäkin vaikea tulkita. Toisekseen tutkija ei voi missään vaiheessa
olla täysin varma, ovatko vastaajat vastanneet rehellisesti ja huolellisesti kysymyksiin.
Kyselyn toteutuksen onnistumiseen vastaajan näkökulmasta on myös vaikeaa saada
vastausta ja kysymykset voidaankin
ennakkoymmärrystä

kysyttävistä

ymmärtää väärin. Myöskään vastaajien

asioista

ei

voida

selvittää.

Onnistuneen

kysymyslomakkeen laatiminen on aikaa ja taitoa vaativa prosessi, johon tutkijalla ei
välttämättä ole aina valmiuksia. Kyselytutkimuksen ongelmaksi voi muotoutua myös
vastaamattomuus, joka noustessaan liian suureksi voi vaikuttaa tutkimuksen
validiteettiin ratkaisevasti. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.)
Kysely voidaan toteuttaa joko posti- tai verkkokyselynä tai kontrolloituna kyselynä.
Posti- tai verkkokyselyssä tutkija lähettää kyselylomakkeet postissa vastaajille tai laatii
sähköisen kyselyn, jonka linkin hän lähettää esimerkiksi vastaajien sähköpostiin. Tämän
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menettelyn etuna on nopeus ja vaivaton aineiston saanti, mutta haittapuolena kato voi
nousta liian suureksi. Valikoimattomalle joukolle lähetetystä kyselystä saadaan yleensä
parhaimmillaankin vastausprosentiksi vain 30–40 %. Korkeampaan vastausprosenttiin
voidaan päästä suuntaamalla kysely jollekin tietylle erityisryhmälle. Kontrolloidut
kyselyt voidaan jakaa informoituihin kyselyihin ja henkilökohtaisesti tarkistettuihin
kyselyihin. Informoidussa kyselyssä tutkija vie henkilökohtaisesti kyselylomakkeen
vastaajille, esimerkiksi kouluihin tai työpaikoille. Tällöin tutkija pystyy samalla
kertomaan vastaajille kyselyn tarkoituksesta, selittämään sen sisältöä ja vastaamaan
mahdollisiin kysymyksiin. Vastaajat täyttävät kyselyt omalla ajallaan ja palauttavat
kyselyt sovitusti. Henkilökohtaisesti tarkastetussa kyselyssä tutkija on postittanut
kyselylomakkeet vastaajille etukäteen ja käy lopuksi noutamassa täytetyt kyselyt.
Tällöin hän voi tarkastaa lomakkeet ja kysyä vielä lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2009,
197.)
MOPO-hankkeen kyselyaineisto on kerätty kontrolloidulla kyselyllä ja siihen on
sovellettu

informoidun

kyselyn

menetelmää.

Tutkijat

ovat

olleet

mukana

kutsuntatilaisuuksissa, joissa he ovat jakaneet kyselylomakkeet vastaajille, jotka ovat
täyttäneet ne paikanpäällä. Vastaajille annettiin kyselylomakkeen kanssa erillinen
suostumuslomake, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, ja joka tuli
palauttaa allekirjoitettuna kyselylomakkeen kanssa. Kyselylomake sisälsi sekä
laadullisia avoimia kysymyksiä että määrällisesti

mitattavia monivalinta- ja

asteikkotyyppisiä kysymyksiä. Tähän tutkimukseen valikoidut kysymykset (liite 1)
olivat monivalinta- ja asteikkotyyppisiä kysymyksiä, joten aineiston analyysi oli
tarkoituksen mukaista suorittaa tilastollisilla menetelmillä. Puolustusvoimat puolestaan
kerää kutsunnanalaisista tiedot siten, että ennen kutsuntatilaisuuksia kutsunnoista
vastaava

aluetoimisto

lähettää

kutsunnanalaisille

kyselylomakkeen,

jossa

on

kysymyksiä heidän terveydentilastaan ja ohjeet lomakkeen täyttämiseen (liite 2).
Lisäksi

kutsunnanalaiset

ennakkoterveystarkastuksessa,

ovat

velvollisia

jossa

käymään

lääkäri

Puolustusvoimien terveystietolomakkeeseen (liite 3).

täyttää

ohjeiden
heidän

mukaisessa

terveystietonsa
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4.2.4 Sekundaariaineisto
Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on minulle sekundaariaineisto, koska en ole ollut
mukana aineistonkeruussa tai keruun suunnittelussa. Osallistuin kuitenkin aineiston
tallentamiseen lokakuun 2012 ajan. Aineiston keruun suorittamisesta olen saanut tietoa
siitä vastanneilta tutkijoilta. MOPO-hankkeen hyvinvointikysely suoritettiin syksyllä
2012 kaikille (n = 1409) Oulun alueen kutsuntaikäisille miehille, joista noin 60
prosenttia (n = 856) vastasi kyselyyn ja antoi suostumuksen tutkimukseen
osallistumiseen.
Kyselyaineistosta (liite 1) tämän tutkimuksen tutkimusongelmaan vastaamaan valittiin
terveystiedon lukutaitoa mittaava kysymys (numero 84), kysymys itse koetusta
terveydentilasta (numero 28) ja masentuneisuutta mittaava mielialatesti (kysymykset
37–49) sekä vastaajien taustatietoja kuvaavat asumismuoto ja päätoimi. Aineiston
toinen

osa

koostuu

terveystiedoista,

Puolustusvoimien

joista

tässä

kutsuntaikäisistä

miehistä

tutkimuksessa

on

keräämistä
hyödynnetty

ennakkoterveydentarkastuksessa mitattua painoindeksiä (Body Mass Index, BMI) sekä
terveydentilan kyselyssä selvitettyä tupakointitottumusta ja vastaajien taustatietoja
kuvaavia ikää, koulutustasoa ja valmistumisvuotta (liitteet 2 ja 3).
Tutkimusaineistot voidaan jakaa primaari- ja sekundaariaineistoihin. Primaariaineisto
on tutkijan itsensä keräämää havaintoaineistoa, joka sisältää välitöntä tietoa
tutkimuskohteesta. Sekundaariaineistoksi kutsutaan sellaista aineistoa, joka on jonkun
muun kuin tutkijan itsensä keräämä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 186)
mainitsevat esimerkkinä tällaisesta aineistosta suurten projektien yhteydessä kerätyt
aineistot, jotka saattavat sisältää paljon analysoimatonta materiaalia. Tällaisissa
tilanteissa projektille on olennaista hyötyä siitä, että tutkijat voivat ottaa osan aineistoa
analysoitavakseen. Kirjoittajat toteavatkin, että tällaista analysoimatonta materiaalia voi
olla tutkimuslaitosten ja projektien hallussa suuria määriä odottamassa käsittelyä.
(Hirsjärvi ym. 2009, 186.)
Hirsjärvi ym. (2009) jakavat valmiit aineistot viiteen luokkaan: 1) viralliset tilastot ja
tilastorekisterit, 2) tilastotietokannat, 3) arkistojen materiaalit, 4) aiempien tutkimusten
tuottamat materiaalit ja 5) muut dokumenttiaineistot. Tällaisia valmiita aineistoja
käytettäessä on erittäin tärkeää muistaa lähdekritiikki. Tämä tarkoittaa, että aineiston
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luotettavuutta on punnittava tarkasti. Valmiita aineistoja täytyy usein myös muokata,
yhdistellä ja tulkita, jotta vertailujen tekeminen olisi mahdollista (Hirsjärvi ym. 2009,
187–189.)
Valmiiden aineistojen suuresta määrästä huolimatta niitä käytetään tutkimuksessa
melko vähän. Tämä voi johtua useista eri seikoista. Ensinnäkin valmiiden aineistojen
olemassaoloa ei välttämättä tiedetä, eikä omaan tutkimusalaan kuuluvia valmiita
aineistoja osata etsiä. Toiseksi saatetaan ajatella, että valmiit aineistot vaativat erityisen
paljon työtä, koska niitä on usein muokattava omaan tutkimukseen sopiviksi. Lisäksi
ongelmaksi voi nousta aloittelevan tutkijan arkuus ottaa yhteyttä laitoksiin tai
henkilöihin, joiden hallussa valmiita aineistoja on. Usein tutkijat myös haluavat kerätä
itse

oman

aineistonsa,

koska

pystyvät

silloin

vaikuttamaan

sen

sisältöön.

Tutkimusprosessi on myös aina uuden oppimista, joten tutkija voi haluta testata jotain
uutta

tutkimusmenetelmää

itsenäisesti

ja

osoittaa

näin

hallitsevansa

jonkin

tiedonkeruumenetelmän. Valmiit aineistot ovat myös tavallaan persoonattomampia kuin
itse kerätyt aineistot, koska niitä käytettäessä tutkija ei pääse samalla tavalla lähelle
tutkivia henkilöitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 189–190.)
Sekundaariaineiston haasteista huolimatta sen käyttö on tässä tutkimuksessa perusteltua.
Tutkimusongelma ja -kysymykset ovat muotoutuneet jo olemassa olevan aineiston
pohjalta, joten niihin tullaan saamaan vastaukset aineistonanalyysin avulla. Lisäksi
tutkimuksen kontribuutio on selkeä, sillä kutsuntaikäisten miesten terveystiedon
lukutaitoa ja terveystiedon lukutaidon yhteyttä terveydentilaan ei ole aiemmin tutkittu.
On totta, että valmiin aineiston käyttö sulkee pois henkilökohtaisen kontaktin
tutkittavien kanssa, mutta osallistuessani aineiston tallennukseen sain käsityksen
kyselylomakkeesta, sen ominaisuuksista ja haasteista, sekä itse tutkittavista heidän
vastaustensa kautta. Sekundaariaineiston käytön hyöty tässä tutkimuksessa näkyy myös
aineiston laajuudessa. MOPO-hankkeen kautta saatu aineisto on merkittävästi
kattavampi ja monipuolisempi, kuin mitä minulla olisi itse ollut mahdollista
opinnäytetyöhöni kerätä.
Tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa triangulaatiolla eli käyttämällä useita eri
menetelmiä yhdessä. Triangulaatiota on neljää eri tyyppiä: 1) menetelmätriangulaatio,
2) tutkijatriangulaatio, 3) teoriatriangulaatio ja 4) aineistotriangluaatio (Denzin 1989,
236–237). Tässä tutkimuksessa toteutuu aineistotriangulaatio eli useamman aineiston
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käyttö samassa tutkimuksessa, sillä MOPO-hankkeen kyselytutkimuksen aineiston
lisäksi tutkimuksen aineistona on Puolustusvoimien keräämät terveys- ja taustatiedot
tutkittavista.
Tutkittavana populaationa tässä tutkimuksessa ovat Oulun ja lähialueiden nuoret
miehet, joista otettu otanta ovat Oulussa syksyn 2012 aikana kutsuntoihin osallistuneet
kutsuntavelvolliset miehet (n = 1409). Heistä 61,8 prosenttia (n = 856) täytti kyselyn ja
palautti allekirjoitetun suostumuslomakkeen. Tutkimukseen saatiin siis edustava otos
Oulun ja lähialueen kutsuntaikäisistä miehistä. Kadoksi muodostui 39,2 prosenttia.

4.2.5 MOPO-hankkeen kyselytutkimus 2012
Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty kontrolloidulla kyselytutkimuksella
10.9. – 20.12.2012 Puolustusvoimien kutsuntatilaisuudessa Raatin nuorisotalolla
Oulussa. Syksyn 2012 kutsuntoihin osallistui 1409 kutsuntavelvollista nuorta miestä
Oulusta ja sen ympäristökunnista. Kutsunnanalaiset olivat saaneet keväällä 2012
Puolustusvoimien lähettämän kutsuntakirjeen mukana esitteen kutsuntatilaisuudessa
suoritettavasta MOPO-tutkimuksesta, jossa kerrottiin kutsuntapäivän kuntotestauksesta
ja hyvinvointikyselystä sekä mahdollisuudesta osallistua kolme kuukautta kestävään
tutkimukseen (MOPO - Kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisy 2012, 16).
Hyvinvointikyselyn kyselylomake muodostuu 84 kysymyksestä, joissa kysyttiin
perustietojen lisäksi tutkittavien suhtautumista omaan hyvinvointiinsa, terveyteensä,
liikuntaan, median ja teknologian käyttöön sekä selvitettiin terveystiedon lukutaitoa.
Kysely sisälsi sekä asteikko- ja monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä.
Tälle tutkimukselle olennaisia perustietoja vastaajista olivat ikä, asuinmuoto, päätoimi,
koulutustaso ja valmistumisvuosi. Näistä kyselylomakkeesta saatiin asuinmuoto ja
päätoimi (liite 1) ja Puolustusvoimien taustatietokyselystä ikä, koulutustaso ja
valmistumisvuosi (liite 2).
Tämän tutkimuksen tutkimusongelman kannalta kyselyssä tärkeimmäksi nousi
terveystiedon lukutaidon kysymys numero 84 (liite 1, s. 87), joka on Niemelän ym.
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(2012a)

kehittämä

arkielämän

terveystiedon

lukutaidon

seulontaväline.

Seulontavälineen muodostavat kymmenen väittämää terveystiedosta, joihin vastaajat
pystyivät vastaamaan Likertin asteikolla 1–5 (1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa
mieltä).
Tässä tutkimuksessa selvitetään lisäksi terveyskäyttäytymisen yhteyttä terveystiedon
lukutaitoon. Kyselystä terveyskäyttäytymisen muuttujaksi valittiin kysymys numero 54
(liite 1, s. 86) alkoholin käytöstä: ”Kuinka usein juot alkoholia kerralla kuusi annosta tai
enemmän (alkoholiannos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, lasin viiniä tai ravintolaannoksen väkevää alkoholijuomaa)?”. Vastausvaihtoehdot olivat a) en koskaan, b)
harvemmin kuin kerran kuukaudessa, c) 1–2 kertaa kuukaudessa, d) kerran viikossa, e)
2–3 kertaa viikossa ja f) päivittäin tai lähes päivittäin. Kysymyksessä on selvitetty
alkoholin riskikäyttöä, sillä riskikäytön rajat ovat miehille 7 annosta kerralla tai 24
annosta viikossa (à 12 g). Neuvontaa edellyttävästä riskikäytöstä on kyse, kun
kertakäytön raja ylittyy viikoittain tai viikkokulutuksen rajat ylittyvät usean viikon ajan.
(Seppä, Aalto & Kiianmaa 2012, 2543.)
Tutkimuksessa selvitetään myös tutkittavien terveydentilan yhteyttä terveystiedon
lukutaitoon, joten tutkimukseen valittiin kyselyn terveysosiosta kysymys numero 28
(liite 1, s. 84), jossa selvitettiin tutkittavien terveydentilaa heidän itsensä kokemana.
Koetun terveydentilan kysymyksen ”Millainen on terveydentilasi?” vastausvaihtoehdot
olivat hyvä, melko hyvä, keskitaso, melko huono ja huono.
Tässä tutkimuksessa selvitetään lisäksi terveystiedon ja masennuksen välistä yhteyttä.
Kyselyssä oli 14 kysymyksen pituinen Raitasalon (2007, 61) Suomen oloihin Beckin
lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely
(Raitasalo’s modification of the short form of the Beck Depression Inventory RBDI),
josta 13 ensimmäisellä kysymyksellä (kyselyssä numerot 37–49, liite 1, s. 84–86)
voidaan käyttää löytämään tutkittavista ne, joilla on lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa
masennusta.
Tutkimusaiheelle relevantti oli myös kysymys numero 83 (liite 1, s. 87), jossa
tutkittavilta kysyttiin onko heillä asiantuntijan toteamaa lukemisen ja/tai kirjoittamisen
vaikeus, mikä on Niemelän ym. (2012b, 157) mukaan olennainen seikka käytettäessä
terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä.
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4.2.6 Puolustusvoimien terveystiedot tutkittavista
Kyselyaineistoa täydentämään tutkimuksessa käytetään Puolustusvoimien keräämiä
terveys- ja taustatietoja kustakin tutkimukseen suostumuksensa antaneesta vastaajasta.
Ennen

kutsuntatilaisuuksia

kutsunnoista

vastaava

aluetoimisto

lähettää

kutsunnanalaisille kyselylomakkeen, jossa on kysymyksiä heidän terveydentilastaan ja
ohjeet

lomakkeen

täyttämiseen.

ennakkoterveystarkastukset,

joihin

Lisäksi

kunta

järjestää

jokaisen

kutsunnanalaisen

ennen
on

kutsuntoja

osallistuttava.

(Puolustusvoimat 2012, 13–15.)
Puolustusvoimien kyselylomakkeesta (liite 2, s. 88) taustatietoihin valikoituivat ikä ja
koulutustaso. Ikää oli kysytty syntymäajan muodossa, jossa se myös tallennettiin tilastoohjelmaan, joka muutti syntymäajankohdan ikävuosiksi. Koulutason vastausvaihtoehdot
olivat peruskoulu, koulu- tai opistotasoinen koulutus, luokka lukiota, ylioppilastutkinto
ja korkeakoulu. Lisäksi kysyttiin opiskelevien vastaajien valmistumisvuotta.
Puolustusvoimien keräämistä terveystiedoista terveydentilan yhdeksi indikaattoriksi on
valittu painoindeksin mukainen ylipaino. Painoindeksi eli Body Mass Index (BMI)
lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä (kg/m2). WHO:n määritelmän (2000)
mukaan lihavuudesta on kyse, kun BMI on ≤ 30,0 ja ylipainoksi tai lieväksi
lihavuudeksi katsotaan kun BMI on 25,0–29,9. Nuorten kohdalla lihavuuden
määrittäminen on ongelmallista, koska kehon mittasuhteet muuttuvat niin kauan kuin
pituuskasvu on kesken. (World Health Organization 2000, 6, 8–9.)

Kutsuntaikäisten

miesten BMI laskettiin lääkärin toimesta ennakkoterveystarkastuksessa ja se merkittiin
terveystietolomakkeeseen (liite 3, s. 90).
Lisäksi Puolustusvoimien terveystiedoista valittiin tutkimukseen terveyskäyttäytymisen
indikaattoriksi tupakointi. Tupakointitottumuksesta kysyttiin terveystietolomakkeessa
kysymyksellä ”Tupakoitko?” ja vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei (liite 2, s. 89).
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4.3 Aineiston käsittely ja tilastollinen analyysi

Tutkimuksen aineiston tilastollisessa analyysissa käytettiin IBM SPSS Statistics 21
tilasto-ohjelmaa. MOPO-hankkeen kyselyaineisto on tallennettu tilasto-ohjelmaan
vuoden 2012 syksyllä ja talvella, ja aineiston lopullisen version sain käyttööni vuoden
2013 alusta. Lokakuun 2012 ajan olin mukana tallentamassa aineistoa tilasto-ohjelmaan.
Tutkimuksen tilastollisen analyysin suoritin tarkastelemalla suhteellisia keskiarvoja,
muodostamalla

summafrekvenssejä,

ristiintaulukoinneilla

ja

tilastollisen

merkitsevyyden testeillä.
Ristiintaulukoinneissa muuttujien riippuvuutta tarkastelin Pearson χ2 -testillä (khiin
neliö), jolla voidaan selvittää tulosten tilastollista merkitsevyyttä. Khiin neliö -testissä
nollahypoteesina on, että muuttujien välillä ei ole riippuvuutta. Tilastollisen
merkitsevyyden testeissä on käytetty riskitasona arvoa <,05 eli jos p-arvo on suurempi
kuin 0,05, jää nollahypoteesi voimaan ja muuttujien välillä ei voida havaita tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä. Toisin sanoen riski sille, että ryhmien erot johtuvat sattumasta on
oltava alle 5 prosenttia. Kun arvoksi saadaan p<0,001 on tulos tilastollisesti erittäin
merkitsevä, p <0,01 tulos on tilastollisesti merkitsevä ja p<0,05 tulos on tilastollisesti
melkein merkitsevä. Eli mitä pienempi p-arvo on, sitä selkeämpi on yhteys muuttujien
välillä. (Heikkilä 2008, 212–214.)
Khiin neliö -testin käytön edellytys on, että ristiintaulukoinnissa odotetuista
frekvensseistä korkeintaan 20 prosenttia saa olla pienempiä kuin 5 ja jokaisen odotetun
frekvenssin on oltava enemmän kuin 1. Jos nämä ehdot eivät täyty, voidaan miettiä
alkuperäisten luokkien yhdistelyjä tai niiden luokkien pois jättämistä joissa odotetut
frekvenssit jäävät liian pieneksi. Toinen vaihtoehto on käyttää parametritonta Kruskal–
Wallisin testiä. (Heikkilä 2008, 212–214.) Kruskal–Wallisin parametritonta testiä
voidaan käyttää kahden riippumattoman muuttujan yhteyden tarkasteluun. Kruskal–
Wallisin testiä voidaan käyttää, kun muuttuja ei noudata normaalijakaumaa ja
selittävässä muuttujassa on enemmän kuin kaksi luokkaa. (Kankkunen & VehviläinenJulkunen 2013, 146.)
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4.3.1 Terveystiedon lukutaito
Kutsuntaikäisten

miesten

terveystiedon

lukutaitoa

tarkasteltiin

ensinnäkin

muodostamalla frekvenssijakaumat jokaisesta arkielämän terveystiedon lukutaidon
seulontavälineen kymmenestä väittämästä. Tämän jälkeen kullekin vastaajalle laskettiin
hänen saamansa terveystiedon lukutaidon pisteet. Pisteet muodostettiin laskemalla
yhteen positiivisten väittämien (taulukko 1, s. 25) 1, 2 ,3 ,6 ja 7 arvot yhdestä viiteen
sekä negatiivisten väittämien 4, 5 ,10 käänteiset arvot yhdestä viiteen. Pisteet asettuivat
15 ja 45 pisteen välille (kuvio 2). Seulontavälineen kysymys numero 8 ”On usein vaikea
ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja tai lauseita” käsittelee
terveystiedon ymmärtämisen perusasioita, joten sitä tarkasteltiin muista kysymyksistä
erillään frekvenssijakauman avulla. (Niemelä ym. 2012b, 160).

Kuvio 2. Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon pisteet (n = 656).

Pistejakaumassa oli havaittavissa selkeä piikki 27 pisteen kohdalla (kuvio 2). Tämä
johtui siitä, että 64 vastaajaa vastasi siltä väliltä eli valitsi neutraalin vaihtoehdon
kaikkiin kysymyksiin. Tämä tuotti ongelman terveystiedon lukutaidon tasojen
muodostuksessa. Johtuen 27 pisteen piikistä, nousi melko alhaisen terveystiedon
lukutaidon tason omaavien lukumäärä korkeaksi. Neutraaleiden vastausten (64 kpl)
poistamista analyysista harkittiin, mutta se olisi vääristänyt tuloksia liikaa, joten sen
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sijaan tilastollisen merkittävyyden testauksessa käytetään tarvittaessa parametritonta
Kruskal–Wallisin testiä, jonka käyttö ei edellytä normaalijakaumaa.
Terveystiedon

lukutaidon

tasot

muodostettiin

summafrekvenssillä

ja

tasojen

muodostuksessa käytettiin pohjana Niemelän ym. (2012a) määrittelemiä arkielämän
terveystiedon lukutaidon tasoja. Ne olivat alhainen (relatively low) 24-30 pistettä,
melko alhainen (medium low) 31-33 pistettä, melko korkea (medium high) 34-36
pistettä ja korkea (high) 37-44 terveystiedon lukutaidon taso. Tässä tutkimuksessa
luokitteluun jouduttiin lisäämään erittäin alhainen (pisteet 15-23) terveystiedon
lukutaidon taso, koska alin pistemäärä oli 15, kun se Niemelän ym. (2012a)
tutkimuksessa oli 24. Lisäksi Niemelän ym. (2012a) tutkimuksen korkein pistemäärä oli
44, kun tässä tutkimuksessa se oli 45, joten korkeaa terveystiedon lukutaidon tasoa
jatkettiin 45:en pisteeseen saakka.
Kutsuntaikäisten miesten motivaatiota hakea terveystietoa, kykyä arvioida sitä ja
luottamusta

uskoa

tiedon

todenperäisyyteen

selvitettiin

tarkastelemalla

tutkimusaineistoa Niemelän ym. (2012a) ehdottaman lyhennetyn, neljän kysymyksen
pituisen terveystiedon lukutaidon seulontavälineen avulla (taulukko 2). Tarkasteluun
käytettiin frekvenssijakaumia.

Taulukko 2. Terveystiedon lukutaidon lyhennetty seulontaväline (Niemelä ym. 2012a).
84. Ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto
1 = täysin eri mieltä 5 = täysin samaa mieltä

3. Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä.

1 2 3 4 5

7. On helppo arvioida Internetin terveyttä käsittelevän tiedon

1 2 3 4 5

luotettavuutta.
8. On usein vaikea ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä

1 2 3 4 5

sanoja tai lauseita.
10. On vaikea tietää, ketä uskoa terveysasioissa.

Lyhennetyn

seulontavälineen

väittämä

numero

1 2 3 4 5

3

mittaa

motivaatiota

hakea

terveystietoa, väittämä numero 7 kykyä arvioida terveysaiheista tietoa ja väittämä
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numero 10 luottamusta tietää ketä uskoa terveysasioissa. Väittämä numero 8 valittiin
mukaan, koska se käsittelee olennaisia arkielämän terveystiedon lukutaidon taitoja.
Lyhennettyä seulontavälinettä käytettiin myös selvittämään mielialatestin mukaan
masentuneiden tutkittavien motivaatiota, arviointia, luottamusta ja terveystiedon
lukutaidon perustaitoja, koska haluttiin selvittää onko masennuksella yhteyttä
terveystiedon lukutaidon tason lisäksi näihin tekijöihin.
Tutkimuksen tarkoitus oli myös testata arkielämän terveystiedon lukutaidon
seulontavälineen soveltuvuutta kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tason
tutkimiseen. Seulontavälineen

reliabiliteettia

voidaan mitata

Crohnbach

alfa–

kertoimella, joka testaa mittarin eri osioiden sisäistä homogeenisuutta. Kertoimen
arvolle ei ole olemassa kriittisiä arvorajoja, mutta Tähtinen, Laakkonen ja Broberg
(2011, 53) toteavat, että jos mittarin arvo asettuu välille 0,60 ja 0,85, on mittari jo
hyvällä perustalla. Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälineen Crohnbach
alfa -kerroin oli 0,678, joten tämän perusteella se on hyvin toteutettu mittari. (Tähtinen,
Laakkonen & Broberg 2011, 53.)
Tutkittavien

taustatietojen,

terveyskäyttäytymisen

ja

terveydentilan

muuttujien

frekvenssijakaumat katsottiin niiden tutkittavien kesken, jotka olivat näitä koskevien
kysymysten lisäksi vastanneet terveystiedon lukutaidon kysymykseen. Tämä hieman
pienensi otoksia, mutta näin toimittiin, jotta otokset olisivat samat näiden muuttujien
frekvenssien tarkastelussa ja niiden yhteyden tarkastelussa terveystiedon lukutaidon
tason kanssa.

4.3.2 Terveystiedon lukutaidon yhteys terveyskäyttäytymiseen
Kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymistä tarkasteltiin alkoholin käytön ja
tupakoinnin näkökulmasta. Alkoholin käytöstä ja tupakoinnista muodostettiin ensin
frekvenssijakaumat, jonka jälkeen niiden yhteyttä terveystiedon lukutaitoon selvitettiin
ristiintaulukoinneilla terveystiedon lukutaidon tasojen kanssa. Alkoholin käytön
tilastollista merkitsevyyttä mitattiin Kruskal–Wallisin testillä ja tupakoinnin tilastollista
merkitsevyyttä tämän lisäksi myös Pearson χ2 -testillä.
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4.3.3 Terveystiedon lukutaidon yhteys terveydentilaan
Kutsuntaikäisten miesten itse koetun terveydentilan kysymyksessä yhdistettiin luokat
hyvä ja melko hyvä sekä huono ja melko huono, jolloin keskitason kanssa koetun
terveyden muuttuja koostui kolmesta osasta. Tämä helpotti analyysin tekemistä
aineistosta ja mahdollisti tulosten tilastollisen merkitsevyyden tarkastelun Pearson χ2 testillä. Koetun terveyden yhteyttä terveystiedon lukutaidon tasoon tarkasteltiin
ristiintaulukoinnilla.
Ylipainoa lähdettiin selvittämään luokittelemalla tutkittavien BMI ensin WHO:n (2000,
9) jaottelun mukaan painoluokkiin (taulukko 3). Sen jälkeen merkittävän, vaikean ja
sairaalloisen lihavuuden painoluokat yhdistettiin yhdeksi luokaksi. Normaali paino ja
lievä lihavuus jätettiin omiksi luokikseen. Näin toimittiin, koska joidenkin huomattavaa
lihavuutta kuvaavien solujen havaintomäärä olisi jäänyt muuten liian pieneksi
tilastollisen merkitsevyyden tarkastelun kannalta. Normaalia alhaisemman painon
luokan jätettiin analyysien ulkopuolelle, koska tämän tutkimuksen fokus on ylipainon ja
terveystiedon lukutaidon yhteyden tutkimisessa.

Taulukko 3. Painoindeksi, BMI (World Health Organization 2000, 9).
Painoideksi
Normaalia alhaisempi paino

18,4 tai alle

Normaali paino

18,5 - 24,9

Lievä lihavuus

25,0 - 29,9

Merkittävä lihavuus

30,0 - 34,9

Vaikea lihavuus

35,0 - 39,9

Sairaalloinen lihavuus

40,0 tai yli

Edellä mainitulla tavalla yhdistettyjen painoindeksiluokkien (normaali paino, lievä
lihavuus ja merkittävä, vaikea tai sairaalloinen lihavuus) ja terveystiedon lukutaidon
tasojen

yhteyttä

tarkasteltiin

ristiintaulukoinnilla,

jonka

lisäksi

tarkasteltiin

terveystiedon lukutaidon pistekeskiarvoja yhdistetyissä painoindeksiluokissa. Lopuksi
selvitettiin tulosten tilastollista merkitsevyyttä Kruskal–Wallisin testillä.
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Kutsuntaikäisten miesten masentuneisuutta selvitettiin mielialakyselyn masennusta
mittaavilla

kysymyksillä.

Mielialatestin

kysymyksistä

voidaan

laskea

summapistemäärä, joka kuvaa tutkittavien masentuneisuuden voimakkuutta (Beck ja
Beck 1972; Beck ja Beamesderfer 1974; Tässä Raitasalo 2007, 61). Tämä tehdään
antamalla kysymysten 1-13 vastausvaihtoehdoille (tässä kysymykset numero 37–49,
liite 1) seuraavat arvot: 1 ja 2 = 0, 3 = 1, 4 = 2 ja 5 = 3. Näin yhteenlasketut pistemäärät
asettuvat välille 0–39. Tämän tutkimuksen aineistolle suoritettiin analyysi edellä
mainitulla tavalla ja saadut pisteet luokiteltiin alkuperäisten suositusten mukaisella
tavalla. Tällöin 0–4 pistettä vastasi luokkaa ei masentuneisuutta tai vain erittäin lievä
masennus, 5–7 pistettä merkitsi lievää masennusta, 8–15 pistettä osoitti keskivaikeaa
masennusta ja 16–39 pistettä vastasi vaikeaa masennusta. (Beck ja Beck 1972; Beck ja
Beamesderfer 1974; Tässä Raitasalo 2007, 61.) Tämän tutkimuksen korkein
masentuneisuudelle saatu pistemäärä oli 23, joten viimeinen luokka muodostui 16 ja 23
pisteen välille.
Lopuksi lievän, keskivaikean ja vaikean masennuksen luokat yhdistettiin yhdeksi
luokaksi, jotta terveystiedon tasojen tarkastelua voitiin tehdä niiden kesken, jotka olivat
vain erittäin lievästi tai eivät ollenkaan masentuneita ja niiden kesken, joilla oli jonkin
asteista masennusta. Lisäksi jonkin asteisesta masennuksesta kärsivien luokan
muodostaminen mahdollisti tulosten tilastollisen merkitsevyyden tarkastelun Pearson χ2
-testillä. Edellä mainitulla tavalla yhdistettyjen masentuneisuusluokkien yhteyttä
terveystiedon lukutaidon tasoihin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksen tulosluvussa esitetään ensin kutsuntaikäisten miesten taustatietoja (alaluku
5.1), jonka jälkeen tarkastellaan heidän terveystiedon lukutaidon tasoaan (alaluku 5.1).
Lisäksi esitetään terveystiedon lukutaidon yhteydet tutkittavien terveyskäyttäytymiseen
(alaluku 5.3) ja heidän terveydentilaansa (alaluku 5.4). Lopuksi esitetään yhteenveto
näistä tuloksista (alaluku 5.5).

5.1 Vastaajien taustatiedot
Vastaajien taustatiedoissa kuvaillaan tutkittavien demografisia piirteitä (alaluku 5.1.1)
eli ikää, pääasiallista toimeentuloa, asumismuotoa, koulutustasoa ja mahdollista todettua
lukihäiriötä. Lisäksi tarkastellaan tutkittavien terveyskäyttäytymistä (alaluku 5.1.2), jota
tässä tutkimuksessa kuvaavat alkoholinkäyttö ja tupakointi. Tutkittavien terveydentilaa
(alaluku 5.1.3) tarkastellaan itse koetun terveydentilan, ylipainon (BMI) ja
masentuneisuuden näkökulmasta.

5.1.1 Demografiset piirteet
Taustatietojen tarkastelusta selvisi, että tutkimuksen tyypillinen vastaaja oli tutkimuksen
suorittamisen aikaan 18-vuotias mies, joka asui kotona (vanhempiensa kanssa) ja
suoritti parhaillaan lukiota tai koulu- tai opistotasoisia opintoja.
Suomessa kutsuntoihin velvoitetaan kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttäneet ja täyttävät,
joten tämän tutkimuksen vastaajista 68 prosenttia oli 18-vuotiaita. Tutkittavista 26,1
prosenttia oli 17-vuotiaita ja 6 prosenttia 19–23-vuotiaita. Tutkittavista 66,7 prosenttia
asui tutkimuksen tekemisen aikoihin vanhempien kanssa. Toisen vanhemman kanssa
asui 15,7 prosenttia ja yksin 7,8 prosenttia. Kämppäkaverin tai sisaruksen kanssa asui
5,5 prosenttia ja avio- tai avopuolison kanssa 3,2 prosenttia tutkittavista.
Lähes kaikki (92,2 %) tutkittavista olivat tutkimuksen tekemisen aikaan opiskelijoita.
Työssäkäyviä oli 2,7 prosenttia ja työttömiä 4,1 prosenttia tutkittavista. Päätoimekseen
muun

kuin

edellä

mainitut

ilmoitti

0,9

prosenttia.

Puolustusvoimien
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taustatietolomakkeissa kysyttiin myös tutkittavien koulutustasoa. Pääosa tutkittavista oli
suorittamassa lukiota (50,4 %) tai koulu- tai opistotasoisia opintoja (43,6 %). Vain
peruskoulun oli käynyt 3,9 prosenttia ja ylioppilaaksi oli valmistunut 1,3 prosenttia
vastaajista. Korkeakoulussa opiskeli 0,8 prosenttia vastanneista. Tutkimuksen
tekemisen aikaa opiskelevista 74,3 prosenttia ilmoitti valmistuvansa vuonna 2013.
Kyselyssä tiedusteltiin tutkittavilta, onko heillä todettu asiantuntijan toimesta lukemisen
ja/tai kirjoittamisen vaikeutta. Terveystiedon lukutaidon kysymykseen vastanneista
kutsuntaikäisistä miehistä 44 (6,9 %) vastasi kysymykseen myöntävästi.

5.1.2 Terveyskäyttäytyminen ja terveydentila
Tutkittavien terveyskäyttäytymistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa alkoholin käytön ja
tupakoinnin näkökulmasta. Alkoholin käyttöä selvitettiin kysymällä kuinka usein
tutkittavat joivat alkoholia yhdellä kerralla kuusi annosta tai enemmän. Terveystiedon
lukutaidon seulontavälineen väittämiin vastanneista tutkittavista 43,1 prosenttia vastasi
käyttävänsä sen verran alkoholia yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa ja 23,5
prosenttia harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Vastaavasti 22,7 prosenttia ilmoitti,
ettei juonut koskaan kuutta annosta tai enempää yhdellä kerralla (taulukko 4).

Taulukko 4. Terveystiedon lukutaidon väittämiin vastanneiden tutkittavien alkoholin
käyttö (n = 655).
Kuinka usein juot alkoholia kerralla kuusi annosta
tai enemmän? (alkoholiannos käsittää pullon olutta
tai vastaavaa, lasin viiniä tai ravintola-annoksen

N

%

En koskaan

149

22,7

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

154

23,5

1–2 kertaa kuukaudessa

282

43,1

Kerran viikossa

47

7,2

2–3 kertaa viikossa

20

3,1

Päivittäin tai lähes päivittäin

3

0,5

655

100

väkevää alkoholijuomaa)?

Yhteensä
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Kerran viikossa tai useammin alkoholia kuusi annosta tai enemmän kerralla käyttäviä
oli tutkittavista 10,8 prosenttia. Näillä kutsuntaikäisillä miehillä alkoholin käyttö ylitti
neuvontaa edellyttävän riskikäytön rajan (7 annosta kerralla ja kertakäytön raja ylittyy
viikoittain).
Tutkittavilta kysyttiin myös heidän tupakoinnistaan. Terveystiedon lukutaidon
seulontavälineen väittämiin vastanneista tutkittavasta (n = 640) 22,2 prosenttia ilmoitti
tupakoivansa ja 77,8 prosenttia ilmoitti, ettei tupakoi.
Kutsuntaikäisten miesten terveyden indikaattoreiksi tässä tutkimuksessa valittiin itse
koettu terveys, ylipaino ja masentuneisuus. Tavoitteena oli selvittää näiden tekijöiden
mahdollista yhteyttä terveystiedon lukutaitoon.
Tutkittavien itse koettua terveydentilaa koskevaa kysymystä tarkasteltaessa huomattiin,
että terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämiin vastanneista kutsuntaikäisistä
miehistä (n = 650) 73,7 prosenttia koki terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi
kyselyn suorittamisen ajankohtana. Vastanneista 21,2 prosenttia koki terveydentilansa
olevan keskitasoa ja 5,1 prosenttia koki terveydentilansa olevan huono tai melko huono.
Kutsuntaikäisten

miesten

ennakkoterveystarkastuksessa

ylipainoa
mitatulla

on

tarkasteltu

painoindeksillä

Puolustusvoimien

(BMI).

Terveystiedon

lukutaidon seulontavälineen väittämiin vastanneista tutkittavista (n = 563) oli
normaalipainoisia 70,9 prosenttia ja lievästi lihavia 15,3 prosenttia (taulukko 5).
Tutkittavista 13,9 prosenttia oli merkittävästi, vaikeasti tai sairaalloisen lihavia.

Taulukko 5. Terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämiin vastanneiden
tutkittavien yhdistetyt painoindeksi (BMI) -luokat (n = 563).
Painoindeksi

N

%

Normaali paino

399

70,9

Lievä lihavuus

86

15,3

Merkittävä, vaikea tai sairaalloinen lihavuus

78

13,9

Yhteensä

563

100
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Tässä tutkimuksessa tutkittavien mielenterveyttä tarkasteltiin mielialatestillä mitattavan
masentuneisuuden näkökulmasta. Terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämiin
vastanneista tutkittavista (n = 635) 91,2 prosentilla ei ollut testin mukaan
masentuneisuutta ollenkaan tai se oli erittäin lievää. Lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa
masennusta ilmeni 8,8 prosentilla tutkittavista.

5.2 Terveystiedon lukutaito
Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli selvittää, minkälaista on kutsuntaikäisten miesten
arkielämän

terveystiedon

lukutaito.

Tarkasteltaessa

terveystiedon

lukutaidon

seulontavälineen kymmenen väittämän suoria jakaumia nähdään, että kutsuntaikäisten
miesten terveystiedon lukutaito oli vaihtelevaa (taulukko 6).

Taulukko 6. Terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämien frekvenssijakaumat.
Terveystiedon lukutaidon väittämä

1. On tärkeä saada tietoa terveyttä käsittelevistä

1=

2=

3=

4=

5=

täysin

osin

siltä

osin

täysin

eri

eri

väliltä

samaa

samaa

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

Yht.

31

36

195

184

301

747

(4,1%)

(4,8)

(24,6)

(26,1)

(40,1)

(100)

18

31

153

224

320

746

(2,4)

(4,2)

(20,5)

(30,0)

(42,9)

(100)

39

83

292

173

139

726

monenlaisista lähteistä.

(5,4)

(11,4)

(40,2)

(23,8)

(19,1)

(100)

4. On vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdistä

127

191

280

76

52

726

ja kirjoista) terveyttä käsittelevää tietoa.

(17,5)

(26,3)

(38,6)

(10,5)

(7,2)

(100)

5. On vaikea löytää Internetistä terveyttä

318

144

154

51

41

708

(44,9)

(20,3)

(21,8)

(7,2)

(5,8)

(100)

35

92

353

158

93

731

(4,8)

(12,6)

(48,3)

(21,6)

(12,7)

(100)

54

139

310

142

81

726

(7,4)

(19,1)

(42,7)

(19,6)

(11,2)

(100)

86

196

314

95

37

728

(11,8)

(26,9)

(43,1)

(13,0)

(5,1)

(100)

aiheista.
2. Tiedän mistä voi hankkia terveyttä käsittelevää
tietoa.
3. Haluan saada terveysaiheista tietoa

käsittelevää tietoa.
6. On helppo arvioida painettujen lähteiden
(lehtien ja kirjojen) terveyttä käsittelevän tiedon
luotettavuutta.
7. On helppo arvioida Internetin terveyttä
käsittelevän tiedon luotettavuutta.
8. On usein vaikea ymmärtää terveysaiheisessa
tiedossa käytettyjä sanoja tai lauseita.
9. Sovellan terveyttä käsittelevää tietoa omaan

33

79

342

206

70

730

ja/tai läheisteni elämään.

(4,5)

(10,8)

(46,8)

(28,2)

(9,6)

(100)

10. On vaikea tietää, ketä uskoa terveysasioissa

122

205

288

72

46

733

(16,6)

(28,0)

(39,3)

(9,8)

(6,3)

(100)
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Ensimmäisen väittämän ”On tärkeää saada terveyttä käsittelevää tietoa” kanssa osin tai
täysin samaa mieltä oli yhteensä 66,2 prosenttia vastaajista. Samalla tavoin toisen
väittämän ”Tiedän mistä voi hankkia terveyttä käsittelevää tietoa” kanssa osin tai täysin
samaa mieltä oli yhteensä 72,9 prosenttia vastaajista. Sitä vastoin kolmannen väittämän
”Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä” kanssa täysin tai osin
samaa mieltä oli selvästi vähemmän eli yhteensä 42,9 prosenttia vastaajista. Viidennen,
negatiivisen väittämän ”On vaikea löytää Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa”
kanssa osin tai täysin eri mieltä oli 65,8 prosenttia tutkittavista.
Terveystiedon arviointia mittaavan kuudennen väittämän ”On helppo arvioida
painettujen lähteiden (lehtien ja kirjojen) terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta”
kanssa osin tai täysin eri mieltä oli 17,4 prosenttia tutkittavista ja seitsemännen samalla
tavalla Internetin terveyttä käsittelevän tiedon arviointia koskevan väittämän kanssa
osin tai täysin eri mieltä oli 26,5 prosenttia vastaajista.
Terveystiedon lukutaitoa voidaan tarkastella myös summafrekvenssillä muodostettujen
terveystiedon lukutaidon pisteiden avulla (kuvio 2, s. 39). Alin kutsuntaikäisten miesten
saama pistemäärä oli 15 ja ylin 45. Pistekeskiarvo oli 31,69 ja yleisin aineistossa
esiintyvä pistemäärä oli 27. Keskihajonta oli 4.83.

5.2.1 Terveystiedon lukutaidon taso
Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tasot muodostettiin terveystiedon
lukutaidon pisteistä Niemelän ym. (2012a) tutkimusta mukaillen. Tasoiksi muodostuivat
erittäin alhainen (15–23 pistettä), alhainen (24–30 p), melko alhainen (31–33 p), melko
korkea (34–36 p) ja korkea (37–45 p).
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Kuvio 3. Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon taso (n = 656).

Pääasiassa kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaito oli alhaista (39,2 %) tai
melko alhaista (25,6 %) (kuvio3). Korkea terveystiedon lukutaidon taso oli 17,4
prosentilla vastaajista ja melko korkea 15,1 prosentilla. Erittäin alhainen terveystiedon
lukutaidon taso oli 2,7 prosentilla vastaajista.

5.2.2 Lyhennetty terveystiedon lukutaidon seulontaväline ja terveystiedon lukutaidon
perustaidot
Niemelä ym. (2012a, 132) ehdottavat terveystiedon lukutaidon tutkimuksessa
käytettäväksi lyhennettyä terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä, joka käsittää neljä
seulontavälineen väittämää (taulukko 2, s. 40). Kutsuntaikäisten miesten motivaatiota
hakea terveystietoa selvitettiin tarkastelemalla tutkittavien halua saada terveystietoa
useista eri lähteistä. Väittämän kanssa osin tai täysin samaa mieltä oli 42,9 prosenttia ja
osin tai täysin eri mieltä 16,8 prosenttia vastaajista. Internetin terveystiedon
luotettavuuden arvioinnin helppoutta testaavan väittämän kanssa osin tai täysin samaa
mieltä oli 30,8 prosenttia ja osin tai täysin eri mieltä 26,5 prosenttia tutkittavista (kuvio
4).
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Kuvio 4. Kutsuntaikäisten miesten motivaatio hakea terveystietoa (n = 726) ja kyky
arvioida terveystiedon luotettavuutta (n = 726).

Luottamusta terveystietoon ja terveystiedon lähteisiin mitattiin väittämällä ”On vaikea
tietää, ketä uskoa terveysasioissa”. Tutkittavista osin tai täysin samaa mieltä väittämän
kanssa oli 16,1 prosenttia ja osin tai täysin eri mieltä 44,6 prosenttia (kuvio 5).

Kuvio 5. Kutsuntaikäisten miesten luottamus terveystietoon (n = 733) ja terveystiedon
lähteisiin sekä terveystiedon lukutaidon perustaidot (n = 728).

Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämä numero 8 ”On usein
vaikea ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja tai lauseita” käsittelee
terveystiedon ymmärtämisen perusasioita, joten sitä on syytä tarkastella erillään muista
seulontavälineen väittämistä (Niemelä ym. 2012b, 160). Niemelä ym. (2012a, 132)
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kuitenkin ehdottavat tämän lisäksi väittämää käytettäväksi arkielämän terveystiedon
lukutaidon lyhennetyssä seulontavälineessä (kuvio 5, s. 50). Väittämän täysin samaa
miltä vastaukset kuvastavat Niemelän ym. (2012b, 160) mukaan terveystiedon
lukutaidon perustavaa riittämättömyyttä. Kutsuntaikäisistä miehistä väittämään vastasi
osin tai täysin eri mieltä 18,1 prosenttia ja osin samaa mieltä 13 prosenttia. Täysin
samaa mieltä väittämän kanssa oli 5,1 prosenttia kutsuntaikäisistä miehistä eli 37
tutkittavaa.

5.2.3 Tutkittavien taustatietojen yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien taustatietojen yhteyttä heidän terveystiedon
lukutaidon tasoonsa. Tilastollisten testien perusteella tutkittavien taustatiedoista
ainoastaan koulutustasolla oli yhteys heidän terveystiedon lukutaidon tasoonsa (p =
0,000).
Kutsuntaikäisten miesten iällä ei voitu todeta olevan yhteyttä terveystiedon lukutaitoon
tässä tutkimuksessa (Kruskal–Wallis p = 0,290). Yhdistettäessä 17–18-vuotiaat yhdeksi
luokaksi ja yli 18-vuotiaat yhdeksi luokaksi saatiin näiden luokkien ja terveystiedon
lukutaidon tasojen tarkastelussa tilastolliseksi merkitsevyydeksi Pearson χ2 = 1,981, p =
0,739, eli tämänkään testin perusteella iällä ei ole yhteyttä terveystiedon lukutaidon
tasoon kutsuntaikäisillä miehillä. Myöskään vastaajien pääasiallisella toimeentulolla (p
= 0,678) tai asumismuodolla (p = 0,202) ei ollut yhteyttä kutsuntaikäisten miesten
terveystiedon lukutaidon tasoon.
Sen sijaa koulutustasolla oli selkeä yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon (p = 0,000)
(taulukko 7, s. 52). Lukiota parhaillaan suorittavista tai sen jo suorittaneilla oli 24,4
prosentilla korkea terveystiedon lukutaidon taso, kun taas koulu- tai opistotasoisia
opintoja suorittavilla tai suorittaneilla taso oli korkea vain 8,7 prosentilla. Tämän lisäksi
lukiota suorittavilla tai sen jo suorittaneilla terveystiedon lukutaidon taso oli alhainen
vain 29,7 prosentilla, kun vastaavasti koulu- tai opistotasoisia opintoja suorittavilla tai
ne jo suorittaneilla taso oli alhainen jopa 49,1 prosentilla. Kruskal–Wallisin
parametrittomalla tilastollisen merkitsevyyden testillä saatu p-arvo oli 0,000 ja
tilastollisesti merkitsevä ero oli seuraavien terveystiedon lukutaidon ryhmien välillä:
alhainen ja melko alhainen, alhainen ja melko korkea, alhainen ja korkea sekä melko
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alhainen ja korkea. Koulutustasolla ja terveystiedon lukutaidon tasolla oli siis selkeästi
havaittavissa oleva yhteys.
Taulukko 7. Kutsuntaikäisten miesten (n = 635) terveystiedon lukutaidon tason yhteys
koulutustasoon (Kruskal–Wallis p = 0,000, alhainen < melko alhainen, alhainen <
melko korkea, alhainen < korkea, melko alhainen < korkea).
Koulutustaso, n (%)
Terveystiedon lukutaidon taso

Erittäin alhainen (15–23)
Alhainen (24–30)
Melko alhainen (31–33)
Melko korkea (34–36)
Korkea (37–45)
Yhteensä

Perus-

Koulu/

Luokka

Ylioppi-

Korkea-

koulu

opisto

lukiota

las

koulu

0

10

7

0

0

(,0%)

(3,2)

(2,6)

(,0)

(,0)

15

136

95

1

1

(60,0)

(49,1)

(29,7)

(12,5)

(20,0)

3

74

84

2

2

(12,0)

(26,7)

(36,3)

(25,0)

(40,0)

4

33

56

0

1

(16,0)

(11,9)

(17,5)

(,0)

(20,0)

3

24

78

5

1

(12,0)

(8,7)

(24,4)

(62,5)

(20,0)

25

277

320

8

5

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Lukihäiriöllä näyttäisi olevan jonkinlainen yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon.
Tutkittavista niillä, joilla oli todettu lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeus oli hieman
yleisemmin alhainen terveystiedon lukutaidon taso kuin niillä, joilla vaikeutta ei oltu
todettu. Korkea terveystiedon lukutaidon taso näyttäisi olevan taas yleisempi niillä
vastaajilla, joilla ei ole todettu lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeutta. Tilastollisen
merkitsevyyden testi kuitenkin osoittaa, että näillä tekijöille ei ole tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä (Pearson χ2 = 3,720, p = 0,445).

5.3 Terveyskäyttäytyminen ja terveystiedon lukutaito
Tutkimuksessa selvitettiin terveystiedon lukutaidon yhteyttä terveyskäyttäytymiseen.
Terveyskäyttäytymisen indikaattoreiksi valittiin alkoholin käyttö ja tupakointi.
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5.3.1 Alkoholin käytön yhteys terveystiedon lukutaitoon
Alkoholin käytön ja terveystiedon lukutaidon tasojen yhteyden tarkastelussa selvisi, että
tutkittavilla, jotka joivat kerran viikossa tai useammin alkoholia kuusi annosta tai
enemmän kerralla oli alhainen terveystiedon lukutaidon taso useammin kuin muilla.
(kuvio 6).

Kuvio 6. Nuorten miesten (n=655) terveystiedon lukutaito alkoholinkäytön luokissa
(Kruskal–Wallis p = 0,004, korkea terveystiedon lukutaidon taso < alhainen
terveystiedon lukutaidon taso).

Tutkittavista niillä jotka joivat kerran viikossa kuusi annosta tai enemmän 53,2
prosentilla oli alhainen terveystiedon lukutaidon taso. Niistä vastaajista, jotka joivat 2–3
viikossa kuusi annosta tai enemmän kerralla jopa 65 prosentilla oli alhainen
terveystiedon lukutaidon taso. Tutkittavista, jotka nauttivat alkoholia kuusi annosta tai
enemmän kerralla 1–2 kertaa kuukaudessa 39,7 prosentilla oli alhainen terveystiedon
lukutaidon taso ja harvemmin kuin kerran kuukaudessa kuusi annosta tai enemmän
kerralla alkoholia nauttivista taso oli alhainen 39 prosentilla. Tutkittavista, jotka
ilmoittivat, etteivät juo koskaan kuusi annosta tai enemmän kerralla 30,2 prosentilla oli
alhainen terveystiedon lukutaidon taso.

54

Korkeaa ja melko korkeaa terveystiedon lukutaidon tasoa esiintyi enemmän niillä
tutkittavilla, jotka joivat harvoin tai eivät ollenkaan kuusi annosta tai enemmän
kerrallaan. Korkea terveystiedon lukutaidon taso oli 22,1 prosentilla vastaajista, jotka
vastasivat, etteivät juo koskaan kuutta annosta tai enempää kerralla ja 20,1 prosentilla
vastaajista, jotka joivat kuusi annosta tai enemmän kerralla harvemmin kuin kerran
kuukaudesta. Yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa kuusi annosta tai enemmän alkoholia
nauttivilla korkea terveystiedon lukutaito oli 15,2 prosentilla, kerran viikossa kuusi
annosta tai enemmän alkoholia käyttävillä 8,5 prosentilla ja 2–3 kertaa viikossa
alkoholia kuusi annosta tai enemmän käyttävillä 10 prosentilla. Päivittäin kuusi annosta
tai enemmän kerralla alkoholia kuluttavia vastaajia oli aineistossa vain kolme
kappaletta, joista yhden terveystiedon lukutaito oli korkea. Tämän vuoksi kuviossa 6
päivittäin kuusi annosta tai enemmän kerralla alkoholia käyttävien korkean
terveystiedon tason pylväs on harhaannuttavan korkea.
Kruskal–Wallisin parametrittomalla testillä saatu p-arvo oli 0,004 ja testin mukaan
tilastollisesti merkitsevä ero oli korkean ja alhaisen terveystiedon lukutaidon tason
ryhmien välillä. Tämän tutkimuksen perusteella alkoholinkäytön ja terveystiedon
lukutaidon välillä on siis havaittavissa oleva yhteys.

5.3.2 Tupakoinnin yhteys terveystiedon lukutaitoon
Tupakoinnin ja terveystiedon lukutaidon tasojen tarkastelussa (taulukko 8, s. 55) selvisi,
että tupakoivien terveystiedon lukutaito on selvästi alhaisempaa kuin tupakoimattomien.
Tupakoivien terveystiedon lukutaidon taso on 4,9 prosentilla erittäin alhainen ja jopa 57
prosentilla alhainen, kun vastaavat luvut tupakoimattomilla ovat 2,0 ja 33,7 prosenttia.
Tupakoimattomien terveystiedon lukutaidon taso oli korkea 20,5 prosentilla vastaajista,
kun tupakoivilla se oli sitä vain 7 prosentilla.
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Taulukko 8. Terveystiedon lukutaidon taso ja tupakoinnin yhteys (n = 640, Pearson χ2 =
34,798, p = 0,000).
Terveystiedon

Tupakointi, n (%)

lukutaidon taso
Erittäin alhainen (15–23)
Alhainen (24–30)
Melko alhainen (31–33)
Melko korkea (34–36)
Korkea (37–45)
Yhteensä

Ei

Kyllä

10

7

(2,0)

(4,9)

168

81

(33,7)

(57,0)

139

28

(27,9)

(19,7)

79

16

(15,9)

(11,3)

102

10

(20,5)

(7,0)

498

142

(100)

(100)

Tupakoinnin ja terveystiedon lukutaidon tasojen välisen yhteyden tarkastelu KruskalWallisin testillä antoi p-arvoksi 0,000, lisäksi Pearson χ2 = 34,798, p = 0,000, joten
tilastollisten testien mukaan tulos oli erittäin merkitsevä. Näiden tekijöiden välillä on
siis selvästi havaittavissa oleva yhteys.

5.4 Terveydentila ja terveystiedon lukutaito
Terveyskäyttäytymisen

lisäksi

tutkimuksessa

selvitettiin

miten

tutkittavien

terveydelliset seikat olivat yhteydessä terveystiedon lukutaitoon. Kutsuntaikäisten
miesten terveyden indikaattoreiksi valittiin itse koettu terveydentila, ylipaino ja
masentuneisuus.

5.4.1 Koetun terveydentilan yhteys terveystiedon lukutaitoon
Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tason ja yhdistettyjen koetun
terveydentilan luokkien (hyvä tai melko hyvä, keskitasoa, huono tai melko huono)
yhteyden tarkastelussa selvisi, että erittäin alhainen ja varsinkin alhainen terveystiedon
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lukutaidon taso oli useimmin tutkittavilla, jotka kokivat terveytensä huonoksi tai melko
huonoksi. Lisäksi korkea terveystiedon lukutaidon taso oli selvästi yleisintä hyväksi tai
melko hyväksi terveytensä kokeneilla tutkittavilla (kuvio 7).

Kuvio 7. Terveystiedon lukutaidon tasot koetun terveydentilan luokissa
(n = 650, p = 0,015, Pearson χ2 = 19,057).

Tutkittavilla, jotka kokivat terveytensä melko huonoksi tai huonoksi oli hieman
useammin erittäin alhainen terveystiedon lukutaidon taso terveytensä keskitasoiseksi tai
melko hyväksi tai hyväksi kokeneilla. Myös alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli
yleisempää vastaajilla, joiden terveydentila oli melko huono tai huono (57,6 %) kuin
niillä vastaajilla, joiden itse arvioitu terveydentila oli keskitasoa (47,8 %) tai melko
hyvä tai hyvä (35,1 %).
Korkea terveystiedon lukutaidon taso oli 20 prosentilla niistä vastaajista, jotka arvioivat
terveydentilansa melko hyväksi tai hyväksi, 10,1 prosentilla niistä vastaajista joiden
terveydentila oli keskitasoa ja 12,1 prosentilla vastaajista joiden terveydentila oli melko
huono tai huono. Terveystiedon lukutaidon ja koetun terveydentilan tarkastelussa saatiin
Pearson χ2 = 19,057, p = 0,015 eli yhteys on melkein merkitsevä <,05 riskitasolla.
Koetun terveyden ja terveystiedon lukutaidon tason välillä oli siis havaittavissa oleva
yhteys, joskaan se ei ole kovin selkeä.
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5.4.2 Ylipainon yhteys terveystiedon lukutaitoon
Yhdistettyjen painoindeksiluokkien (normaali paino, lievä lihavuus ja merkittävä,
vaikea tai sairaalloinen lihavuus) ja terveystiedon lukutaidon tasojen välisen yhteyden
tarkastelussa näyttäisi siltä, että huomattavasti ylipainoisten ja normaalipainoisten
terveystiedon lukutaidon välillä olisi jossain määrin eroa (kuvio 8).

Kuvio 8. Terveystiedon lukutaidon tasot yhdistetyissä painoindeksi (BMI) -luokissa (n
= 563, Pearson χ2 = 12,699, p = 0,132)

Tulosten perusteella näyttäisi, että alhainen (48,7 %) ja melko alhainen (29,8 %)
terveystiedon lukutaidon taso oli yleisintä merkittävästi, vaikeasti ja sairaalloisesti
lihavien ryhmässä. Melko korkea terveystiedon lukutaidon taso oli vain 7,7 prosentilla
merkittävästi, vaikeasti ja sairaalloisesti lihavia. Kuitenkin tilastollisen merkitsevyyden
testin arvoiksi saatiin Pearson χ2 = 12,699, p = 0,132, joten tämän perusteella
painoindeksiluokkien ja terveystiedon lukutaidon tason yhteys ei ole tilastollisesti
merkitsevä <,05 riskitasolla.
Terveystiedon lukutaidon ja painoindeksiluokkien (ei yhdistetty) yhteyttä tarkasteltiin
myös terveystiedon pistekeskiarvojen avulla (taulukko 9, s. 58), joista voitiin huomata
että merkittävästi ja vaikeasti lihavilla oli hieman alempi pistekeskiarvo kuin
normaalipainoisilla. Sairaalloisesti lihavien pistekeskiarvo oli selvästi alhaisempi kuin
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normaalipainoisilla.

Sen

sijaan

lievästi

lihavien

pistekeskiarvo

oli

jopa

normaalipainoisia korkeampi.

Taulukko 9. Terveystiedon lukutaidon pistekeskiarvot painoindeksi- (BMI) luokissa (n
= 563, Kruskal–Wallis p = 0,006, sairaalloinen lihavuus < normaali paino ja
sairaalloinen lihavuus < lievä lihavuus).
BMI

Terveystiedon lukutaidon pisteet, ka

N

Normaali paino

31,90

399

Lievä lihavuus

32,44

86

Merkittävä lihavuus

30,87

54

Vaikea lihavuus

30,59

17

Sairaalloinen lihavuus

27,29

7
563

Kruskal–Wallisin parametrittomalla testillä saatu p-arvo terveystiedon lukutaidon
pisteille ja painoindeksiluokille teetetyssä tilastollisen merkitsevyyden testissä oli 0,006.
Tilastollisesti merkitsevä ero oli sairaalloisen lihavuuden ja normaalin painon sekä
sairaalloisen lihavuuden ja lievän lihavuuden luokkien välillä.

5.4.3 Masennuksen yhteys terveystiedon lukutaitoon
Mielialatestin mukaan mitatun masennuksen ja terveystiedon tasojen yhteyden
tarkastelussa selvisi, että erittäin alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli lähes
kymmenen kertaa todennäköisempää niillä vastaajilla, joilla oli jonkin asteista
mielialatestin mukaista masentuneisuutta (10,7 %), kuin niillä vastaajilla, joilla ei ollut
ollenkaan tai vain erittäin lievää masennusta (1,9 %) (taulukko 10, s. 59). Myös
alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli yleisempää tutkittavilla, joilla oli jonkin
asteista masennusta (55,4 %) kuin niillä tutkittavilla, joilla ei ollut ollenkaan tai vai vaan
erittäin lievää masennusta (36,4 %).
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Taulukko 10. Terveystiedon lukutaidon tasot yhdistetyissä masentuneisuusluokissa (n =
635, Pearson χ2 = 27,278, p = 0,000).
Masentuneisuus, n (%)
Ei masennusta

Lievä,

Terveystiedon

tai vain

keskivaikea tai

lukutaidon taso

erittäin lievää

vaikea masennus

11

6

(1,9)

(10,7)

211

31

(36,4)

(55,4)

159

8

(27,5)

(14,3)

93

3

(16,1)

(5,4)

105

8

(18,1)

(14,3)

579

56

(100)

(100)

Hyvin alhainen (15–23)
Alhainen (24–30)
Melko alhainen (31–33)

Melko korkea (34–36)
Korkea (37–45)
Yhteensä

Ei ollenkaan tai vain erittäin lievästä masennuksesta kärsivillä tutkittavilla 16,1
prosentilla oli melko korkea terveystiedon lukutaidon taso. Lievästi, keskivaikeasti ja
vaikeasti masentuneiden vastaajien luokassa melko korkea terveystiedon lukutaidon
taso oli vain 5,4 prosentilla vastaajista (kuvio 9).

Kuvio 9. Terveystiedon lukutaidon taso yhdistetyissä masentuneisuusluokissa (n = 635,
Pearson χ2 = 27,278, p = 0,000).
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Tarkasteltaessa terveystiedon lukutaidon ja masentuneisuuden välistä yhteyttä saatiin
arvoiksi Pearson χ2 = 27,278, p = 0,000 eli tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä,
joten masentuneisuudella selvä yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon.
Kutsuntaikäisten miesten masennuksen suhdetta terveystiedon lukutaitoon selvitettiin
myös lyhennetyn terveystiedon lukutaidon seulontavälineen avulla. Selvisi, että lievästä,
keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta kärsivillä tutkittavilla oli alentunut
motivaatio terveystiedon hakemiseen ja useammin vaikeutta tietää ketä uskoa
terveysasioissa verrattuna tutkittaviin, joilla ei ollut ollenkaan tai vain erittäin lievää
masennusta. Jopa 18,6 prosenttia jonkin asteisesta masennuksesta kärsivistä oli täysin
eri mieltä väittämän ”Haluan saada terveystietoa useista eri lähteistä” kanssa, kun vain 4
prosenttia tutkittavista, joilla ei ollut masennusta vastasi samoin. Täysin samaa mieltä
väittämän kanssa oli 19,9 prosenttia vastaajista, joilla ei ollut masennusta ja 13,6
prosenttia masentuneista (kuvio 10).

Kuvio 10. Kutsuntaikäisten miesten masentuneisuuden yhteys motivaatioon hakea
terveystietoa (n = 702, Pearson χ2 = 23,767, p = 0,000) ja luottamukseen tietää kehen
uskoa terveysasioissa (p = 707, Pearson χ2 = 11,151, p = 0,025).

Luottamusta mittaavan väittämän ”On vaikea tietää, ketä uskoa terveysasioissa” kanssa
osin tai täysin samaa mieltä oli 28,4 prosenttia tutkittavista, jotka kärsivät jonkin
asteisesta masennuksesta ja 14,7 prosenttia tutkittavista, joilla ei ollut masennusta tai se
oli erittäin lievää (kuvio 10). Osin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 28,3
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prosenttia tutkittavista, joilla oli jonkin asteista masennusta ja 46,9 prosenttia
tutkittavista, joilla ei ollut masennusta tai se oli erittäin lievää.
Motivaation ja masentuneisuuden yhteyden tilastollisessa testissä Pearson χ2 = 23,767,
p = 0,000, joten tulos siltä osin oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Luottamuksen ja
masentuneisuuden yhteyden tilastollisessa testissä saatiin Pearson χ2 = 11,151, p =
0,025 eli tulos oli melkein merkitsevä riskitasolla <0,05. Motivaation ja luottamuksen
yhteys masentuneisuuteen oli siis havaittavissa, mutta motivaation kohdalla yhteys oli
selkeämpi.
Lyhennetyn terveystiedon lukutaidon seulontavälineen kahdella muulla, arviointia ja
terveystiedon lukutaidon perusasioita mittaavilla väittämällä ei ollut yhteyttä
masentuneisuuteen.

Perusasioita

mittaavan

väittämän

(n

=

704)

kohdalla

ristiintaulukoinnissa oli korkeintaan 5,6 prosentin ero masentuneiden ja eimasentuneiden välillä (osin eri mieltä vastaukset), eikä tulos ollut tilastollisesti
merkitsevä (Pearson χ2 = 1,079, p = 0,898). Arviointia mittaavan väittämän (n = 703)
kohdalla ristiintaulukoinnissa ero masentuneiden ja ei masentuneiden välillä oli
korkeintaan 10,2 prosenttia (osin samaa mieltä vastaukset), mutta myöskään tässä
tapauksessa tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Pearson χ2 = 5,087, p =
0,278).

5.5 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Kutsuntaikäisten miesten taustatiedot, terveyskäyttäytyminen ja terveydentila
Tämän tutkimuksen tyypillinen vastaaja oli 18-vuotias mies, joka asui tutkimuksen
tekemisen aikaan kotona (vanhempiensa kanssa) ja jonka suoritti lukiota tai
koulu/opistotasoisia opintoja. Tutkittavista 6,9 prosentilla oli asiantuntijan toimesta
todettu lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeus.
Tutkittavista 43,1 prosenttia ilmoitti juovansa alkoholia kuusi annosta tai enemmän
kerralla 1–2 kertaa kuukaudessa. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa kuusi annosta
tai enemmän kerrallaan joi 23,5 prosenttia ja 22,7 prosenttia ilmoitti, etteivät koskaan
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juoneet kuutta annosta tai enempää kerralla. Tutkittavista 10,8 prosenttia ilmoitti
juovansa alkoholia kerran viikossa tai useammin kuusia annosta tai enemmän kerralla.
Tutkittavista 22,2 prosenttia ilmoitti tupakoivansa.
Kutsuntaikäisistä miehistä 73,2 prosenttia koki terveydentilansa hyväksi tai melko
hyväksi tutkimuksen tekemisen aikaan. 5,1 prosenttia tutkittavista koki terveydentilansa
olevan huono tai melko huono. Painoindeksiluokkia tarkasteltaessa nähdään, että
tutkittavista ylipainoisia oli noin neljäsosa. Masennusta mittaavan mielialatestin
tuloksista voitiin huomata, että mielialatestin mukaan 8,8 prosentilla kutsuntaikäisistä
miehistä oli lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta.

Terveystiedon lukutaito
Kutsuntaikäiset miehistä 66,2 prosenttia koki terveystiedon tärkeäksi, 72,9 prosenttia
tiesi mistä terveysaiheista tietoa voi löytää internetistä ja 43,8 prosentti tunsi painetut
terveystiedon lähteet. Internetistä löytyvän terveystiedon luotettavuuden arvioinnin
kutsuntaikäisistä miehistä koki vaikeaksi 26,5 prosenttia ja painettujen lähteiden
luotettavuuden arviointi oli vaikeaa 17,4 prosentille vastaajista.
Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon taso oli pääasiassa melko alhaista tai
alhaista. Pistekeskiarvo (31,69) ylsi juuri ja juuri melko alhaisen terveystiedon
lukutaidon tasolle. Terveystiedon lukutaidon pisteet jakautuvat välille 15 ja 45.
Terveystiedon lukutaidon tasoja tutkittaessa selvisi, että kutsuntaikäisistä miehistä 64,8
prosentilla terveystiedon lukutaidon taso oli melko alhainen tai alhainen ja 32,5
prosentilla melko korkea tai korkea. Erittäin alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli
2,7 prosentilla tutkittavista.
Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaitoa selvitettiin myös lyhennetyn, neljä
kysymystä

käsittävän

terveystiedon

lukutaidon

seulontavälineen

avulla.

Kutsuntaikäisten miesten motivaatio hakea terveystietoa monenlaisista lähteistä ja
luottamus siihen ketä uskoa terveysasioissa oli suunnilleen samaa luokkaa. Sen sijaan
terveystiedon luotettavuuden arviointi tuotti heille enemmän ongelmia.

63

Terveystiedon lukutaidon seulontavälineen väittämää numero 8 ”On usein vaikea
ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja tai lauseita” tarkasteltiin muista
väittämistä erillään. Lisäksi se on yksi lyhennetyn terveystiedon lukutaidon
seulontavälineen väittämistä. Kutsuntaikäisistä miehistä viisi prosenttia eli 37 vastaajaa
vastasi väittämään täysin samaa mieltä, mikä Niemelän ym. (2012b, 160) mukaan
kuvastavaa perustavaa arkielämän terveystiedon lukutaidon riittämättömyyttä.
Kutsuntaikäisten

miesten

taustatekijöistä

tilastollisesti

merkitsevä

yhteys

oli

koulutustason ja terveystiedon lukutaidon tason kesken (p = 0,000). Tulokset osoittavat,
että koulu- tai opistotason koulutuksen omaavien kutsuntaikäisten miesten terveystiedon
lukutaidon taso oli selvästi huonompi kuin lukiota suorittavilla tai sen jo suorittaneilla.
Lukiolaisilla esimerkiksi korkea terveystiedon lukutaidon taso oli jopa 24,4 prosentilla,
kun koulu- tai opistotasolla opiskelevista terveystiedon lukutaidon taso oli korkea vain
8,7 prosentilla.

Terveyskäyttäytymisen yhteys terveystiedon lukutaitoon
Kutsuntaikäisten miesten alkoholin käytön ja terveystiedon lukutaidon tason välillä
vallitsi tämän tutkimuksen perusteella tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,004).
Tulokset osoittivat, että alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli useimmin niillä
tutkittavilla, jotka joivat kerran viikossa tai useammin alkoholia kuusi annosta tai
enemmän kerralla. Korkeaa ja melko korkeaa terveystiedon lukutaidon tasoa taas
esiintyi eniten niillä tutkittavilla, jotka joivat harvemmin kuin kerran kuussa tai jotka
eivät koskaan juoneet kuutta annosta tai enemmän kerrallaan.
Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella tupakoinnilla on selkeä yhteys
terveystiedon lukutaidon tasoon (p = 0,000). Terveystiedon lukutaidon taso oli alhainen
yli puolella tupakoitsijoita, kun tupakoimattomista alhainen terveystiedon lukutaidon
taso oli vain kolmanneksella. Erittäin alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli noin
viidellä prosentilla tupakoitsijoista ja kahdella prosentilla tupakoimattomista. Ero oli
selkeä myös päinvastoin tarkasteltuna eli korkean terveystiedon lukutaidon tason
esiintymisessä näissä ryhmissä. Tupakoimattomien joukossa terveystiedon lukutaidon
taso oli korkea noin viidenneksellä vastaajista, kun se vastaavasti tupakoitsijoiden
ryhmässä jäi alle kymmeneen prosenttiin. Tilastollisen merkitsevyyden testi osoittaa,
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että tupakoinnin ja terveystiedon lukutaidon tason välinen yhteys on erittäin merkitsevä
(p = 0,000).

Terveydentilan yhteys terveystiedon lukutaitoon
Terveystiedon lukutaidon tason ja koetun terveydentilan välisen yhteyden tarkastelu
osoittaa, että melko huonoksi tai huonoksi terveydentilansa kokevilla kutsuntaikäisillä
miehillä terveystiedon lukutaidon taso oli yleisemmin hyvin alhainen tai alhainen, ja
harvemmin melko alhainen tai melko korkea kuin terveydentilansa keskitasoiseksi,
melko hyväksi tai hyväksi kokeneilla. Korkea terveystiedon lukutaidon taso oli selvästi
yleisempää hyväksi tai melko hyväksi terveytensä kokevilla kuin terveytensä
keskitasoiseksi ja huonoksi tai melko huonoksi kokevilla. Tilastollinen testi osoitti
koetun terveyden ja terveystiedon välisen yhteyden olevan melkein merkitsevä (p =
0,015).
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ylipainon yhteyttä terveystiedon lukutaitoon
kutsuntaikäisillä miehillä. Painoindeksiluokkien (BMI) (merkittävä, vaikea ja
sairaalloinen lihavuus oli yhdistetty yhdeksi luokaksi) ja terveystiedon lukutaidon
tasojen ristiintaulukointi osoittaa, että näillä kahdella muuttujalla olisi jossain määrin
yhteyttä. Muuttujien tilastollisen merkitsevyyden testissä saatiin kuitenkin p-arvoksi
0,132, joten ylipainolla ei tältä osin voitu todeta olevan tilastollisesti merkitsevää
yhteyttä terveystiedon lukutaitoon.
Ylipainon ja terveystiedon lukutaidon yhteyttä tarkasteltiin myös terveystiedon
lukutaidon pistekeskiarvojen avulla. Tuloksista nähtiin, että lievästi lihavien
pistekeskiarvo oli jopa normaalipainoisia parempi. Merkittävästi ja vaikeasti lihavien
pistekeskiarvo oli sekin vain noin pisteen verran normaalipainoisia huonompi. Sen
sijaan sairaalloisesti lihavien pistekeskiarvo oli selvästi muita alhaisempi. Tilastollisen
merkitsevyyden testissä painoindeksiluokkien ja terveystiedon lukutaidon pisteiden
välinen yhteys oli erittäin merkitsevä (p = 0,000), joten terveystiedon lukutaidon
pistekeskiarvoja tarkasteltaessa nähdään, että huomattavalla ylipainolla oli yhteys
terveystiedon lukutaitoon.
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Kutsuntaikäisten miesten masennusta tutkittiin tässä tutkimuksessa mielialatestillä.
Terveystiedon lukutaidon tason ja masennuksen voitiin tässä tutkimuksessa osoittaa
olevan tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä toisiinsa (p = 0,000). Niillä
tutkittavilla, joilla oli joilla oli lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta oli selvästi
useammin alhainen ja erittäin alhainen terveystiedon lukutaidon taso kuin niillä
vastaajilla, joilla masennus oli erittäin lievää tai sitä ei ollut ollenkaan. Tämän lisäksi
tulokset osoittavat, että jonkin asteisesta masennuksesta kärsivillä tutkittavilla
motivaatio hakea terveystietoa oli alentunut (p = 0,000), jonka lisäksi heille oli vaikeaa
tietää ketä uskoa terveysasioissa (p = 0,025).
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6 POHDINTA
Tämän tutkimuksen päämääränä oli lisätä ymmärrystä arkielämän terveystiedon
lukutaidosta ja sen mittaamista varten kehitetystä seulontavälineestä. Tutkimuksen
tavoitteena oli seulontavälinettä hyödyntämällä selvittää, millainen on kutsuntaikäisten
miesten arkielämän terveystiedon lukutaidon taso ja onko terveystiedon lukutaidon
tasolla yhteys tutkittavien terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan. Lisäksi selvitettiin
kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon yhteyttä heidän taustatekijöihinsä,
kuten koulutustasoon sekä testattiin lyhennettyä arkielämän terveystiedon lukutaidon
seulontavälinettä.
Tutkimuksen

tulokset

osoittavat,

että

arkielämän

terveystiedon

lukutaidon

seulontavälinettä pystytään hyödyntämään nuorten terveystiedon lukutaidon tason
tutkimisessa. Lisäksi voitiin todistaa, että terveystiedon lukutaidolla oli tilastollisesti
merkitsevä, joissakin tapauksissa erittäin merkitsevä, yhteys terveyskäyttäytymiseen ja
terveydentilaan. Tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys oli myös terveystiedon
lukutaidon ja tutkittavien taustatekijöistä koulutustason välillä. Lyhennettyä arkielämän
terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä testattiin masentuneisuuden ja terveystiedon
lukutaidon välisen yhteyden selvittämisessä. Tilastollisesti merkitsevä tulos oli, että
jonkin asteisesta masennuksesta kärsivien tutkittavien motivaatio hakea terveystietoa oli
alentunut verrattuna niihin vastaajiin, joilla masennus oli vain erittäin lievää tai sitä ei
ollut ollenkaan.

6.1 Terveystiedon lukutaidon taso
Tarkasteltaessa kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tasoa, voidaan
yleisellä tasolla todeta, että nuorten miesten terveystiedon lukutaidossa olisi
parantamisen varaa. Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon taso oli
pääasiassa

melko

alhaista tai alhaista. Arkielämän terveystiedon

lukutaidon

seulontavälineen tarkoitus on löytää väestöstä yksilöt, joiden terveystiedon lukutaito on
alentunutta,

ja jotka

hyötyisivät

terveysneuvonnasta ja

terveyteen liittyvistä

interventioista. Tässä tutkimuksessa kyettiin löytämään useita ryhmiä, joiden
terveystiedon lukutaidon taso oli alhainen tai erittäin alhainen. Tällainen ryhmä ovat
ensinnäkin ne 18 vastaajaa, joiden terveystiedon lukutaidon taso oli erittäin alhainen.
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Toinen ryhmä ovat ne 37 vastaajaa, jotka vastasivat täysin samaa mieltä terveystiedon
lukutaidon seulontavälineen kahdeksanteen väittämään ”On usein vaikeaa ymmärtää
terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja tai lauseita”, mikä saattaa kuvastaa
tutkittavien terveystiedon lukutaidon perustavaa riittämättömyyttä (Niemelä ym. 2012b,
160). Niemelä ym. (2012a, 131) toteavat kuitenkin, että jos henkilöllä on taipumus
valita äärivaihtoehtoja vastauksissaan, on tämä tulkintatapa kiistanalainen.
Lukiolaisten tyttöjen ja poikien terveystiedon lukutaitoon verrattaessa (Niemelä ym.
2012a) kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaito oli alhaisempaa, sillä
lukiolaisten terveystiedon lukutaito oli pääasiassa melko korkeaa tai melko alhaista.
Lukiolaisten terveystiedon lukutaidon pistekeskiarvo oli 34, kun kutsuntaikäisillä
miehillä se oli 31,69. Kutsuntaikäisten miesten ja lukiolaisten terveystiedon lukutaidon
tason vertailu osoittaa myös, että erittäin alhaista terveystiedon lukutaidon tasoa ei
esiintynyt lukiolaisilla lainkaan. Lisäksi 39 prosentilla kutsuntaikäisistä miehistä
terveystiedon lukutaidon taso oli alhainen, kun se oli sitä vain 17 prosentilla
lukiolaisista. Lukiolaisten terveystiedon lukutaidon taso taas oli yleisemmin melko
korkeaa tai melko alhaista. Sen sijaan korkean terveystiedon tason esiintyvyys oli lähes
samaa tasoa, kutsuntaikäisillä miehillä 17 prosenttia ja lukiolaisilla 18 prosenttia.
(Niemelä ym. 2012a, 128–130.)
Erot kutsuntaikäisten miesten ja lukiolaisten terveystiedon lukutaidon tasossa johtuvat
ainakin osaksi koulutustasosta, sillä tämän tutkimuksen perusteella kutsuntaikäisten
miesten

terveystiedon

havaittavissa

oleva

lukutaidon

yhteys

(p

tasolla
=

0,000).

ja

koulutustasolla
Tutkimuksessa

oli

tilastollisesti

tarkasteltiin

myös

kutsuntaikäisten miesten taustatekijöiden yhteyttä terveystiedon lukutaidon tasoon.
Suurimmalla osalla taustatekijöistä, kuten iällä, pääasiallisella toimeentulolla,
asumismuodolla ja lukihäiriöllä ei voitu tässä tutkimuksessa todeta olevan tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä terveystiedon lukutaitoon.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin tilastollisesti merkittävän yhteyden
koulutustason ja terveystiedon lukutaidon välillä. Eriksson-Backan ym. (2012)
tutkimuksessa ikääntyvien terveystiedon lukutaidosta selvisi, että alhainen koulutustaso
vaikutti myös ikääntyvien terveystiedon hankintaan. Kutsuntaikäisten miesten kohdalla
oli nähtävissä, että koulu- tai opistotasoisen koulutuksen saaneilla oli selvästi huonompi
terveystiedon lukutaidon taso kuin lukiota suorittavilla tai sen suorittaneilla. Tulos on
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huolestuttava,

sillä

terveystutkimuksessa

myös

terveysongelmien

kasautuvan

alemmin

on

todettu

koulutetuille

nuorten

aikuisten

(esimerkiksi

Martelin,

Koskinen, Kestilä & Aromaa 2005). Siksi onkin hälyttävää, että terveystiedon lukutaito
näyttäisi noudattavan samaa kaavaa. Jatkossa olisikin aiheellista kiinnittää huomiota
siihen, miten terveystietoa saataisiin tasapuolisesti kaikkien saataville siten, että kaikki
myös pystyisivät hyödyntämään ja omaksumaan sitä samalla tavalla.
Toinen vaikuttava tekijä lukiolaisten ja kutsuntaikäisten miesten terveystiedon
lukutaidon tason eroihin saattaa olla tutkittavien sukupuoli, sillä lukiolaisten
tutkimusjoukko koostui sekä nuorista miehistä että naisista. Niemelän ym. (2012a)
tutkimuksessa todettiin, että muun muassa kiinnostus terveystiedon hakemiseen oli
korkeampaa lukiolaisilla naisilla kuin miehillä. Lukiolaisten naisten motivaatiofaktori
oli 16.8 (asteikolla 4–20) ja miesten 15.5. Lukiolaiset naiset myös olivat miehiä
motivoituneempia hakemaan terveystietoa monenlaisista lähteistä. (Niemelä ym. 2012a,
129–130.) Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa kutsuntaikäisistä
miehistä tiesi mistä terveystietoa voi löytää ja he kokivat sen tärkeäksi, mutta heidän
motivaatiossaan terveystiedon hankkimiseen olisi parannettavaa. Tämän perusteella
voitaisiinkin kysyä, miksi terveystieto ei kiinnosta nuoria miehiä? Onko terveyskasvatus
mahdollisesti suuntautunut enemmän nuorten naisten tarpeisiin vai mistä sukupuolten
ero johtuu?
Kutsuntaikäisten miesten ja lukiolaisten terveystiedon lukutaidon tutkimukset eroavat
toisistaan myös siinä, että lukiolaiset saivat kyselyn suorittamisen jälkeen tiedon
saamistaan tuloksista. Kutsuntaikäisten miesten kohdalla tämä ei ollut mahdollista,
koska seulontaväline oli vain yksi osa todella laajaa kyselytutkimusta. Täysi hyöty
arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälineestä saadaan, kun sillä saatuja
tuloksia

pystytään

hyödyntämään

käytännössä

terveystiedon

ohjaus-

ja

neuvontatilanteissa.
Ivanitskayan

ym.

(2006)

tutkimuksessa

yliopisto-opiskelijoiden

terveystiedon

lukutaidosta selvisi, että opiskelijoiden oli muun muassa vaikeuksia arvioida
terveystiedon luotettavuutta. Sama oli nähtävissä kutsuntaikäisten miesten kohdalla.
Internetistä löytyvän terveystiedon luotettavuuden arvioinnin kutsuntaikäisistä miehistä
koki vaikeaksi 26,5 prosenttia ja painettujen lähteiden luotettavuuden arviointi oli
vaikeaa 17,4 prosentille vastaajista. Eriksson-Backan (2010) tutkimuksessa ikääntyvien
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arkielämän terveystiedon lukutaidosta todettiin terveystiedon laadun arviointi tuottavan
vaikeuksia myös ikääntyville. Sen sijaan terveystiedon lähteet ikääntyvät tunnistivat
helposti. (Eriksson-Backan 2010, 190.)

Myös kutsuntaikäiset miehet löysivät

terveystiedon lähteet helposti, sillä jopa 65,8 prosenttia vastasi osin tai täysin eri mieltä
väittämään internetin terveystiedon lähteiden löytämisen vaikeudesta. Näiden
tutkimusten perusteella näyttäisi siis siltä, että terveysaiheista tietoa kyllä löydetään,
mutta sen sisällön arviointi tuottaa vaikeuksia. Tämä on terveystiedon tuottajien
kannalta olennainen asia. Heidän tulisikin mitä ilmeisimmin tuoda selvemmin esille
tarjoamansa terveystiedon sisältöjen luotettavuus.

6.2 Terveystiedon lukutaito, terveyskäyttäytyminen ja terveydentila
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että terveyskäyttäytymisen ja terveydentilan
välisistä suhteista terveystiedon lukutaitoon on löydettävissä tilastollisesti erittäin
merkitseviä yhteyksiä. Tällaisia olivat tupakoinnin ja masennuksen yhteys terveystiedon
lukutaidon tasoon (p<0,001). Tilastollisesti merkitsevää oli alkoholinkäytön yhteys
terveystiedon lukutaidon tasoon ja huomattavan ylipainon vaikutus terveystiedon
lukutaidon

pistekeskiarvoihin

(p<0,01).

Tutkittavien

koettu

terveydentila

oli

tilastollisesti melkein merkitsevässä yhteydessä terveystiedon lukutaidon tasoon
(p<0,05).

Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että terveydentilalla ja

terveyskäyttäytymisellä oli havaittavissa oleva yhteys terveystiedon lukutaitoon.
Huolestuttavaa on, että selkein yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon oli syrjäytymistä
edistävillä tekijöillä kuten masennuksella ja negatiivisella terveyskäyttäytymisellä
tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä.
Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli selvittää terveystiedon lukutaidon yhteyttä
kutsuntaikäisten

miesten

terveyskäyttäytymiseen.

Terveyskäyttäytymisen

indikaattoreiksi valittiin alkoholinkäyttö ja tupakointi. Ne voidaan nähdä negatiivisena
terveyskäyttäytymisenä tai WHO:n (1998) määritelmän mukaan riskikäyttäytymisenä,
joka altistaa sairauksille tulevaisuudessa. Tämä tutkimus osoittaa, että sekä
alkoholinkäytöllä että tupakoinnilla on yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon.
Kerran viikossa tai useammin kuusi annosta tai enemmän alkoholia juovien tutkittavien
terveystiedon lukutaito oli huonompaa kuin yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa tai
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harvemmin kuusi annosta tai enemmän alkoholia kerralla nauttivien tutkittavien. Myös
tupakoitsijoiden terveystiedon lukutaito oli selvästi huonompaa kuin tupakoimattomien.
Internetin valtaisan terveystiedon tarjonnan takia on vaikea uskoa, että nuorten miesten
runsas alkoholinkäyttö tai tupakointi johtuisi terveystiedon puutteesta. Sen sijaan
terveystiedon ymmärtämisen vaikeus tai kiinnostuksen puute sitä kohtaan voisivat olla
tekijöitä, jotka saavat nuoret omaksumaan negatiivisen terveyskäyttäytymisen muotoja.
Jatkossa olisikin kiinnostavaa selvittää tarkemmin näiden nuorten terveystiedon
lukutaitoa ja kykyä omaksua terveysaiheista tietoa.
Arkielämän terveystiedon seulontavälineellä on tarkoitus löytää väestöstä henkilöt,
jotka hyötyisivät terveysneuvonnasta ja terveystietoa välittävistä interventioista. Tässä
tutkimuksessa voitiin löytää yleisesti alhaisen terveystiedon lukutaidon tason omaavien
tutkittavien lisäksi ryhmiä, joissa alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli yhteydessä
terveyskäyttäytymiseen. Tällainen ryhmä ovat esimerkiksi ne 41 vastaajaa, jotka joivat
alkoholia yhdestä kahteen kertaa viikossa tai useammin, kuusi annosta tai enemmän
kerralla ja joilla samaan aikaan oli alhainen tai erittäin alhainen terveystiedon
lukutaidon taso. Jo pelkkä alkoholin käyttö näillä vastaajilla ylittää neuvontaa vaativan
riskikäytön rajat, ja yhdistettynä alhaiseen terveystiedon lukutaidon tasoon se aiheuttaa
todellisen riskin

heidän terveydelleen.

Tupakoivista tutkittavista jopa 88:lla

terveystiedon lukutaidon taso oli alhainen tai erittäin alhainen.
Tämän tutkimuksen kolmas tehtävä oli selvittää kutsuntaikäisten miesten terveydentilan
yhteyttä heidän terveystiedon lukutaitoonsa. Terveyden indikaattoreiksi oli valittu
koettu terveydentila, painoindeksin (BMI) mukainen ylipaino ja masennus.
Kutsuntaikäisten miesten itse koetun terveydentilan ja terveystiedon lukutaidon välisen
yhteyden tarkastelussa tilastollisin testein saatiin melkein merkitseviä tuloksia. Yhteys
näiden kahden tekijän välillä on siten havaittavissa, vaikka se ei olekaan yhtä selkeä
kuin esimerkiksi tupakoinnin yhteys terveystiedon lukutaitoon. Terveydentilansa
huonoksi tai melko huonoksi kokevilla oli yleisemmin erittäin alhainen tai alhainen
terveystiedon lukutaito kuin terveydentilansa keskitasoiseksi, melko hyväksi tai hyväksi
kokeneilla vastaajilla. Koetun terveydentilan kohdalla herää kysymys siitä, miten
vastaajat ovat arvioineet terveydentilansa kyselyaineistoa kerätessä? Onko esimerkiksi
mahdollinen flunssa vaikuttanut tutkittavan vastaukseen negatiivisesti? Vai ovatko
nuoret ajatelleet terveyttään laajemmin ja kokeneet esimerkiksi mielenterveysongelmat
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huonoksi terveydeksi? Näihin kysymyksiin on mahdotonta saada tässä tutkimuksessa
vastauksia ja ne ilmentävät koetun terveyden tulkinnan ongelmallisuutta, erityisesti
kyselytutkimuksella tarkasteltuna.
Ylipainolla ei voitu todeta olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä terveystiedon
lukutaidon

tasoon,

vaikkakin

terveystiedon

lukutaidon

pistekeskiarvoissa

eri

painoluokkien välillä oli jonkin verran eroa. Hieman yllättäen lievästi lihavilla oli
kaikista korkein pistekeskiarvo.
selvästi

muita

alhaisempi.

Sairaalloisesti lihavien pistekeskiarvo oli ainoana

Tämä

voi

osaksi

johtua

painoindeksin

käytön

ongelmallisuudesta. Nuorten pituuskasvu on vielä kesken, joten kehon mittasuhteet
muuttuvat, jolloin painoindeksin tulos ei ehkä ole täysin luotettava heidän kohdallaan.
Lisäksi osalla ylipainoisten kategoriaan painoindeksinsä puolesta joutuvista voi
harrastaa kehonrakennusta, joka sekin kasvattaa painoindeksiä selvästi. Näiden
seikkojen vuoksi ylipainon ja terveystiedon lukutaidon välisen suhteen tarkastelun
tulokset ovat tulkinnanvaraisia. Lihavuudesta on kuitenkin viime vuosikymmenten
aikana muodostunut merkittävä uhka nuorten hyvinvoinnille, (Jääskeläinen, Schwab &
Laitinen 2012, 67) joten sen suhdetta terveystiedon lukutaitoon tulisi tutkia myös
jatkossa.
Kutsuntaikäisten miesten terveydentilan ja terveystiedon lukutaidon yhteyden
tarkastelussa keskeiseksi tekijäksi tässä tutkimuksessa nousee nuorten mielenterveys.
Mielialan ja terveystiedon lukutaidon tason tarkastelussa selvisi, että alhainen ja erittäin
alhainen terveystiedon lukutaidon taso oli huomattavasti yleisempää niillä tutkittavilla,
joilla oli lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta. Masennus oli myös ainoa
terveydentilan

indikaattori,

jolla

oli

tilastollisesti

erittäin

merkitsevä

yhteys

terveystiedon lukutaidon tasoon (p = 0,000).
Lisäksi tulokset osoittivat, että jonkinasteisesta masennuksesta kärsivillä tutkittavilla
motivaatio hakea terveystietoa oli alentunut ja heille oli useammin vaikeaa tietää ketä
uskoa terveysasioissa. Nämä tulokset ovat huolestuttavia. Masentunut nuori, jolla on
samaan aikaan alhainen terveystiedon lukutaidon taso, on suuressa vaarassa
syrjäytymiselle ja hoidonsaannin ulkopuolelle jäämiselle. Nuori ei välttämättä tunnista
masennuksen oireita itsessään ja jos tunnistaakin, ei osaa tai jaksa hakeutua hoitoon.
Olisi erittäin tärkeää, että tällaiset nuoret tavoitetaan ennen kuin he syrjäytyvät ja
putoavat täysin yhteiskunnan terveyspalvelujen ulkopuolelle.

72

Tämän tutkimuksen tutkittavista vajaa 10 prosenttia kärsi lievästä, keskivaikeasta tai
vaikeasta masennuksesta. Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka moni vastaaja kuului niihin
masennuksensa

salaaviin

nuoriin,

jotka

eivät

tällaisissa

testeissä

vastaa

totuudenmukaisesti? Laineen (2006) tutkimus osoitti, että nuorilla miehillä esiintyy
kolme kertaa enemmän salattua masennusta kuin nuorilla naisilla. Tämä tutkimus
kohdistui pelkästään nuoriin miehiin, ja onkin oletettavaa, että todellisuudessa
masentuneiden määrä tutkittavista oli suurempi kuin mitä nyt tuli esille.
Terveydentilan yhteyttä terveystiedon lukutaitoon ei ole tutkittu vielä kovin paljon,
mutta

Eriksson-Backan

ym.

(2012)

tutkimuksessa

ikääntyvien

terveystiedon

lukutaidosta selvisi, että niillä vanhuksilla, joilla oli terveysongelmia oli myös
huonommat edellytykset terveystiedon hankintaan ja käyttöön. Terveysongelmien sekä
terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen yhteyttä terveystiedon lukutaitoon tulisikin
jatkossa tutkia lisää.
Kohdennetusta terveysneuvonnasta olisi hyötyä sellaisille riskiryhmille, joilla on jokin
terveysongelma yhdistettynä alhaiseen tai erittäin alhaiseen terveystiedon lukutaidon
tasoon. Tällainen ryhmä ovat muun muassa ne 37 vastaajaa, joilla oli lievää,
keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta ja alhainen tai erittäin alhainen terveystiedon
lukutaidon taso. Myös terveytensä melko huonoksi tai huonoksi kokevilla 21 vastaajalla
terveystiedon lukutaito oli alhainen tai erittäin alhainen. Jos tarkasteluun otetaan myös
melko

huonon

terveystiedon

lukutaidon

tason

omaavat

vastaajat,

nousevat

terveysneuvonnasta hyötyvien henkilöiden lukumäärä huomattavasti.

6.3 Tutkimuksen validius ja reliaabelius
Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontaväline on itsearviointia hyödyntävä
mittari. Mittari koostuu kymmenestä väittämästä, joissa on mukana sekä positiivisia että
negatiivisia väittämiä. Seulontavälineen validiutta tarkasteltaessa herää kysymys siitä,
osaavatko nuoret arvioida paikkaansapitävästi muun muassa kykyään hakea, arvioida tai
soveltaa terveystietoa? Niemelä ym. (2002, 131) ovat todenneet, että nuoret saattavat
mahdollisesti yliarvioida kykynsä ja taitonsa vastatessaan kyselyihin. Kyselyssä myös
itse koettua terveydentilaa mittaava kysymys hyödyntää nuorten miesten omaa arviota
terveydestään. Itsearvioinnin käyttö on kyselyiden ominaispiirre, mutta täytyy myös
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pohtia kuinka luotettava mittari se on. Tässä tutkimuksessa edellisten lisäksi myös
masennusta mittaava mielialatesti perustuu itsearviointiin eikä tutkittavien mahdollinen
masennus ole näin ollen lääkärin diagnosoimaa. Mielenterveys voi kuitenkin olla arka
aihe, mikä saattaa estää tutkittavia vastaamasta totuudenmukaisesti. Kyselyissä ei ole
myöskään mahdollista esittää lisäkysymyksiä, joten ei voida tarkasti tietää esimerkiksi
millä

tavalla

vastaaja

on

kokenut

terveytensä

huonoksi

valitessaan

sen

vastausvaihtoehdoksi itse koetun terveydentilan kysymyksessä.
Lisäksi on syytä pohtia tutkimuksessa käytetyn sekundaariaineiston eli MOPOkyselytutkimuksen laajuuden vaikutusta vastauksien laatuun. Kyselylomake käsitteli
kattavasti eri elämänalueita, ja sen ovat koonneet useat eri tieteenalojen tutkijat, joten
kysymysten asettelu ja muoto vaihtelivat paljon.
vaikuttaa

vastaajien

motivaatioon

täyttää

Onko tämä mahdollisesti voinut

kysely

loppuun

asti?

Arkielämän

terveystiedon lukutaidon seulontaväline oli sijoitettu kyselyn viimeiseksi (84.)
kysymykseksi, joten vastaajien motivaatio on voinut olla alentunut siihen mennessä.
Tämä näkyy mahdollisesti neutraalien vastausten määrässä (kuvio 2, s. 39, (27 pisteen
piikki)). Lisäksi 40 prosenttia tutkittavista jätti kyselyn lopulta täyttämättä ja
suostumuksensa tutkimukseen antamatta.
Tilastollisen tutkimuksen validiteetille mittausten luotettavuus on keskeinen asia.
Tämän vuoksi tutkimusaineiston tilastollinen analyysi on kuvailtu mahdollisimman
tarkasti, jotta mittaukset olisivat toistettavissa. Aineistoa on joiltakin osin jouduttu
muokkaamaan yhdistelemällä luokkia, jotta tilastollisen merkitsevyyden testien
suorittaminen oli mahdollista.
Niemelän

ym.

(2012a)

kehittämän

arkielämän

terveystiedon

lukutaidon

seulontavälineen tarkoitus on kyetä erottamaan tutkittavasta populaatiosta sellaiset
yksilöt, joiden terveystiedon lukutaito on puutteellista ja joille voidaan näin ollen tarjota
kohdennettua terveysneuvontaa. Niemelä ym. (2012a) testasivat seulontavälinettä
otoksella, jossa oli 217 lukiota suorittavaa nuorta miestä ja naista. Vaikka tämän
tutkimuksen tutkimusjoukko koostui pelkästään miehistä, on se muuten monipuolisempi
ja kattavampi (n = 856). Muun muassa tutkittavien koulutustaso vaihteli pelkän
peruskoulun käyneistä korkeakoulua parhaillaan suorittaviin. Suurin osa oli tästä
huolimatta joko lukiolaisia tai koulu- tai opistotasoisia opintoja suorittavia.
Tutkimusjoukko oli muiltakin osin, kuin koulutustaustansa puolesta, edustava otos
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Oulun ja sen lähialueiden nuorista miehistä. MOPO-kyselytutkimuksen aineiston lisäksi
tämän tutkimuksen käyttöön saadut Puolustusvoimien keräämät tausta- ja terveystiedot
tutkittavista

antoivat

kattavan

kuvan

heidän

terveyskäyttäytymisestään

ja

terveydentilastaan. Kyselyn vastausprosentti oli korkea (61,8 %), joten tulokset ovat sen
perusteella luotettavia.

6.4 Ehdotukset jatkotutkimukselle
Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä tulisi kehittää ja testata edelleen,
jotta siitä saataisiin täysi hyöty terveyden edistämisen työkaluna erilaisissa
terveysinterventioissa

ja

terveysneuvonnassa.

Lisäksi

sen

elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä tulisi tutkia jatkossa lisää.

mahdollisuuksia
Lyhennettyä

terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä on testattu tässä tutkimuksessa vain pienellä
osalla aineistoa, joten myös sen testaamiseen ja kehittämiseen tulisi perehtyä jatkossa.
Tässä tutkimuksessa ei pyritty selvittämään aihepiirin syy ja seuraus -suhteita, vaan
tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää onko muuttujien välillä havaittavissa jonkinlaista
yhteyttä. Jatkotutkimuksessa olisikin hyödyllistä pyrkiä selvittämään voivatko
terveysongelmat kuten masennus tai negatiivinen terveyskäyttäytyminen kuten
tupakointi johtua alhaisesta terveystiedon lukutaidosta vai onko alhainen terveystiedon
lukutaito seurausta tästä riskikäyttäytymisestä tai terveysongelmista.
Terveyden lukutaitoa on alettu viime aikoina tutkia sosiaalisena käytäntönä yksilön
ominaisuuksien ja kykyjen sijasta. Jatkotutkimuksessa voisi hyödyntää tätä näkökulmaa
myös

terveystiedon

lukutaidon

tutkimuksessa.

McKenzien

(2003)

informaatiokäytäntöjen näkökulma yhdistettynä terveyden lukutaitoon voisi tarjota
mahdollisuuden tutkia myös terveystiedon lukutaitoa sosiaalisena käytäntönä sen sijaan,
että se tarkastelisi yksilön ominaisuuksia niin kuin nyt on tehty. Seulontavälinettä
voitaisiin mahdollisesti kehittää tulevaisuudessa siten, että se toisi esille terveystiedon
lukutaitoon liittyvien yksilön taitojen lisäksi terveystiedon lukutaidossa toteutuvat
informaatiokäytännöt.
Arkielämän terveystiedon seulontavälinettä tulisi jatkossa kehittää myös osana
terveysinterventioita, joilla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Esimerkiksi
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masennuksen ehkäisyssä ja nuorten salatun masennuksen esiin tuomisessa siitä voisi
olla hyötyä siten, että nuoret tunnistaisivat masennuksen oireet ajoissa ja osaisivat
hakeutua hoitoon tarvittaessa. Yhteiskunnan olisi myös tehtävä osansa ja taattava näille
nuorille heidän tarvitsemansa hoito. Nuorten negatiivinen terveyskäyttäytyminen, kuten
alkoholin riskikäyttö kasvattaa sekin syrjäytymisen riskiä ja yhdistettynä alhaiseen
terveystiedon lukutaitoon aiheuttaa huomattavan riskin nuorten hyvinvoinnille. Tämän
vuoksi terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä tulisi myös kehittää osana
terveysinterventioita, joilla negatiiviseen terveyskäyttäytymistä pyritään ehkäisemään.
Tämän tutkimuksen rajoituksiin lukeutui tutkimusjoukon rajautuminen pienelle alueelle
Suomea (Oulun seutu) ja homogeenisuus sukupuolen osalta. Nuorten syrjäytymisen
syiden selvittämiseksi olisikin mielenkiintoista nähdä miten laajempi otos, johon
valikoituisi tutkittavia ympäri Suomea, vaikuttaisi tuloksiin. Lisäksi jatkotutkimuksessa
tulisi huomioida myös nuorten naisten hyvinvointi ja terveystiedon lukutaito.
Terveyskäyttäytymisen indikaattoreiksi tähän tutkimukseen oli valikoitu negatiivisesti
terveyteen vaikuttavat käyttäytymisen muodot, alkoholikäyttö ja tupakointi. Jatkossa
tutkimisen arvoinen aihe olisi myös positiivisen terveyskäyttäytymisen, kuten
esimerkiksi säännöllisen liikuntaharrastuksen tai terveellisen ruokavalion yhteys
terveydenlukutaitoon.
Jatkotutkimuksessa olisi myös aiheellista selvittää syitä tässäkin tutkimuksessa
todettuun koulutustason ja terveystiedon lukutaidon väliseen selkeään yhteyteen.
Riittävän terveystiedon lukutaidon takaaminen kaikille yhteiskuntaluokasta tai
koulutuksesta riippumatta olisi tärkeää, jotta terveysongelmien kasaantumista huonoosaisille voitaisiin ehkäistä. Terveystietoa tulisi olla kaikille saatavilla sellaisessa
muodossa, että kaikki voivat myös ymmärtää ja omaksua sen samalla tavalla
taustoistaan riippumatta. Kaikilla tulisi siis olla tasa-arvoinen mahdollisuus ylläpitää
terveyttään ja terveysongelmien kohdatessa toimia niiden edellyttämällä tavalla.
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LIITTEET

LIITE 1. MOPO-hankkeen kyselylomake 2012

MOPO-tutkimus

ID _____NK____
Pvm___/___2012

Kutsuntakysely
MOPO-hankkeessa tutkitaan nuorten elämäntyyliä, terveyttä ja liikuntaa. Osallistumalla
tutkimukseen ja vastaamalla kyselyyn olet mukana kehittämässä uusia nuorten
hyvinvointia tukevia palveluita.

Kysely on täysin luottamuksellinen, eikä antamiasi tietoja luovuteta ulkopuolisille.
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä tai rastittamalla sopiva vaihtoehto.

Vastaa jokaiseen kysymykseen.

2. Mitä teet päätoimisesti tällä hetkellä?
1
2
3
4

opiskelen
olen töissä
olen työtön
muu, mikä ______________________________________

3. Kenen kanssa asut?
1
2
3
4
5
6
7
8

vanhempien kanssa
toisen vanhemman kanssa
yksin
kämppiksen/sisaruksen kanssa
avio- tai avopuolison kanssa
isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa
olen asunnoton
jonkun muun, kenen kanssa? ____________________________

84

Terveyskysely

28. Millainen on terveydentilasi?
1
2
3
4
5

hyvä
melko hyvä
keskitasoa
melko huono
huono

37. Millainen mielialasi on?
1
2
3
4
5

mielialani on melko valoisa ja hyvä
en ole alakuloinen tai surullinen
tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi
olen alakuloinen jatkuvasti enkä pääse siitä
olen niin masentunut ja alavireinen, etten kestä enää

38. Miten suhtaudut tulevaisuuteen?
1
2
3
4
5

suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti
en suhtaudu tulevaisuuteen toivottomasti
tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta
minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa
tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat
parempaan päin

39. Miten katsot elämäsi sujuneen?
1
2
3
4
5

olen elämässäni onnistunut huomattavan usein
en tunne epäonnistuneeni elämässä
minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin
elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia
tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä

40. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi?
1
2
3
4
5

olen varsin tyytyväinen elämääni
en ole erityisen tyytymätön
en nauti asioista samalla tavalla kuin ennen
minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään
olen täysin tyytymätön kaikkeen

85
41. Millaisena pidät itseäsi?
1
2
3
4
5

tunnen itseni melko hyväksi
en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi
tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein
nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina
olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton

42. Onko sinulla pettymyksen tunteita?
1
2
3
4
5

olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini
en ole pettynyt itseni suhteen
olen pettynyt itseni suhteen
minua inhottaa oma itseni
vihaan itseäni

43. Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?
1
2
3
4
5

minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia
en ajattele enkä halua vahingoittaa itseäni
minusta tuntuu, että olisi parempi jos olisin kuollut
minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta
tekisin itsemurhan, jos siihen olisi mahdollisuus

44. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen?
1
2
3
4
5

pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta
en ole menettänyt kiinnostustani muihin ihmisiin
toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen
olen melkein kokonaan menettänyt mielenkiintoni ja tunteeni toisia ihmisiä kohtaan
olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan

45. Miten koet päätösten tekemisen?
1
2
3
4
5

erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa
pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin
varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa
minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa
en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä

46. Millaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi?
1
2
3
4
5

olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni
ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä
olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä
minusta tuntuu, että näytän rumalta
olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä
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47. Kuinka nukut?
1
2
3
4
5

minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia
nukun yhtä hyvin kuin ennenkin
herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen
minua haittaa unettomuus
kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisin kesken unien
heräämisestä

48. Oletko väsynyt tai uupunut?
1
2
3
4
5

väsyminen on minulle lähes täysin vierasta
en väsy helpommin kuin tavallisestikaan
väsyn nopeammin kuin ennen
vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua
olen liian väsynyt tehdäkseni mitään

49. Millainen ruokahalusi on?
1
2
3
4
5

ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia
ruokahaluni on ennallaan
ruokahaluni on huonompi kuin ennen
ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen
minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua

54. Kuinka usein juot alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän
(alkoholiannos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, lasin viiniä tai ravintolaannoksen väkevää alkoholijuomaa)?
1
2
3
4
5
6

en koskaan
harvemmin kuin kerran kuukaudessa
1-2 kertaa kuukaudessa
kerran viikossa
2-3 kertaa viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
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Hyvinvointia koskevan tiedon hankinta ja käyttö

83. Onko sinulla asiantuntijan toteama lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeus?
1
2

kyllä
ei

84. Ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto
1 = täysin eri mieltä
On tärkeä saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista.
Tiedän mistä voi hankkia terveyttä käsittelevää tietoa.
Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteist
On vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdistä ja kirjoista)
terveyttä käsittelevää tietoa.
On vaikea löytää Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa.
On helppo arvioida painettujen lähteiden (lehtien ja kirjojen)
terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta.
On helppo arvioida Internetin terveyttä käsittelevän tiedon
luotettavuutta.
On usein vaikea ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja
tai lauseita.
Sovellan terveyttä käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisteni elämään.
On vaikea tietää, ketä uskoa terveysasioissa.

5 = täysin samaa mieltä
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Kiitos vastauksistasi!
Muistathan palauttaa vastauslomakkeesi ja
allekirjoittaa suostumusasiakirjan!
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LIITE 2. Puolustusvoimien tausta- ja terveystietolomake
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LIITE 3. Lääkärinlausunto terveydentilasta, Puolustusvoimien lomake

