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1

Johdanto

Tämä raportti on kuvaus innovaatioprojektista Terveystupa. Innovaatioprojekti kuuluu
terveydenhoitajaopintoihin ja on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Hybridikampus –
hanketta. Hankkeen tarkoituksena on opiskelijoiden opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien avulla ideoida terveyttä edistävää toimintaa Myllypuron ja lähiympäristön väestölle. (Monialaiset innovaatio-opinnot – kevät 2014.)
Tämän innovaatioprojektin lähtökohtana on terveyden edistäminen. Projekti on suunnattu Myllypuron ja lähiympäristön vähävaraisille ja syrjäytymisuhassa oleville aikuisille.
Myllypurossa toimii yksi Helsingin suurimmista leipäjonoista maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Leipäjonossa käy noin 1000 asiakasta/jakopäivä. (Helsingin Uutiset
2.4.2014.) 14.6.2013 WHO:n konferenssi tutustui Myllypuron terveysasemaan, jossa
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty kertoi Myllypuron alueella odotettavissa
olevan eliniän olevan lyhin koko kaupungissa. Myllypurossa valtaosa, 36 prosenttia väestöstä on 40 - 64-vuotiaita. Myllypurossa työttömyysaste oli 10,2 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyysaste 25,8 prosenttia vuonna 2012. (Mediuutiset 2013.) Kohderyhmäksi
valittiin juuri leipäjonossa käyvät ihmiset, koska suurin osa heistä on vähävaraisia sekä
työttömiä.
Projektin aluksi projektiryhmä jakautui kolmeen ryhmään, joista jokainen sai ideoida
aiheen tapahtumapäivään. Yhden ryhmän aiheeksi valikoitui kolesteroli ja diabeteksen
ennaltaehkäisy, toinen ryhmä valitsi aiheekseen verenpaineen ja sen mittaamisen ja
kolmas ryhmä keskittyi naisen terveyden edistämiseen. Jokainen ryhmä keräsi teoriatietoa omista aiheistaan ja suunnitteli tapahtumapäivän kulkua omalta osaltaan. Projektille valittiin projektipäällikkö ja viestintäpäällikkö, jotka pitivät huolta projektin etenemisestä.
Projektiryhmä toteutti Terveystupa-nimisen terveydenedistämistapahtuman Asukastalo
Myllärissä 8.10.2014. Projektin tavoitteena oli järjestää ensimmäinen matalan kynnyksen terveydenedistämistapahtuma vähävaraisille aikuisille Myllypurossa.
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2

Käyttäjälähtöinen Hybridikampus- hanke

Terveystupa- projekti on osa suurempaa Käyttäjälähtöistä Hybridikampus-hanketta.
Hankkeen tavoitteena on asukas- ja käyttäjälähtöinen ideointi ja suunnittelu Myllypuron
kampuksella ja sitä ympäröivässä toimintaympäristössä. (Monialaiset innovaatioopinnot – kevät 2014.) Metropolia Ammattikorkeakoulu rakentaa Helsinkiin Myllypuron
alueelle uutta kampusta, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2017. Metropolia pyrkii
tekemään kampustaan näkyväksi jo ennen kampuksen valmistumista, minkä vuoksi
Metropolian opiskelijat toteuttavat opinnäytetöitään ja innovaatioprojektejaan juuri
Myllypurossa. Toteutuksissa pyritään osallistamaan palvelujen tarvitsijat ja ammattilaiset. (Monialaiset innovaatio-opinnot – kevät 2014.) Terveystupa on terveydenhoitajatutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden projektityö, joka vastaa päättötyötä.
Terveystupa-projekti sisältää aikuisväestölle ja varsinkin vähävaraisille ja syrjäytyneille
suunnatun terveysaiheisen teemapäivän. Teemapäivällä halutaan vastata vähävaraisten asiakkaiden tarpeisiin saada helposti saavutettavia terveyspalveluja. Työterveyshuollon palvelut eivät välttämättä tavoita vähävaraisia, eikä heillä ole mahdollisuutta
varallisuutensa puolesta yksityisiin terveyspalveluihin.

2.1

Myllypuro asuinalueena

Myllypuro on hyvin perinteinen helsinkiläinen, 1960-luvulla rakennettu ja kaavoitettu
kaupunginosa. Myllypuro on rakennettu kasvavan kaupungin, varsinkin lapsiperheiden
tarpeisiin. Kaupunginosan historia ulottuu kuitenkin 60-lukua pidemmälle. Sodan jälkeen vuonna 1946 Helsinki laajeni rajusti ja Myllypuron alue pääsi osaksi Helsingin
kaupunkia. Myllypuron asukasmäärä kasvoi räjähdysmäisesti: vuonna 1962 asukkaita
oli 408 ja vuonna 1967 asukkaita oli jo 12 400. (Helsingin kaupunginkanslia: Myllypuro/perustietoa.)
Alue on ollut, varsinkin alkuaikoina ja myöhemmin laman aikana 90-luvulla, hyvin rauhaton. Talotoimikuntien esimerkin avulla rauha ja järjestys saatiin alueelle. Asukkaiden
otettua itse vastuun järjestyksestä, ilkivalta ja häirintä loppuivat. Nykyään Myllypuro on
vajaan 10 000 asukkaan vireä esikaupunkialue metron ja Kehä I:n varrella. Kaupunginosassa on runsaasti liikuntamahdollisuuksia ja ulkoilumaastoja. Sisäurheiluhalli Liikun-
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tamylly ja pohjoismaiden suurin salibandykeskus Arena Center sijaitsevat alueella.
(Helsingin kaupunginkanslia: Myllypuro/perustietoa.)
Myllypuroa kehitetään monipuoliseksi palvelu- ja liikuntakeskittymäksi. Peruspalvelujen
verkosto uudistuu ja paranee muun muassa kaupallisten palveluiden ja terveyspalveluiden osalta, mikä tekee Myllypurosta tavallista asuinaluetta huomattavasti monipuolisemman. Uusi terveysasema toimii Liikuntamyllyn pohjoispäässä metron sisäänkäynnin
vieressä. Myllypuron uudessa ostoskeskuksessa toimii kaupunginkirjasto Mediakirjasto
ja asukastila Mylläri. Alueelta löytyy myös ala- ja yläaste, leikkipuisto Myllysiipi ja nuorisotalo Nuta. Alueella on useita suomenkielisiä ja yksi ruotsinkielinen päiväkoti. Lisäksi
Kehä I:n itäpuolelle rakennetaan uusi päiväkoti. Ikääntyneille asumis- ja avopalveluita
tarjoaa Hely ry:n Helykoti. (Helsingin kaupunginkanslia: Myllypuro/palvelut.)
Herttoniemen seurakunta jakaa ruokaa Myllypuron Liikuntamyllyllä kolmesti viikossa
(Helsingin Uutiset 2.4.2014). Myllypuron elintarvikeapu ry:n ja Herttoniemen seurakunnan vapaaehtoistyön vastaava Sinikka Backmanin mukaan ensimmäiset leipäjonot syntyivät Suomeen 1990-luvun laman jälkeen, jolloin moni yritys kaatui. Sen sijaan, että
jonot olisivat jääneet väliaikaisesti paikkaamaan yhteiskunnan turvaverkostoa, niistä
tulikin pysyvä ilmiö. Backman kertoo avuntarvitsijoiden määrän pysyneen samalla tasolla noin vuoden. Backmanin mukaan leipäjonossa lapsiperheitä on yli kolmasosa ja
yhä enemmän on niitä, jotka eivät tahdo selviytyä ison asuntolainan kanssa. Pääkaupunkiseudulla jonoja ovat kasvattaneet korkeat vuokrat ja asuntojen hintataso. (Kirkko
& kaupunki 1.10.2014.) Liikuntamyllyllä kävijöitä on viikoittain noin 3 500–4 000 ja jonottajista pidetään tarkkaa kirjaa, jotta jokainen paikalle tullut saa mukaansa jotain.
Ruokaa toimittavat lähinnä K-kaupat ja leipomotuotteita seurakunta saa leipomoilta.
Leipä on Backmanin mukaan ruokajakelun yleisin apu. Ruokaa Myllypurossa jakavat
vapaaehtoiset, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa mukana olevat ja 5–6
työllistettyä työntekijää. (Metro 29.8.2014.)
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Innovaatioprojekti Terveystupa

Tässä luvussa esitellään innovaatioprojektin tarkoitus, tavoite ja innovaatio, projektin
suunnittelu ja toteutus, markkinointi ja riskianalyysi omina alalukuinaan.
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3.1

Tarkoitus, tavoite ja innovaatio

Tämän innovaatioprojektin päätavoitteena oli saada Myllypuron asukkaat tietoisiksi
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja Hybridikampus-hankkeesta. Terveystupa-päivän
tavoitteena oli edistää Myllypuron asukkaiden terveyttä ja saada mahdollisimman moni
leipäjonon asiakas osallistumaan Terveystupaan. Terveystupa pyrki tavoittamaan asiakkaat, joilla on kohonneet kolesteroliarvot, kohonnut verenpaine tai riski sairastua 2tyypin diabetekseen ja ohjaamaan heidät omalle terveysasemalle terveydenhoitajan
vastaanotolle. Tavoitteena oli myös edistää naisten terveyttä.
Projektin innovaatio oli Terveystupa, mikä järjestettiin tässä muodossa ensimmäistä
kertaa Myllypurossa. Tapahtuma suunnattiin aikuisväestölle, ja pääkohderyhminä olivat
vähävaraiset ja syrjäytymisuhan alla olevat Myllypuron asukkaat. Terveystuvan tarkoituksena oli toimia matalan kynnyksen paikkana, jonne asiakkaiden oli mahdollista tulla
keskustelemaan terveyteen liittyvistä asioista, mittauttamaan kokonaiskolesteroliarvo ja
verenpaine, tekemään riskiarvio tyypin 2 diabetekseen sairastumisesta ja samaan tietoa naisen terveydestä.

3.2

Projektin suunnittelu ja toteutus

Innovaatioprojektin

työstäminen

lähti

liikkeelle

viikolla

17

innovaatioprojekti–

kirjatentillä. Tentin jälkeen järjestettiin projekti-info, jossa kerrottiin Hybridikampushankkeesta ja hankkeeseen liittyvistä innovaatioprojekteista. Projekti-infossa kerrottiin,
että

innovaatioprojekti

tullaan

toteuttamaan

ryhmänä,

johon

kuuluvat

kaikki

SHT14K2B-ryhmän 16 opiskelijaa. Aiheeksi annettiin ideoida, suunnitella, toteuttaa ja
arvioida terveystapahtuma Myllypurossa. Ideointi tapahtumasta alkoi heti ja ryhmässä
päädyttiin siihen, että tapahtuma tullaan suuntaamaan aikuisväestölle, kohderyhmänä
vähävaraiset ja syrjäytymisuhassa olevat. Innovaatioprojektin suunnittelutapaaminen
sovittiin 25.4.2014, jolloin aihe viimeisteltiin ja tehtävät jaettiin ryhmän sisällä. Projektipäälliköksi valittiin Ulla Allonen ja projektin viestintäpäälliköksi Marjukka Miettinen.
Projektiin hahmoteltiin kolme alatyöryhmää, jotka innovoivat päivään oman sisällön.
Alatyöryhmille valittiin ryhmänjohtajat.
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Ryhmään yksi kuuluivat ryhmänjohtaja Katri Rajatammi sekä Tiina Piilinen, Johanna
Koski ja Johanna Kylmä. Ryhmään kaksi kuuluivat ryhmänjohtaja Susanna Vainionpää
sekä Sari Karppinen, Riikka Huhdanmäki, Stiina Jokipii ja Anna-Maija Kortesalmi. Kolmanteen ryhmään kuuluivat ryhmänjohtaja Taina Suominen sekä Sari Oinonen, Sanna
Tuori, Katri Ohlström ja Saija Hyppönen. Lisäksi projektille valittiin ohjausryhmä, jonka
tehtävänä oli ohjata koko projektin etenemistä projektipäällikön tukena. Ohjausryhmään kuuluivat Ulla Allonen, Katri Rajatammi, Taina Suominen, Susanna Vainionpää ja
Marjukka Miettinen. Seuraava projektiryhmän tapaaminen sovittiin elokuulle 2014. Jokainen ryhmä jatkoi aiheen ideoimista kesän 2014 aikana.
Elokuussa projektipäällikkö sai viestin, että viestintäpäällikkö Marjukka Miettinen vetäytyy projektista. Lisäksi ryhmän kolme ryhmänjohtaja Taina Suominen luopui henkilökohtaisista syistä ryhmänjohtajan toimenkuvasta. Suunnitteluseminaari järjestettiin
20.8.2014, jolloin uudeksi viestintäpäälliköksi valittiin Susanna Vainionpää, ryhmän
kaksi ryhmänjohtajaksi Sari Karppinen ja ryhmän kolme ryhmänjohtajaksi Sari Oinonen. Suunnitteluseminaarissa keskusteltiin tapahtuman toteutuspaikasta. Tarkoituksena
oli järjestää terveystapahtuma Myllypuron leipäjonon yhteyteen, koska leipäjonon asiakkaat olivat projektin pääkohderyhmä. Leipäjonon tilat olivat kuitenkin niin pienet,
ettei tapahtumaa olisi voinut siellä järjestää. Toteutus suunniteltiin lokakuulle, joten
tapahtuma päätettiin järjestää sisätiloissa. Tapahtumapaikaksi valikoitui Asukastalo
Mylläri, johon on matkaa leipäjonosta noin 200 metriä. Projektipäällikkö varasi Asukastalo Mylläristä tilan. Ryhmät jatkoivat keskenään tapahtumapäivän ideoimista ja toteutuksen suunnittelua. Ohjausryhmä kävi keskustelua keskeisimmistä asioista projektiin
liittyen ja piti koko ryhmää ajan tasalla tilanteesta.
Seuraava suunnitteluseminaari järjestettiin 2.9.2014, jossa esiteltiin ohjaavalle opettajalle Marita Räsäselle tapahtumapäivän suunnitelma. Projekti- ja viestintäpäällikkö jakoivat Myllypuron alueelle mainoksia muutama viikko ennen tapahtumaa. Tapahtumapäivä toteutettiin keskiviikkona 8.10.2014. Torstaina 9.10.2014 projektin toteutus esiteltiin toteutusseminaarissa. Loppuraportin kirjoittamiseen oli varattu kalenteriviikot
42–44. Viikolla 46 raportti viimeisteltiin ja 21.11.2014 se esiteltiin Myllypurossa järjestetyssä Hybridikampuksen päätöspäivässä. (Liite 4)
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3.3

Markkinointi

Tapahtumapäivää markkinoitiin ryhmän ideoimalla mainoksella (Liite 1), jonka suunnitteli ja toteutti Mauno Oikarinen. Asukastalo Mylläri julkaisi mainoksen noin viikko ennen
tapahtumaa Myllärin Facebook- sivuilla ja Myllärin tiloissa olevilla televisioruuduilla sekä
asukastalon ikkunoissa. Näkyvyyttä saatiin lähialueen keskeisissä kohteissa, kuten Myllypuron työttömät ry:n tiloissa. Projektiryhmä jakoi mainoksia Myllypurossa ja Asukastalo Myllärin läheisyydessä, muun muassa liikkeissä, kirpputoreilla, terveysasemalla ja
Liikuntamyllyssä. Tapahtumaa edeltävänä iltana suoritettiin vielä kohdennettua mainontaa leipäjonon ja Liikuntamyllyn alueelle. Mainoksia jaettiin noin 100 kappaletta.
Tapahtuman aikana mainoksia jaettiin kohdennetusti leipäjonon asiakkaille ja ohikulkijoille asukastalon läheisyydessä. Lisäksi mainoksia toimitettiin jaettavaksi Myllypuron
seurakunnassa klo 12 tapahtuvan vähävaraisten ruokailun yhteydessä. Asukastalo Myllärissä sijaitsevan mediakirjaston asiakkaille ja muille Myllärissä vieraileville kerrottiin
tapahtumasta. Päivän aikana mainoksia jaettiin noin 200 kappaletta. Projektiryhmä
päätyi siihen, että tapahtumaa ei mainosteta alueen paikallislehdessä, Helsingin Uutisissa. Lehtimainonta olisi sisältänyt liian suuren riskin, sillä asiakkaita olisi voinut saapua hallitsematon määrä ja silti projekti ei olisi tavoittanut kohderyhmää paremmin.
Lehdistölle kerrottiin tapahtumasta sähköpostitse ja heidät toivotettiin tervetulleeksi.

3.4

Riskianalyysi

Projektin riskit ja vahvuudet määriteltiin SWOT- analyysin avulla. Näin pyrittiin varautumaan mahdollisiin uhkiin ja heikkouksiin sekä löydettiin projektin voimavarat ja mahdollisuudet.
Taulukko 1.

SWOT- analyysi

Vahvuudet

Mahdollisuudet

Opiskelijoiden aikaisemmin han- Mahdollisuus toteuttaa opittua
kittu/nykyinen

ammattitaito

ja

Mahdollisuus edistää terveyttä

tietämys

Mahdollisuus löytää ja ohjata riskiryhmiä

Suhteet yhteistyökumppaneihin

Mahdollisuus edustaa Metropolia Ammattikor-

Sitoutuminen

keakoulua ja tehdä sitä näkyväksi Myllypuron
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Tärkeä, ajankohtainen aihe

asukkaille
Mahdollisuus edistää vähävaraisten ja syrjäytyneiden terveyttä
Mahdollisuus tehdä hyvää

Heikkoudet

Uhat

Kokemattomuus projektityöstä ja Asiakkaita ei tule Terveystupaan
projektin hallinnasta

Asiakkaita tulee liikaa

Rahoituksen puuttuminen

Asiakkaina muut kuin kohderyhmä
Aika ei riitä asiakkaiden ohjaukseen
Huono sää, ihmiset eivät lähde liikkeelle tai
eivät lähde leipäjonosta enää Mylläriin
Mittauslaitteet menevät rikki tai niitä ei jostain
syystä saadakaan
Tuplavaraus tilavarauksessa, tilaa ei olekaan
Tila osoittautuu liian pieneksi
Emme osaa antaa riittävää ohjausta tai vastata
asiakkaiden kysymyksiin
Tapahtumaa häiritään tai yleinen järjestys ei
pysy hyvänä
Opiskelijoiden sairauspoissaolot
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Terveystupa- innovaatioprojektin teoreettinen viitekehys

Tämä luku sisältää innovaatioprojektin teoreettisen viitekehyksen. Omina alalukuinaan
esitellään kunkin ryhmän valitsemaan aihealueeseen liittyvä teoreettinen tieto. Alaluvussa 4.1 kuvataan kolesteroli ja elämäntapaohjaus, alaluvussa 4.2 diabetes ja sen
ennaltaehkäisy sekä alaluvussa 4.3 verenpaine ja sen mittaaminen. Alaluku 4.4. keskittyy naisen terveyteen.

4.1

Kolesteroli ja elämäntapaohjaus
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Dyslipidemiat edesauttavat valtimosairauksien syntymistä (Käypä hoito 2013). Dyslipidemialla tarkoitetaan poikkeavaa veren rasva-arvojen pitoisuutta (Tarnanen - Tikkanen
– Syvänne – Kukkonen-Harjula 2013). Erityisesti LDL- kolesterolipitoisuus seerumissa
edesauttaa valtimosairauden syntyä (Käypä hoito 2013). Dyslipidemioiden hoidon yksi
tärkeimmistä kulmakivistä on elämäntapaohjaus ja -neuvonta. Jos potilaalla on suurentunut riski, eikä elämäntapaohjaus yksinään auta, joutuu hän aloittamaan lisäksi lääkehoidon. Lääkehoitona käytetään ensisijaisesti statiineja, joilla ehkäistään ateroskleroottisten valtimosairauksien syntyä ja niistä johtuvia ongelmia. Hoidon tärkein ryhmä ovat
suuren riskin potilaat. Suuren riskin potilaita ovat henkilöt, joilla on todettu sepelvaltimotauti, sairastettu aivoinfarkti tai TIA, toisen valtimon ateroskleroottinen valtimosairaus, diabetes, munuaisten vaikea krooninen vajaatoiminta ja suurentunut sukurasite
dyslipidemioihin. Myös tupakoinnilla, kohonneella verenpaineella ja ylipainolla on suuri
vaikutus valtimosairauksien syntyyn. (Käypä hoito 2013.)
Pääsääntöisesti suomalaisilla on liian korkeat kolesteroliarvot, joten siksi on päädytty
viitearvojen sijaan käyttämään tavoitearvoja kolesteroliarvoja tutkittaessa. 1970-luvulta
lähtien suomalaisten kokonaiskolesterolitaso ja sydänkuolleisuus ovat pienentyneet
huomattavasti. (Eskelinen 2014.) Suurin syy tähän on ollut suomalaisen väestön ruokavalion muuttuminen terveellisemmäksi aina vuoteen 2007 asti. Kovien rasvojen käyttöä
on vähennetty ja kasviöljyjen käyttöä on lisätty sekä marjojen, kasvisten, vihannesten
ja hedelmien syöntiä on tehostettu. Vuonna 2012 tehdyssä FINRISKI- tutkimuksessa
huomattiin valitettavasti suomalaisten kolesteroliarvojen jälleen nousseen. Tähän on
voinut myötävaikuttaa esimerkiksi karppauksen, eli vähähiilihydraattisen ruokavalion
suosiminen, voita sisältävien levitteiden yleistyminen ja kuluttajien tietämättömyys levitteiden ravitsemuksellisista vaikutuksista. (FINRISKI 2012 – tutkimus 2012.)
Kolesterolia mitattaessa määritetään plasmasta kokonaiskolesteroli, HDL- kolesteroli, eli
niin sanottu hyvä kolesteroli ja LDL- kolesteroli, eli niin sanottu paha kolesteroli sekä
triglyseridiarvot (Eskelinen 2014a). Hyvään valtimoterveyteen pyrittäessä kokonaiskolesterolin (fP-Kol) tulisi olla alle 5,0 mmol/l ja LDL-kolesterolin (fP-Kol-LDL) alle 3,0
mmol/l. Suuren riskin potilailla LDL- tavoite on alle 2,5 mmol/l ja erityisen suuren riskin
potilailla arvon tulisi olla alle 1,8 mmol/l. (Tarnanen ym. 2013.)
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LDL- kolesteroli kuljettaa kolesterolia valtimoiden seinämiin sekä muihin kudoksiin. Mitä
enemmän kolesterolia kertyy kudosten seinämiin, sitä suurempi LDL- kolesterolin määrä plasmassa on. Tämän vuoksi pahalla kolesterolilla on suuri osuus valtimokovettumasairauksien synnyssä. Ihmisillä, joilla on jo todettu sepelvaltimosairaus, tyypin 2 diabetes, aivohalvaus tai katkokävely, on LDL- kolesterolin haitallisuus todettu erityisen suureksi. Näillä henkilöillä pyritään vielä matalampaan arvoon kuin muilla. Eläinperäiset, eli
kovat tyydyttyneet rasvat lisäävät LDL- kolesterolin määrää veressä. Kasvi- ja kalaöljy,
eli pehmeät tyydyttämättömät rasvat sitä vastoin vähentävät LDL:n määrää veressä.
Jos päädytään kolesterolilääkitykseen, statiineilla on tehokas vaikutus LDL- kolesterolin
vähentämiseen veressä. (Eskelinen 2012b.)
HDL- kolesteroli puolestaan kuljettaa kolesterolia pois valtimoiden seinämistä ja muista
kudoksista. Suurella HDL- kolesterolipitoisuudella on todettu olevan suuri merkitys valtimosairauksien ehkäisyssä. Pitoisuuden ollessa pieni, valtimosairauksien vaara suurenee. Naisilla HDL- pitoisuudet ovat keskimäärin suurempia kuin miehillä, johtuen estrogeenista, eli naissukupuolihormonista. Liikunnan on todettu suurentavan HDL- kolesterolin pitoisuutta, kun taas ravinnon laadulla ei ole juurikaan vaikutusta. Keskivartalolihavuuden on todettu vähentävän HDL- kolesterolin määrää. Tämän vuoksi laihduttaminen ja liikunnan lisääminen ovat hyviä keinoja lisätä HDL- kolesterolin määrää veressä.
(Eskelinen 2012a.)
Rasva koostuu triglyserideistä (fP-Trigly), joita elimistömme solut käyttävät energianlähteenä ja muihin tarkoituksiin. Triglyseridi koostuu glyserolista ja siihen liittyneistä
kolmesta rasvahaposta. Elimistö valmistaa osan triglyserideistä itse, ja loput saadaan
ravinnosta. (Mustajoki 2013.) Syödyn rasvan määrä saa triglyseridiarvon heittelehtimään veressä, ja veri voi olla sameaa rasvaemulsiota rasvaisen aterian jälkeen. Tämän
vuoksi on tärkeää paastota kymmenen tuntia ennen triglyseridiarvon määrittämistä.
Valtimosairauksien riski nousee, mitä enemmän triglyserideja on veressä. (Eskelinen
2012c.)
Dyslipidemioita hoidettaessa tulee kartoittaa kokonaisriski sairastua valtimosairauksiin.
Arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi erilaisia riskinarviotyökaluja, esimerkiksi FINRISKI- laskuria. Jos potilaalla on jo ilmennyt valtimosairaus tai sille vahvistava tila, riskinarvio on yksinkertaista. FINRISKI- laskurilla voidaan selvittää henkilön riskiä sairastua
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sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskuri ottaa
huomioon muun muassa henkilön iän, sukupuolen, tupakoinnin, kokonaiskolesterolin ja
verenpaineen. Kokonaisriskin kartoituksen jälkeen lääkäri ja asiakas yhdessä päättävät
tulevasta hoidosta. Päävastuu hoidon toteutuksesta on asiakkaalla. (Tarnanen ym.
2013.)
Terveellisessä ruokavaliossa tulee kiinnittää huomiota ruokavalion monipuolisuuteen ja
rasvan laatuun. Rasvoista tulee suosia pehmeitä rasvoja, kuten kasviöljyjä ja pehmeitä
kasvimargariineja. Kovia eläinperäisiä rasvoja tulee välttää, rasvaisen kalan syömistä
lisätä, suosia vaaleaa lihaa ja varmistaa riittävän kuidun saanti. Ravinnosta saatu energiamäärä tulee suhteuttaa kokonaiskulutukseen. Tuotteita valittaessa kannattaa suosia
sydänmerkkiä, joka on hyvä valinta terveellistä ruokavaliota noudattavalle. Tuoteselosteiden tutkiminen voi paljastaa yllättäviä rasvan lähteitä. Ylipainoisen laihduttaminen
edesauttaa kolesteroliarvojen parantumista. Jo 5-10 prosentin laihdutus lähtöpainosta
vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Tupakoinnin lopettamisella pystytään vähentämään
valtimosairauksien vaaraa. Tarvittaessa voidaan kokeilla yhdessä elämäntapamuutoksien kanssa kasvistanoleita tai –steroleita. Näitä tuotteita löytyy ruokakaupoista useita
vaihtoehtoja. (Tarnanen ym. 2013.)
Säännöllinen liikunnan harrastaminen voi vähentää valtimosairauksien vaaraa (Tarnanen ym. 2013). Liikkumalla kolme kertaa viikossa reippaasti yhteensä kaksi tuntia ja
kolmekymmentä minuuttia, voi vaikuttaa positiivisesti kolesteroliarvoihin. Vaihtoehtoisesti voi harrastaa rasittavampaa liikuntaa yhden tunnin ja viisitoista minuuttia tai yhdistää reipasta ja raskasta liikuntaa. Kestävyysliikunnan avulla voi suurentaa HDL- kolesterolin määrää veressä noin viisi prosenttia. Lihaskuntoharjoittelulla ei ole todettu
olevan vaikutusta HDL- kolesterolin määrään veressä. Liikunnan positiiviset vaikutukset
näkyvät 3-6 kuukaudessa. (Liikunta ja kolesteroli 2014.)
Lääkehoito tulee kysymykseen, kun elämäntapaohjaus ei yksinään riitä ja kokonaisriski
on suuri. Yleisimmin käytetty lääkeryhmä on statiinit. Myös muita lääkevalmisteita voidaan tarvittaessa käyttää. Naisilla ei tulisi määrätä hormonikorvaushoitoa valtimosairauksien hoitoon tai ehkäisyyn. Statiivi- lääkityksen haittavaikutuksia ovat lihasoireet,
kuten kipu, lihasheikkous ja suonenveto, maksa-arvojen suurentuminen ja lievä verensokerin nousu. Statiivi- lääkitys voi nopeuttaa kakkostyypin diabeteksen diagnosointia.
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Haittavaikutuksien ilmaantuessa lääkäri voi pienentää lääkitystä, vaihtaa valmisteen
toiseen tai keskeyttää lääkityksen. Asiakkaan tulisi aina kertoa lääkärille rehellisesti
haittavaikutuksista, eikä omatoimisesti lopettaa lääkitystään. Mikäli asiakas on sairastanut infarktin, aloitetaan statiivihoito suurella annoksella huolimatta veren rasva-arvojen
laadusta. Myös perinnöllistä dyslipidemiaa sairastavalle henkilölle statiini- lääkitys on
yleensä välttämätön. (Tarnanen ym. 2013.)

4.2

Diabetes ja sen ennaltaehkäisy

Diabeteksen Käypä hoito-suosituksen mukaan diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä
sairauksista sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Suomessa diabetesta sairastaa yli
500 000 henkilöä. Seuraavan 10–15 vuoden aikana sairastuneiden määrä voi ennusteen mukaan jopa kaksinkertaistua. Hoitokustannusten osuus on Suomessa 15 prosenttia koko terveydenhuollon kokonaiskustannuksesta. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus
on Suomessa maailman suurin. Suuren esiintyvyyden taustalla on toistaiseksi tuntematon ympäristötekijä, jonka seurauksena entistä suurempi osa geneettisesti alttiista väestöstä sairastuu. Tyypin 2 diabetes on yleistymässä ja kehittymässä myös nuorempien
taudiksi koko maailmassa. (Käypä hoito-suositus 2013.)
Käypä hoito-suosituksen päätavoitteena on antaa keinoja diabeteksen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hoitoon, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon. Tautia luonnehtii plasman kroonisesti suurentunut glukoosipitoisuus.
Hyperglykemian hoidossa on huomioitava diabetestyyppi, sairauden vaihe, potilaan
odotettavissa oleva elinikä, muut sairaudet ja hoidon komplikaatioiden, eli lähinnä hypoglykemian riski. Hyperglykemian hoidon tärkeimpänä tavoitteena on estää ketoasidoosi ja kuolema insuliininpuutosdiabeetikoilla sekä ehkäistä mikrovaskulaarikomplikaatioita, joita ovat retino-, nefro- ja neuropatia. Makrovaskulaarikomplikaatiot ovat
diabeetikon suurin sairastuvuuden ja kuolleisuuden syy. Näiden komplikaatioiden ehkäisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista riskitekijöiden hoitoa terveellisten elämäntapojen ja lääkkeiden avulla. Elämäntapahoito on keskeisintä diabeetikon hoidossa ja erityisesti ennaltaehkäisyssä. (Käypä hoito-suositus 2013.)
Diabetes jaetaan oletetun etiologinsa mukaan tyypin 1 ja tyypin 2 muotoon, jotka
edustavat vain diabeteksen ääripäitä. Kahden tautimuodon väliin mahtuu paljon muita
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muotoja, joissa on etiologialtaan samankaltaisia piirteitä. Usein sairaus määritellään
epävarmaksi diabetestyypiksi, mikäli etiologia on epäselvä. Tautimuodon määrittely on
erityisen tärkeää mietittäessä hoitoa ja erityiskorvattavia lääkkeitä. Diabeteksen luonne
voi muuttua taudin edetessä. Käypä hoito-suositus jakaa diabeteksen kahdeksaan alaryhmään, jotka ovat tyypin 1 diabetes (T1D, DM1), LADA (latent autoimmune diabetes
in adults), tyypin 2 diabetes (T2D, DM2), MODY (matyrity-onset diabetes of the
young), sekundaarinen diabetes, raskausdiabetes, mitokondriaalinen diabetes (mitochondial diabetes with deadness MIDD) ja neonataalidiabetes (NDM). (Käypä hoitosuositus 2013.)
Diabeetikot voidaan löytää varhaisessa vaiheessa seulomalla riskiryhmiä systemaattisesti ja tarkentamalla diabeteksen diagnostiikkaa. Diagnosoinnissa suositellaan veren
P-Gluc- pitoisuuden määrittämistä menetelmän luotettavuuden vuoksi. Glukoosirasituksessa tulee pyrkiä käyttämään ainoastaan laskimonäytteitä. Oireettomilla diagnoosi
perustuu joko plasman suurentuneeseen paastoarvoon (7,0 mmol/l) tai korkeaan kahden tunnin arvoon sokerirasituksessa (yli 11,0 mmol/l). Diagnoosin voi tehdä myös
määrittämällä pitkäaikaisverensokeriarvo, eli HBA1c (48 mmol/l, >6,5 %). Poikkeava
tulos on tarkistettava eri päivinä, mikäli tulos perustuu ainoastaan paastoarvoon tai
kahden tunnin arvoon. Kahden tunnin sokerirasitus tulee tehdä kaikille suuren riskin
asiakkaille. Asiakkaille, joilla on klassiset diabeteksen oireet, kuten jano, suuret virtsamäärät ja selittämätön laihtuminen, diagnoosi voidaan tehdä plasman satunnaisen glukoosiarvon (yli 11,0 mmol/l) perusteella. (Käypä hoito-suositus 2013.)
Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä ovat ylipaino, keskivartalolihavuus, aikaisemmin todettu glukoosin aineenvaihduntahäiriö, korkea ikä, raskausdiabetes, diabeteksen esiintyminen suvussa, kohonnut verenpaine, uniapnea ja valtimosairaus. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleisiä myös asiakkailla, joilla on sepelvaltimotauti tai taustalla
sydän- tai aivoinfarkti. (Käypä hoito-suositus 2013.)
Suomessa on kehitetty diabeteksen riskin arvioimiseksi diabetesriskitesti. Riskitestin
ovat suunnitelleet professori Jaakko Tuomilehto Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta ja erikoistutkija Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Testi perustuu laajaan tutkimusaineistoon. Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake eli riskitesti on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien. Kansanterveyslaitos ja
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Diabetesliitto kehittivät sen yhteistyönä. Riskitestilomakkeessa on kahdeksan pisteytettävää kysymystä. Yhteenlaskettuna pisteet kertovat, millä todennäköisyydellä tyypin 2
diabetekseen voi sairastua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Riskitesti pohjautuu
tutkimuksista poimittuun satunnaisotantaan, joka edustaa suomalaisväestöä hyvin.
Muuttujia testissä ovat ikä, painoindeksi, vyötärönympärys, aikaisempi kohonneen verensokerin esiintyminen, verenpainelääkkeiden käyttö ja päivittäisen liikuntasuosituksen täyttyminen sekä kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö. Lomakkeen toisella puolella on kerrottu lyhyesti siitä, mitä itse voi tehdä sairastumisriskin pienentämiseksi ja
milloin on syytä hakeutua neuvontaan sekä tarkempiin tutkimuksiin. (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2011: 26.)
Taulukko 2.

Diabeteksen riskitestin pisteytys ja sairastumisriski 2-tyypin diabetekseen (Diabe-

teksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2011: 26).

alle 7 pieni riski: arviolta yksi sadasta sairastuu
7–11 riski jonkin verran lisääntynyt: arviolta yksi 25:stä sairastuu
12–14 kohtalainen riski: arviolta joka kuudes sairastuu
15–20 suuri riski: arviolta joka kolmas sairastuu
yli 20 hyvin suuri riski: arviolta puolet sairastuu
Tyypin 1 diabetes ei ole nykytiedon mukaan ehkäistävissä. Riski sairastua tyypin 1 diabetekseen on 6,4 prosenttia, mikäli asiakkaan sisaruksella on diabetes. Onnistuneet
elämäntapamuutokset, eli laihduttaminen, liikunnan lisääminen ja niukasti kovaa ja
kohtuullisesti pehmeää rasvaa sisältävä, runsaskuituinen ruokavalio puolittavat 2-tyypin
diabetesriskiä, mikäli taustalla on heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut paastoglukoosipitoisuus. Päivittäisellä, vähintään 30 minuuttia kestävällä liikunnalla voidaan
ehkäistä tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista. Diabetesriskiä pienentää yleisten ravitsemussuositusten mukaan koottu ruokavalio, jossa erityistä huomiota kiinnitetään hiilihydraattien saantiin, ravintorasvan laatuun ja energian saannin pienentämiseen. Lääkehoitoa ei suositella tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Metformiini- lääkitystä voidaan
harkita suuren riskin asiakkaille, joilla elintapamuutokset eivät ole riittävä hoito. (Käypä
hoito-suositus 2013.)
Diabeteksen hoidon tavoitteena on diabeteksen komplikaatioiden ehkäisy ja asiakkaan
oireettomuus ja hyvä elämänlaatu. Asiakkaan kanssa tehdään aina yksilöllisesti hoidon
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tavoitteet, jotka tulee kirjata sairaskertomukseen. Tavoitteiden tulee olla selkeät ja
yksilölliset liittyen glukoositasapainoon, verenpaineeseen, ruokavalioon, painonhallintaan, liikuntaan, tupakointiin sekä alkoholinkäyttöön. Diabeetikolla on päävastuu omasta hoidostaan. (Käypä hoito-suositus 2013.)

4.3

Verenpaine ja sen mittaaminen

Verenpaineella tarkoitetaan valtimoissa vallitsevaa painetta. Paine syntyy, kun sydän
supistuu ja pumppaa verta valtimoihin. Verenpaine kohoaa, kun ihminen jännittää,
liikkuu tai ponnistelee. Tilapäinen verenpaineen vaihtelu on normaalia. Verenpaine ei
näy eikä tunnu, joten sen saa selville vain mittaamalla. (Suomen Sydänliitto ry 2014.)
Lähes kaikkien aikuisten verenpaine nousee iän myötä. Alapaine kohoaa noin 55 vuoden ikään saakka, yläpaine vielä yli 80-vuotiaaksi asti. Miehillä nousu on selkeintä noin
25 ja naisilla 40 ikävuoden jälkeen. Suomessa noin puolella 35–64-vuotiaista miehistä
ja kolmanneksella naisista on kohonnut verenpaine, mutta vain noin puolet tästä joukosta on tietoinen asiasta. Suomalaisilla monet muutkin sydän- ja verisuonitautien vaaratekijät ovat muihin maihin verrattuna yleisiä, joten ne lisäävät kohonneen verenpaineen haittoja. Jatkuvasti koholla oleva verenpaine vaurioittaa sydänlihasta ja verisuonia. Kohonnut verenpaine on yksi valtimotautien suurimmista vaaratekijöistä. (Jula Kukkonen-Harjula - Tala - Riikola - Aho 2010.)
Perinnölliset tekijät ja elintavat säätelevät verenpainetta. Kohonnut verenpaine lisää
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, kuten aivohalvauksiin, sydäninfarkteihin,
sydämen vajaatoimintaan, munuaisvaurioihin ja kognitiivisiin häiriöihin. Kun verenpainetaso on todettu korkeaksi, selvitetään sydän- ja verenkiertoelinten tila sekä kohonneeseen verenpaineeseen liittyvät sairaudet. Lisäksi kartoitetaan elintavat ja sydän- ja
verenkiertoelinsairauksien muut vaaratekijät, kuten esimerkiksi vasemman kammion
liikakasvu, eli hypertrofia. Munuaisten kunto selvitetään, sillä munuaisvaurio lisää kohonneen verenpaineen vaaraa ja toisaalta kohonnut verenpaine voi johtaa munuaisvaurioon. (Jula ym. 2010.)
Kohonneen verenpaineen hoidossa on tärkeintä puuttua sellaisiin riskitekijöihin, joihin
voi itse vaikuttaa, kuten runsaaseen suolan ja alkoholin käyttöön, vähäiseen kasvisten,
hedelmien ja marjojen syöntiin, tupakointiin, liikunnan puutteeseen ja ylipainoon. Ve-
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renpainetta voivat nostaa myös eräät lääkkeet, nikotiini, huumeet ja ylenmääräinen
lakritsin syönti. (Jula ym. 2010.) Normaalin verenpainetason saavuttamiseksi tarvitaan
laihtumisen ohella pysyviä ravinnon laadun muutoksia, erityisesti liiallisen ruokasuolan
käytön vähentämistä. Haitallista suolassa on sen sisältämä natrium. Runsas kasvisten
käyttö ja rasvattomat maitovalmisteet auttavat alentamaan verenpainetta. Kasviksia,
marjoja ja hedelmiä olisi hyvä syödä ainakin kuusi kourallista päivässä sekä rasvattomia maitovalmisteita vähintään kolme annosta päivässä. Ruokavalio, jossa on niukasti
tyydyttynyttä, eli kovaa eläinperäistä, rasvaa alentaa verenpainetta. Kalaperäiset rasvahapot alentavat verenpainetta, joten viikossa tulisi nauttia 2-3 rasvaisesta kalasta
tehtyä ateriaa. Vähäinen kaliumin ja kalsiumin saanti voi olla yhteydessä kohonneeseen
verenpaineeseen. Hyviä kaliumin lähteitä ovat täysjyvävalmisteet, kasvikset, marjat ja
hedelmät. Kalsiumin riittävän saannin voi varmistaa päivittäisellä maitovalmisteiden tai
kalsiumlisien käytöllä. (Suomen sydänliitto ry 2014.)
Säännöllinen liikunta alentaa tehokkaasti verenpainetta. Päivittäin olisi hyvä liikkua
reippaasti ainakin 30 minuuttia. Liikuntamuodoiksi sopivat esimerkiksi kävely, pyöräily
tai muu itselle mieluisa liikuntamuoto. Myös kuntosaliharjoittelu yhdistettynä muuhun
liikuntaan auttaa hallitsemaan verenpainetta. Suurentunut vyötärönympärys on kohonneen verenpaineen riskitekijä. Naisten vyötärönympäryksen tulisi olla alle 80 cm ja
miesten alle 94 cm. Tupakoinnin lopettaminen laskee verenpainetta jo muutaman savuttoman päivän jälkeen, jolloin häkä ja nikotiini poistuvat elimistöstä ja verenkierto
elpyy. (Suomen sydänliitto ry 2014.)
Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Suurempi luku, eli systolinen verenpaine kuvaa
painetta sydämen supistuessa. Pienempi luku, eli diastolinen verenpaine on paine sydämen lepovaiheen aikana. Verenpaineen mittayksikkönä käytetään elohopeamillimetriä, eli mmHg. (Suomen sydänliitto ry 2014.) Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana
tulisi välttää fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien nauttimista.
Painemansetti asetetaan olkavarteen siten, että kumipussin keskiosa on olkavarsivaltimon päällä. Mittaus aloitetaan, kun tutkittava on istunut vähintään viisi minuuttia mansetti olkavarteen kiinnitettynä. Ensimmäisellä mittauskerralla verenpaine mitataan molemmista käsistä. Jos eri käsistä mitatut paineet eroavat toisistaan yli 10 mmHg, mitataan verenpaine jatkossa siitä kädestä, josta mitattaessa saatu lukema oli korkeampi.
Kohonneen verenpaineen diagnoosi ja hoitoratkaisut perustuvat toistettuihin, huolelli-
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sesti vakioituihin, istuvassa asennossa tehtyihin verenpaineen mittauksiin. (Jula ym.
2010.)
Taulukko 3.

Verenpainetasojen luokittelu (Jula ym. 2010).

Optimaalinen: systolinen alle 120/diastolinen 80
Normaali: systolinen 120–129 tai diastolinen 80–84
Tyydyttävä, korkea normaali: systolinen 130–139 tai diastolinen 85–89
Lievästi kohonnut: systolinen 140–159 tai diastolinen 90–99
Kohtalaisesti kohonnut: systolinen 160–179 tai diastolinen 100–109
Huomattavasti kohonnut: systolinen 180 tai yli tai diastolinen 110 tai yli
Hypertensiivinen kriisi: systolinen 200 tai yli tai diastolinen 130 tai yli
Isoloitunut systolinen: systolinen 140 tai yli ja diastolinen alle 90

4.4

Naisen terveyden edistäminen

Seksuaaliterveyden edistäminen kuuluu asiakkaan ja potilaan hoitotyöhön ja vastuu
sen puheeksi ottamisesta on kaikilla hoitoalan ammattilaisilla, myös terveydenhoitajilla
(Ryttyläinen - Valkama 2012: 2). Seksuaaliterveyden edistäminen voidaan jakaa
yksilön,

yhteisön

ja

yhteiskunnan

tasolle.

Yksilötasolla

tarkoitus

on

tukea

kokonaisvaltaista ja koko elämän kestävää seksuaalista hyvinvointia. Toiminnoissa
seksuaaliterveyden

edistämiselle

korostuvat

yksilön

itsetunnon

vahvistaminen,

muutoksiin sopeutuminen sekä kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan. (Ryttyläinen Valkama 2012: 21–23.) Seksuaaliterveyspalveluiden tarkoitus on vastata ihmisten
tarpeisiin elämän eri vaiheissa. Seksuaaliterveyspalveluihin kuuluvat esimerkiksi
seksuaaliongelmien ennaltaehkäisy sekä keski-ikäisten ja ikääntyvien erityispalveluiden
huomioiminen. Suomalaisista naisista monet naiset kärsivät inkontinenssivaivoista,
emättimen ja ulkosynnyttimien kuivista limakalvoista. Nämä huonontavat naisten
elämänlaatua sekä vaikuttavat seksuaaliterveyteen. (Väestöliitto 2006: 9.)

Ryhmän kolme jäsenet ovat aikaisemmalta koulutukseltaan kätilöitä, ja halusivat
hyödyntää

seksuaaliterveyden

osaamistaan

Terveystupa-tapahtumassa.

Naisen

terveyttä haluttiin käsitellä laaja-alaisesti, asiakasryhmä huomioiden. Aiheiksi valikoitui
tutkimusten perusteella neljä aihetta: rinnat ja niiden terveys, inkontinenssi, papa-
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seulonnat ja emättimen limakalvojen kuivuminen. Tilastojen mukaan Suomessa naisten
yleisin syöpä on rintasyöpä, jonka vuoksi rintojen omatoiminen tarkkailu on
ensiarvoisen tärkeää. Papa- joukkoseulontoihin osallistuminen on kääntynyt laskuun
siitä huolimatta, että vuosittain Suomessa kohdunkaulan syöpään sekä syövän
esiasteeseen sairastuu satoja naisia. (Suomen Kätilöliitto 2014.)

Inkontinenssi eli virtsan tahaton karkailu on yhteiskunnallisesti merkittävä haitta aiheuttaen joko suoraan tai välillisesti suuria taloudellisia kustannuksia niin yksilötasolla
kuin koko terveydenhuollon tasolla (Kurki 2005: 12). Suomalaisista 25–60-vuotiaista
naisista noin viidennes kärsii virtsankarkailusta. Virtsankarkailu yleistyy iän myötä ja
tämän vuoksi inkontinenssi onkin yleinen keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten elämänlaatua heikentävä vaiva. Inkontinenssia ennaltaehkäistään ja hoidetaan ensisijaisesti
elintapamuutoksilla. Lantionpohjan lihasten vahvistaminen sekä ehkäisee että parantaa
virtsankarkailua. Ylipainoisten ensihoitona on laihduttaminen. Riskitekijöitä virtsankarkailuun ovat tupakointi, ummetus ja virtsatieinfektiot. Pakkovirtsankarkailua hoidetaan
ensisijaisesti lääkkeillä ja ponnistusvirtsankarkailua leikkauksella, jos fysioterapiasta ei
ole apua. Mikäli molemmat virtsankarkailumuodot vaivaavat, hoidoksi suositellaan tarvittaessa lääke- ja leikkaushoitojen yhdistelmää. (Terveyskirjasto.)
Ponnistusinkontinenssi on yleisimmin esiintyvä virtsaamishäiriön muoto. Ponnistusinkontinenssissa virtsaputki pettää ja virtsa karkaa tahattomasti fyysisen rasituksen yhteydessä. Näin voi käydä esimerkiksi yskiessä, jolloin vatsaontelon äkillinen paineennousu aiheuttaa virtsankarkailun. Ponnistusinkontinenssi on yleisin synnyttäneillä naisilla ja sen syynä on useimmiten lantionpohjalihasten heikentymien ja vaihdevuodet.
(Kiilholma - Päivärinta 2007: 22; Heittola 1996: 43–63.) Ponnistusinkontinenssia voidaan hoitaa lantionpohjalihasten harjoittelulla ja kirurgisesti. Liikunta pienentää virtsainkontinenssin esiintyvyyttä parantamalla rakon hallintaa. Liikunta ja terveellinen
ruokavalio auttavat pudottamaan ylipainoa, joka heikentää lantionpohjanlihasten kuntoa. Virtsankarkailusta kärsivän on kuitenkin syytä välttää lantionpohjaa kuormittavia
raskaita liikuntalajeja. Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää virtsankarkailua, sillä
runsas tupakointi saattaa altistaa ponnistusinkontinenssille. (Terveyskirjasto.)
Pakkoninkontinenssi on harvinaisempi virtsaamishäiriömuoto. Tähän häiriömuotoon
liittyy pakonomainen virtsaamisen tarve, joka ei ole yhteydessä ponnistuksiin. Pakkoin-
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kontinenssia aiheuttaa virtsaamisheijasteen tahaton laukeaminen rakkoärsytyksen tai
heikentyneen virtsanestokyvyn vuoksi. Iän myötä pakkoinkontinenssi yleistyy ponnistusinkontinenssin määrän vähentyessä. Tämä johtuu siitä, että vanhemmalla iällä virtsarakon seinämän elastisuus vähenee estrogeenierityksen alentuessa. Pakkoinkontinenssia voidaan hoitaa rakkokoulutuksella. Virtsarakon kouluttamisella pyritään pidentämään virtsaamisväliä ja parantamaan virtsan pidätyskykyä. (Heittola 1996: 43–63.)
Sekamuotoisessa inkontinenssissa yhdistyvät samanaikaisesti sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssi. Sekainkontinenssissa esiintyy häiriöitä virtsarakon hermotoiminnassa,
mikä aiheuttaa rakkolihaksen yliaktiviteettia. Sekamuotoista inkontinenssia esiintyy
eniten vaihdevuosien jälkeen, jolloin ponnistusinkontinenssiin liittyy virtsarakon tilavuuden ja venyvyyden vähetessä myös sensorisia virtsapakon oireita. (Heittola 1996: 43–
63.) Lantionpohjanlihasten harjoitukset ovat tehokas tapa ehkäistä virtsankarkailua ja
se tuo myös monille helpotusta virtsanpidätysongelmiin. Lantiopohjanlihakset ovat tahdonalaisia lihaksia, jotka huolehtivat virtsan ja ulosteen pidätyksestä, ulostuksesta,
yhdynnästä sekä synnytyksestä. Ne tukevat myös sisäelimiä lantion alueella. Lisäksi
lantionpohjalihasten käyttö yhdynnän aikana lisää mielihyvää. Lantionpohjalihakset
ulottuvat häpyluusta häntäluuhun ja sivuilla istuinkyhmyihin. Lantionpohja jaetaan välipohjaan, alapohjaan sekä suolen ja sukuelinten lihaksiin. Lantion välipohjassa sijaitsevat peräaukon kohottajalihas ja häntälihas, jotka estävät vatsaontelon paineen kasvaessa lantiossa olevaa sisältöä painumasta alaspäin. Lantion alapohjassa sijaitsevat välilihan poikittaislihas, istuinluupaisuvaislihas, paisuvaislihas ja virtsaputken sulkijalihas,
jotka ympäröivät peräukkoa, virtsaputkea ja emätintä ja niiden tehtävä on pitää yllä
pidätyskykyä ja tukea näitä. Lantiopohjan lihaksien heikkenemiseen vaikuttavat muun
muassa perimä, synnytys ja raskaus, ylipaino, pitkäkestoinen lantionpohjaa kuormittava työ, paljon hyppyjä sisältävä liikuntaharrastus, pitkittynyt keuhkosairaus, tupakointi,
hormonaaliset tekijät, virtsatieinfektio ja lääkitys. (Kyrklund 2007: 16–19.)
Leimio (1999) on tutkinut ikääntyvien naisten kokemuksia inkontinenssin vaikutuksista
heidän päivittäiseen elämäänsä sekä minkälaista ohjausta ja neuvontaa naiset odottivat
inkontinenssin hoidossa hoitohenkilökunnalta. Tutkimuksessa ilmeni, että naiset eivät
olleet tietoisia siitä, minkälaista apua inkontinenssiin on saatavissa. Lisäksi he toivoivat
henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa jo inkontinenssin aikaisessa vaiheessa. Ohjausta naiset toivoivat saavansa käytännönläheisellä ja ymmärrettävällä kielellä. He myös
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toivoivat hoitohenkilökunnan suhtautuvan asiaan asiallisesti ja myötätuntoisesti. Etenkin vanhemmat naiset kokivat, ettei heidän vaivaansa oteta vakavasti, eikä hoitoohjeissa kunnioiteta heidän omia mielipiteitään. Lisäksi he toivoivat hoidon onnistumisessa kannustamista ja tukea. Osa naisista koki, että inkontinenssiin ei löytynyt mitään
hoitoa, eikä hoitohenkilökunnalla tuntunut olevan asiasta riittävästi tietoa. Leimio ehdottaa ohjauksen ja opetuksen tehostamista, jotta ihmiset tulisivat tietoisiksi hyvistä
hoitokeinoista.
Lähes joka toinen nainen kärsii emättimen ja ulkoisten intiimialueen kuivuudesta jossakin vaiheessa elämäänsä. Kuivuus ei ole vain vaihdevuosiin liittyvä ongelma. Emättimessä on limakalvo, jonka pintakerros uudistuu koko ajan. Emättimen pinnasta irtoavista soluista ja kohdunkaulan tuottamasta limasta muodostuu valkovuotoa, jonka tehtävänä on pitää emätin puhtaana sekä suojata emätintä ja kohdunsuuta tulehduksilta.
Valkovuoto on hapanta. Happamuus johtuu emättimessä olevien maitohappobakteereiden tuottamista maitohapoista. Happamuus on tärkeää, sillä bakteerit, sienet, virukset
ja muut mikrobit eivät yleensä viihdy happamassa ympäristössä. Valkovuodon toinen
tehtävä on työntää taudinaiheuttajia mekaanisesti ulos. Normaalin valkovuodon ja
happamuusasteen ylläpito vaatii riittävän määrän estrogeenia. (Kuivuus 2012.)
Vaihdevuodet aiheuttavat emättimen lyhentymistä ja ahtautumista. Tämän seurauksena verenkierto vähenee, mikä johtaa limakalvon ohenemiseen ja liman erityksen vähenemiseen. Edellä mainitut asiat aiheuttavat kuivuutta, joka voi johtaa yhdyntävaikeuksiin tai limakalvovaurioihin. Emättimen limakalvo on erittäin herkkä estogeenin puutteelle. Limakalvon oheneminen pienentää sen pintasolujen sokerivarastoja, jolloin happamuus heikkenee ja maitohappobakteerien kasvusto vähenee. Maitohappobakteerit
korvautuvat muilla bakteereilla, jotka voivat aiheuttaa tulehduksia. (Saure 2002: 123.)
Kuivuutta voivat aiheuttaa myös matalahormoniset ehkäisypillerit, antiestrogeeniset
lääkkeet, synnytyksen jälkeinen hormonitasapainon muutos, munasarjojen poisto sekä
säde- tai solunsalpaajanhoito. Oireita voi esiintyä ennen vaihdevuosia. (Kuivuus 2012.).
Tavallisimpia ongelmia ovat emättimen ja virtsateiden kirvely, polttelu ja kutina. Näiden
lisäksi voi esiintyä virtsatieinfektioita, emätintulehduksia, yhdyntäkipuja ja virtsankarkailua. (Mikkola 2011: 116.) Hyvä intiimihygienia on tärkeää, mutta liian tiheät pesut ja
vahvat, hajustetut pesuaineet voivat ärsyttää limakalvoja ja ihoa. Myös kuukautissuojat
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voivat ärsyttää limakalvoja ja ihoa, jos esimerkiksi pikkuhousun suojien käyttö on jatkuvaa. Apteekista on saatavilla erilaisia valmisteita emättimen limakalvojen kuivuuteen
sekä ärsytykseen. Tuotteita ovat erilaiset puikot, tabletit, voiteet ja öljyt. Kosteuttavat
tuotteet eivät sisällä hormoneja. Mikäli kosteuttavat tuotteet ja itsehoito eivät auta, on
syytä kääntyä lääkärin vastaanotolle. Vastaanotolla selvitetään, onko oireiden takana
estrogeenipuutokseen liittyvä limakalvojen haurastuminen vai jokin muu syy. Tarvittaessa tehdään tutkimuksia tulehdusten poissulkemiseksi. Yhtenä hoitovaihtoehtona ovat
reseptillä saatavat estradiolia sisältävät paikallishoitovalmisteet. (Tiitinen 2011a.)
Rintojen tutkiminen on tärkeää, sillä rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus ja työikäisten naisten toiseksi yleisin kuolinsyy. Vuosittain Suomessa löydetään noin 4000
uutta rintasyöpätapausta. Joka kahdeksas nainen sairastuu rintasyöpään. Varhainen
toteaminen ja asianmukainen hoito ovat tärkeitä, koska rintasyövän syytä ei tunneta.
Rintasyövän taustalla on monia eri tekijöitä ja sen kehittymiseen vaikuttavat todennäköisesti monet eri taustatekijät yhdessä. Taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi ikä, perinnöllinen alttius, hormonaaliset tekijät, liikunta, ravinto, alkoholi ja tupakointi. (Promama ry 2014.)
Jokaisen naisen tulisi tutustua omiin rintoihinsa ja tutkia niitä säännöllisesti, sillä kun
nainen oppii tuntemaan omat rintansa, hän voi vaikuttaa niiden terveyteen. Rintasyövän yleisin oire on kyhmy, ja suurin osa niistä kasvaa hitaasti, joten kyhmy on mahdollista löytää ajoissa. Pienenkin kyhmyn pystyy tuntemaan kädellään. Myös miehillä voi
esiintyä rintasyöpää, vaikka se onkin harvinaisempaa kuin naisilla. Mikäli rinnasta löytyy
muutos, ennuste on sitä parempi mitä varhaisemmin hoitoon hakeudutaan. Valtaosa
muutoksista on kuitenkin hyvänlaatuisia. Rintojen peilistä tarkastelu ja tunnustelu kuuluvat rintojen omatarkkailuun. Rintoja on hyvä tarkkailla edestä ja molemmille sivuille
kääntyneenä, ensin kädet sivuilla ja tämän jälkeen kädet ylös ojennettuina. Tarkkailussa tulee kiinnittää huomiota rinnan muotoon, ihoon, väriin, nännin tai ihon sisään vetäytymiin ja rintojen muutoksiin, kuten esimerkiksi ihottumiin tai haavaumiin. Isorintaisen on hyvä katsoa myös rintojen alle. Nännipihaa voi herkästi puristaa ja kokeilla tuleeko nännistä mitään eritettä. Rinta tulisi tunnustella kämmenellä, sormet yhdessä
napakasti painellen, ja kehämäisesti kiertää koko rinta. Rinta tulee käydä läpi kauttaaltaan. Rinta tulee tutkia ensin saman puolen käden ollessa ensin vartalonmyötäisesti,
sitten suoraan sivulle ojennettuna ja viimeiseksi pään yli ojennettuna. Tunnustellessaan
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säännöllisesti omat rintansa nainen oppii omien rintojensa asiantuntijaksi, ja voi havaita mahdolliset poikkeavuudet ajoissa. (Promama ry 2014.)
Valtaosa, eli 90 prosenttia rinnassa tuntuvista muutoksista on hyvänlaatuisia. Maitorauhaset tuntuvat kuukautiskierron eri vaiheissa erilaiselta, joten omatarkkailun ansioista voi oppia erottamaan hyvälaatuisen kyhmyn pahalaatuisesta. Omatarkkailuissa
tulee kiinnittää huomioita kyhmyyn, joita asiakas ei ole tuntenut aikaisemmin. Pahanlaatuinen kyhmy on kova ja kiinni ympäristössään, eikä pehmene kuukautiskierron mukaisesti. Hoitoon tulee hakeutua myös, jos rinnassa on kihelmöintiä, kuumotusta tai
rinnan kimmoisuus on muuttunut, nännistä tulee eritettä, kainalon alueella on kyhmy
tai iholla on muutoksia. (Promama ry 2014).
Helsingin kaupunki tarjoaa kaikille 50–68-vuotiaille naisille kahden vuoden välein maksuttoman rintasyöpäseulonnan. Mammografiatutkimuksiin kutsutaan kirjeitse vuosittain
parillisia vuosia täyttävät naiset. Seulontamammografiaan hakeudutaan henkilökohtaisella kutsukirjeellä, jossa on kuvausaika. (Rintasyövän seulonta.) Rintasyöpä voi olla
oireeton, joten seulontatutkimuksiin on suositeltavaa osallistua. Seulontamammografiassa löydetään noin kolmasosa rintasyövistä. Kaksi kolmesta rintasyöpätapauksista
huomataan terveystarkastusten yhteydessä tai naisten omatarkkailun ja aktiivisuuden
ansiosta. Suomen syöpärekisterin mukaan rintasyöpä on yleisin 60–69-vuotiden ikäryhmässä. Suurin riski sairastua on 45–75-vuotiailla. (Promama ry 2014.) Suomen syöpärekisterin mukaan rintasyövän seulontaan osallistuminen on vähentynyt, sillä vuonna
2011 kutsutuista 85 prosenttia saapui seulontaan, kun 1990-luvulla niihin osallistui 90
prosenttia kutsutuista (Suomen syöpärekisteri).
Maailmanlaajuisesti kohdunkaulan syöpä on naisten toiseksi yleisin syöpä. Suomessa
valtakunnalliset joukkotarkastukset kohdunkaulan syövän ehkäisemiseksi aloitettiin
1960-luvulla. Tätä ennen kohdunkaulan syöpä oli naisten kolmanneksi yleisin syöpä
Suomessa, mutta tehokkaan seulonnan (papa- kokeet) ansiosta se on nykyään 19 yleisin. Kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain noin 140–170 naista ja joka vuosi noin
600–800 naisella todetaan ja hoidetaan syövän esiastetta. (Tarnanen - Nieminen Heikkilä - Vuorela 2010.) Hedelmällisessä iässä olevilla naisilla on suurin riski sairastua
kohdunkaulan syöpään. Helsingissä papa- seulontaan kutsutaan kaikki 25–65-vuotiaat
naiset viiden vuoden välein. Kutsu lähetetään postitse kotiosoitteeseen, ja tutkimus on
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asiakkaalle maksuton. (Irtosolututkimukset.) Paras keino ehkäistä kohdunkaulan syöpää on osallistua säännöllisesti valtakunnalliseen joukkoseulontaan. Papa- seulonnassa
irtosolunäytteestä tutkitaan, löytyykö näytteestä syöpää tai sen esiastetta. Irtosolunäytteen ottaa lääkäri tai hoitaja. Vuonna 2014 seulontatutkimukset hoitaa
HUSLAB. HUSLABin näytteenottopisteistä asiakas voi valita itselle sopivimman yli kuntarajojen. Vastaus seulontanäytteestä ilmoitetaan kirjeitse noin kahden kuukauden
kuluttua, vaikka muutoksia ei löytyisikään. (Irtosolututkimukset.) Mikäli papa- kokeessa
todetaan lieviä muutoksia tai HPV-testin tulos on positiivinen, uuteen seulontaan kutsutaan tarpeen mukaan 1-2 vuoden kuluttua. Seulontaväliksi riittää viisi vuotta, jos tulos
on normaali. (Tarnanen ym 2010.)
HPV eli ihmisen papilloomavirusinfektio on kohdunkaulan syövän yksi tärkeimmistä
taustatekijöistä, sillä HPV löytyy lähes aina syöpäkudoksesta. HPV-tyyppejä on yli 80 ja
osalla niistä on löydetty yhteys kohdunkaulan syöpään ja sen esiasteisiin. HPV-infektion
lisäksi syöpään vaikuttavia riskejä ovat yhdyntöjen varhainen alkamisikä, kumppaneiden runsas lukumäärä, immuunipuolustusta heikentävä lääkitys, HIV-infektio ja muut
gynekologiset infektiot. Kohdunkaulan syövistä noin 70 prosenttia johtuu HPV-tyypeistä
16 ja 18, joita vastaan on Suomessa otettu käyttöön rokote. Ehkäisevä rokote ei poista
seulonnan tarvetta ja tärkeyttä. (Tarnanen ym 2010.)

5

Projektin toteutus, tulokset ja arviointi

Tässä luvussa kuvataan innovaatioprojektin käytännön toteutusta ja projektin resursseja koko projektin näkökulmasta. Lisäksi toteutusta, tuloksia ja arviointia esitellään tarkemmin jokaisen ryhmän työstämän aiheen perspektiivistä omissa alaluvuissaan. Ryhmä yksi toteutti Terveystupaan sekä kolesteroli- että diabetespisteen, ja näiden aihealueiden osalta toteutus, tulokset ja arviointi esitellään erikseen alaluvuissa 5.3 ja 5.4.

5.1

Terveystupa-tapahtumapäivä

Tämä innovaatioprojekti toteutettiin Myllypuron asukastalo Myllärissä 8.10.2014 kello
09-15. Projektiryhmä oli jakautunut kolmeen pienempään ryhmään ja työstänyt tapahtumaan oman aiheen. Ryhmän yksi, aiheena oli kolesteroli ja 2-tyypin diabeteksen en-
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naltaehkäisy. Ryhmän kaksi, aiheena oli verenpaine ja sen mittaaminen. Kolmannen
ryhmän aiheena oli naisen terveyden edistäminen. Lisäksi Terveystuvassa tarjottiin
asiakkaille kahvia, teetä ja pikkuleipiä. Terveystupa-projektin projektipäällikkönä toimi
terveydenhoitajaopiskelija Ulla Allonen ja viestintäpäällikkönä terveydenhoitajaopiskelija Susanna Vainionpää, jotka huolehtivat tapahtuman sujuvuudesta, tarjoilusta ja yleisestä järjestyksestä.
Terveystuvassa kävi asiakkaita tasaisesti koko tapahtumapäivän ajan. Ensimmäiset
asiakkaat odottivat sisäänpääsyä hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Ensimmäisen
tunnin aikana jouduttiin ottamaan käyttöön vuoronumerojärjestelmä, koska asiakkaita
tuli paikalle runsaasti. Enimmillään asiakkaiden odotusaika venyi 45 minuuttiin. Vain
muutama asiakas jätti osallistumatta pitkäksi venyneen odotusajan vuoksi. Kolesterolin
mittaus aiheutti jonoa, ja suurin osa asiakkaista toivoi nimenomaan pääsevänsä maksuttomaan mittaukseen. Asiakkaat keskustelivat innokkaasti terveydestään odotustilassa ennen ja jälkeen tapahtuman sekä toisten asiakkaiden että terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Asiakkaat antoivat pääsääntöisesti positiivista palautetta tapahtumasta
ja mainonnasta. ”Ne tytöt taisi huijata tuolla sisällä…”, ”Ihanaa kun te huomioitte mei-

dät vanhukset”, ”Nyt kun olen eläkkeellä, ei ole sitä työterveyttä…en ole mittauttanut
kolesterolia pariin vuoteen… Terveysasemalle on 8 viikon jonot”.

5.2

Projektin resurssit

Projekti toteutettiin ilman rahoitusta. Terveystuvassa käytetyt materiaalit lainattiin tai
saatiin lahjoituksina. Kuluja aiheutui mainonnasta, viestinnästä, matkoista, somisteista
ja tarjoilusta. Asukastalo Myllärin tila oli ilmainen. Kolesterolimittausta tukivat Unilever
Finland Oy, jossa yhteyshenkilönä toimi Eeva-Leena Tiainen, ja Helsingin Sydänpiiri ry.
Unilever Finland Oy tarjosi Terveystupaan Helsingin Sydänpiiristä yhden hoitajan mittaamaan kolesterolia tapahtumapäivän ajaksi, 200 kappaletta kolesterolimittausliuskoja
ja 200 tuotepakettia. Tuotepaketti sisälsi Kultarypsi-kasvismargariinin ja ruokavaliolehtisen. Helsingin Sydänpiiri ry:stä kolesterolia oli mittaamassa Päivi Ronkainen. Sydänpiiriltä saatiin lainaksi neljä kolesterolimittauslaitetta, ja Sydänpiiri tarjosi asiakkaille kolesterolitietolehtisen, johon mitattu kolesteroliarvo voitiin merkata. Ylijääneet tuotepaketit lahjoitettiin päivän päätteeksi leipäjonon ylläpitäjälle jaettavaksi leipäjonon asiakkaille.
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Metropolia Ammattikorkeakoulu lainasi tapahtumaan verenpainemittarit sekä mallirinnat. Sydänliitto lahjoitti ravitsemussuosituskortteja, julisteita sekä esitteitä. Mukana
tukemassa olivat myös Diabetesliitto ja Yksi elämä-hanke, joiden lahjoittamia kangaskasseja, heijastimia, avaimenperiä ja lehtisiä jaettiin asiakkaille. Yhteyshenkilönä toimi
diabetesliitosta Sari Koski. Vitabalans Oy, jonka yhteyshenkilönä toimi Helsingin alueen
edustaja Sari Mukkala, lahjoitti tapahtumaan 200 D-vitamiinituotenäytettä ja 140 monivitamiiniporetabletteja sisältävää pakkausta. Promama ry lahjoitti rintojen terveyteen
liittyviä esitteitä, omatarkkailuohjeita ja julisteita. Astellas Pharmalta ja Oy SCA Hygiene
Products Ab:ltä saatiin inkontinenssiin liittyviä esitteitä. Dr Wolff lahjoitti limakalvojen
kuivuuteen liittyviä esitteitä ja Vagisan- voidenäytteitä. Yksityiseltä lahjoittajalta saatiin
jaettavaksi terveyssiteitä, perusvoidenäytteitä ja pakkausmateriaaleiksi sopivat paperipussit. Projektiryhmältä kului runsaasti työaikaa projektin suunnitteluun, toteutukseen
ja arviointiin.

5.3

Kolesteroliryhmän toteutus, tulokset ja arviointi

Ryhmä yksi toteutti projektissa sekä kolesteroliin että diabetekseen liittyvät aiheet.
Näin ollen Terveystuvassa ryhmä jakautui kolmeen eri pisteeseen. Yhdessä pisteessä
mitattiin kokonaiskolesterolia pikamittareilla, toisessa pisteessä annettiin kolesterolinsa
mittauttaneille asiakkaille elämäntapaohjausta ja jaettiin ilmainen tuotepaketti. Kolmannessa pisteessä jaettiin tietoa diabeteksesta ja kartoitettiin 2-tyypin diabeteksen
riskipisteitä. Diabeteksen toteutus, tulokset ja arviointi esitetään seuraavassa alaluvussa.
Kolesterolia mittasivat kaksi henkilöä, terveydenhoitajaopiskelija Katri Rajatammi ja
sairaanhoitaja, TtM Päivi Ronkainen Helsingin Sydänpiiristä. Molemmat mittaajat olivat
saaneet koulutuksen kyseisiin mittauslaitteisiin, ja heillä oli aiempaa kokemusta samantapaisista kolesterolin mittaustapahtumista. Kolesterolipisteessä mitattiin asiakkaiden
kokonaiskolesteroli, jota varten asiakkaiden ei ollut tarvinnut paastota. Osa asiakkaista
oli kiinnostunut myös LDL- ja HDL- arvoistaan, joten heitä ohjeistettiin hakeutumaan
omalle terveysasemalle, josta heille voidaan tehdä lähete tarkempaa kolesterolianalyysia varten.
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Kolesteroli-mittareita saatiin lainaksi neljä kappaletta, jolloin molemmilla mittaajilla oli
kaksi laitetta käytössään. Tämä mahdollisti saumattoman ja tehokkaan työskentelyn.
Ennen teemapäivän aloitusta laitteet kalibroitiin ohjeiden mukaisesti. Mittauslaitteet
täyttivät nykyaikaiset laatuvaatimukset. Mittauksia tehdessä mittaajat noudattivat korkeaa aseptiikkaa ja hyvää käsihygieniaa. Päivän aikana eräs asiakkaista näytti vastikään terveysasemalta saamaansa printtiä kolesteroliarvostaan, ja mittaaja sai täsmälleen saman tuloksen teemapäivässä käytössä olleella koneella.
Näytteenoton aluksi valittiin sormi, jonka iho oli ehyt. Sormenpää desinfioitiin ja ihon
annettiin kuivua rauhassa. Sormenpäähän pistettiin pieni reikä lansetilla, jonka jälkeen
ensimmäinen veripisara pyyhittiin kuivalla taitoksella pois. Toisesta pisarasta otettiin
näyte kapillaariputkella reagenssiliuskalle. Liuska laitettiin mittauskammion liuskakuljettimelle mittauslaitteeseen. Näytteen valmistumiseen kului aikaa kolme minuuttia/asiakas. Tulos merkattiin kolesterolilehtiseen. Tulosta odotellessa asiakkaat keskustelivat ja kysyivät mittaajilta muun muassa terveyteen liittyvistä asioista. Valitettavasti
aika oli hyvin rajallinen, eikä rauhalliseen keskusteluun ollut mahdollisuutta. Mittaajien
piti ottaa huomioon myös asiakkaan yksityisyys, sillä vieressä istui aina toinen asiakas
odottamassa vuoroaan.

Kuva 1.

Terveystupa-tapahtumassa kolesterolinsa mittauttaneiden sukupuolijakauma.
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Kolesterolin mittauspisteessä tilastoitiin asiakkaan ikä, sukupuoli ja kolesteroliarvo. Kävijöitä oli yhteensä 160, joista miehiä 61 ja naisia 99 (Kuva 1). Kävijöiden keski-ikä oli
63,43 vuotta. Kolesteroliarvoissa oli hajontaa ja ne vaihtelivat välillä 2,59 mmol/l – 9,28
mmol/l (Kuva 2). Kokonaiskolesterolin keskiarvo oli 4, 67 mmol/l. Osa asiakkaista kertoi
syövänsä kolesterolilääkkeitä, mutta tätä ei huomioitu tilastossa.
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Terveystupa-tapahtuman kolesteroliarvojen jakauma.

Asiakkaat esittivät monia kysymyksiä ja kommentteja, kuten ” Onko vaarallista, kun en

ole 20 vuoteen käyttänyt mitään margariinia leivällä?”, ”Minä käytän vain kevytlevitettä, joka ei ole margariinia eikä voita, onko se terveellistä?”, ”Olen käyttänyt koko elämäni vain oikeaa voita ja olen terve, turhaa vouhotusta tuo margariinien kanssa.”, ”Minä käytän voita, kun paistan lohta, ei se kala muuten maistu hyvältä.”, ”Voitko ottaa
minulta hemoglobiinin?” ja ”Mittaisitko vielä verensokerin?”.
Kolesterolimittauksen jälkeen asiakkaat ohjattiin elämäntapaohjaus-pisteeseen, jossa
terveydenhoitajaopiskelija Johanna Kylmä jakoi asiakkaille tietoa terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista, kuten tupakoimattomuudesta,
painon hallinnasta ja oikean rasvan valinnasta. Keskusteltuaan terveydenhoitajaopiskelijan kanssa näistä asioista, sai asiakas mukaansa ilmaisen tuotepaketin, joka sisälsi
kasvimargariinipaketin ja ohjelehtisen terveellisestä ruoasta.
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Ryhmän kokemuksen mukaan elämäntapaohjauksessa kävi valtaosa kolesterolin mittauttaneista asiakkaista, noin 95 prosenttia. Vain noin 5 % asiakkaista jätti ohjeistuksen väliin ja otti mukaansa ilmaisen tuotepaketin. Elämäntapaohjausta annettiin asiakkaan tarpeet huomioiden. Ohjaus pidettiin tarpeeksi lyhyenä rajallisen ajan vuoksi, sekä asiakkaan mielenkiinnon ylläpitämistä ajatellen. Kokonaiskolesteroliarvosta huolimatta jokainen asiakas sai elämäntapaohjeistusta. Kaikilta elämäntapaohjauspisteen asiakkailta kysyttiin juuri mitattu kolesteroliarvo, heidän käyttämänsä rasvan laatu, ruokavalio, liikuntatottumukset, tupakointi, ylipaino ja alkoholin kulutus. Hyvän arvon saaneille
asiakkaille annettiin positiivista palautetta oman terveyden huolesta pidosta. Yli 5,0
mmol/l ylittäneen arvon omaaville asiakkaille annettiin ruokavalio-ohjeistusta ja mahdollisuuksien mukaan ohjattiin lisäämään ruokavalioon kasvisteroli- tuote, kuten esimerkiksi margariini.
Elämäntapaohjauksessa painotettiin, että lievästi kohonneen kolesteroliarvon voi saada
laskemaan omilla valinnoillaan, eli tekemällä elämäntapamuutoksen terveelliseen suuntaan. Yli 6,0 mmol/l omaavan arvon asiakkaita niin ikään ohjeistettiin löytämään oikea
ruokavalio, mutta sen lisäksi ottamaan yhteyttä omaan terveydenhoitajaan jatkoohjeiden saamista varten. Arvojen ollessa kovasti koholla, yli 7,0 mmol/l, kehotettiin
asiakasta soittamaan heti seuraavana päivänä omalle terveydenhoitajalle, ja varmistamaan jatkohoito-ohjeiden saaminen mahdollisimman nopeasti. Kaikkia asiakkaita ohjattiin vähentämään kovat, eläinperäiset rasvat minimiin ja ottamaan pehmeät, kasviperäiset rasvat jokapäiväiseen käyttöön sekä lisäämään kasvisten, marjojen, hedelmien ja
kuitujen määrää ruokavaliossa ja suosimaan vaaleaa lihaa ja rasvaisia kaloja. Lisäksi
suositeltiin säännöllistä, päivittäistä ateriarytmiä, liikunnan lisäämistä, päivittäisen kuntoliikunnan harrastamista, tupakoinnin lopettamista tai ainakin vähentämistä, ylipainon
tiputtamista ja alkoholin kulutuksen vähentämistä. Ryhmän kokemuksen mukaan asiakkailla oli hienosti tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä saavuttaakseen hyvä kolesteroliarvo.
Monet kävijät myönsivät kuitenkin olevansa liian laiskoja esimerkiksi lisäämään liikuntaa tai tekemään terveellistä ruokaa.
Kokonaisuudessaan elämäntapaohjaus sujui ongelmitta. Asiakkaat olivat vastaanottavaisia ja olivat selvästi mielissään, että jollakin oli aikaa keskustella heidän kanssaan
tärkeästä asiasta. Ryhmän arvion mukaan toisille asiakkaille ohjaus antoi enemmän
uutta tietoa ja toisille asiakkaille se oli vanhan kertausta. Monet asiakkaat lupasivat
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tehdä pieniä muutoksia elämäntavoissaan ja toivoivat saavansa sillä kolesteroliarvonsa
kuriin.
Tavoitteena oli tavoittaa asiakkaat, joilla on kohonnut kolesteroli ja antaa heille elämäntapaohjausta. Tässä tavoitteessa onnistuttiin loistavasti. Mittauksissa jäi kiinni
monta asiakasta, joilla ei ollut tietoa omista kolesteroliarvoistaan. Toiset asiakkaat pelästyivät korkeita arvojaan ja olivat silminnähden huolissaan omasta terveydestään.
Muutama asiakas kertoi mittauttaneensa kolesteroliarvonsa viimeksi 20–30 vuotta sitten.
Kolesteroli- ja elämäntapaohjauspisteissä asiakkaita oli hyvin paljon, ja ajoittain pisteet
ruuhkautuivat kovasti. Asiakkaat joutuivat välillä jonottamaan pisteisiin pääsyä. Asiakkaat kokivat ohjauksen riittävän hyvänä, joka näkyi lukuisissa positiivisissa suorissa
palautteissa. Elämäntapaohjausta olisi voinut olla antamassa kolmekin opiskelijaa, sillä
nyt yhden opiskelijan sitä antaessa, ohjeistus jäi hetkittäin hieman pintapuoliseksi.
Ryhmän arvion mukaan kävijöistä noin 20 oli vieraskielisiä, pääosin venäjän-, viron- ja
englanninkielisiä, joten heidän ohjaaminen jäi hyvin lyhyeksi. Mukaan annettavat ohjelehtiset olivat ainoastaan suomenkielisiä. Tulevaisuudessa tämän kaltaisissa tapahtumissa olisi hyvä, jos ohjelehtisiä olisi mahdollisuus jakaa myös muilla kielillä painettuna.
Ryhmä koki positiiviseksi vahvuudekseen aikaisemman kokemuksen asiakkaiden ohjaamisesta ja kolesterolimittausten tekemisestä.

5.4

Diabetesryhmän toteutus, tulokset ja arviointi

Ryhmän yksi diabetes-pisteessä terveydenhoitajaopiskelijat Johanna Koski ja Tiina Piilinen kartoittivat asiakkaiden sairastumisriskiä tyypin 2 diabetekseen täyttämällä asiakkaan kanssa yhdessä diabeteksen riskitestilomake ja mittaamalla asiakkaan vyötärönympärys ja paino.
Diabetesliitto ja Yksi elämä-hanke tukivat Terveystuvan diabetespistettä lahjoittamalla.
lahjoittamalla kangaskasseja, heijastimia ja avaimenperiä. Mikäli asiakas sai testistä
korkean pistemäärän, annettiin hänelle diabetestyypeistä kertova lehti ja häntä ohjattiin kääntymään oman terveysaseman puoleen jatkoselvittelyjä varten.
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Ryhmän arvion mukaan diabetes-pisteellä kävijöitä oli noin 130–140. Asiakkaat olivat
iältään n. 17–87-vuotiaita. Asiakkaat olivat halukkaita kuulemaan tyypin 2 diabeteksesta ja halusivat aktiivisesti osallistua riskitestin tekemiseen. Lähes kaikki asiakkaat, jotka
osallistuivat riskitestiin, kertoivat tuntevansa jonkun, joka sairastaa tyypin 2 diabetesta.
Riskitestipisteitä asiakkaat saivat 0-24. Yksi asiakas sai 0 pistettä, ja alle 7 pistettä sai
noin 10 henkilöä. Ryhmän arvion mukaan suurin osa kävijöistä sai 7-11 pistettä, ja
heitä oli noin 60. Noin 50 asiakasta sai 12–14 pistettä, 10 asiakasta sai 15–20 pistettä
ja vain yksi asiakas sai riskitestistä yli 20 pistettä.
Riskitestistä saatu pistemäärä merkattiin riskitestikaavakkeeseen, jonka kääntöpuolella
oli paljon tietoa ja ohjeistusta tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta. Tästä johtuen
kaavakkeet olivat henkilökohtaisia ja annettiin asiakkaalle mukaan. Kaavakkeista ei
ollut mahdollista ottaa kopioita. Tästä johtuen ryhmä ei pystynyt toteuttamaan yhteenvetoa asiakkaiden saamista pisteistä suhteessa ikään ja muihin muuttujiin. Tähän olisi
voitu vaikuttaa lisäämällä henkilöresursseja, jolloin yksi henkilö olisi voinut kirjata tuloksia ylös tapahtuman aikana.

5.5

Verenpaineryhmän toteutus, tulokset ja arviointi

Ryhmän kaksi, terveydenhoitajaopiskelijat Anna-Maija Kortesalmi, Stiina Jokipii, Riikka
Huhdanmäki sekä Sari Karppinen mittasivat Terveystuvan asiakkailta verenpaineen ja
antoivat verenpaineen hoitoon liittyvää ohjausta. Verenpaineen mittauspisteessä kävi
tapahtumapäivän aikana 143 asiakasta, joista miehiä oli 52 (36,4 %) ja naisia 91 (63,6
%) (Kuva 3). Ryhmän kokemuksen mukaan suurin osa vaikutti olevan iäkkäämpiä, ja
moni kävijöistä oli nähty leipäjonossa mainostamisten jakamisen yhteydessä. Ennen
verenpainemittaukseen saapumista suurin osa asiakkaista ehti istua 30–45 minuuttia
odottamassa omaa vuoroaan. Näin verenpaine ehti tasaantua ennen mittaamista. Pisteessä oli kerrallaan kaksi ryhmän terveydenhoitajaopiskelijaa mittaamassa automaattiverenpainemittarilla asiakkailta verenpaineita. Verenpaineen mittauksen jälkeen asiakkaat saivat Vitabalans Oy:n lahjoittamat monivitamiini- ja d-vitamiinivalmisteet. Mittauspiste oli melko ahdas ja meluisa. Näin ollen manuaalisen verenpainemittarin käyttö
ei olisi ollut mahdollista melun vuoksi. Mittaukset sujuivat olosuhteet huomioiden kuitenkin mukavasti, eikä ahtaus tai meteli häirinneet. Mansetit desinfioitiin jokaisen asiakkaan välillä, koska Helsingissä on liikkeellä runsaasti syyhypunkkia. Käsihuuhdetta
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kului runsaasti. Monikulttuurisuuteen varauduttiin, ja mittaajat hallitsivat englannin,
ruotsin, espanjan ja kiinan kielen taidot, ja verenpainetiedot oli kirjoitettu myös somalin
kielellä. Venäjänkielisiä asiakkaita kävi yllättävän paljon, ja tähän ei osattu varautua.

Kuva 3.

Terveystupa-tapahtumassa verenpaineen mittaukseen osallistuneet asiakkaat.

Mittaajat tiedustelivat mitattavalta, tiesikö hän, millä tasolla hänen verenpaineensa oli,
milloin viimeksi verenpainetta oli mitattu ja oliko hänellä käytössään verenpainelääkitystä. Jos asiakkaan verenpaine oli kohtalaisesti tai huomattavasti kohonnut, mittaus
toistettiin. Asiakkaiden kanssa käydyissä terveyskeskusteluissa pyrittiin löytämään positiivisia asioita heidän terveystottumuksistaan. Ryhmän kokemuksen mukaan useat asiakkaat keskustelivat mielellään verenpaineen omahoidosta ja kertoivat tietävänsä elämäntapojen vaikutuksesta verenpaineeseen. Useat asiakkaat tiesivät stressin vaikutuksista verenpaineeseen, mutta kokivat, että stressaavalle elämäntilanteelle ei osattu tai
pystytty mitään. Ryhmän kokemuksen mukaan asiakkaat ottivat hyvin vastaan uutta
tietoa. Ryhmän arvion mukaan asiakkailla oli heikosti tietoa diabeteksen ja korkean
kolesterolin vaikutuksista verenpaineeseen.
Ryhmä yksi piti kirjaa mitatuista verenpaineista. Asiakkaista 15,4 prosentilla (22 henkilöä) oli normaali verenpaine (<130/85 mmHg). Miehistä normaali verenpaine oli 19,2
prosentilla (10 miestä) ja naisista 13,2 prosentilla (12 naista). Tyydyttävä verenpaine
(130–139/85–89 mmHg) oli 16,8 prosentilla asiakkaista (24 henkilöä). Miehistä tyydyttävä verenpaine oli 17,3 prosentilla (9 miestä) ja naisista 16,5 prosentilla (15 naista).
Normaali tai tyydyttävä verenpaine oli 32,2 prosentilla mitatuista (46 henkilöä). Miehistä normaali tai tyydyttävä verenpaine oli 36,5 prosentilla (19 miestä) ja naisista 29,7
prosentilla (27 naista) (Kuva 4). Asiakkaat saivat halutessaan mukaansa verenpai-
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nekortin omatoimista verenpaineen kotiseurantaa varten ja Sydänliiton verenpaineesitteen.
Kohonnut verenpaine, 140–159/90–99 mmHg, todettiin 38,5 prosentilla verenpainepisteen asiakkaista (55 henkilöä). Heistä miehiä oli 46,2 prosenttia (24 miestä) ja naisia
34,9 prosenttia (31 naista). Kohtalaisesti kohonnut verenpaine, 160–179/100–109
mmHg, havaittiin 23,1 prosentilla (33 henkilöä). Miehillä kohtalaisesti kohonnut verenpainelukema todettiin 17,3 prosentilla (9 miestä) ja naisilla 26,4 prosentilla (24 naista).
Huomattavasti kohonneet verenpainearvot, >180/110 mmHg, mitattiin 5,6 prosentilla
kävijöistä (8 henkilöä), ja nämä kaikki olivat naisia (Kuva 5). Kaikista naispuoleisista
asiakkaista huomattavasti kohonnut verenpaine oli 8,8 prosentilla (8 naista). Kohonnut,
kohtalaisesti kohonnut tai huomattavasti kohonnut verenpaine todettiin 67,1 prosentilla
kävijöistä (96 henkilöä). Kaikkia mittausarvoja tarkasteltaessa voidaan todeta, että
miehistä 63,5 prosentilla (33 miestä) oli kohonnut, kohtalaisesti kohonnut tai huomattavasti kohonnut verenpaine ja naisista 69,2 prosentilla (63 naista).

Kuva 4.

Terveystupa-tapahtumassa mitatut verenpaineet.

Mikäli asiakkaan verenpaineen todettiin olevan koholla, tiedusteltiin asiakkaan elintottumuksista, aikaisemmasta verenpainetasosta, mahdollisesta lääkityksestä ja muista
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sairauksista tarkemmin. Moni kävijä kertoi käyttävänsä verenpainelääkitystä ja seuraavansa omatoimisesti verenpaineita säännöllisesti kotona tai olevansa kotihoidon seurannassa. Jos mittaaja havaitsi asiakkaan verenpainearvojen olevan selvästi hyvällä
tasolla, tai mitattu kohonnut arvo oli vain yksittäinen korkea arvo, ohjattiin asiakkaalle
elintapojen merkitys verenpainearvojen kannalta. Jos kohonnut verenpaine tuli asiakkaalle yllätyksenä, asiakasta kannustettiin mittaamaan verenpainetta säännöllisesti
kotona tai terveyskeskuksen omamittauspisteessä ja kirjaamaan arvot ylös. Mikäli verenpainearvot olisivat jatkossakin koholla, asiakasta ohjattiin ottamaan yhteyttä omaan
terveyskeskukseen. Jos asiakkaan verenpaine oli hoidossa, mutta silti huomattavasti
kohonnut, annettiin hänelle elintapaohjausta ja neuvottiin asiakasta ottamaan yhteyttä
terveyskeskukseeni. Kaikki asiakkaat saivat esitteen, jossa kerrottiin kohonneesta verenpaineesta ja sen hoidosta sekä verenpaineenseurantakortin.

Kuva 5.

Terveystupa-tapahtumassa mitatut verenpaineet ryhmittäin.

Suomessa noin puolella 35–64-vuotiaista miehistä ja kolmanneksella naisista on kohonnut verenpaine, mutta vain noin puolet heistä tietää siitä (Käypä hoito-suositus
2010, potilasversio). Terveystuvan asiakkailla todettiin näin ollen selvästi korkeammat
verenpainearvot kuin keskimäärin 35–64-vuotiailla suomalaisilla. Ryhmän arvion mukaan Terveystuvan asiakkaista suurin osa oli yli 64-vuotiaita. Verenpaineen mittauspisteessä käyneet olivat erittäin kiitollisia tapahtumasta ja mahdollisuudesta tulla helposti
mittauttamaan verenpaineensa. Ryhmän kokemuksen mukaan osa nuoremmista asiak-
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kaista koki kohonneen verenpainearvonsa yllätyksenä. He kertoivat mittauksen herätelleen seuraamaan omaa verenpainetta ja kiinnittämään jatkossa huomiota omiin terveystottumuksiinsa. Ryhmäläisten mieltä lämmitti useaan kertaan kuultu kommentti
”Kiitos, teette mahtavaa työtä!”

5.6

Naisen terveys-pisteen toteutus, tulokset ja arviointi

Ryhmä kolmen terveydenhoitajaopiskelijat Taina Suominen, Sari Oinonen, Katri Ohlström, Saija Hyppönen sekä Sanna Tuori toteuttivat Terveystupa-tapahtumapäivään
naisen terveys-pisteen. Pisteessä ohjattiin rintojen omatarkkailua ja jaettiin tietoa rintasyövän ennaltaehkäisystä, inkontinenssista, papa- seulonnoista ja emättimen limakalvojen kuivuudesta asiakkaiden tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisesti.
Ryhmä kartoitti asiakkaiden tietämystä rintojen omatarkkailusta ja rintojen omatarkkailun toteutumisesta sekä mammografia- ja papa- seulontoihin osallistumisesta. Asiakkaille tarjottiin ohjausta rintojen omatoimiseen tutkimiseen. Mallirintojen avulla ohjattiin asiakkaille kädestä pitäen oikeaa palpointitekniikkaa.
Ryhmä antoi asiakkaille ohjausta mammografia- ja papa- seulonnoista, inkontinenssista
ja emättimen limakalvojen kuivuudesta. Ryhmä oli koostanut aiheisiin liittyvistä esitteistä ja tuotenäytteistä 110 pussia, ja kaikki naisen terveys-pisteessä käyneet asiakkaat
saivat pussin. Pusseissa oli esitteet rintojen omatarkkailusta ja rintojen terveydestä,
inkontinenssin hoidosta, papa-seulonnasta ja emättimen limakalvojen kuivuuden hoitamisesta. Lisäksi pussissa oli Vagisan- voidenäyte, intiimialueen pesuvoidenäyte, perusrasvanäyte ja terveyssiteitä. Kaikki pussit jaettiin päivän aikana. Lisäksi pöydällä oli
tarjolla terveyssiteitä, joita asiakkaat saivat vapaasti ottaa.
Naisen terveys–pisteessä kävi ryhmän arvion mukaan noin 130 asiakasta. Ryhmä arvioi, että asiakkaista noin 95 prosenttia oli naisia ja viisi prosenttia miehiä, ja suurin osa,
noin 98 prosenttia oli iältään yli 60-vuotiaita ja noin 15 prosenttia vieraskielisiä, pääasiassa venäjän- tai vironkielisiä.
Ryhmän kolme arvion mukaan suurin osa kävijöistä, noin 80 prosenttia, koki saavansa
naisen terveys-pisteestä uutta tietoa ja lisää valmiuksia huolehtia omasta terveydes-
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tään. Pisteessä asiakkaat pääsivät ohjatusti harjoittelemaan konkreettisia taitoja, palpoimaan rintamalleja. Rintamalleissa simuloitiin pahanlaatuisia muutoksia rinnoissa.
Kaikki ohjausta saaneet kokivat ohjauksen myönteisenä, ja vain harvat asiakkaat kieltäytyivät tarjotusta ohjauksesta. Muutamat asiakkaat pelästyivät kyhmyjä: ”ai kauhee-

ta, tuoltako ne tuntuvat”.
Ryhmän kokemuksen mukaan naisen terveys–pisteessä käyneistä noin 30 prosenttia
kertoi tutkivansa omatoimisesti rintojaan säännöllisesti, 40 prosenttia silloin tällöin ja
noin 30 prosenttia kertoi käyvänsä gynekologilla ja luottavansa gynekologin palpointiin.
Muutamat asiakkaat kertoivat, että he eivät tutki itse eivätkä tutkituta rintojaan gynekologilla. Asiakkaista, jotka kertoivat tarkkailevansa omatoimisesti rintojaan, 90 prosentilla palpointitekniikka oli virheellinen eli vain sormenpäillä toteutuva palpointi, jolloin
heille ohjattiin oikea tapa palpoida rintoja. Suurin osa kävijöistä, 95 prosenttia kertoi
olevansa hyvin tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Myös miehille tarjottiin ohjausta, ja
pisteessä käyneistä miehistä kaksi halusi ohjausta rintojen palpointiin ja tiesi miesten
mahdollisuudesta sairastua rintasyöpään. Miehet ottivat mielellään vaimolleen tai naisystävälleen kotiin viemisiksi pisteessä tarjotun esite- ja näytepussin. Kaikki asiakkaat
vaikuttivat ryhmän kokemuksen mukaan olevan tyytyväisiä pussin sisältöön.
Helsingin kaupunki järjestää maksuttoman mammografiaseulonnan kaikille 50–68
–vuotiaille naisille kahden vuoden välein. Ryhmän kokemuksen mukaan lähes kaikki, 98
prosenttia naispuoleisista kävijöistä kertoi käyneensä kaupungin järjestämissä, maksuttomissa mammografiaseulonnoissa. Tosin melko suuri osa, 90 prosenttia kävijöistä
kertoi olevansa yli 68-vuotias, joten he eivät enää pääse kaupungin järjestämään ilmaiseen mammografiaseulontaan. Näistä vain pieni osa, viisi prosenttia kertoi käyvänsä
yksityisesti mammografiassa, ja näin ollen suuri osa kävijöistä ei käy laisinkaan mammografiatutkimuksissa. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja kaksi kolmasosaa rintasyövistä on kuitenkin löydettävissä naisten oman aktiivisuuden ansiosta (Promama ry
2014). Lisäksi todella moni asiakas toi ilmi oman tai läheisen rintasyöpään sairastumiskokemuksen. Näin ollen arvion mukaan ohjaus rintojen terveydestä tuli todella tarpeeseen.
Inkontinenssiasioista ja emättimen limakalvojen kuivuuteen liittyvistä asioista kysyttiin
melko vähän. Muutamat kävijät kertoivat käyttävänsä estrogeenia sisältäviä voiteita ja
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osa kertoi, että ei käytä mitään voidetta limakalvojen kuivuuteen. Asiakkaat ilmaisivat
kuitenkin olevansa hyvin tyytyväisiä pussin sisältämään limakalvoja hoitavaan voidenäytteeseen ja olivat kiinnostuneita hormonittomasta valmisteesta. Ryhmä kolme ennakoi projektin suunnitteluvaiheessa, että inkontinenssivaivat ja emättimen limakalvojen kuivuusongelmat saattavat aiheina olla kovin arkoja käsiteltäväksi Terveystupa–
tapahtumapäivän kaltaisessa julkisessa tilassa, jossa paikalla on useita kuulijoita. Ennakkoajatus vahvistui päivän aikana ja projektin arvioinnissa. Esitteiden ja näytteiden
laittaminen pussiin koettiin onnistuneena toimintona. On tärkeää, että terveydenhoitajat nostaisivat nämä aiheet rohkeasti esille kahdenkeskisissä terveysneuvontatapaamisissa.
Helsingin kaupunki järjestää maksuttomat papa- seulonnat kaikille 25–65–vuotiaille
naisille viiden vuoden välein. Terveyspäivässä jaettu pussi sisälsi ohjelehtisen papakokeesta ja terveyspäivän aikana ryhmä ohjasi asiakkaita papa- kokeen tärkeydestä.
Asiakkaat ottivat ohjauksen vastaan tyytyväisinä. Tiimin arvion mukaan 95 prosenttia
kävijöistä kertoi osallistuneensa seulontoihin. Tosin suurin osa heistä, 90 prosenttia
kertoi olevansa jo seulontaiän ylittäneitä, jotka eivät käy lainkaan papa- kokeissa. Vain
muutama asiakas ilmaisi käyvänsä yksityisesti gynekologilla papa- kokeessa. Papakokeen tärkeydestä informoiminen on tärkeää myös seulontaiän ylittäneille naisille, ja
ohjauksella voidaan edistää iäkkäiden naisten terveyttä.
Osa naisen terveys – pisteen asiakkaista nosti esille muitakin asioita kuin naisen terveys. Eräs asiakas kertoi omasta masennuksestaan, ja mm. luomista kysyttiin neuvoa.
Ryhmän kokemuksen mukaan tällaiset matalan kynnyksen terveyspalvelut ovat enemmän kuin tarpeen.

6

Pohdinta

Innovaatioprojektin päätavoitteena oli saada Myllypuron asukkaat tietoisiksi Metropolia
Ammattikorkeakoulusta ja Hybridikampus-hankkeesta. Projektiryhmän arvion mukaan
tähän tavoitteeseen päästiin hyvin. Monet tapahtumapäivän asiakkaista olivat kiinnostuneita projektiryhmän taustoista, ”Mistä tulette?”, ja tiesivät ennestään tulevasta hyb-
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ridikampuksesta, ”Olen kuullut kampuksesta”. Kävijät kertoivat olevansa tyytyväisiä,
jos kampus tuottaa heidän asuinalueelleen lisää Terveystuvan kaltaisia tapahtumia.
Lisäksi projektin tavoitteena oli edistää Myllypuron asukkaiden terveyttä ja saada mahdollisimman moni leipäjonon asiakas osallistumaan Terveystupaan. Projektiryhmän
kokemuksen mukaan tapahtuma tavoitti erityisen paljon vähäosaisia, syrjäytyneitä,
työttömiä ja vanhuksia. Moni kävijä koki tapahtuman niin sanotuksi matalan kynnyksen
palveluksi, jonne oli helppo tulla. Useat asiakkaat kertoivat, että monissa ilmaistapahtumissa väkimäärät ovat olleet niin suuria, etteivät he ole jaksaneet jonottaa mittauspisteisiin. Terveystupa suunnattiin nimenomaan myllypurolaisille ja leipäjonon asiakkaille, joten mainontaa ei toteutettu kovin laajasti. Mainonta kohdennettiin leipäjonon asiakkaille, ja se tuotti tulosta. Projektiryhmän arvion mukaan leipäjonosta saapui runsaasti asiakkaita Terveystupaan. Kaiken kaikkiaan tapahtumassa kävi projektiryhmän
arvion mukaan noin 160 asiakasta.
Terveystupa pyrki tavoittamaan asiakkaat, joilla on kohonneet kolesteroliarvot, kohonnut verenpaine tai riski sairastua 2-tyypin diabetekseen. Tämäkin tavoite saavutettiin,
sillä seuloissa jäi kiinni monta asiakasta, jotka eivät olleet tietoisia kohonneesta kolesteroliarvostaan. Verenpainemittauksissa kohonnut, kohtalaisesti kohonnut tai huomattavasti kohonnut verenpaine todettiin 67,2 prosentilla mittaukseen osallistuneista. Verenpainemittausten luotettavuutta pohdittiin, sillä mittausta häiritsi ympäröivä hälinä,
kaikki asiakkaat eivät ehtineet istua viittä minuuttia ennen mittausta ja osa asiakkaista
oli nauttinut kahvia ennen mittausta. Lisäksi mansetteja oli vain yhtä kokoa, joten sekin
saattoi aiheuttaa joillekin asiakkaille korkeampia arvoja kuin normaalisti. Myös 2-tyypin
diabeteksen riskiarvioinneista seuloutui useampi kohonneen riskin asiakas. Myös näiden
tulosten luotettavuutta pohdittiin, koska osa asiakkaista arvioi lomakkeessa kysyttävän
painon ja pituuden eikä halunnut mittauttaa painoaan diabetes-pisteessä. Asiakkaat
saattoivat arvioida painonsa alhaisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on, jolloin
saadut riskipisteet eivät kerro totuutta. Lisäksi useat asiakkaat ymmärsivät riskipisteytyksen virheellisesti kuvaavan henkilön verensokeriarvoa. Olisikin tärkeätä kehittää terveystestejä, niin että testattavat ymmärtäisivät, mitä testataan ja kuinka testi suoritetaan oikein. Erityisen tärkeätä se on niiden testien kohdalla, joita asiakkaat voivat tehdä omatoimisesti Internetissä.
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Projektin tavoitteena oli ohjata asiakkaat, joilla on kohonneet kolesteroliarvot, kohonnut verenpaine tai riski sairastua 2-tyypin diabetekseen omalle terveysasemalle terveydenhoitajan vastaanotolle. Tavoitteen mukaista ohjausta annettiin tapahtumapäivän
aikana runsaasti. Viimeisenä tavoitteena oli edistää naisten terveyttä. Myös tämä tavoite saavutettiin, sillä kävijät olivat erittäin kiinnostuneita naisen terveys-pisteessä esillä
olleista aiheista, ja myös miespuoleiset asiakkaat tulivat käymään pisteessä. Kolmosryhmän arvion mukaan kävijöistä noin 80 prosenttia koki saaneensa uutta tietoa ja
lisää valmiuksia huolehtia omasta terveydestään.
Tavoitteissa onnistumista arvioitiin projektiryhmän kesken, arvioimalla ja havainnoimalla asiakkaiden käyttäytymistä ja asiakkaiden antaman suullisen palautteen perusteella
sekä seulontatulosten pohjalta. Terveystupa-tapahtumapäivä onnistui projektiryhmän
arvion mukaan erinomaisesti. Asiakkaat olivat innostuneita ja tyytyväisiä, ilmapiiri oli
rento ja projektiryhmän työskentely sujui luontevasti.
Projektin suunnitteluvaiheessa tehtiin SWOT–riskinarvioanalyysi. Analyysissä määriteltiin projektin riskejä ja uhkia ja löydettiin vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Suurin osa
ennalta määritellyistä uhkakuvista jäi toteutumatta. Uhista toteutuivat huono sää ja
riittämätön aika asiakkaiden ohjaukseen. Sateisesta säästä huolimatta asiakkaita tuli
paikalle runsaasti ja tapahtuman alkuvaiheessa jonotusaika venyi pahimmillaan noin 45
minuuttiin. Ongelma saatiin ratkaistua vuoronumerosysteemillä, joka osoittautui toimivaksi. Useissa pisteissä asiakkaiden ohjaus vei runsaasti aikaa, ja suuren asiakasmäärän vuoksi aika ei riittänyt asiakkaiden perusteelliseen ohjaamiseen. Esimerkiksi naisen
terveys-pisteessä olisi tarvittu useampi rintamalli, jotta ohjausta olisi voinut antaa useammalle asiakkaalle samanaikaisesti ja kolesteroli-pisteessä mittaustulosta joutui odottamaan kolmen minuutin ajan. Näin ollen kaikki asiakkaat eivät jaksaneet odottaa
omaa vuoroaan. Tila oli tarkoitukseen nähden melko pieni ja sisään- ja uloskäynti tilaan
olisi pitänyt järjestää eri ovien kautta. Osa asiakkaista liikkui rollaattorilla tai pyörätuolilla ja he tarvitsivat runsaasti tilaa liikkumiseen. Suurin osa kävijöistä pääsi kuitenkin
liikkumaan tilassa melko sujuvasti ja luontevasti pisteestä toiseen.
Projektin riskianalyysissa mainitut mahdollisuudet toteutuivat täydellisesti. Analyysissa
projektin heikkouksiksi arvioitiin kokemattomuus projektityöstä, projektin hallinta ja
rahoituksen puuttuminen. Rahoituksen puuttumisesta huolimatta projektissa päästiin
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upeaan lopputulokseen ja pienellä budjetilla saatiin loihdittua viihtyisä ympäristö. Projektiryhmäläisillä oli aikaisemman työkokemuksen kautta monia yhteistyökumppaneita
ja verkostoja yhdistyksiin ja järjestöihin. Näiden verkostojen avulla saatiin lahjoituksia
ja tukea, joka oli korvaamatonta. Projektiryhmän innostus ja sitoutuminen korvasivat
projektiryhmän kokemattomuutta projektien järjestämisestä. Ohjausryhmä tuki projektipäällikköä projektin hallinnassa.
Monet asiakkaat toivoivat verensokerin mittausta ja muutama asiakas kääntyi ovella
pois, koska oli tulossa mittauttamaan ainoastaan verensokeria. Verensokerin mittaus
olisi ollut hyvä lisä tapahtumapäivään, mutta tilan pienuus sekä henkilöresurssien puute eivät antaneet siihen mahdollisuutta.
Projektiryhmä koki projektin hyvin tärkeänä, antoisana ja innostavana. Työskentelyssä
voitiin hyödyntää ryhmäläisten aikaisempaa työ- ja elämänkokemusta. Jokainen opiskelija sai onnistumisen kokemuksia onnistuneesta ohjauksesta ja asiakkaiden lämpimästä
palautteesta. Opiskelijoiden osaamista voi tulevaisuudessa hyödyntää tällaisiin konkreettisiin ja ihmisläheisiin tapahtumiin. Tapahtumien järjestäminen on opiskelijoille mielekäs tapa oppia. Yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa sujui ongelmitta. Projektiryhmän ymmärrys terveyden edistämistyöstä kasvoi, ja kokemus vahvisti uskoa, että
tämän tyyppiselle matalan kynnyksen palvelulle on todella kysyntää. Monet Terveystuvan asiakkaat kritisoivat sitä, että terveysasema on kaukana, eikä sinne tule lähdettyä.
Lisäksi terveysasemille on pitkät jonot. Terveystapahtumia tulee siis jatkossakin järjestää ja kehittää. Asiakkaiden on helppo tulla lähelle tuotettuihin palveluihin.
Kehittämishaasteena vastaavanlaisen tapahtuman järjestäjille projektiryhmä suosittelee
hankkimaan riittävästi materiaaleja, järjestämään tapahtuman suuremmassa tilassa,
varaamaan enemmän henkilöstöresursseja ja varautumaan ulkomaankielisiin asiakkaisiin. Tapahtumassa kävi paljon ulkomaalaisia asiakkaita, joista suuri osa oli venäjänkielisiä. Esitteitä ja ohjeita tulee olla usealla eri kielellä.
Terveystupa-tapahtuma onnistui kaikkien ryhmien mielestä yli odotusten. Suurin osa
kävijöistä suhtautui tapahtumaan kiinnostuneesti ja aktiivisesti osallistuen. Suunniteltu
aikataulu piti hyvin ja käytännön järjestelyt sujuivat hyvin koko ryhmän kesken. Koko
ryhmän yhteishenki oli hyvä ja ilmapiiri positiivinen ja kannustava. Työskentely sujui
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luontevasti. Ryhmät sopivat yhteisistä pelisäännöistä ja jokaisen ryhmän jäsenet saivat
vapaasti tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille koko projektin ajan. Innovaatioprojektin toteutus oli erittäin opettavainen kokemus. Vaikka työmäärä oli suuri, lopputulos
oli ensiluokkainen. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, joita olivat
Unilever Finland Oy, Helsingin Sydänpiiri ry, Sydänliitto, Diabetesliitto, Yksi elämähanke, Vitabalns Oy, Helsingin Metropolia AMK, Asukastalo Mylläri, Promama ry, Astellas Pharma, Oy SCA Hygienie Products Ab ja Dr Wolff.
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147
146
179
167
160
160
160
165
177
172
180
234

/ 76
/ 82
/ 71
/ 67
/ 70
/ 70
/ 83
/ 81
/ 71
/ 90
/ 90
/ 96
/ 47
/ 78
/ 80
/ 76
/ 91
/ 77
/ 77
/ 77
/ 72
/ 94
/ 65
/ 79
/ 80
/ 69
/ 86
/ 81
/ 130

111/ 66
114 / 79
127 / 75
121 / 71
131 / 74
132 / 73
133 / 85
132 / 79
151 / 73
140 / 84
149 / 77
142 / 88
143 / 73
149 / 86
151 / 78
157 / 78
116 / 97
142 / 66
155 / 105
160 / 90
166 / 79
162 / 97
164 / 76
173 / 90
160 / 95
166 / 94
183 / 67
183 / 98
181 / 91

110
119
120
139
133
136
135
130
159
142
140
147
147
144
143
152
140
144
165
163
163
171
170
164
170
160
185
181
183

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

76
73
67
86
78
86
63
69
80
70
96
81
84
78
93
89
74
79
96
84
80
93
89
83
99
81
83
99
94
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Terveystuvassa miehiltä mitatut verenpainearvot
123 / 70

158 / 85

129 / 71

151 / 83

122 / 71

151 / 78

97 / 60

151 / 83

122 / 82

149 / 88

122 / 79

152 / 90

124 / 77

146 / 94

129 / 83

147 / 78

125 / 77

161 / 89

124 / 56

177 / 87

130 / 74

166 / 83

139 / 82

172 / 97

132 / 52

178 / 92

130 / 80

178 / 89

133 / 72

165 / 79

133 / 69

161 / 75

133 / 68

160 / 72

133 / 77

141 / 93

132 / 77

155 / 75

152 / 74

147 / 79

154 / 94

140 / 58

141 / 92

146 / 86

152 / 68

148 / 75

140 / 87

131 / 90

147 / 91

143 / 81

148 / 81

158 / 84

Liite 3
1 (2)

Aikataulusuunnitelma
Päivämäärä Tapahtuma

Työ

22.4. 25.4.14

Innovaatioprojektin itsenäistä
opiskelua

Tiedon haku
Suunnittelu

23.4.14

Innovaatio projekti

Tentti 9.00 -10.30
Hydridikampus INFO klo: 10.45 -12.00

25.4.14

Innovaatioprojekti

Ideaseminaari 8.30 – 10.00

14.5.14

Ryhmät

Idean kehittely, jatkosuunnittelua

20.5.14

Puh yhteys Helsingin sydänliittoon

Kol -mittauksen suunnittelua
Yhteistyön suunnittelua

21.5.14

S-postilla yhteys
Unilever Finland Oy

Yhteistyön suunnittelua
Kol -mittausta varten

22.5.14

Puh. Helsingin sydänliitto

Yhteistyön suunnittelua

11.8. 15.8.14

Itsenäistä projektityöskentelyä

Suunnittelua, yhteistyötä, ideointia, materiaalien hankkiminen

13.8.14

Ohjausryhmä

Projektin suunnittelua

20.8.14

Ryhmät

Projektin hallinta ja suunnitelma seminaari klo
8.30 -10.00
Ryhmien sisäistä järjestelyä

21.8.14

Asukastalo Mylläri

Paikkavaraus

25.8. 29.8.14

Ryhmät

Materiaalien hankkiminen

26.8.14

Unilever Finland Oy

Paikan ja ajan tarkennus, sekä mihin tuotenäytteet toimitetaan.

2.9.14

Opettaja Räsäsen tapaaminen

Suunnitelmaseminaari

29.9.
3.10.14

- Itsenäinen työskentely

Projektin ja asioiden valmistelua/varmistelua

29.9.
7.10.14

- Ulla Allonen ja Susanna Vaini- Mainosten jakaminen Myllypurossa
onpää
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7.10.14

Ulla Allonen

Tilavaraussopimuksen allekirjoittaminen Asukastalo myllärissä

29.9 - 7.10.14

Ryhmät

Esivalmistelut

8.10.14

Tapahtumapäivä

Terveystupa tapahtuma klo: 9.00 -15.00

9.10.14

Koko ryhmä paikalla

Toteutusseminaari klo: 14 -16

10.10. -26.10.14 Ryhmäläisten työskentelyä

Kirjallisen työn teko

27.10 - 31.10.14 Projektipäällikön työskentelyä Raportin kokoaminen ja kirjoittaminen
Ryhmät
4.11.14

Marita Räsäsen tapaaminen

Raportin palaute

11 - 12.11.14

Pienryhmät

Raportin viimeistely

21.11.14Ryhmät Hybridikampusesittelypäivä

hankkeen Innovaatioprojektin esitys
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