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SAATTEEKSI

Metabolinen oireyhtymä (MBO) on keski-ikäisten suomalaisten terveyden vaaratekijä, joka 
hoitamattomana johtaa aikuistyyppisen diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien syn-
tymiseen. Se on seurausta perinnöllisyyden ja elintapojen yhteisvaikutuksesta. Tutkimusten 
viesti on selkeä: elintapasairauksien ehkäisyyn on panostettava. Se on ihmisten terveyden 
kannalta välttämätöntä ja kansantaloudellisesti kannattavaa.

Ylipainoisuuden terveysriskit tiedetään, mutta millä tavoin päästään pysyvään painon hal-
lintaan? Terveyden kannalta ei riitä, että painoa saadaan pudotetuksi kuuriluonteisesti. Tar-
vitaan tutkittua tietoa siitä, miten saadaan muutoksia elintapoihin ja miten niitä ylläpidetään 
koko elämänpituinen matka.

Miina Sillanpään Säätiö käynnisti MBO-oireyhtymän kuntoutuksen kehittämishankkeen 
työterveyshuoltojen toiminnan rinnalle yhdeksi elintapojen muutosmalliksi. Siuntion Hyvin-
vointikeskuksen moniammatillinen työryhmä: erikoislääkäri Laura Jaakkola, psykologi Mer-
ja Kurki, fysioterapeutit Satu Posti ja Tiina Salo sekä ravitsemusterapeutit Liisa Mikkola ja 
Marja Ruuti, kehittivät ja toteuttivat kuntoutusmallin. Tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten 
analysoinnissa olivat mukana ravitsemustutkija Katri Hemiö, erikoistutkija Jaana Lindström, 
professori Jaakko Tuomilehto, dosentti Markku Peltonen ja erikoistutkija Vladislav Moltcha-
nov Kansanterveyslaitoksesta. Tutkimus- ja kehittämishankkeen rahoittivat Raha-automaat-
tiyhdistys ry ja Miina Sillanpään Säätiö.

Tutkimusraportti osoittaa ylipainoisuuden ja siihen liittyvän MBO-oireyhtymän kuntoutuk-
sen haasteellisuuden, mutta myös pysyvien elintapamuutosten mahdollisuuden. Lämmin 
kiitoksemme Raha-automaattiyhdistykselle, Kansanterveyslaitokselle, työterveyshuolloille 
sekä erityisesti kaikille tutkimukseen osallistuneille kurssilaisille. Siuntion Hyvinvointikes-
kuksen ammattitaitoisen työryhmän panos on ollut merkittävä tämän projektin toteuttami-
sessa ja kuntoutusmallin luomisessa.

Eija Sorvari
säätiönjohtaja
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1 JOHDANTO

1.1. Metabolisen oireyhtymän määritelmä, diagnosointi ja  
yleisyys

Metaboliseksi oireyhtymäksi kutsutaan tilaa, jossa esiintyy useita sydän- ja verisuonitautien 
ja diabeteksen riskitekijöitä. Riskitekijöiden kasautuminen havaittiin ensimmäisen kerran jo 
1920-luvulla, mutta varsinaisesta syndroomasta alettiin puhua vasta 1980-luvulla, kun riski-
tekijäkasauman yhteys sydän- ja verisuonitauteihin todennettiin1. Metabolisen oireyhtymän 
nimi (”syndrome X”, ” the deadly quartet”, ”the insulin resistance syndrome”, nykyisin ylei-
simmin käytetty ”the metabolic syndrome”) ja määritelmä on vaihdellut vuosien varrella eri 
painotusten mukaan2. Viimeisimmän konsensusmääritelmän julkaisi International Diabetes 
Federation (IDF) vuonna 20052. Siinä keskivartalolihavuus on nostettu metabolisen oireyhty-
män tärkeimmäksi tekijäksi: hoikalla henkilöllä ei määritelmän mukaan voi olla metabolista 
oireyhtymää. Vyötärönympäryksen raja-arvoja on myös laskettu aikaisempaa matalammalle 
tasolle (taulukko 1).

Taulukko 1: Metabolisen oireyhtymän toteaminen2 

1) Keskivartalolihavuus Vyötärönympärys:
miehillä ≥ 94 cm, naisilla ≥ 80 cm
tai
painoindeksi > 30

2) Lisäksi kaksi seuraavista:
Seerumin triglyseridi ≥ 1.7 mmol/l 

tai 
lääkitys triglyseridien alentamiseksi 

Seerumin HDL-kolesteroli miehillä < 1.03 mmol/l
naisilla < 1.29 mmol/l
tai 
lääkitys HDL-kolesterolin kohottamiseksi

Verenpaine systolinen ≥ 130 mmHg
tai
diastolinen ≥ 85 mmHg
tai
lääkitys verenpaineen alentamiseksi

Plasman paastoglukoosi* ≥ 5.6 mmol/l
tai
todettu tyypin 2 diabetes

* Glukoosirasituskokeessa todettu IGT (heikentynyt glukoosinsieto, 2h plasman glukoosiarvo välillä 7.8–11.0 
mmol/l) hyväksytään myös kriteeriksi kliinisessä työssä, mutta ei epidemiologisissa tutkimuksissa
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Metabolisen oireyhtymän määritteleminen on tärkeää, koska riskitekijöiden kasaantues-
sa sydän- ja verisuonitautiriskiä pidetään suurempana kuin osiensa summana. Kaikki asian-
tuntijat eivät kuitenkaan jaa tätä näkemystä. Lopulta kysymys on kuitenkin akateemisesta 
väittelystä. Oireyhtymän osatekijät ovat tutkitusti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. 
Käytännön kliinisessä työssä oireyhtymän määritteleminen antaa työkalun riskitekijöiden 
tunnistamiseen, sairauden ehkäisemiseen ja hoitamiseen. 

Eurooppalaisissa väestöissä metabolisen oireyhtymän yleisyys oli vuonna 2004 kirjoite-
tun katsauksen mukaan noin 15 prosenttia. Eri väestöjen välillä oli kuitenkin vaihtelua3. Lii-
kapainon ja lihavuuden yleistyminen sekä liian vähäinen liikunnan harrastaminen vaikutta-
vat metabolisen oireyhtymän jatkuvaan lisääntymiseen. Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla vuosina 2004–2005 tehdyssä poikkileikkaustutki-
muksessa 69 % 45–74-vuotiaista miehistä ja 76 % naisista ylitti IDF:n metabolisen oireyhty-
män määrittelemän vyötärönympärysrajan. Kaikkiaan 42 %:lla miehistä ja 33 %:lla naisista 
oli jonkinasteinen glukoositasapainon häiriö (diabetes, heikentynyt glukoosinsieto IGT tai 
heikentynyt paastoglukoosi IFG). Lihavuuden yleistyessä metabolinen oireyhtymä on suuri 
haaste terveydenhuoltojärjestelmälle. Vaarana on, että tulevaisuudessa viime vuosikymme-
net jatkunut lasku sydän- ja verisuonisairastavuudessa tasaantuu tai jopa kääntyy nou-
suun.

1.2. Metabolisen oireyhtymän etiologia, riskitekijät ja seuraukset

Metaboliahäiriöiden tärkeä taustatekijä on insuliiniresistenssi, jolla tarkoitetaan elimistön vä-
hentynyttä herkkyyttä insuliinille. Insuliinin tehtävänä on mm. siirtää verestä glukoosi kehon 
solujen käyttöön. Kun insuliinin teho heikkenee, elimistö pyrkii lisäämään haiman beta-solu-
jen insuliinin tuotantoa. Jos insuliiniresistenssi pahenee, ei haima lopulta pysty lisäämään 
tuotantoa tarvetta vastaavasti ja veren glukoosipitoisuus alkaa kohota. Kun tyypin 2 diabe-
tes todetaan, on usein takana jopa vuosia kestänyt vähittäinen glukoositasapainon heiken-
tyminen.

Insuliiniresistenssin tärkein syy on kehon rasvoittuminen. Ylimääräinen rasva aiheuttaa 
kehossa monenlaisia aineenvaihduntahäiriöitä. Erityisen haitallista on ylimääräisen rasvan 
kertyminen keskivartalolle4. Syynä on ilmeisesti se, että keskivartalon rasvakudos on osit-
tain vatsaontelon sisäistä, hyvin aktiivista rasvaa, joka erittää erilaisia välittäjäaineita, jotka 
edelleen vaikuttavat muualla elimistössä. Tästä syystä keskivartalolihavuus on otettu mu-
kaan metabolisen oireyhtymän kriteereihin.

Insuliiniresistenssin mittaaminen ei olisi mahdollista käytännön potilastyössä, mutta vyö-
tärönympäryksen mittaaminen on helppoa ja nopeaa. Rasvakudoksen lisääntyminen johtaa 
rasvan kertymiseen myös rasvakudoksen ulkopuolelle, lihassoluihin ja haimasoluihin. Tämä 
”väärässä paikassa” sijaitseva rasva heikentää insuliinin vaikutusta ko. kudoksessa5. Ras-
voittunut maksa on yleinen löydös metabolista oireyhtymää sairastavilla henkilöillä. Tämän 
seurauksena kolesteroliaineenvaihdunta häiriintyy, veren triglyseridipitoisuus nousee ja 
HDL-kolesterolin pitoisuus laskee6. Rasvasolut ja rasvakudokseen kertyvät makrofagit erittä-
vät myös sytokiinejä, jotka ylläpitävät elimistössä matala-asteista tulehdustilaa7, 8.

Metabolinen oireyhtymä on yleisempi vanhemmissa ikäluokissa kuin nuoremmissa, kos-
ka rasva- ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt sekä kohonnut verenpaine yleistyvät ikäänty-
essä. Elintavoilla on tärkeä merkitys metabolisen oireyhtymän kehittymisessä, sillä ne vai-
kuttavat sekä liikapainon kertymiseen että itsenäisesti oireyhtymän osatekijöihin. Runsaasti 
erityisesti tyydyttynyttä rasvaa ja niukasti kuituja sisältävä ruokavalio altistaa insuliiniresis-
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tenssin kehittymiseen ja nostaa kokonais- ja LDL-kolesterolin sekä triglyseridien pitoisuutta 
veressä. Pehmeiden rasvojen (kerta- ja monityydyttymättömien rasvahappojen) liian niukka 
saanti ja raffinoitujen hiilihydraattien (valkoinen vilja, makeat herkut) runsas käyttö puoles-
taan alentaa HDL-kolesterolin pitoisuutta. Runsassuolainen ruokavalio nostaa verenpainet-
ta. Metabolisessa oireyhtymässä suositeltava ruokavalio on siten samanlainen kuin koko 
väestölle suositeltu terveellinen ruokavalio9. 

Tupakointi lisää glukoositasapainon häiriöiden kehittymisen riskiä ja on tärkeä sydän- ja 
verisuonitautien itsenäinen riskitekijä10, 11. Siksi tupakointi ei sovi etenkään diabeetikoille tai 
henkilöille, joilla on glukoositasapainon häiriöitä. Tupakointi pahentaa insuliiniresistenssiä ja 
lisää rasvan kertymistä keskivartalolle12.

Unella tiedetään olevan monia vaikutuksia terveydentilaan13. Useissa tutkimuksissa on 
havaittu, miten sekä riittämätön että ylenpalttinen unen pituus saattavat lisätä riskiä sairas-
tua tyypin 2 diabetekseen14–16 sekä naisilla sepelvaltimotautiin17. Liian vähäinen unen määrä 
voi altistaa myös verenpaineelle18 sekä ylipainolle19.

Viime vuosina on enenevässä määrin tunnistettu myös muita metabolisen oireyhtymän 
riskitekijöitä. Englantilainen tutkijaryhmä havaitsi vahvan yhteyden koetun työperäisen stres-
sin ja metabolisen oireyhtymän välillä20.

Laajan meta-analyysin mukaan21 metabolinen oireyhtymä on tärkeä riskitekijä sydän- ja 
verisuonisairastuvuuden ja kuolleisuuden sekä kokonaiskuolleisuuden kannalta. Kuopiossa 
toteutetussa suuressa seurantatutkimuksessa todettiin, että metabolinen oireyhtymä lisää 
keski-ikäisten miesten kuolleisuutta 2–3-kertaiseksi22. On myös selkeää näyttöä siitä, että 
metabolinen oireyhtymä aiheuttaa kognitiivisten toimintojen heikentymistä ja dementiaa24 

sekä lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin23.

1.3. Metabolisen oireyhtymän hoito ja kuntoutus 

Metabolisen oireyhtymän hoidon perusta on elintapaohjauksessa, jolla pyritään laihduttami-
seen tai ainakin painonnousun estämiseen. Laihduttaminen parantaa veren rasva- ja glu-
koosiarvoja sekä vähentää samalla sydämen kuormitusta ja alentaa verenpainetta. Laihdut-
taminen onnistuu parhaiten ruokavaliota muuttamalla. Liikunnan lisääminen helpottaa pai-
nonhallintaa. Liikunnalla on myös muita edullisia vaikutuksia metabolisen oireyhtymän osa-
tekijöihin. 

Myös ruokavalion laadulla on merkitystä metabolisen oireyhtymän kehittymisessä. Ruo-
kavaliota muuttamalla voidaan todistetusti vaikuttaa metaboliseen oireyhtymään ja sen ris-
kitekijöihin. Espanjalaistutkimuksen mukaan välimerellinen ruokavalio voi ehkäistä metabo-
lista oireyhtymää25. Runsaasti kasviksia, palkokasveja, hedelmiä, kuituja ja kalaa sekä niu-
kasti lihaa ja maitotuotteita sisältänyttä ruokavaliota suosiville kehittyi metabolinen oireyhty-
mä muita harvemmin. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö liittyi pienentyneeseen sairastu-
misriskiin. Kalifornialaistutkijat osoittivat, että ruokavalio- ja liikuntaintervention vaikutukset 
näkyvät hyvin nopeasti: jo kolmen viikon intervention jälkeen metabolisen oireyhtymän osa-
tekijät kohentuivat selvästi26. 

Myös suomalainen Diabeteksen ehkäisytutkimus (DPS) osoitti, että tehostetulla elinta-
painterventiolla voidaan pienentää korkean riskin henkilöiden diabetessairastuvuutta27, 28, 
kohentaa metabolisen oireyhtymän osatekijöiden tasoja29 ja pienentää metabolisen oireyh-
tymän prevalenssia30. 

Parhaat ja pysyvimmät muutokset elintavoissa saadaan, kun kuuriajattelun sijaan pyri-
tään saamaan aikaan pysyviä, vaikka sinänsä pieniäkin, muutoksia jokapäiväisiin ruokailu- 
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ja liikuntatapoihin31. Tämä toteutuu parhaiten suunnitelmallisesti yhteistyössä asiantuntijoi-
den kanssa. 

Terveydenhuollossa ei panosteta riittävästi elintapaohjaukseen, vaan tyydytään tilantee-
seen, jos potilas ei motivoidu elämäntapamuutokseen. Potilastyössä tulisi korostaa lääk-
keettömien hoitomenetelmien tehoa ja vahvistaa mielikuvaa liikunnasta ja ravinnosta lääk-
keenomaisena hoitona. Terveydenhuoltoon tarvittaisiin nykyistä enemmän lääkkeettömien 
vaihtoehtojen hoidon ohjausta ja seurantaa. Näiden hoitojen etenemisen seurantaan tulisi 
panostaa. Viime aikoina on saatu näyttöä siitä, että tuloksekas elintapaohjaus on mahdollis-
ta toteuttaa32. Saavutetut elintapamuutokset näyttävät myös säilyvän vielä senkin jälkeen, 
kun tehokas interventiojakso on lopetettu28.

Kaikissa tapauksissa elintapamuutoksilla ei saavuteta tyydyttäviä tuloksia riskitekijöiden 
osalta. Tällöin tarvitaan lääkitystä sydän- ja verisuonitautiriskin alentamiseksi (kuva 1). 

Kuva 1. Metabolisen oireyhtymän hoito (hoitotavoitteet ks. Diabeteksen käypä hoito33)

1.4. Pystyvyyden tunne elämäntapojen muutoksessa

Pitkäaikaisten sairauksien synnyssä ja hoitokäytännöissä oma käyttäytymisemme ja elä-
mäntapamme ovat merkittäviä tekijöitä. Hoidon ja kuntoutuksen yhtenä tavoitteena on ter-
veyden kohentaminen tai ylläpitäminen muuttamalla ajattelu- ja toimintatapoja. Miten nämä 
ajattelu- ja toimintatavat muotoutuvat ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? 

Albert Banduran mukaan terveyttä ohjaavaa käyttäytymistä ja siihen liittyviä tuloksia oh-
jaa kaksi uskomusta: pystyvyysodotukset ja tulosodotukset. Pystyvyysodotus on yksilön 
arvio omasta kyvystään suorittaa tietty toiminta onnistuneesti. Tulosodotus on uskomus sii-
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tä, että käyttäytyminen johtaa toivottuun lopputulokseen. Käsityksemme siitä, miten voim-
me motivoitua ja säädellä omaa käyttäytymistämme vaikuttavat keskeisesti siihen, harkit-
semmeko edes terveystottumusten muutoksia tai harjoittelemmeko uusia aktiviteetteja34–38. 

Pystyvyysarviot säätelevät toimintaa kognitiivisen, motivaationalisen, affektiivisen ja valin-
nan prosessien kautta36. Arvioimme ennakkoon omaa pystyvyyttämme. Mitä vahvempi on 
arviomme omasta pystyvyydestä, sitä vaativammat tavoitteet asetamme itsellemme ja sitä 
lujemmin sitoudumme niihin. Motivoimme toimintaamme muodostettuamme etukäteen kä-
sityksen siitä, mitä voimme tehdä. Jos arvioimme oman pystyvyytemme heikoksi, vältämme 
niitä toimintoja ja tilanteita, joiden oletamme ylittävän kykymme. Toisaalta, jos meillä on 
vahva käsitys pystyvyydestämme tietyllä alueella, lähestymme vaikeuksia haasteina, jotka 
voimme voittaa.

Pystyvyysarviot vaikuttavat terveyttä ohjaavaan käyttäytymiseen kahdella tasolla36, 37. En-
siksi ne vaikuttavat käsityksiin stressin hallintataidoista, mikä puolestaan aktivoi biologista 
systeemiä vaikuttaen terveyteen ja sairastumiseen. Toiseksi ne vaikuttavat siihen, ovatko 
ihmiset ylipäätään muuttamassa terveystottumuksiaan. Motivoituvatko he, ovatko he tar-
peeksi sinnikkäitä onnistuakseen, miten kontrollin palauttaminen onnistuu epäonnistumis-
ten jälkeen ja kuinka hyvin saavutetut muutokset säilyvät? Banduran36 mukaan pystyvyysar-
vioihin voidaan vaikuttaa usealla tavalla. Tehokkainta on luoda vahva hallinnan kokemus 
onnistumisilla. Pystyvyysarvioihin voidaan vaikuttaa myös vertaiskokemusten kautta oppi-
misella, sosiaalisella vakuuttamisella tai tukemisella ja antamalla oikeaa informaatiota ke-
hon ja mielen toiminnoista. Kaiken kaikkiaan parantamalla fyysistä tilaa, alentamalla stressiä 
ja vähentämällä negatiivisia käsityksiä sekä korjaamalla kehon tilojen väärintulkintoja voi-
daan vahvistaa pystyvyyden käsityksiä.

Banduran mukaan37 terveyttä ohjaavan käyttäytymisen tuloksekasta itsesäätelyä ei saa-
vuteta tahdonvoimalla. Se edellyttää itsesäätelykeinojen kehittämistä ja kehittymistä. Vah-
vistamalla pystyvyyden tunnetta kehitetään taitoja vaikuttaa omaan käyttäytymiseen ja mo-
tivaatioon. Näitä taitoja voidaan oppia harjoittelemalla oman käyttäytymisen havainnoimista 
ja asettamalla lyhyen tähtäimen tavoitteita motivaattoreiksi ja päämäärään ohjaamiseksi. 
Ammattihenkilöstö voi kannustaa, antaa sosiaalista tukea ja ohjata toistuvaan harjoitteluun. 
Tapojen muutoksen pysyvyys perustuu pitkälti itsesäätelykykyyn ja käyttäytymisen funktio-
naaliseen arvoon eli sen terveydelliseen merkitykseen yksilölle. Käyttäytymisen muutos si-
sältää edistymistä, vahvistumista, tasanteita, taka-askeleita ja elpymisiä. Taka-askeleet liitty-
vät usein negatiivisten tunnetilojen puutteelliseen käsittelyyn, joten muutoksen pysyvyyden 
turvaamiseksi tarvitaan riskitilanteiden hallinnan harjoittelua. Keskeistä ohjaamisessa pitkä-
aikaisten sairauksien kanssa elämiseen on harjoitella kontrollia stressitilanteissa. 

1.5. Muutosvaihemalli uusien toimintatapojen ohjauksessa

Yksilön oma valmius muutokseen on dynaaminen ja elämäntilanteeseen liittyvä. Muutos 
etenee vaiheittain ja tämän huomiointi on tärkeää terveysneuvonnassa. Elämäntapamuu-
tosten prosessia kuvaavista malleista yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä on Procahas-
kan muutosvaihemalli (kuva 2), joka tunnetaan myös nimellä transteoreettinen malli39. 

Esivaiheessa yksilöllä ei välttämättä ole tarvetta muuttaa mitään, mutta tietoa on kuiten-
kin hyvä olla saatavilla, jos muutos alkaisikin kiinnostaa. Harkintavaiheessa, kun yksilö on 
huolissaan terveydestään, käynnistyy motivaatio muutokseen. Edelleen kuitenkin muutok-
sen vaikeus ja hankaluudet tuntuvat suuremmilta kuin siitä saatavat hyödyt. Tällöin on hyvä 
yhdessä pohtia erilaisia vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Mitään konkreettista 
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ulospäin näkyvää käyttäytymisen muutosta ei ole vielä näkyvissä, mutta ajattelu- ja tunne-
tasolla mahdollisuus muutokseen on käynnistynyt. 

Suunnitteluvaiheessa pohditaan edelleen eri vaihtoehtoja sekä niiden sopivuutta itselle. 
Kun hyödyt alkavat tuntua haittoja suuremmilta, mielikuvissa vahvistuu muutoksen käynnis-
tyminen. Tietoa halutaan lisää ja vertaiskokemukset kiinnostavat, mutta vielä puuttuu ratkai-
seva omakohtainen päätös. 

Toimintavaiheessa ryhdytään tekoihin. Ohjauksessa on tärkeää kannustaa löytämään 
käytännöllisiä ratkaisuja ja realistisia tavoitteita, mutta samalla on otettava huomioon muu-
tosten riittävyys. Tässä vaiheessa tapahtuu herkästi luopumisia ja paluuta entiseen. 

Ylläpitovaiheessa käyttäytymisen muutos on jo vakiintunut ja kestänyt puolisen vuotta tai 
pidempään. Elämäntapojen muutos nähdään yhä enemmän elämänmittaisena prosessina, 
eikä lyhytaikaisena muutosyrityksenä. Takapakkeja vältetään, koska hyödyt tuntuvat itses-
tään selviltä. Luottamus omiin kykyihin ja pystyvyyteen ennustaa pysyvää käyttäytymisen 
muutosta, jos samalla muutosta tukevat taidot ovat lisääntyneet ja ympäristötekijät tukevat 
sitä.

Oleellinen osa muutosprosessia ovat repsahdukset. Ohjauksessa on tärkeää keskustella 
niistä tulkinnoista, joita repsahduksille annetaan. Jos taka-askel tulkitaan epäonnistumisek-
si, on helppoa luovuttaa ja lopettaa. Kun repsahdus tulkitaan normaaliksi osaksi muutos-
prosessia, niin sitä voidaan tutkia oppimiskokemuksena ja harjoitella uusia tapoja päästä 
eteenpäin. Repsahdukset liittyvät usein erilaisiin stressitilanteisiin, joten pysyvän elämänta-
pamuutoksen oppimisessa tarvitaan ohjausta ja harjoittelua juuri näihin tilanteisiin40. 

Kuva 2. Käyttäytymisen muutosvaihemalli



15

2 MBO-KuNTOuTuSPROJEKTiN  
TAVOiTTEET

Metabolisen oireyhtymän hoidossa on kaksi tavoitetta: 1) vähentää taustalla olevia syitä eli 
lihavuutta ja riittämätöntä liikuntaa sekä 2) hoitaa kaikkia valtimotaudin vaaratekijöitä (veren-
painetauti, diabetes, hyperkolesterolomia, tupakointi). Hoito edellyttää määrällisiä ja laadul-
lisia ruokavalio- ja ruokailurytmitysmuutoksia, liikunnan lisäystä, tupakoinnin lopettamista ja 
alkoholin käytön rajoittamista41.

MBO-kuntoutusprosessi toteutettiin vuosina 2003–2006 yhteistyössä työterveyshuoltojen 
ja kuntoutuskeskuksen kanssa. MBO-kuntoutusprosessi tarjosi työterveydenhuollon palve-
lujen rinnalle ja vaihtoehdoksi uudenlaisen intervention diabeteksen ja sydän- ja verisuoni-
sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä metabolisen oireyhtymän hoitoon. Kuntoutusproses-
sissa vahvistettiin tietoisuutta MBO-oireyhtymän riskitekijöistä ja hoidon tarpeellisuudesta. 
itsehoitomotivaation kohottaminen oli tärkeä osa elämäntapamuutosten toteutumista.

Tavoitteena oli huomioida MBO-oireyhtymää sairastavien henkilöiden terveysongelmat ja 
antaa heille tietoa, käytännön kokemuksia ja toimintamalleja elintapamuutosten aikaansaa-
miseksi. Pitkän intervention avulla pyrittiin vahvistamaan sitoutumista pysyviin muutoksiin. 
Kuntoutusprosessiin liittyivät myös henkilökohtainen ohjaus ja valmennus sekä ryhmän tu-
ki.

Pitkän aikavälin tavoitteena oli kehittää uusi lääkinnällisen kuntoutuksen malli, joka tukee 
MBO-potilaita itsehoitoon, erityisesti silloin kun toimenpiteet avohoidossa eivät ole tuotta-
neet tulosta.

Osatavoitteina olivat
– tutkia pitkäkestoisen, prosessinomaisen ja jaksotetun kuntoutuskeskusinterven-

tion toimivuutta elintapamuutosten aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi
– vahvistaa osallistujien pystyvyyden ja hallinnan tunnetta elintapamuutoksissa
– saada kokemuksia uudesta kuntoutusmuodosta diabeteksen sekä sydän- ja veri-

suonitautien ehkäisyssä
– arvioida kuntoutuksen tuloksellisuutta pitkäaikaisseurannalla
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3 TuTKiMuSMENETELMäT

3.1. Aineiston keruu

Kuntoutusprojektista tiedotettiin työterveyshuolloille Etelä-Suomen alueella. Työterveyshuol-
lot ohjasivat yli 30-vuotiaita asiakkaitaan hakeutumaan kuntoutusprosessiin, kun heillä täyt-
tyi vähintään kolme seuraavista MBO-kriteereistä

1. vyötärön ympärys (cm) ≥ 102 miehillä ja ≥ 88 naisilla
2. seerumin triglyseridit (mmol/L): ≥ 1.7
3. seerumin HDL kolesteroli (mmol/L): ≤ 1.0 miehillä ja ≤ 1.2 naisilla
4. verenpaine (mmHg): systolinen ≥ 130 ja diastolinen ≥ 85
5. plasman paastosokeriarvo (mmol/L): ≥ 6.1

Lisäksi edellytettiin, että osallistuja oli motivoitunut muutosprosessiin ja halusi itse elinta-
pojen muutosta. Osallistujat valitsi Siuntion Hyvinvointikeskuksen kuntoutuslääkäri lähettä-
vän lääkärin B-lausunnon ja kurssihakemuksen perusteella. Kurssilaiset saivat kurssipäivien 
ajalta Kelan myöntämän kuntoutusrahan. 

Työterveyshuollot tekivät laboratoriomittaukset ennen jokaista kurssijaksoa lukuun otta-
matta toista kurssia, joka oli kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä kurssijaksosta. 
Laboratoriomittaukset sisälsivät verenpaineen systolisen ja diastolisen mittauksen, veren 
sokeri- ja rasva-arvojen mittauksen sekä kolesterolimittaukset. 

Fysioterapeutit arvioivat kurssijaksoilla osallistujien fyysistä kuntoa polkupyöräergometri-
testillä, kävelytestillä, dynaamisen ja staattisen tasapainon testeillä, selkälihasten toistotes-
tillä, reisilihastestillä sekä vatsalihasten toistotestillä. Lisäksi kurssilaiset vastasivat elämän-
laatua, terveyttä ja elintapoja koskeviin kyselyihin sekä pitivät liikunta- ja ruokapäiväkirjaa 
kurssijaksojen väliaikoina. 

3.2. MBO-kuntoutuksen toteutus

Kaksi vuotta kestänyt kuntoutusprosessi sisälsi viisi 3–5 vuorokauden pituista internaattijak-
soa Siuntion Hyvinvointikeskuksessa. Kuntoutusprosessin etenemisestä vastasi moniamma-
tillinen työryhmä, johon kuuluivat kuntoutuslääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti ja fysiote-
rapeutti. Prochaskan mallia mukaillen kuntoutusprosessin metaforana oli pysyvään elämän-
tapamuutokseen johtava yhteinen matka. Siihen sisältyi ensimmäisellä jaksolla alkukartoitus, 
toisella jaksolla tiedon ja taidon syventäminen, kolmannella jaksolla reitin ja suunnan tarkis-
tus, neljännellä jaksolla omat valinnat ratkaisevalla rastilla ja lopuksi suunnan säilyttäminen 
maaston vaihtuessa. Kuvassa 3 on esitetty koko kuntoutusprosessin kesto ja kulku. 
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Kurssilaiset tapasivat henkilökohtaisesti työryhmän asiantuntijat kurssin alussa, lopussa 
sekä joillakin välijaksoilla. Kuntoutuslääkärin tapaamisessa arvioitiin terveydentilaa ja kun-
toutussuunnitelmaa. Kuntoutuspsykologin tapaamisessa arvioitiin yhdessä psyykkisiä voi-
mavaroja ja elämäntilannetta suhteessa tavoiteltavaan elämäntapamuutokseen. Ravitse-
musterapeutin tapaamisessa keskusteltiin ravinto- ja elämäntapatottumuksista sekä tarpeel-
lisista muutoksista. Kurssilaiset saivat myös hyvin yksityiskohtaista neuvontaa ruokapäivä-
kirjojen pohjalta. Osallistujat tapasivat yksilöllisesti fysioterapeutin jokaisella kurssijaksolla. 
Tapaamisessa selvitettiin liikuntatottumukset ja mietittiin yhdessä sopivia liikuntamuotoja. 
Kurssilaisten fyysinen kunto arvioitiin yksilöllisesti kaikilla kurssijaksoilla. Jokaisen asiantun-
tijan henkilökohtaisessa tapaamisessa arvioitiin nykytilannetta, tulevaisuuden tavoitteita se-
kä mahdollisia kuntoutumiseen vaikuttavia esteitä.

Kuntoutusprosessi sisälsi myös ryhmäohjelmaa. Kuntoutuslääkärin ryhmätapaamisissa 
käsiteltiin metabolisen oireyhtymän taustatekijöitä, etiologiaa, ehkäisy- ja hoitokeinoja sekä 
erityisesti lääkkeettömien hoitokeinojen vaikutuksia ja itsehoidon merkitystä. Lisäksi kes-
kusteltiin osallistujien omien kysymysten pohjalta. 

Psykologin ryhmäkerroissa käytiin läpi elämäntapamuutoksiin liittyvää muutosvaihemal-
lia. Mallissa elämäntapamuutosta tarkastellaan vaiheittain: ensin vanha toimintamalli jäte-
tään, vähitellen uusi käytäntö vakiinnutetaan ja sen jälkeen sitä ylläpidetään. Muutoksen 
ylläpitämisessä käytiin läpi mahdollisia esteitä ja kurssilaisten kokemuksia niistä. Ryhmissä 
rakennettiin vaihe vaiheelta omia tavoitteita, jotka olisivat riittävän konkreettisia ja tarpeeksi 
lähellä omaa totuttua toimintaa. Erityistä huomiota kohdennettiin repsahduksiin.

Ravitsemusterapeutin ryhmätapaamisissa kurssilaisia ohjattiin lisäämään ruokavalios-
saan kuitupitoisten elintarvikkeiden käyttöä ja vähentämään tyydyttyneiden rasvahappojen 
määrää. Keskeistä oli myös opastaminen terveelliseen ateriarytmiin ja lautasmallin käyt-
töön. Ruokapäiväkirjat olivat välitehtäviä, joiden pohjalta osallistuja ja ravitsemusterapeutti 
keskustelivat yhdessä muutostarpeista ja niiden toteutuksesta arkipäivän käytännöissä.

Fysioterapeutin ryhmissä kurssilaiset arvioivat suhdettaan liikuntaan ja kokeilivat erilaisia 
liikuntamuotoja, kuten vesijumppaa, vesijuoksua sekä kävelyn tekniikkaa ja tehoa eri vaih-
teluin. Liikunnassa korostettiin kurssilaisten omia valintoja. Tärkeinä perusteina olivat ilo, 
seura tai yksinolo, saatavuus, terveyteen sopivuus, kustannukset ja helppous. Tavoitteena 
oli esitellä ja innostaa löytämään edullinen, tule-oireita helpottava ja mielenvirkeyttä lisäävä 
liikuntamuoto, joka lisäksi kohottaa yleiskuntoa ja helpottaa laihduttamista. Kurssilaisille 
suositeltiin kestävyysharjoittelua hapenottokyvyn lisäämiseksi sekä sydän- ja verenkiertoeli-
mistön kunnon vahvistamiseksi. Kurssien välijaksoina kurssilaiset pitivät liikuntapäiväkirjaa.

Keskeisinä menetelminä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja ryhmäohjauksessa olivat 
kurssilaisten rohkaisu ja kannustus. Kurssilaisille painotettiin sitä, että työryhmän tehtävänä 
oli antaa tietoa ja ohjausta sekä toimia heidän valmentajinaan. Ravitsemukseen ja liikuntaan 
liittyvät jokapäiväiset valinnat ja ratkaisut olivat heillä itsellään. Heitä ohjattiin käyttämään 

Kuva 3. MBO-kuntoutusprosessin kesto ja kulku 2 vuoden aikana
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taustatukena myös läheisiä, ystäviä ja työkavereita sekä ennen kaikkea työterveyshuol-
toa.

Kurssilaiset saivat kirjallista aineistoa terveydestä, terveyttä ylläpitävistä elämäntavoista, 
liikunnasta ja ravitsemuksesta. Lisäksi heille lähetettiin kotiin motivaatiota vahvistava kirje 
kuusi ja kolme kuukautta ennen viimeistä kurssijaksoa. Ensimmäiseen kirjeeseen liittyi 
myös kysely elämäntapamuutosten edistymisestä.

3.3. Tutkimuksen toteutus

Tutkimus oli pitkittäistutkimus, jossa vertailtiin osallistujien terveydentilan sekä ravitsemus- 
ja liikuntamuutosten yhteyttä painon pudotukseen kahden vuoden kuntoutusprosessin ai-
kana. Tutkimuksessa ei ollut mukana kontrolliryhmää.

Ennen kuntoutusprosessia tehtiin työterveyshuollossa MBO-oireistoon liittyvät laborato-
riomittaukset, jotka toistettiin kaikilla muilla paitsi toisella jaksolla, joka oli vain kahden kuu-
kauden kuluttua aloituksesta. Kaikilla kurssijaksoilla lukuun ottamatta toista jaksoa fysiote-
rapeutit arvioivat kurssilaisten fyysisen kunnon. Samoissa ajankohdissa kurssilaiset vastasi-
vat RAND-36-kyselyyn, fyysisen aktiivisuuden kyselyyn ja palauttivat ruoka- ja liikuntapäivä-
kirjan välijaksoilta. Kurssin vastuuohjaajina toimivat fysioterapeutit, jotka jakoivat ja vastaan-
ottivat kyselyt kurssijaksoilla. Kuntoutusprosessin aikana moniammatillinen työryhmä arvioi 
jokaisella jaksolla prosessin etenemistä ja tarpeellisia painotuksia. 

3.4. Mittausmenetelmät

3.4.1. Paino ja vyötärönympärys sekä laboratoriomittaukset

Painoindeksi, BMi (Body Mass index), on suhdeluku paino (kg) jaettuna pituuden neliöllä 
(m2). Kehon painoindeksi luokitetaan seuraavasti: sopiva paino (18.5–24.9), ylipaino (25–
30), lihavuus (yli 30).

Vyötärönympärys mitattiin koehenkilön hengittäessä ulospäin, mittaa kiristämättä, alim-
man kylkiluun ja suoliluunharjan puolesta välistä. Mittaus tehtiin kolme kertaa ja tuloksena 
käytettiin keskiarvoa. 

     miehet/naiset
Tavoitetaso     < 90/80 cm
Lievä tai kohtalainen terveysvaara 90–100/ 80–90 cm
Huomattava terveysvaara  > 100/90 cm

Laboratoriomittauksilla selvitettiin triglyseridit ja HDL-kolesteroli. Lisäksi mitattiin systoli-
nen ja diastolinen verenpaine. Raja-arvot löytyvät taulukosta 1.

3.4.2. Liikunta- ja lihaskuntomittaukset 

Fyysisen aktiivisuuden kysely. Fyysisen aktiivisuuden kyselyssä arvioitiin vapaa-ajan liikun-
nan kestoa minuuteissa ja liikunnan rasittavuutta42, 43.

Liikuntapäiväkirja. Kurssilaiset kirjasivat liikuntapäiväkirjaan välijaksoilla ennen kurssille 
tuloa yhden kuukauden ajalta kaiken liikunnan, joka kesti yli 30 minuuttia ja joka kohotti 
sydämen sykettä liikunnan aikana 120–140 lyöntiin minuutissa.
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Kävelytesti. Kävelytesti on uKK-instituutissa kehitetty ikäryhmän normaalijakaumaan so-
vitettuja viitearvoja käyttävä testi. Tulokset esitetään kuntoindeksinä, joka on maksimiha-
penkulutus millilitroina painokiloa kohti minuutissa ikään ja sukupuoleen suhteutettuna kah-
den kilometrin matkalla reippaasti kävellessä 44.

Kuntoindeksi: 
<70  keskimääräistä huomattavasti matalampi = kuntoluokka 1
70-89  keskimääräistä vähän matalampi = kuntoluokka 2
90–110 keskimääräinen = kuntoluokka 3
111–130 keskimääräistä vähän korkeampi = kuntoluokka 4
>130  keskimääräistä huomattavasti korkeampi = kuntoluokka 5

Vatsalihasten toistotesti mittaa vatsan ja lonkan koukistajalihasten dynaamista voimakes-
tävyyttä, jota arvioidaan onnistuneina toistoina. Testattava nousee selinmakuulta kiertäen 
vasemmalle niin ylös, että lapaluut irtoavat alustalta. Vuorotellen noustaan viisi kertaa va-
semmalle ja oikealle, yhteensä 20 kertaa. Vaihteluväli on 0–20 nousua. Kuntoluokat ovat 
1–5, jossa 1 = selvästi keskimääräistä heikompi tulos ja 5 = selvästi keskimääräistä parem-
pi tulos väestön normaalijakaumaan suhteutettuna. Kuntoluokka 5 = 20 toistoa, kuntoluok-
ka 4 = 15–19 toistoa, kuntoluokka 3 = 10–14 toistoa, kuntoluokka 2 = 5–9 toistoa, kunto-
luokka 1 = 0–4 toistoa 45. 

Selkälihasten toistotesti on invalidisäätiöllä kehitetty normaalijakaumaan sovitettuja vii-
tearvoja käyttävä testi, jossa mitataan selän ja ojentajalihasten dynaamista voimaa. Koehen-
kilö on päinmakuulla, ylävartalo alas kallistettuna, jalat tuettuna. Testi on ylävartalon nosta-
minen vaakatasoon 50 kertaa. Vaihteluväli on ikäluokassa 50–55-vuotiaat miehillä 11–44. 
Miehillä kuntoluokka 5 = ≥ 41, kuntoluokka 4 = 31–40, kuntoluokka 3 = 22–30, kuntoluok-
ka 2 = 12–21, kuntoluokka 1 = 1–11. Naisilla ikäluokassa 50–55-vuotiaat vaihteluväli on 
4–42. Naisilla kuntoluokka 5 = ≥ 33, kuntoluokka 4 = 24–32, kuntoluokka 3 = 16–23, kun-
toluokka 2 = 7–15, kuntoluokka 1 = 1–646.

Alaraajojen voimatesti (TOIMIVA-reisilihastesti) mittaa alaraajojen toimintaa, tasapainoa ja 
reisilihasten voimaa. Testattava henkilö nousee mahdollisimman nopeasti viisi kertaa tuolilta 
ylös selän koskettaessa aina tuolin selkänojaan. Tulosta verrataan testattavan aikaisempaan 
suoritukseen. TOiMiVA-testistö on Valtiokonttorin Toimintakykytyöryhmän kehittämä. Vii-
tearvot ovat vain ikääntyneille.

Staattinen tasapainotesti mittaa vartalon pystyasennon hallintaa staattisessa tasapainoti-
lassa normaalia seisoma-asentoa pienemmällä tukipinnalla. Testaustulos on yhdellä jalalla 
seisomisen tasapainoaika sekunneissa. Testiin kuuluu kaksi suoritusta. Vaihteluväli miehillä 
ikäluokassa 51–60-vuotiaat on 14–60 sekuntia. Alle 50-vuotiaista suurin osa pystyy seiso-
maan tässä testissä vaadittavat 60 sekuntia. Sen vuoksi paras mahdollinen kuntoluokitus 
alle 50-vuotiaille on 3 eli keskimääräinen. Yli 50-vuotiaat miehet saavat 60 sekunnin tulok-
sella kuntoluokituksen 4 ja vastaavan ikäiset naiset kuntoluokituksen 5. Miehillä kuntoluok-
ka 5 = –, kuntoluokka 4 = 60, kuntoluokka 3 = 32–59, kuntoluokka 2 = 15–31, kuntoluokka 
1 = ≤ 14. Naisilla vaihteluväli ikäluokassa 51–60-vuotiaat on 13–59 sekuntia. Naisilla kunto-
luokka 5 = 60, kuntoluokka 4 = 37–59, kuntoluokka 3 = 22–36, kuntoluokka 2 = 14–21, 
kuntoluokka 1 = ≤ 1345. 

Dynaaminen tasapainotesti mittaa vartalon pystyasennon hallintaa kapealla tukipinnalla 
liikkeessä, joka edellyttää voimakasta lantion kiertoa ja hyvää alaraajojen asentotuntoa. Tes-
titulos on nopein aika onnistuneesta takaperin kävelystä kuuden metrin matkalta. Testiin 
kuuluu kolme suoritusta. Vaihteluväli miehillä ikäluokassa 51–60-vuotiaat on 15–31 sekun-
tia. Miehillä kuntoluokka 5 = ≤ 15, kuntoluokka 4 = 16–19, kuntoluokka 3 = 20–22, kunto-
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luokka 2 = 23–30, kuntoluokka 1 = ≥ 31. Vaihteluväli 51–60-vuotiailla naisilla on 21–41 se-
kuntia. Naisilla kuntoluokka 5 = ≤ 21, kuntoluokka 4 = 22–25, kuntoluokka 3 = 26–28, 
kuntoluokka 2= 29–40, kuntoluokka 1 = ≥ 4145. 

3.4.3. RAND-36 terveyteen liittyvä elämänlaatumittari

Osallistujat arvioivat terveyteen liittyvää elämänlaatua vastaamalla RAND-36-kyselyyn47. Mit-
tari sisältää 36 osiota, joista muodostuu kahdeksan osa-asteikkoa: yleinen koettu tervey-
dentila, fyysinen toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, tarmok-
kuus, kivuttomuus sekä roolitoiminnan fyysiset ja psyykkiset esteet. Asteikot pisteytetään 
välille 0–100 siten, että 100 kuvaa hyvää ja 0 huonoa terveyteen liittyvää elämänlaatua.

3.4.4. Ruokavalio 

Kurssilaiset pitivät ruokapäiväkirjaa seitsemän vuorokauden ajan ennen jokaisen kuntoutus-
jakson alkua (paitsi ennen toista jaksoa), kaikkiaan neljä kertaa. Ruokapäiväkirjoihin he kir-
jasivat kaiken syömänsä ruuan ja juoman. Henkilöt arvioivat ruokien painon käyttämällä an-
noskuvakirjaa48. Päiväkirjoista analysoitiin Nutrica® (3.1) ohjelmalla49 kurssilaisten energian, 
rasvan (tyydyttyneiden, kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen), 
hiilihydraattien, proteiinien, alkoholin sekä kuidun saanti. Tavoitteena oli selvittää, tekivätkö 
kurssilaiset muutoksia ruokavalioonsa ohjauksen edetessä. Lisäksi arvioitiin vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saantia suhteessa suosituksiin. 

3.5. Tilastolliset analyysit

Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin Kansanterveyslaitoksessa. Tilastollisissa analyy-
seissa käytettiin SAS (versio 9) -ohjelmistoa. Taulukoissa on esitetty keskiarvot, keskihajon-
nat sekä minimit ja maksimit. Ryhmien välisiä eroja verrattiin käyttämällä parittaista t-testiä. 
Ryhmien välisen eron katsottiin olevan tilastollisesti merkitsevä, mikäli testin antama p-arvo 
oli < 0.05.

Taulukoissa on esitetty lähtötasotiedot koko osallistujajoukosta siltä osin kuin tieto oli 
olemassa. Seuranta-analyyseistä suljettiin pois neljä henkilöä, joilla erilaiset lääketieteelliset 
tekijät olisivat vaikuttaneet vääristävästi kokonaistulokseen. Heistä yhdellä oli vaikea mu-
nuais ten vajaatoiminta, mikä aiheutti vaihtelevaa turvotusta ja näin todellista painonmuutos-
ta kuntoutusjakson aikana ei pystytty mittaamaan. Kahdella tutkittavalla havaittiin vakava-
asteinen depressio. Toinen heistä menehtyi ennen viimeistä kuntoutusjaksoa. Lisäksi yksi 
kuntoutuja oli psyykkisesti hyvin epävakaa. Näiden kolmen henkilön psyykkinen sairaus 
vaikutti olennaisesti heidän mahdollisuuksiinsa onnistua elintapamuutoksissa ja siksi heitä 
ei otettu mukaan tulosanalyyseihin. 
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4 TuLOKSET

4.1. Taustatiedot

Kuntoutuksen aloitti 96 henkilöä, joista miehiä oli 43 ja naisia 53. Osallistujat olivat kuntou-
tuksen alussa 35–62-vuotiaita. Miesten keski-ikä oli 51 vuotta ja naisten 53 vuotta (taulukko 
2). 75 kuntoutujaa osallistui kaikille viidelle kuntoutusjaksolle (78 %). Vähintään neljään jak-
soon osallistui 90 % osallistujista.

Suurin osa osallistuneista (67 %) oli naimisissa tai avoliitossa. Osallistuneista 79 %:lla oli 
jokin kansa- tai keskikoulun jälkeinen tutkinto. Miehistä 30 % ja naisista 42 % oli suorittanut 
lukion tai opistotutkinnon. Ammattikoulun käyneitä oli miehistä 30 % ja naisista 16 %. Aka-
teeminen tutkinto oli 24 %:lla miehistä ja 17 %:lla naisista. Osallistujien koulutustaso oli sa-
mankaltainen kuin 45–54-vuotiailla helsinkiläisillä ja vantaalaisilla Finriski-tutkimuksessa 
vuonna 2002 ja hieman korkeampi kuin väestöllä keskimäärin. 

Suurin osa osallistujista (82 %) työskenteli toimisto- ja palvelualalla. Työn fyysinen rasitta-
vuus oli henkilöiden oman ilmoituksen mukaan yleisesti vähäistä. istumatyötä teki 65 % 
osallistuneista. Raskasta ruumiillista työtä tai runsaasti kävelyä ja nostamista vaativaa työtä 
teki 15 % osallistuneista. 

53 % tutkittavista ilmoitti, ettei juuri liiku vapaa-aikanaan. Liikkumattomien naisten osuus 
oli suurempi kuin miesten (61 % naisista ja 44 % miehistä). 

20 % sekä naisista että miehistä tupakoi säännöllisesti. Tupakoivia oli vähemmän kuin 
väestössä keskimäärin. Finriski-tutkimuksessa vuonna 2002 tupakoivia miehiä oli 36 % ja 
naisia 23 % osallistuneista50. 
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Taulukko 2: Kuntoutukseen osallistuneiden taustatiedot

Miehet Naiset Kaikki

n % n % n %

Siviilisääty
	naimisissa/ avoliitossa
	naimaton
	eronnut/ asumuserossa
	leski
	puuttuva tieto

33
4
5
1

77
9

12
2

30
10

9
2
2

59
19
18

4

63
14
14

3
2

67
15
15

3

Koulutus
	kansa- tai keskikoulu
	ammattikoulu
	lukio/ opisto
	akateeminen tutkinto
	puuttuva tieto

7
13
13
10

16
30
30
24

13
8

22
9
1

25
16
42
17

20
21
35
19

1

21
22
37
20

Työnkuva
	teollisuustyö
	toimisto- ja palvelutyö
	eläkeläinen
	puuttuva tieto

10
33

23
77

6
45

1
1

12
86

2

16
78

1
1

17
82

1

Työn ruumiillinen rasittavuus
	en ole töissä
	istumatyötä
	kävelen työssäni melko paljon
	kävelen ja nostelen paljon
	raskasta ruumiillista työtä

2
28

9
2
2

5
65
20

5
5

2
33

6
6
4

4
65
11
11

9

4
61
15

8
6

4
65
16

9
6

Säännöllinen tupakointi
	ei
	satunnaisesti
	säännöllisesti
	puuttuva tieto

28
6
9

65
14
21

39
2

10
2

76
4

20

67
8

19
2

71
9

20

Säännölliset lääkitykset
	verenpainetta alentava lääkitys 
	lipidejä alentava lääkitys
	verensokeria alentava lääkitys

32
13

9

74
30
21

38
17
12

73
33
23

70
30
21

74
32
22

Diabetes
	puuttuva tieto

9 21 14
2

27 23
2
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4.2. Osallistujien terveydentila kuntoutuksen alussa

Miehillä painoindeksin keskiarvo oli 34,8 kg/m2, mikä luokitellaan merkittäväksi lihavuudek-
si. Naisilla ylipainoa oli vielä enemmän, sillä heidän keskimääräinen painoindeksinsä oli 
36 kg/m2, mikä luokitellaan vaikeaksi lihavuudeksi. Osallistujien painoindeksi vaihteli 25 ja 
51 kg/m2 välillä, joten vaihtelua oli varsin paljon (taulukko 3). 

Vyötärönympärys oli miehillä keskimäärin 120 cm ja naisilla 113,5 cm. Keskivartaloliha-
vuuden raja on Käypä hoito -suosituksen mukaan miehillä 100 cm ja naisilla 90 cm, joten 
98 % naisista ja 95 % miehistä oli keskivartalolihavia. Metabolisen oireyhtymän määritel-
mässä2 ihanteellinen vyötärönympärys on naisilla alle 80 cm ja miehillä alle 92 cm, joten 
tämän määritelmän mukaan kaikki osallistujat olivat keskivartaloltaan vähintään lievästi liha-
via. 
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Kuntoutujien veren triglyseridiarvot olivat keskimäärin hieman suositusten yläpuolella: 
miehillä 2,48 ja naisilla 2,0 mmol/l. Kokonaiskolesteroli oli myös vähän suositusta korkeam-
pi, sillä se oli miehillä 5,3 ja naisilla 5,7 mmol/l. Hdl-kolesterolitaso taas oli keskimäärin 
suositusalueella. Ldl-kolesteroli oli miehillä 3,0 ja naisilla 3,5 mmol/l. Lipidejä alentava lääki-
tys oli 32 %:lla osallistuneista, mikä osaltaan selittää veren rasva-arvojen varsin lähellä suo-
situsta olevan tason. Verenpainetta alentava lääkitys oli määrätty 74 %:lle osallistujista. Tä-
män vuoksi verenpaineet olivat melko normaaleja: miehillä 136/88 mmHg ja naisilla 130/85 
mmHg. Verensokeri oli kuntoutujilla selkeästi koholla. Miehillä keskimääräinen glukoosiarvo 
oli 7,1 ja naisilla 6,7 mmol/l. Diabetesta ilmoitti sairastavansa 25 % osallistujista. Verensoke-
ria alentavaa lääkitystä käytti 22 % tutkittavista. Lääkkeitä käyttäviä miehiä ja naisia oli yhtä 
paljon.

 

Taulukko 3: Osallistujien terveystietoja kuntoutuksen alussa.

Miehet Naiset
Kes-
ki-

arvo

std Min Max N Kes-
ki-

arvo

std Min Max N

Osallistujat 43 53
Ikä 51 35 61 43 53 37 62 53
Paino (kg) 109,6 20,33 77,3 179,5 43 95,7 16,62 67,8 145,1 53
BMI (kg/m2) 34,8 5,02 26 50 43 36,0 5,68 25 51 53
Vyötärön 
ympärys (cm)

119,9 12,9 98,5 158,5 43 113,5 11,9 88 143 53

Lantion  
ympärys (cm)

113 10,67 99 154,5 43 118,8 12,9 98 157,5 53

Systolinen 
verenpaine 
(mmHg)

136 13,7 106 164 43 130,3 14,8 107 164 53

Diastolinen 
verenpaine 
(mmHg)

88,3 8,8 70 111 43 85,1 8,45 68 114 53

HDL (mmol/l) 1,18 0,27 0,8 1,82 37 1,4 0,34 0,74 2,25 53
Triglyseridit 
(mmol/l)

2,48 1,55 0,71 8,50 36 2,02 1,01 0,56 4,8 53

Paastoveren-
sokeri 
(mmol/L)

7,08 1,29 4,9 10,5 38 6,71 1,29 4,5 10,8 53

4.3. Paino ja vyötärönympärys

Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana miehet pudottivat painoaan keskimäärin 2,9 kg ja 
naiset 3,6 kg. Kahden vuoden jälkeen kuntoutuksen päättyessä painonmuutos oli säilynyt 
varsin hyvin: miehet olivat keskimäärin 3,0 kg ja naiset 2,6 kg lähtöpainon alapuolella (tau-
lukko 4). Naisilla painon muutos kuntoutuksen alusta viimeiseen jaksoon verrattuna oli tilas-
tollisesti merkitsevä. Lähtöpainostaan vähintään 5 % painoaan pudottaneita oli kuntoutuk-
sen lopussa 24 henkilöä (26 %).
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Osallistujan siviilisäädyllä, koulutuksella tai tupakoinnilla ei ollut vaikutusta painonpudo-
tuksen onnistumiseen. Myöskään vapaa-ajan liikunnan määrällä, terveydentilalla, diabetek-
sen sairastamisella, lähisukulaisen diabeteksen sairastamisella tai työn fyysisellä rasittavuu-
della ei ollut vaikutusta painonpudotuksen onnistumiseen. 

Vyötärönympärys pieneni miehillä keskimäärin 4,1 cm ja naisilla 5,7 cm kuusi kuukautta 
kuntoutuksen alkamisesta. Muutos säilyi tutkimuksen loppuun asti.

4.4. Laboratoriomittaukset

Henkilöiden veriarvoissa havaittiin suotuisia muutoksia tutkimuksen aikana. Hdl-kolesteroli-
arvot kohosivat sekä naisilla että miehillä. Miesten 0,15 mmol/l nousu oli tilastollisesti mer-
kitsevä. Kuntoutuksen lopussa ei kaikilta ollut saatavana kokonais- ja ldl-kolesterolimittauk-
sia, joten näistä mittauksista ei tulosten luotettavuuden kannalta voitu laskea muutosta.

Triglyseridiarvot laskivat sekä miehillä että naisilla tilastollisesti merkitsevästi. Miehillä las-
ku oli keskimäärin 0,7 ja naisilla 0,3 mmol/l. 

Paastoverensokeri laski sekä naisilla että miehillä. Miehillä muutos oli 0,6 ja naisilla 0,1 
mmol/l. Miehillä muutos oli tilastollisesti merkitsevä.

Henkilöiden verenpaineeseen kuntoutuksella ei ollut vaikutusta. Tämä selittyy ilmeisesti 
verenpainelääkityksen käytöllä. 

Taulukko 4: Muutokset painossa, vyötärön ja lantion ympäryksessä sekä laboratorio-
mittauksissa 2, 6 ja 24 kk kohdalla kuntoutuksen alusta.

Miehet Naiset
Aika Muutos Std p-arvo N Muutos Std p-arvo N

Paino (kg) 2 kk
6 kk

24 kk

–1.67
–2.89
–3.04

2.11
4.33
8.74

0,001
0,001
0,067

38
36
30

–1.69
–3.57
–2.62

2.61
3.76
4.64

0,001
0,001
0,001

51
51
47

Vyötärön 
ympärys 
(cm)

2 kk
6 kk

24 kk

–2.47
–4.08
–5.57

2.65
4.96
7.76

0,001
0,001
0,001

37
36
30

–2.03
–5.78
–4.73

2.25
4.09
6.01

0,001
0,001
0,001

50
50
47

Lantion 
ympärys 
(cm)

2 kk
6 kk

24 kk

–0.72
–1.75
–2.23

1.48
2.42
5.74

0,006
0,001
0,042

37
36
30

–1.43
–1.94
–2.30

3.09
3.28
3.84

0,002
0,001
0,001

50
50
47

Systolinen 
verenpaine 
(mmHg)

2 kk
6 kk

24 kk

–3.32
–1.39
2.38

11.13
9.27

15.14

0,074
0,375
0,405

38
36
29

–2.59
–1.45
0.83

12.71
13.18
13.21

0,152
0,436
0.669

51
51
47

Diastolinen 
verenpaine 
(mmHg)

2 kk
6 kk

24 kk

–2.42
–2.31
–2.83

8.17
5.64
7.65

0,076
0,019
0,056

38
36
29

–1.29
–2.16
–1.89

7.38
7.89
7.53

0,216
0,057
0,091

51
51
47

HDL 
(mmol/l)

6 kk
24 kk

0,003
0,147

0.19
0.30

0,920
0,015

36
28

–0.05
0.07

0,20
0,28

0,094
0,103

50
45

Triglyseridit 
(mmol/l)

6 kk
24 kk

–0.698
–0.730

1.23
1.02

0,002
0,001

36
28

–0.26
–0.31

0.66
0.65

0,007
0,002

50
46

Paastove-
rensokeri 
(mmol/L)

6 kk
24 kk

–0.22
–0.62

1.49
0.96

0,388
0,002

36
29

–0.26
–0.11

1.20
1.10

0,141
0,510

50
46
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4.5. Liikunta ja lihaskuntotestit

Henkilöiden liikuntamäärät lisääntyivät tutkimuksen aikana (taulukko 5). Miehillä vähintään 
puolen tunnin mittaisten liikuntakertojen määrä lisääntyi 4,5 krt/kk alkutilanteesta kuntoutuk-
sen lopputilanteeseen (alussa 8,3 ja lopussa12,8 krt/kk). Naisilla liikuntamäärä lisääntyi 2,9 
krt/kk (alussa 11, lopussa 13,7 krt/kk). Suosituimmiksi liikuntalajeiksi henkilöt ilmoittivat kä-
velyn ja uinnin. 

uKK-kävelytestin tulos kuntoutuksen alussa oli kaikilla alle vertailuarvon (indeksin arvo 
100), mikä tarkoitti henkilöiden kuulumista kolmeen alimpaan kuntoluokkaan kävelyindek-
sin viisiportaisessa luokittelussa. Varsin alhaiset indeksien arvot selittyvät osittain sillä, että 
laskukaavassa painoindeksin vaikutus kuntoindeksiin on suuri. Tutkimuksen kuluessa uKK-
kävelytestin tulos parani selvästi. Kuntoutuksen alussa indeksi oli miehillä 45 ja kahden 
vuoden kohdalla 61. Naisilla indeksi oli alussa 66 ja lopussa 74. Kuntoutuksen aikana 31 % 
kävelytestiin osallistuneista paransi suoritustaan yhtä ylempään kuntoluokkaan. Kaikki kuu-
luivat kuitenkin kuntoutuksen lopussa edelleen kolmeen alimpaan luokkaan. Lähes puolella 
(48 %) henkilöistä kuntoluokka pysyi alhaisimmassa kuntoluokassa. Viimeisellä testikerralla 
kolmen henkilön kävelytestin tulos ylitti suomalaisen viitearvon 100. Sekä miehillä että nai-
silla kävelyindeksin parantuminen oli tilastollisesti merkitsevä tulos (p< 0,001). 

Vain osa tutkittavista osallistui polkupyöräergometritestiin sekä kuntoutuksen alussa että 
lopussa (18 miestä ja 14 naista). Testin tulos ei parantunut tutkimuksen aikana.

Selkälihasten kuntotestissä havaittiin huomattavaa parantumista. Muutos oli sekä naisilla 
että miehillä tilastollisesti merkitsevä. Kuntoutuksen alussa 60 % henkilöistä kuului kolmeen 
alimpaan kuntoluokkaan, kun taas lopussa alimpiin luokkiin kuuluneita oli enää 36 %. Sel-
kälihastestin kuntoluokitusta paransi kuntoutuksen aikana 55 % testiin osallistuneista. Vat-
salihastestissä lähes puolet osallistuneista kuului kuntoluokituksessa ylimpään luokkaan. 
Luokitustaan paransi 22 % osallistujista. Alaraajojen voima ei testin mukaan lisääntynyt kun-
toutuksen kuluessa.

Staattisessa tasapainotestissä tilastollisesti merkitsevä tuloksen parantuminen oli naisilla 
kuuden kuukauden kohdalla. Alimpaan kolmeen testiluokkaan kuului tutkimuksen alussa 
60 % osallistuneista. Tutkimuksen lopussa heitä oli enää 40 %. Testiin osallistuneista 31 % 
pystyi parantamaan luokitustaan tutkimuksen kuluessa. Dynaamisessa tasapainotestissä 
neljännes henkilöistä luokiteltiin korkeimpaan kuntoluokkaan. Testiin osallistuneista 60 % 
paransi kuntoluokitustaan kuntoutuksen aikana. 
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Taulukko 5: Fyysisen kunnon mittareiden tulosten muutokset 2, 6 ja 24 kk kohdalla

Miehet Naiset
Aika Muu-

tos
Std p-arvo N Muu-

tos
Std p-arvo N

Liikuntakerrat
väh. 30 min/krt

2 kk
6 kk
24 kk

5,2
4,1
4,5

8.54
7.55
6.81

0,002
0,004
0,002

30
33
26

2.6
5.5
2.9

6.60
7.41
8.92

0,02
0,000
0,044

38
49
42

UKK-kävely- 
testi 

2 kk
24 kk

5.4
15.9

8.43
17.23

0,012
0,000

19
23

7.9
7.4

7.30
10.01

0,000
0,001

28
29

Polkupyörä- 
ergometritesti

6 kk
24 kk

1,0
–0.9

7.42
7.86

0,525
0,617

23
18

–0.2
0.5

4.13
3.70

0,818
0,647

22
14

Vatsalihas-
testi

6 kk
24 kk

3,0
4,2

9.45
7.63

0,098
0,036

29
17

2,7
–0,1

5,51
7,73

0,004
0,963

40
32

Selkälihas-
testi

6 kk
24 kk

6,1
9,4

9.76
9.78

0,001
0,000

35
28

5,9
13,3

8,06
9,40

0,000
0,035

42
38

Alaraajojen 
voimatesti

6 kk
24 kk

–0.8
–1,7

1.97
1.64

0,028
0,000

35
29

–1.4
–1.8

1.61
1.48

0,000
0,000

49
44

Staattinen  
tasapaino-
testi (s)

6 kk
24 kk

6.4
0.3

20.86
21.38

0,078
0,943

35
29

7.4
2.1

19.62
22.58

0,010
0,545

50
45

Dynaaminen 
tasapainotesti (s)

6 kk
24 kk

0.5
–1.7

12.49
12.67

0,813
0,483

35
29

1.7
1.3

24,61
25,16

0,628
0,729

50
43

4.6. RAND-36 terveyteen liittyvä elämänlaatu

Kuntoutujien terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioitiin RAND-36 (RAND 36-item Health 
Survey) lomakkeella. Miehillä emotionaaliset ja fyysiset rajoitukset, psyykkinen hyvinvointi, 
sosiaalinen toimintakyky ja tarmokkuus olivat alle viitearvojen. Kuntoutusjaksojen lopussa 
lähes kaikki elämänlaadun osa-alueet paranivat sekä miehillä että naisilla. Miehillä kivutto-
muuden ja tarmokkuuden osiot nousivat yli viitearvojen (kuva 4). 

Tutkimuksen alussa kaikki elämänlaadun osa-alueet (emotionaaliset ja fyysiset rajoituk-
set, fyysinen toimintakyky, kivuttomuus, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, 
tarmokkuus ja koettu terveys) olivat naisilla alle suomalaisen väestön keskiarvojen (kuva 5). 
Yli viitearvojen parantuivat naisten emotionaalisia ja fyysisiä rajoituksia mittaavat testiosiot. 
Ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos kuntoutuksen aikana tapahtui naisten koetussa fyy-
sisessä toimintakyvyssä.

Painonpudotuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin RAND-36-kyselyn avul-
la. Niillä miehillä, jotka onnistuivat painonpudotuksessa (eli laihtuivat yli 5 % lähtöpainosta), 
oli lähtötilanteessa tilastollisesti merkitsevästi (p=0,01) vähemmän fyysisiä rajoituksia kuin 
miehillä, joilla painonpudotus ei onnistunut. Miehillä siis koettu fyysinen rajoitus ennusti 
huonompaa menestystä painonpudotuksessa. Naisilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä 
yhteyksiä lähtötason koetussa elämänlaadussa ja painonpudotuksen onnistumisessa.
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Kuva 4. RAND-36-kyselyn arvojen muutokset miehillä kuntoutuksen aikana (arvo 0 vastaa suo-
malaisen väestön keskiarvoa).

Kuva 5. RAND-36-kyselyn arvojen muutokset naisilla kuntoutuksen aikana (arvo 0 vastaa suo-
malaisen väestön keskiarvoa).



30

4.7. Ravinnonsaanti

Osallistujien ravinnonsaantia arvioitiin seitsemän päivän ruokapäiväkirjanpidon avulla. Sekä 
naisilla että miehillä rasvan, tyydyttyneen rasvan ja sakkaroosin osuus energiasta oli lähtöti-
lanteessa suosituksia suurempi. Miehillä myös alkoholin osuus ylitti suosituksen. Osallistuji-
en ruokavalio oli suositusten mukainen vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin osalta (tau-
lukko 6).

Ravitsemusohjauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota rasvan laadun parantamiseen ja 
kuidun riittävään saantiin. Kuntoutuksen kuluessa juuri näiden ravintoaineiden saannissa 
huomattiin parannusta. Rasvan osuus energiasta pieneni sekä naisilla että miehillä, mutta 
muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tyydyttyneen rasvan osuus energiasta sen sijaan 
väheni naisilla tilastollisesti merkitsevästi. Kuidun saanti lisääntyi, ja kun saanti suhteutettiin 
energiansaantiin, oli muutos sekä naisilla että miehillä tilastollisesti merkitsevä. Henkilöt siis 
oppivat kuntoutuksen aikana valitsemaan runsaskuituisia elintarvikkeita, niin että ruokavali-
on kuitutiheys nousi. Miesten alkoholin käyttö väheni tutkimuksen kuluessa selkeästi, mutta 
muutos ei aivan saavuttanut tilastollisen merkitsevyyden rajaa.

Taulukko 6. Ravintoaineiden saanti tutkimuksen alussa ja lopussa 

Saanti kuntou-
tuksen alussa

Saanti kuntou-
tuksen lopussa

Muutos p-arvo

Energia kcal miehet 2095 1804 –291 0,0053
naiset 1696 1498 –198 0,0055

Rasva E% miehet 34 33 –1 0,2195
naiset 32 31 –1 0,1011

Tyydyttynyt 
rasva E%

miehet
naiset

13
14

13
12

0
–2

0,1341
0,0005

Hiilihydraatit E% miehet
naiset

40
46

42
46

2
0

0,1544
0,7339

Sakkaroosi E% miehet
naiset

11
12

9
12

–2
0

0,0874
0,5642

Proteiini E% miehet 18 19 1 0,1194
naiset 19 21 2 0,0058

Alkoholi E% miehet 8 6 –2 0,1077
naiset 3 3 0 0,7776

Alkoholi g miehet 29 19,7 –9,3 0,0590
naiset 8,4 7,5 –0,9 0,4753

Kuitu g miehet 21,3 25,1 3,8 0,0579
naiset 20,8 21,4 0,6 0,4806

Kuitu  
g/1000kcal

miehet
naiset

11,2
13,4

15
15,4

3,8
2,0

0,0002
0,0018

Kalsium mg miehet 1020 929 –91 0,1873
naiset 1015 975 –41 0,4101

Rauta mg miehet 12,4 11,7 –0,7 0,3045
naiset 10,9 11,1 0,2 0,8194

C-vitamiini miehet 83 103 20 0,1184
naiset 100 109 9 0,2863
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4.8. Kokemuksia kuntoutusprosessista

4.8.1. Kuntoutujat

Prosessin päättyessä kuntoutujilta tiedusteltiin heidän omia kokemuksiaan. He kertoivat 
saaneensa paljon tietoa terveydestä, MBO-oireyhtymästä ja siitä seuraavista pitkäaikaissai-
rauksista, ravinnosta, liikunnasta sekä fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamisesta. Tiedon 
soveltamista arkeen käytiin läpi yhteisissä keskusteluissa. Kuntoutujat kertoivat, kuinka he 
esimerkiksi harkitsivat kaupassa entistä tarkemmin ostoksiaan, eivätkä hankkineet tuotteita 
varastoon. He lukivat tuoteselosteet aiempaa huolellisemmin ja painottivat valintatilanteessa 
terveydelle edullisia vaihtoehtoja. Liikunnan merkitys terveyden ylläpitämisessä koettiin tär-
keäksi ja liikunnasta saatu hyvänolon tunne motivaatiota vahvistavaksi. Psyykkisesti merkit-
tävää oli vertaisryhmästä saatu tuki ja kannustus sekä ylipainoisuuteen liittyvien syyllisyyden 
tunteiden jakaminen.

Kuntoutujat kokivat vaikeaksi ja haasteelliseksi tiedon juurruttamisen jokapäiväiseen elä-
mään. Ravitsemuksen osalta oikean ruoka-annoskoon määrittäminen, ruokailurytmin muut-
taminen totutusta iltapainotteisesta päiväpainotteiseksi, makean himon hillitseminen ja hou-
kutusten välttäminen sekä kasvisten syönnin vakiinnuttaminen oli osalle vaikeaa. Liikunnas-
sa haasteellista oli väsyneenä liikkeelle lähteminen työpäivän jälkeen, sillä sohva houkutteli 
television äärelle. Osalle oli vaikeaa työmatkan muuttaminen hyötyliikunnaksi: ”kulttuuri-
shokki muuttaa pyöriltä kävelymieheksi”. Monella kuntoutujalla ylipaino oli aiheuttanut tu-
les-oireita ja kiputiloja, jotka rajoittivat osaltaan liikkumista ja erilaisiin liikuntamuotoihin 
osallistumista.

Kuntoutusprosessin aikana opittiin etenemään elintavoissa pienin askelin pysyviin muu-
toksiin. Hyvään päämäärään ei ollut yhtä ”vippaskonstia” tai kuuria, vaan pysyvä muutos 
nähtiin monen asian yhdistelmänä. Vastoinkäymiset, takapakit ja muut repsahdukset otet-
tiin muutosprosessiin liittyvinä oppimiskokemuksina, eikä syinä antaa periksi. Moni toi esille 
sen, että kuntoutusprosessi oli vaikeampi kuin alussa oli uskonut. Pysyvien elintapamuutos-
ten tekeminen ja ylläpitäminen koettiin vaativaksi. Vanhat totutut mallit ovat tiukasti kiinni 
käyttäytymisessä. Omaa vastuuta ja omia valintoja pidettiin tärkeinä.

Pääsääntöisesti kuntoutusprosessin pituus todettiin hyväksi. Se antoi mahdollisuuden 
oppia pois vanhoista totutuista toimintamalleista sekä ottaa käyttöön ja harjoitella uusia 
toimintatapoja erilaisissa tilanteissa: arjessa, juhlissa, lomalla, eri vuodenaikoina jne. Vuo-
den väli viimeisten kurssijaksojen välissä todettiin liian pitkäksi ja jaksotusta haluttiin tiiviim-
mäksi. Osalla kuntoutujista työterveyshuolto toimi hyvin taustatukena, osalla kontaktit jäivät 
vähäisiksi.

Kuntoutujat kertoivat saaneensa tukea omaan kuntoutusprosessiinsa ennen kaikkea 
omalta ryhmältään, mutta myös läheisiltä, ystäviltä, työtovereilta sekä terveydenhuollolta. 
Osa ryhmistä kokoontui omatoimisesti tai ryhmän jäsenet olivat muutoin yhteydessä jakso-
jen välillä. Yksi kuntoutujista oli perustanut asuinalueelleen ryhmän, joka tapasi viikoittain 
punnituksen ja liikunnan merkeissä.

Ohjaajien valmentava ja ohjaava toimintatapa koettiin hyväksi. Kurssijakson alkaessa 
monilla oli syyllisyyttä ja pelkoa, jos prosessi ei ollut edennyt omien tavoitteiden suuntaises-
ti. Ohjaajat rohkaisivat ja kannustivat jatkamaan eteenpäin. Syyllisyyttä lievensi myös se, 
että muillakin kurssilaisilla oli samankaltaisia tunteita.

Noin kahden vuoden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä, marraskuussa 2007, kurssi-
laisille järjestettiin seminaaripäivä, jossa esiteltiin alustavia tutkimustuloksia. Seminaariin 
osallistui 59 kurssilaista. Osa ryhmistä tapasi toisiaan vieläkin säännöllisesti, osa piti yhteyt-
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tä muutoin ja omalle asuinalueelle perustettu ryhmä toimi edelleen. Osalla painonhallinta ja 
terveyttä edistävät elämäntavat olivat hyvässä hallinnassa. Joillakin oli tapahtunut repsah-
duksia, mutta kurssin antamat tiedot ja taidot olivat muistissa. Yksinkertaiset ja selkeät arki-
elämän säännöt toimivat edelleen ja auttoivat ylläpitämään tapahtuneita muutoksia. Kurssi-
laiset käyttivät muun muassa seuraavia elintapaohjeita:

– ”Syön viisi eriväristä kasvista päivässä.”
– ”Toteutan lautasmallia ateriaa kootessa.”
– ”Puolitin saunaoluen määrän ja vähennetyllä määrällä pärjäillään.”
– ”Tilli- ja Punttiryhmällä on joka tiistai kerhotilassa tapaaminen, jossa on punnitus ja 

lenkkeilyä yhdessä.”
– ”Sekä työssä että muussa elämässä lisää hyötyliikuntaa: portaiden käyttö, kodinhoito-

työt.”
– ”Huolehdin siitä, että ei saa tulla nälkä, vaan syön säännöllisesti: aamiainen, välipala, 

lounas, välipala, illallinen, hiukopala.”

Omaksutut ja sisäistetyt ohjeet näyttävät juuri sellaisilta, joita kurssilla korostettiin: pieniä, 
mutta pysyviä muutoksia sekä yksinkertaisia ja helposti omaan arkeen juurrutettavia käy-
täntöjä.

4.8.2. Työryhmän arvioita

Kuntoutusprosessi mahdollisti konkreettisia keinoja arjen käytäntöihin. Terveysinterventiona 
prosessi oli monelle kuntoutujalle erittäin merkitsevä: hoitamattomasta MBO-oireistosta on 
seurauksia, jotka vaikuttavat koko loppuelämän laatuun. Kuntoutusinterventioon osallistu-
neet olivat kokeneita laihduttajia. Monilla oli ollut useita painonpudotuksia, joiden jälkeen 
paino oli palautunut ennalleen. Painonpudotus ei yleensä ollut kiinni ravintoa koskevan tie-
don puutteesta. Ruokapäiväkirjojen pitäminen oli osalle työlästä, mutta kaikki kuitenkin hyö-
tyivät siitä, että he saivat näkyviin ruoan ja energian saannin koostumuksen.

Vahvasti ylipainoiselle henkilölle syöminen on usein hyvin tunnepitoinen asia, ja ruoka on 
tyydytyksen lähde. Muu elämäntilanne ja omat voimavarat vaikuttavat siihen, kuinka hyviä 
tuloksia tällaisella prosessilla saadaan aikaan. Liikunnan lisääminen osoittautui helpom-
maksi kuin ruokailutottumusten muutokset. Liikunnasta tuleva hyvä olo ja vireystilan ko hoa-
minen ovat hyviä motivaation vahvistajia.

Valmentava, ohjaava ja rinnalla kulkeva toimintamalli on työntekijälle mielekkäämpi kuin 
perinteinen vetäjän rooli painonpudotusohjelmissa. Tämä toimintamalli antaa myös vastuun 
ja valinnan kuntoutujalle: päätökset ja valintojen seuraukset vaikuttavat kuntoutujan omaan 
terveydentilaan, eivätkä ohjaajaan. Naisia motivoivat ulkonäköön liittyvät muutokset, kun 
taas miehille oli tärkeää tiedon saaminen ja kunnon kohoaminen. 

Myös työryhmä totesi viimeisen välijakson olleen liian pitkän. Tässä vaiheessa olisi roh-
kaisukirjeen lisäksi tarvittu etäohjausta (internet- ja/tai gsm-ohjaus) kuntoutuskeskuksesta 
tai käyntejä avoterveydenhuollossa. 
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5 JOHTOPääTöKSeT

5.1. Päätulokset ja niiden pohdintaa

Tutkimuksessa arvioitiin ryhmätasolla pitkäkestoisen, 5-jaksoisen valmennusprosessin vai-
kuttavuutta MBO-oireyhtymään. Tutkimus suoritettiin pitkittäistutkimuksena ilman vertailu-
ryhmää. Aineisto koottiin kyselyinä, paino- ja laboratoriomittauksina, liikunta- ja lihaskunto-
mittauksina sekä ruokapäiväkirja-arviointeina valmennuksen alkaessa ja päättyessä sekä 
välijaksoilla.

Työterveyshuollot onnistuivat hyvin valitessaan potilaita, joille kurssi oli tarpeellinen. Pro-
sessin alkaessa kuntoutujien terveydentilassa oli useita MBO-riskitekijöitä. Kaikki osallistujat 
olivat keskivartaloltaan vähintään lievästi lihavia. Veren triglyseridi-, kokonaiskolesteroli- ja 
verensokeriarvot olivat suositusten yläpuolella. Yli kolmanneksella oli lipidejä alentava lääki-
tys, runsaalla kolmella neljästä oli verenpainelääkitys ja diabetes oli todettu neljänneksellä 
osallistujista. 

Osallistumisaktiivisuutta voidaan pitää erittäin hyvänä, sillä 90 % henkilöistä osallistui vä-
hintään neljään kuntoutusjaksoon.

Kuntoutuksen aikana tapahtui suotuisia muutoksia painossa ja vyötärön ympäryksessä. 
Neljännes kuntoutujista pudotti lähtöpainostaan vähintään 5 %. Mikä tärkeintä, muutokset 
säilyivät varsin hyvin prosessin loppuun asti eli kahden vuoden ajan. Siviilisääty, koulutus, 
tupakointi, vapaa-ajan liikunnan määrä, terveydentila, diabeteksen sairastaminen, lähisuku-
laisen diabeteksen sairastaminen tai työn fyysisen rasittavuus eivät olleet yhteydessä pai-
nonpudotuksen onnistumiseen. Miehillä painon lasku onnistui parhaiten niillä, jotka tutki-
muksen alussa kokivat vähemmän fyysisiä rajoituksia.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että elintapamuutoksiin tähtäävä interventio on teho-
kasta riippumatta osallistujien taustatekijöistä. Tässä tutkimuksessa saavutettu keskimääräi-
nen painonpudotus (miehillä –3 kg, naisilla –2,6 kg kahden vuoden kohdalla) on samaa 
suuruusluokkaa kuin muissa vastaavantyyppisissä tutkimuksissa31, 51, 52, joissa seuranta-aika 
on ollut vähintään kaksi vuotta. Suomalaisessa DPS-tutkimuksessa tehostettu yksilöohjaus 
johti 3,5 kg painonpudotukseen kahden vuoden seurannassa53. Suomalaistutkimuksessa, 
jossa ohjaus toteutettiin terveydenhuollossa kuudessa ryhmätapaamisessa, saavutettiin 
vuoden seurannassa 1,5 kg painonpudotus32. Aikaisemmin julkaistuissa tutkimuksissa par-
haat tulokset saavutettiin mallilla, jossa ohjaus oli intensiivistä, seuranta oli riittävän pitkäai-
kaista ja ohjauksella pyrittiin muuttamaan osallistujien totuttua käyttäytymistä31. Joissakin 
tutkimuksissa on käytetty painonpudotuksen apuna hyvin vähäenergistä ruokavaliota 
(eNe). Kaukua54 on tutkinut eNe-kuurilla pudotetun painon pysyvyyttä. Menetelmällä paino 
putoaa aluksi nopeasti ja runsaasti, mutta kahden vuoden seurannassa paino oli palautunut 
lähelle lähtötasoa (–3,3 kg). Näyttäisi siltä, että hyvin vähäenergisten ruokavalioiden laaja-
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mittaiselle suosittelemiselle ei ole perustetta, vaan sama pitkäaikaistulos saavutetaan tehos-
tetulla elämäntapaohjauksella. 

Painon pudotessa myös MBO:n osatekijät kohentuivat: HDL-kolesteroliarvot kohosivat ja 
triglyseridiarvot sekä paastoverensokeriarvot (vain miehillä tilastollisesti merkitsevästi) laski-
vat. Osallistujat muuttivat myös ruokavaliotaan ravitsemussuositusten suuntaisesti.

Terveydenhuollossa muutosten seuranta tehostui, jolloin osallistujien lääkehoitoa arvioi-
tiin ja lääkitysmuutoksia tehtiin tehostetummin. Muutoksia tehtiin lisäämällä tai vähentämäl-
lä lääkitystä tai jopa luopumalla siitä kokonaan. esimerkiksi yhden osallistujan kaikki lääke-
hoidot oli lopetettu lopputilanteessa, vaikka hänellä oli alussa lääkehoito verenpainetautiin, 
sokeritautiin ja rasva-aineenvaihduntahäiriöön. Lääkityksen muutosten vaikutuksista tulok-
siin ei kuitenkaan ole analysoitua tietoa. 

Kuntoutujien liikunnan määrä lisääntyi ja tulokset paranivat UKK-kävelytestissä sekä li-
haskunto- ja selkälihastesteissä. Kurssilaiset saivat fyysisen kunnon kohentamiseen tietoa 
ja ohjausta, jota he pystyivät käyttämään omassa toiminnassaan.

Kuntoutuksen alussa naisten arviot terveyteen liittyvän elämänlaadun osalta olivat kaikis-
sa toimintakyvyn osa-alueissa viitearvoja matalammat. Kuntoutusprosessin lopussa lähes 
kaikilla elämänlaadun osa-alueilla arviot olivat parantuneet. Ilmeisesti kuntoutusprosessissa 
saatiin vahvistusta toimintakyvyn eri osa-alueille. 

Pääsääntöisesti suotuisat muutokset tapahtuivat ensimmäisen ja toisen kuntoutusjakson 
aikana. Kun elämäntapatottumuksissa käynnistyy muutosprosessi, sen ylläpitämiseen ja 
säilyttämiseen tarvitaan usein tukea.

5.2. Tavoitteiden saavuttaminen

Perinteisesti ylipainoisten kuntoutuksessa on painotettu ylipainon aiheuttamia seurauksia, 
kuten esim. tules-oireiden ilmaantumista. Tällä uudella kuntoutusinterventiolla haettiin yli-
painoisten kohderyhmää, joka hyötyisi erityisesti ylipainoisuuden taustatekijöihin vaikutta-
misesta eli elämäntapojen muutokseen ohjaamisesta. Interventio rakentui kuntoutuksen 
vaikuttavuustutkimuksiin, joissa on painotettu varhaista reagointia terveyden hälytysmerk-
keihin.

Kuntoutusprosessin tavoitteena oli vähentää MBO-oireyhtymän taustatekijöitä eli liha-
vuutta ja riittämätöntä liikuntaa sekä ohjata terveyttä edistäviä elämäntapamuutoksia ruo-
kavaliossa ja ruokailurytmissä sekä alkoholin käytössä. Näitä tavoitteita myös saavutet-
tiin. 

Psykologisena tavoitteena oli itsehoitomotivaation kohottaminen sekä vertaistuen raken-
taminen. Myös näissä osatavoitteissa päästiin eteenpäin. Osa ryhmistä piti yhteyttä ja tapa-
si melko säännöllisesti.

Pitkän aikavälin tavoitteena oli kehittää uutta lääkinnällisen kuntoutuksen mallia, joka toi-
misi avoterveydenhuollon rinnalla ja tukena, kun avohoidon toimenpiteet eivät ole tuotta-
neet tulosta. Tässä tavoitteessa ei onnistuttu riittävästi. Tavoitteen toteutuminen olisi edellyt-
tänyt enemmän vuoropuhelua ja yhteydenpitoa työterveyshuollon ja kuntoutuskeskuksen 
ammattilaisten kesken. Nyt tiedot kulkivat lähinnä kuntoutuskertomusten ja laboratoriotesti-
tulosten välityksellä, mikä ei ollut riittävä väylä informaation välittämiseksi.

Osatavoitteena oli kokeilla kuntoutuskeskusinterventiona pitkäkestoista prosessinomais-
ta jaksotusta elintapamuutosten aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tulosten mukaan 
myönteiset muutokset tapahtuivat pääsääntöisesti ensimmäisen ja toisen kuntoutusjakson 
aikana. 
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Toisena osatavoitteena oli vahvistaa osallistujien pystyvyyden ja hallinnan tunnetta elinta-
pamuutoksissa. Kuntoutujien kokemusten ja palautteiden mukaan tässä onnistuttiin hyvin. 
erityisesti raportoitiin siitä, että ohjaajat rohkaisivat ja tukivat jatkamaan kohti omia tavoittei-
ta, vaikka välillä tapahtui repsahduksia. Myös ryhmän tukea pidettiin tärkeänä, samoin kuin 
havaintoja siitä, että muutkin pitivät elämäntapamuutoksia haasteellisina.

Kolmantena osatavoitteena oli saada tietoa ja kokemuksia uudesta kuntoutusmuodosta 
diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Tässä toimintamallissa ohjattiin 
kuntoutujia erityisesti pieniin ja pysyviin muutoksiin sekä realistisiin tavoitteisiin.

Viimeisenä osatavoitteena oli arvioida kuntoutuksen tuloksellisuutta pitkäaikaisseuran-
nalla. Tähän mennessä on koossa kahden vuoden seurannan tulokset. Niiden mukaan suo-
tuisia muutoksia on tapahtunut kaikilla niillä osa-alueilla, joihin pyrittiin vaikuttamaan. Suurin 
osa muutoksista tapahtui ensimmäisen puolen vuoden aikana kuntoutuksen alkamisesta. 
Kahden vuoden seurannassa huomattiin muutosten pysyneen lähes samansuuruisina, jo-
ten pitkäaikaisessa elintapojen muutoksessa onnistuttiin hyvin. erityisesti painonhallinnan 
pysyvyyden arvioinnissa vähintään kahden vuoden seuranta on välttämätön. 

5.3. Kuntoutuksen ja tutkimuksen toteutuksen arviointia

Alkuhaastattelussa moni osallistuja kertoi toivovansa kuntoutukselta uutta käännettä tervey-
tensä edistämiseksi. Omaa motivaatiota osallistumiselle pidettiin tärkeänä. Kurssilaiset ar-
vioi vat kurssiohjelman sisällön hyväksi. He kokivat saaneensa riittävästi tietoa ja ohjausta. 
Omassa arkielämässä oli helpompaa toteuttaa liikuntaohjeita kuin ravitsemussuosituksia. 
Kurssien jaksotuksessa toivottiin tiiviimpää rytmitystä; kahden viimeisen jakson ajoittuminen 
vuoden välein osoittautui liian pitkäksi.

Kuntoutustiimin arvioinneissa päädyttiin jaksotusten osalta samaan lopputulokseen. Oh-
jaajat totesivat oman roolinsa kuntoutusprosessissa olleen mielekkäämpi kuin perinteisessä 
mallissa. Valmentavassa roolissa vastuu etenemisestä on enemmän osallistujilla itsellään 
kuin vetäjillä.

Kuntoutus käynnistyi työterveyshuolloissa, joissa toteutettiin tarvittavat laboratoriomit-
tauk set ennen kurssijaksojen alkua. Käynnistämisessä ja laboratoriomittauksissa ei ollut 
ongelmia, sen sijaan kuntoutusjaksojen välillä osallistujien yhteydenpito työterveyshuoltoon 
jäi usein vähäiseksi. Myös työryhmän ja työterveyshuoltojen välinen yhteydenpito jäi liian 
vähäiseksi. Tämän päivän työelämän muutokset näyttäytyvät pitkissä kuntoutusprosesseis-
sa: suuri organisaatio, josta projektiin osallistui useita henkilöitä, lopetti koko tuotantonsa 
Suomessa ja siirsi sen muualle. Näin päättyi myös työterveyshuollon sopimus ja tuki kurssi-
laisille. 

Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena, jossa mittauksia oli enimmillään viisi kertaa. 
Tutkimussuunnitelmassa ei ollut alun perin kontrolliryhmää. Tätä puutetta pyrittiin korjaa-
maan myöhemmin yrittämällä koota suurimmista työterveyshuolloista kontrolliryhmiä, mutta 
se ei onnistunut enää jälkikäteen. Riittävästi motivoituneita osallistujia ei löytynyt tarpeeksi.

Ryhmämuotoinen elämäntapojen muutosvalmennusprosessi oli monelle osallistujalle 
myönteinen kokemus. Ohjaajien kannustava ote rohkaisi yrittämään ja jatkamaan takapa-
keista huolimatta. Osallistujat raportoivat saaneensa paljon tietoa ja ohjausta, mutta erityi-
sesti ruokailutottumusten osalta arkikäytäntöjen muuttaminen oli haasteellista.
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5.4. Kuntoutusprosessin viitekehys

Kuntoutusprosessin toteutuksen taustalla käytettiin kognitiivista lähestymistapaa, jolloin 
keskeisenä menetelmänä oli vahvistaa muutosprosessissa osallistujien omaa pystyvyyden 
tunnetta34, 36–38. Banduran mukaan pystyvyyden tunnetta voidaan vahvistaa onnistumisen 
kokemuksilla, vertaiskokemuksista oppimalla, sosiaalisella vakuuttelulla ja antamalla oikeaa 
tietoa mielen ja kehon toiminnoista. Kurssilaisten arvioiden mukaan tämä toteutui kuntou-
tusprosessissa hyvin. He saivat ohjausta ja rohkaisua sekä ohjaajilta että toisiltaan.

Toisena taustateoriana koko prosessin hahmottamiseksi käytettiin muutosvaihemallia55, 
jossa metaforana oli suunnistaminen rastilta rastille. Kukin osallistuja sai itse hahmottaa, 
missä vaiheessa oli kartalla ja mihin suuntaan pitäisi edetä. Suunnistusmatkaan sisältyi 
epä-onnistumisia, joihin varauduttiin ennakkoon yhteisillä keskusteluilla. Kurssijaksoilla 
repsahduksista keskusteltiin yhdessä. Yleensä kurssilainen kävi ensin läpi ulkopuoliset 
syyt, sitten itsessä olevat syyt ja lopulta usein päätyi siihen, että vastuu on jatkossa hänellä 
itsellään.

Prochaskan muutosvaihemalli on kehitetty alun alkaen kuvaamaan tupakanpolton lopet-
tamiseen liittyviä vaiheita, mutta myöhemmin sitä on sovellettu painonhallinnan, liikunnan ja 
diabeteksen itsehoidon terveysohjelmiin. Pysyvän elämäntapojen muutosprosessin vai-
keutta kuvannee se, että esim. tupakanpolton lopettajista vain 20 % saavuttaa tavoitteen-
sa.

elämäntapamuutosten pysyvyydessä on keskeisesti kysymys siitä, elääkö niin kuin halu-
aa vai niin kuin pitäisi. Jos elämäntapojen muutos pohjautuu käsitykseen siitä, miten pitäisi 
elää ja on jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, miten haluaisi elää, niin epäonnistumisen 
riski on suuri. Sen sijaan, jos siitä miten pitäisi elää, tulee se, mitä haluaa, niin muutoksen 
pysyvyys on parempi56.

5.5. Aineiston edustavuus ja luotettavuus

Työterveyshuolto lähetti MBO-kriteerit täyttävien ja oman kuntoutusmotivaation ilmaisseiden 
kuntoutujien kuntoutushakemukset kuntoutuskeskukseen, jossa asiantuntijalääkäri teki va-
linnat. Kursseille valittiin hakemisjärjestyksessä kymmenen kriteerit täyttävää henkilöä kah-
deksalle peräkkäiselle kurssille. 

Kurssilaisista noin puolet oli miehiä ja puolet naisia. Tämä jakauma ei ole tyypillistä esi-
merkiksi Kelan rahoittamassa kuntoutuksessa, sillä yleensä naisia on kolme neljäsosaa 
miesten osuuden jäädessä neljännekseen. Iältään kurssilaiset kuuluivat ikäluokkaan 45–54-
vuotiaat, jotka osallistuvat aktiivisimmin myös Kelan kuntoutukseen. MBO-kuntoutukseen 
osallistujien koulutustaso oli korkeampi muuhun kuntoutukseen osallistujiin verrattuna. Am-
mattialakohtaisesti arvioituna kurssilaiset edustivat kevyen ruumiillisen rasituksen ammatte-
ja, kun Kelan kuntoutukseen osallistuvat ovat yleensä fyysisesti raskaamman kuormituksen 
töissä57. 

Aineistosta voidaan todeta, että se edustaa keski-ikäisiä, MBO-kriteerit täyttäviä ja suku-
puolen mukaan melko tasaisesti jakautuneita henkilöitä, jotka olivat motivoituneita tervey-
dentilansa parantamiseen. Osallistujat tiesivät enemmän ravitsemuksen kuin liikunnan mah-
dollisuuksista terveyden edistämisessä. Monilla oli kokemuksia erilaisista laihdutuskuureis-
ta ja ryhmävalmennuksista esim. Painonvartijoissa.

Osallistumisaktiivisuus oli erittäin hyvä. Kurssijaksoilta jäätiin pois vain todella tärkeistä 
syistä. Kaikille viidelle jaksolle osallistui lähes 80 % ja vähintään neljään jaksoon osallistui 
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90 % kuntoutujista. Myös tutkimukseen (kyselyt, liikunta- ja ravintopäiväkirjojen pitäminen, 
kunto- ja laboratoriomittaukset) osallistuttiin hyvin. 

Tutkimuksessa käytettyjä mittareita, kuten paino-, liikunta- ja lihaskuntomittareita sekä 
elämänlaatu- ja laboratoriomittauksia voidaan pitää luotettavina. Ruokapäiväkirjojen tavalli-
nen ongelma on, että raportoitu energiamäärä on pienempi kuin todellisuudessa nautittu. 
Tämä voidaan todeta laskemalla summittainen energiantarve henkilön iän, painoindeksin ja 
sukupuolen perusteella ja vertaamalla sitä raportoituun energiamäärään. Aliraportointi ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että ruokapäiväkirjoista saatava tieto ei olisi hyödyllis-
tä58. Kun ravinnonsaanti suhteutetaan raportoituun energiamäärään (esim. lasketaan eri 
energiaravintoaineiden saannit osuuksina energiasta), pystytään henkilöt luokittelemaan 
ravinnonsaannin suhteen luotettavasti.

5.6. MBO-kuntoutusprosessin keskeinen anti kehittämistyölle ja 
jatkotutkimussuositukset

MBO-kuntoutusprosessin kulku vahvistaa muiden kuntoutuskurssien tutkimustuloksia. Kun-
toutuksella saadaan myönteisiä muutoksia ja vaikutuksia, mutta niiden ylläpitäminen on 
haasteellista. Painonhallintaan ja lihavuuden vähentämiseen tarvitaan monenlaisia interven-
tioita, jotta ihmisten yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet voidaan huomioida. Lihavuuden 
taustalla on mm. geneettisiä, aineenvaihdunnallisia, opittuja ja psyykkisiä syitä. Näin ollen 
interventioissakin on tarpeen käsitellä myös taustalla olevia erilaisia syytekijöitä.

Kuntoutuksen irrallisuus avoterveydenhuollosta tuli esille tässä tutkimuksessa. Tavoittee-
na oli kehittää avoterveydenhuollon rinnalle ja tueksi kuntoutusmuoto, joka tukisi elintapo-
jen pysyvää muutosta. Projekti osoitti, että tarvitaan rakenteellisia ja jopa lainsäädännöllisiä 
muutoksia, jotta eri järjestelmät toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Nykyiset ter-
veydenhuollon käytännöt eivät ole riittävät lihavuudesta aiheutuvien sairauksien torjumisek-
si. Kuntoutuskurssitkin jäävät helposti yhdeksi ”tempuksi”, ellei niitä alun alkaen suunnitella 
ja toteuteta yhdessä ja yhteistyössä sekä varmisteta saavutettujen muutosten pysyvyyttä.

Terveysneuvonnassa pitäisi nykykäytäntöä varhaisemmin ja informatiivisemmin käsitellä 
metabolisen oireyhtymän vaikutusta potilaan terveydentilaan. Oireettomana potilas ei vält-
tämättä ymmärrä yksittäisten laboratoriotulosten merkitystä, eikä osaa yhdistää monen ter-
veyttä mittaavan uhkatekijän yhteisvaikutuksia omalle terveydelleen. Myös omakohtaiset 
yhteydenotot terveydenhuoltoon tehostuvat, kun potilaalla on riittävästi tietoa omasta ter-
vey destään. 

Jatkotutkimussuosituksena voitaisiin rakentaa yhteistyöllä sellainen ryhmäkuntoutuspro-
sessi, jossa avoterveydenhuollolla on keskeinen osa kuntoutukseen ohjaamisessa ja kun-
toutumisen käynnistämisessä. Kuntoutuskeskuksessa toteutettaisiin kaksi tai kolme tiivistä 
interventiojaksoa, joiden avulla vahvistettaisiin motivaatiota, itsetuntoa ja pystyvyyttä. Kurs-
sijaksoilla voitaisiin myös tehdä tarvittavat kuntomittaukset. Väliaikoina kurssilaiset jatkaisi-
vat ryhmäprosessia avoterveydenhuollon ohjauksessa.
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6 YHTeeNVeTO

Tutkimuksessa arvioitiin ryhmätasolla pitkäkestoisen, 5-jaksoisen valmennusprosessin vai-
kuttavuutta MBO-oireyhtymän kuntoutukseen. Tutkimuksen päätulokset ovat seuraavat:

1.  Kuntoutukseen osallistuneet olivat keski-ikäisiä, melko hyvin koulutettuja henkilöitä. 
Kurssilaiset olivat korkeammin koulutettuja kuin yleensä kuntoutuskursseilla. Yli 
puolella kuntoutujista oli opistotason tai akateeminen tutkinto. Suurin osa työsken-
teli hallinto- ja toimistoalalla, jossa ruumiillinen rasitus on vähäistä. Kuntoutuksen 
alussa liikunta oli vähäistä yli puolella kurssilaisista. Osallistujista yli puolet oli naisia 
ja lähes puolet miehiä. Tämä kuntoutusprosessi kiinnosti miehiä tavallista enem-
män, sillä yleensä kuntoutuskursseilla miehiä on vain kolmannes osallistujista. 

  Prosessin alkaessa kuntoutujien terveydentilassa oli useita MBO-riskitekijöitä. Pai-
noindeksin perusteella miehet olivat merkittävästi ja naiset vaikeasti lihavia. Kaikki 
osallistujat olivat keskivartaloltaan vähintään lievästi lihavia. Veren triglyseridiarvot, 
kokonaiskolesteroliarvot ja verensokeriarvot olivat suositusten yläpuolella. Hdl-ko-
lesterolitaso sekä Ldl-kolesterolit olivat keskimäärin suositusalueella. Yli kolman-
neksella oli lipidejä alentava lääkitys. Verenpainelääkitys oli runsaalla kolmella nel-
jästä. Diabetekseen oli sairastunut jo neljännes osallistujista. Työterveyshuoltojen 
valinta kohdistui hyvin niihin henkilöihin, joille tämän kurssin arvioitiin olevan tar-
peellinen.

2.  Kuntoutuksen aikana osallistujien painon pudotuksessa ja vyötärön ympärysmitas-
sa tapahtui suotuisia muutoksia. Muutokset säilyivät prosessin loppuun. Neljännes 
kuntoutujista pudotti lähtöpainostaan vähintään 5 %. Tämä on terveydellisesti mer-
kittävä muutos.

3.  Laboratoriomittauksissa havaittiin myös muutoksia: Hdl-kolesteroliarvot kohosivat 
ja triglyseridiarvot sekä paastoverensokeriarvot laskivat. Suotuisat muutokset vah-
vistavat tietoa ravitsemuksen ja liikunnan terveysvaikutuksista.

4.  Kuntoutujien liikunnan määrä lisääntyi ja tulokset paranivat UKK-kävelytestissä sekä 
lihaskunto- ja selkälihastesteissä. Kurssilaiset saivat tietoa ja ohjausta fyysisen kun-
non kohentamiseen. He pystyivät myös hyödyntämään opastusta omassa toimin-
nassaan.

5.  Kuntoutuksen alussa RAND-36 terveyteen liittyvän elämänlaadun arvioissa naisten 
arviot olivat kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla viitearvoja matalammat. Kuntoutus-
prosessin lopussa lähes kaikilla elämänlaadun osa-alueilla arviot olivat parantuneet. 
Ilmeisesti kuntoutusprosessissa saatiin vahvistusta toimintakyvyn eri puolille.

6.  Kuntoutusprosessin alussa kuntoutujien rasvan, tyydyttyneen rasvan sekä sakka-
roosin osuus energiasta oli suosituksia suurempi. Vitamiinien ja kivennäisaineiden 
osuus oli suositusten mukainen. Sekä rasvan osuus että tyydyttyneen rasvan osuus 
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energiasta pieneni ja kuidun saanti lisääntyi. Miehillä alkoholin käyttö väheni. Osal-
listujien ravitsemustottumusten muutos eteni terveyssuositusten suuntaisesti.

7.  Pääsääntöisesti suotuisat muutokset tapahtuivat ensimmäisen ja toisen kuntoutus-
jakson aikana. Kun muutosprosessi saadaan käynnistymään, sen ylläpitämiseen ja 
säilyttämiseen tarvitaan panostusta.

8.  Ryhmämuotoinen elämäntapojen muutosvalmennusprosessi oli monelle osallistu-
jalle myönteinen kokemus. Ohjaajien kannustava ote rohkaisi yrittämään ja jatka-
maan takapakeista huolimatta. Osallistujat raportoivat saaneensa paljon tietoa ja 
ohjausta, mutta erityisesti ruokailutottumusten osalta arkikäytäntöjen muuttaminen 
oli haasteellista.
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