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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Sosiologi Aaron Antonovsky oli yksi ensimmäisistä, joka oli terveyden riskitekijöiden sijaan kiinnostunut tekijöistä, jotka säilyttävät ja edistävät
terveyttä. Hän kehitti koherenssin tunteen (sense of coherence, SOC) käsitteen osana salutogeenista teoriaansa selittääkseen, miten jotkut ihmiset
säilyvät terveinä huolimatta niistä monista stressitekijöistä, joita he kohtaavat elämänsä aikana. Koherenssin tunne on yksilön kokonaisvaltainen
suhtautumistapa sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöönsä, ja se koostuu ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja mielekkyyden kokemuksista.
Koherenssin tunteen mittarilla on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan voimakas negatiivinen korrelaatio masennusoire- ja
ahdistusmittareiden kanssa. Tämä on sopusoinnussa Antonovskyn teorian kanssa, mutta korrelaatioiden voimakkuus on herättänyt kysymyksen
siitä, että mittaako koherenssin tunteen mittari samaa ilmiötä kuin masennus- ja ahdistusmittarit.
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mikä on koherenssin tunteen mittarin (lyhyen) suhde masennusoire- (Beckin masennus
skaala) ja ahdistusmittareihin (Spielbergin ahdistus skaala), ja onko koherenssin tunne samalla tavalla yhteydessä terveyteen ja
terveyskäyttäytymiseen kuin masennusoireet ja ahdistus. Tutkimuksen aineistona oli Kansanterveyslaitoksen vuoden 1997 FINRISKI
tutkimuksen psykososiaalinen alaotos, joka on edustava otos 25 – 74-vuotiaista suomalaisista miehistä (n=2351) ja naisista (n=2291).
Koherenssin tunteen mittari korreloi voimakkaasti ja negatiivisesti masennusoire- (r=-0.62 miehillä ja naisilla) ja ahdistusmittareiden (r=-0.57
miehillä ja r=-0.54 naisilla) kanssa. Lisäksi koherenssin tunne oli samalla tavalla yhteydessä terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen kuin
masennusoireet (kognitiiviset ja affektiiviset) ja ahdistus. Nämä tulokset tukivat sitä, että koherenssin tunteen mittarilla on päällekkäisyyttä
masennusoire- ja ahdistusmittareiden kanssa. Toisaalta mittareiden välillä ilmeni analyyseissä myös eroja: koulutus oli yhteydessä ainoastaan
koherenssin tunteeseen ja mittarit oli erotettavissa toisistaan faktorianalyysissä. Koherenssin tunteen mittari oli normaalimmin jakautunut kuin
masennusmittari, koska masennusmittari ei luonut vaihtelua niiden vastaajien keskuuteen, joilla ei ollut olleenkaan masennusoireita. Matala
koherenssin tunne oli kuitenkin tärkeämpi terveyden kannalta kuin korkea koherenssin tunne. Tämä tulos kyseenalaistaa koherenssin tunteen
aseman terveyttä edistävänä tekijänä, joka on laadullisesti erilainen kuin terveyden riskitekijät.
Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä on, että 13-osioisen koherenssin tunteen mittarin osioita pitäisi muokata kuvaamaan paremmin koherenssin
tunteen käsitettä ja olemaan vähemmän päällekkäisiä negatiivisten tunteiden kanssa.
Tärkeimmät lähteet:
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass.
Olennaiset artikkelit tieteellisistä vertaisarviointi lehdistä.
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