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1 Johdanto 

Psyykkiseen kuormittuneisuuteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota 

lääketieteellisessä tutkimuksessa jo 1970-luvulta lähtien. Tällöin luotiin 

maailmanlaajuiset diagnostiset kriteerit psyykkisille sairauksille sekä kehitettiin 

mittareita, jotka yhdistivät eri psyykkiset sairaudet kuten ahdistuksen, mielialahäiriöt ja 

päihteiden väärinkäytön ”tavallisiksi mielenterveyshäiriöiksi”(common mental 

disorders). (1) Vuonna 2014 tehdyssä maailmanlaajuisessa meta-analyysissä 

kartoitettiin psyykkisen kuormittuneisuuden maailmanlaajuista esiintyvyyttä 16-65 

vuotiailla. Tutkimuksessa havaittiin, että tavalliset mielenterveyshäiriöt olivat odotettua 

yleisempiä: 17,6% osallistujista oli viimeisen 12kk aikana kärsineet tavallisista 

mielenterveyshäiriöistä, ja 29,2% oli joskus elämänsä aikana kärsineet niistä. Eri 

tyyppiset psyykkistä kuormittuneisuutta lisäävät tekijät olivat yleisempiä eri 

sukupuolilla. Mielialahäiriöt ja ahdistus olivat yleisempiä naisilla, kun taas päihteiden 

väärinkäyttö oli yleisempää miehillä. (1)  

 

Psyykkinen kuormittuneisuus on mielenterveyshäiriöitä laajempi käsite, joka kattaa 

monentyyppisiä psyykkisiä oireita ja sairauksia. Se soveltuu hyvin vasteeksi 

epidemiologisille poikkileikkaustutkimuksille, koska sitä mitataan oirekyselyillä. Tällä 

tavalla voidaan huomioida myös lievä tai atyyppinen psyykkinen oireilu, joka ei täytä 

tautikriteereitä. Psyykkinen kuormittuneisuus ilmenee masennuksena, ahdistuksena, 

somaattisina oireina(väsymys, unettomuus, päänsärky), stressinä ja muina negatiivisina 

tunnetiloina. Psyykkisen kuormittuneisuuden vaikuttaessa tavalliseen jaksamiseen, 

voidaan jo keskustella sairaudeksi luokiteltavasta epäspesifistä mielenterveyshäiriöstä. 

(2) 

 

Psyykkinen kuormittuneisuus hankaloittaa potilaan elämää eri tavoin. Amerikkalaisilla 

nuorilla on todettu yhteys koulunkäynnin keskeyttämisen ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden välillä (3). Opiskeluvaikeudet vaikeuttavat puolestaan psyykkisestä 

kuormittuneisuudesta kärsivien henkilöiden mahdollisuuksia saada töitä ja riittävät 

pysyvät tulot. Itseraportoidun psyykkisen kuormittuneisuuden on todettu myös lisäävän 

sekä lyhyempiä sairauspoissaoloja että työkyvyttömyyseläkkeitä suomalaisen 

työssäkäyvän väestön keskuudessa (4,5). Nämä tekijät voivat altistaa psyykkisestä 

kuormittuneisuudesta kärsiviä henkilöitä köyhyydelle (6). Myös sosiaalisten suhteiden 
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ylläpito vaikeutuu psyykkisestä kuormittuneisuudesta kärsivillä henkilöillä. Tutkimus 

keskieurooppalaisissa maissa havaitsi että psyykkisestä kuormittuneisuudesta kärsivät 

kokevat syrjintää ja häpeää sairautensa takia. Tämän vuoksi potilailla on vaikea lähestyä 

muita ja muodostaa kestäviä ihmissuhteita. Tutkimuksessa todettiin myös että potilaisiin 

kohdistuva stigma huonontaa heidän elämänlaatuaan. (7) Perhesuhteetkin voivat 

huonontua, koska perheenjäsenet kokevat usein stressiä ja huolta psyykkisesti 

kuormittuneen läheisen puolesta (8). 

 

Psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyyden ja siitä potilaalle koituvan kärsimyksen 

vuoksi olisi tärkeä kartoittaa psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteydessä olevia ja 

mahdollisesti siihen vaikuttavia tekijöitä. Täten sen kehittyminen voitaiisiin 

ennaltaehkäistä. Aiemman tutkimuksen mukaan monella eri tekijällä on yhteys 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Näitä tekijöitä ovat muun muuassa sosiodemografiset 

tekijät (ikä, sukupuoli, koulutus, työ, sosiaaliset suhteet, siviilisääty ja varakkuus) ja 

fyysinen terveydentila(kipu ja somaattiset sairaudet). Myös terveyskäyttäytymisen on 

havaittu olevan yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen (alkoholi, 

ruokatottumukset ja fyysinen aktiivisuus). (2,9-13)  

 

Painoindeksin (BMI) yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen on tutkittu runsaasti. 

On todettu että psyykkistä kuormittuneisuutta esiintyy enemmän ylipainoisilla ja 

lihavilla normaalipainoisiin verrattuna. Osa tutkimuksista tosin ei todennut muuttujien 

välillä yhteyttä, joten sitä on syytä selvittää lisää. (14,15) Tässä tutkielmassa tavoitteena 

on lisätätä tieteellistä näyttöä näiden muuttujien yhteydestä 19-40-vuotiailla 

työssäkäyvillä aikuisilla. Toinen tässä tutkielmassa tutkittava muuttuja on 

ruokatottumukset. Osa aiemmista tutkimuksista on todenneet, että epäterveelliset 

ruokatottumukset lisäisivät psyykkistä kuormittuneisuutta, kun taas toiset tutkimukset 

ovat todenneet ettei muuttujien välillä ole yhteyttä (16). Tämän vuoksi tässä 

tutkielmassa tutkitaan ruokatottumusten yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen 19-

40-vuotiaalla työssäkäyvällä väestöllä. Tavoitteena on myös selvittää näiden muuttujien 

yhteistä vaikutusta psyykkiseen kuormittuneisuuteen, koska ruokatottumukset osittain 

vaikuttavat painoindeksiin. (17) 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Painoindeksi ja psyykkinen kuormittuneisuus 

Ylipainoisten osuus väestössä on viime aikoina kasvanut. Tämän vuoksi on tehty paljon 

tutkimusta painoindeksin ja eri vasteiden välillä. Painoindeksi on juurtunut tapa mitata 

ylipainoa suhteutettuna pituuteen, ja lasketaan jakamalla henkilön paino kilogrammoina 

hänen pituuden neliöllä (18). Korkella painoindeksillä on todettu muun muuassa yhteys 

kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin (19) ja krooniseen kipuun 

(20). Myös painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyttä on tutkittu laajalti, 

mutta tulokset eivät ole olleet yhteneväisiä.  

 

Painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyttä on muun muuassa tutkittu 

suomalaisella kaksoistutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 2415 naista ja 2825 miestä, 

joiden ikähaarukka oli 22-28 vuotta. Tutkimus käytti itseraportoituja pituus ja 

painoarvoja BMI:n laskemiseksi, ja psyykkisen kuormittuneisuuden mittaamiseen 

kyselytutkimusta. Miehillä alipainoisuus sekä lihavuus molemmat lisäsivät psyykkistä 

kuormittuneisuutta. Naisilla puolestaan ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

näiden välillä. (14) Kiinalainen poikkileikkaustutkimus totesi, että lievästi ylipainoisilla 

osallistujilla esiintyi vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta lihaviin, normaali- ja 

alipainoisiin osallistujiin verrattuna. Kyseiseen tutkimukseen osallistui 21 218 yli 18 

vuotiasta henkilöä. BMI:n mittaamiseen tutkimus käytti itse raportoituja pituus ja 

painoarvoja, ja psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin SF-36 mittarilla. (21)  

 

Tanskalainen samasta aiheesta tehty tutkimus ei todennut yhteyttä painoindeksin ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. Tutkimuksessa oli mukana 4181 18-65 

vuotiasta. BMI laskettiin tutkijoiden mittaamilla pituus ja painoarvoilla, ja psyykkistä 

kuormittuneisuutta kuvasi DSM-IV-diagnoosijärjestelmä (Diagnostic and Statistical 

Manual of mental disorders). Tutkimuksessa havaittiin ettei ylipaino ollut yhteydessä 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Toisaalta ei myöskään voitu poissulkea 

mahdollisuutta että ylipainon tietyt osatekijät, tai siihen liittyvät ominaisuudet, voisivat 

olla yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen (22). Suomalainen tutkimus tutki 

yhteyttä lihavuuden ja psykotrooppisen lääkityksen välillä. Vuonna 2000-2002 

kerättyyn dataan kuului 8960 40-60 vuotiasta osallistujaa. Yhteys BMI:n ja 

psyykenlääkkeiden välillä löytyi vain lihavilla miehillä. Yhteys tosin hävisi muiden 
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muuttujien vakioinnin jälkeen. (23) 

 

Vuonna 2012 julkaistussa meta-analyysissä tarkasteltiin lihavuuden yhteyttä fyysiseen 

elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen kahdeksassa eri tutkimuksessa. 

Mittarina käytettiin SF-36-kyselyn fyysisen terveyden ja psyykkisen terveyden osioita. 

Korkeampi BMI oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä huonompaan fyysiseen 

elämänlaatuun sekä ylipainoisilla, että lihavilla osallistujilla normaalipainosiiin 

verrattuna. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen esiintyi 

vain sairaalloisesti lihavilla ( BMI yli 40kg/m²). Ylipainoisilla oli puolestaan 

tilastollisesti merkitsevästi vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta normaalipainoisiin 

verrattuna. (15) 

 

Toinen systemaattinen katsaus tarkasteli 13 artikkelia eri mantereilta. Tilastollisesti 

merkitsevä yhteys todettiin naisilla lihavuuden ja masentuneisuuden välillä. Merkitsevä 

yhteys todettiin myös lihavuuden ja ahdistuksen välillä naisilla. Tässäkin tutkimuksessa 

yhteys oli suurin luokka 2 lihavilla ja sitä korkeammissa lihavuusluokissa. (24) Leondre 

de Wit ym. teki vuonna 2010 samankaltaisen meta-analyysin lihavuuden ja 

masentuneisuuden yhteydestä. Meta-analyysissä tarkasteltiin 17:aa tutkimusta, joissa oli 

yhteensä 205 000 osallistujaa. Tutkimuksessa todettiin, että lihavuuden ja 

masentuneisuuden välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tässäkin meta-analyysissä 

yhteys oli selkeämpi naisilla, kun taas miehillä todettua yhteyttä pitää tulkita varoen 

ryhmän heterogeenisyyden vuoksi. (25) 

 

Tämä tulosten vaihtelu osoittaa että aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta vahvistamaan 

näyttöä yhteyden olemassaolosta. Tämä viittaa myös siihen että yhteyden luonne on 

monimuotoinen. Aiemman tiedon perusteella voisi kuitenkin olettaa, että painoindeksin 

ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä on mahdollinen yhteys. Voisi myös olettaa 

että yhteys löytyy selkeämmin naisilla, koska suurempi osa aiemmasta tutkimuksesta on 

tullut siihen tulokseen. Aiemmat tutkimukset ovat tehty nuorilla ja keski-ikäisillä. 

Tämän vuoksi olisi tärkeä selvittää miten ruokatottumukset vaikuttavat 

mielenterveyteen 19-40-vuotiaalla työssäkäyvällä väestöllä. 
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2.2 Ruokatottumukset ja psyykkinen kuormittuneisuus 

Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyttä on myös tutkittu laajalti. 

Aiemmin tutkimus keskittyi yksittäisten ruokatuotteiden ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteyteen. Vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessa vähäinen 

kalansyönti oli merkitseävästi yhteydessä masentuneisuuteen suomalaisilla naisilla. 

Tutkimusjoukko oli 1966 syntyneiden pohjoissuomalainen kohortti, joka koostui 2721 

miehestä ja 2968 naisesta.Tutkimustulos tukee hypoteesia että omega-3-rasvahapoilla 

on suojaava vaikutus masennukseen. (26) Myös B-6 ja B-12 vitamiineilla on 

mahdollisesti suojaava vaikutus masennukseen. Vuonna 2010 tehty pitkittäistutkimus 

totesi, että korkeammat kokonaismäärät B-6- ja B-12-vitamiineja ruokavaliossa pienensi 

todennäköisyyttä sairastua masennukseen 12 vuoden seurauksessa. (27) Myös 

kasviksien ja hedelmien syönti vähensi masennusta vuonna 2013 tehdyssä 

kanadalaisessa tutkimuksessa. Yhteyden mekanismiksi epäiltiin vihannesten ja 

hedelmien korkeita folaatti-, magnesium- ja antioksidanttipitoisuuksia. (28) 

 

Nykyisin uskotaan että henkilön ruokatottumukset kokonaisuudessaan paremmin 

ennustaa yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen kun tietyt ruokatuotteet. 

Yksittäisten ruokatuotteiden analysointi ei anna tarpeeksi tietoa eri ruokatuotteiden 

interaktioiden vaikutuksesta riippuvuussuhteeseen. Ruokatottumusten analysoiminen 

tosin ei paljasta tiettyjen ravintoaineiden yksittäisiä vaikutuksia vasteeseen. 

Ruokatottumusten analysointi on tässä vaiheessa vielä soveltuvaa, kun 

ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei vielä ole yksimielisesti 

todettu yhteyttä. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa ruokatottumuksia katsellaan 

kokonaisuutena jakamalla ne kolmeen eri ryhmään. (29,30) 

 

Vuonna 2012 tehty tutkimus noin 3000 itälontoolaisella nuorella osoitti että 

epäterveelliset ruokatottumukset lisäsivät psyykkistä kuormittuneisuutta, kun taas 

terveelliset ruokatottumukset vähensivät psyykkisen kuormittuneisuuden 

todennäköisyyttä. Epäterveellisiin ruokatottumuksiin laskettiin pikaruoka, naposteltavat, 

virvoitusjuomat, korkeakaloriset ruuat ja sokeria paljon sisältävät ruuat. Terveellisiin 

ruokatottumuksiin laskettiin aamupala, hedelmät ja vihannekset. Tutkimus osoitti myös 

että ruokatottumusten parantaminen oli yhteydessä pienempään määrään psyykkistä 

kuormittuneisuutta. (31) 



6  

  

 

Toinen 2016 tehty tutkimus iranilaisella aikuisella väestöllä (n=3846) totesi että 

laktovegetaariset ruokatottumukset oli käänteisesti yhteydessä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen. Laktovegetaariset ruokatottumukset sisälsi paljon hedelmiä, 

vihanneksia ja vähärasvaisia maitotuotteita. Sama tutkimus totesi myös että perinteiset 

ruokatottumukset olivat yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen naispuolisilla 

normaalipainoisilla osallistujilla. Perinteisiin ruokatottumuksiin laskettiin vihannekset, 

liha ja runsas rasvan käyttö. Samassa tutkimuksessa länsimaalaiset ruokatottumukset  

olivat myös yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen molemmilla sukupuolilla. 

Länsimaalaisiin ruokatottumuksiin kuului välipaloja, jälkiruokia, pikaruokaa ja 

virvoitusjuomia. (32) 

 

Jacka et al. toteutti vuonna 2010 samantyyppisen tutkimuksen, jossa tutkimusjoukko 

koostui australialaisista naisia. Länsimaalaiset ruokatottumukset koostuivat tässä 

tutkimuksessa sokeripitoisisita ruuista, prosessoiduista energiatiiviistä ruuista, 

valkoisesta leivästä ja oluesta. Perinteiset ruokatottumukset koostuivat puolestaan 

lihasta, kalasta, täysjyvätuotteista, hedelmistä ja vihanneksista. Tutkimus totesi että 

perinteiset ruokatottumukset olivat yhteydessä vähempään psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen, kun taas länsimaalaiset ruokatottumukset olivat yhteydessä 

enempään psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tutkimus otti huomioon myös 

painoindeksin, sosiodemografiset taustamuuttujat, ja muun terveyskäyttäytymisen. 

Näiden vakiointi ei muuttanut yhteyttä. (33)  

 

Kentyckyssa vuonna 2005 kerätyllä aineistolla on myös tehty tutkimus 

ruokatottumusten ja masennuksen yhteydestä, jossa yhteyttä tarkasteltiin 

painoindeksiryhmittäin. Tutkimuksessa oli mukana 900 aikuista maaseudulta, joilla oli 

diagnosoitu sydän- ja verisuonisairaus ja olivat ylipainoisia tai lihavia. Tutkimus totesi 

että lihavilla masentuneilla henkilöillä oli epäterveellisemmät ruokatottumukset kuin ei 

masentuneilla osallistujilla lihavassa ja ylipainoisessa ryhmässä. Lihavilla ei 

masentuneilla osallistujilla oli myös merkitsevästi huonommat ruokatottumukset 

lihavaan ei masentuneeseen ryhmään verrattuna. Tutkimus tuli myös tulokseen että BMI 

on tilastollisesti merkitsevä vaikuttaja ruokatottumusten ja masentuneisuuden väliseen 

yhteyteen. (17) 
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Pitkittäistutkimus joka tehtiin vuonna 2018 keski-ikäisellä brittiläisellä väestöllä ei 

puolestaan todennut yhteyttä ruokatottumusten ja masentuneisuuden välillä. Tutkimus 

totesi että ruokatavat eivät olleet osatekijöitä masennuksen kehittymisessä. Kyseisessä 

tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista ruokatottumusryhmää: terveellinen, perinteinen, 

prosessoitu ja vegetaarinen. Terveellisiin ruokatottumuksiin kuului täysjyväleipä, pasta, 

riisi, salaatti ja hedelmät. Perinteiset ruokatottumukset koostuivat punaisesta lihasta, 

perunasta, kanasta ja kasviksista. Epäterveelliset ruokatottumukset sisälsivät pizzaa, 

prosessoituja ruokia, paljon sokeria sisältäviä ruokia virvoitusjuomia, sipsejä ja 

herkkuja. Vegetaariset/semi-vegetaariset ruokatottumukset sisälsivät pähkinöitä, kalaa 

ja lihan substituutteja. Naisten ja miesten ruokatottumukset olivat erilaiset joten 

kategoriatkin olivat erilaisia sukupuolille. (34) 

 

Aiheesta on myös vuonna 2018 tehty meta-analyysi, johon sisältyi 20 pitkittäis- ja 21 

poikkileikkaustutkimusta. Meta-analyysi totesi, että Välimeren ruokatottumukset, jotka 

sisälsivät oliiviöljyä, kalaa, kasviksia, lihaa ja hedelmiä, olivat yhteydessä pienempään 

masentuneisuuden todennäköisyyteen. Pro-inflammatoriset ruokatottumukset korkealla 

DII arvolla(DII, dietary inflammatory index) taas lisäsivät masentuneisuuden 

todennäköisyyttä. Meta-analyysi katsoi myös muita indeksejä kuten HEI (Healthy 

eating index) ja DASH (Dietary approaches to stop hypertension). Näissä näkyi 

samanlainen trendi, että välimeren ruokatottumukset vähensivät masentuneisuuden 

todennäköisyyttä ja proinflamamtoriset ruokatottumukset lisäsivät masentuneisuuden 

todennäköisyyttä. (16) 

 

Yhteenvetona aiheen eri tutkimustuloksista voi muodostaa hypoteesin, että 

ruokatottumuksien ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä on mahdollinen yhteys. 

Saattaa myös olla, että ruokatottumuksilla itsessään ei ole yhteyttä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen. Aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset ovat todella heterogeenisiä, 

ja täten tulokset myös ristiriitaisia. Tutkimusten vertailtavuutta rajoittaa 

ruokatottumusten eri mittarit, itseraportoitu aineisto ja kulttuurilliset erot. Aiemmat 

tutkimukset ovat keskittyneet joko nuoriin tai keski-ikäisiin henkilöihin. Tämän vuoksi 

olisi tärkeä selvittää miten ruokatottumukset vaikuttavat mielenterveyteen 

työssäkäyvillä 19-40-vuotiaalla henkilöillä.  

 

Aiemman tutkimusnäytön ristiriitaisuus herättää myös kysymyksen siitä, lieneekö 
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yhteys ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä vain tietyllä osalla 

tutkimuspopulaatiota. Painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä on myös 

todettu mahdollinen yhteys (35). Tämä herättää ajatuksen siitä, että näillä kahdella 

muuttujialla olisi mahdollinen yhteisvaikutus psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tämän 

vuoksi olisi tärkeää selvittää esiintyykö yhteys ruokatottumusten ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden välillä vain ylipainoisilla ja lihavilla. Ruokatottumusten ja 

painoindeksin yhteisvaikutuksesta psyykkiseen kuormittuneisuuten on nykyisen tietoni 

mukaan aiemmin tehty vain yksi tutkimus. Tutkimus totesi, että lihavilla ja 

ylipainoisilla masentuneilla henkilöillä olisi epäterveellisemmät ruokavaliot ei 

masentuneisiin osallistujiin verrattuna. Kyseinen tutkimus tukee ajatusta että muuttujien 

välillä olisi mahdollinen yhteisvaikutus, mutta erilaisen ruokakulttuurin ja 

tutkimusryhmän (kyseisessä tutkimuksessa keski-ikäiset maaseudulla asuvat) vuoksi 

tulokset eivät ole suoraan verrattavissa tämän tutkielman tuloksiin. (17) Uuden 

tutkimusryhmän vuoksi tämä tutkimus tällä tapaa luo uutta tietoa ruokatottumusten ja 

painoindeksin yhteisvaikutuksesta psyykkiseen kuormittuneisuuteen 19-40-vuotiailla 

työssäkäyvillä aikuisilla.   
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3 Tutkielman tavoitteet 

Aiempien tutkimusten perusteella sekä painolla että ruokatottumuksilla on mahdollinen  

yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tutkimustulokset vaihtelevat tosin suuresti, 

joten yhteyttä on syytä selvittää lisää. Tämän poikkileikkaustutkielman yksi tavoite on 

täten lisätä tieteellistä näyttöä näiden muuttujien yhteydestä.  

 

Toinen tutkielman tavoite on katsoa tarkemmin painoindeksin vaikutusta 

ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä mahdollisesti olevaan 

yhteyteen. Aiemmissa tutkimuksissa muuttujien välistä yhteyttä on tutkittu 

enimmäkseen erikseen. Tämä toteutetaan tutkielmassa tarkastelemalla ruokatottumusten 

yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen eri painoluokissa.  

 

Hypoteesini on että korkeampi painoindeksi on yhteydessä suurempaan psyykkisen 

kuormittuneisuuden todennäköisyyteen. Oletan myös, että epäterveelliset 

ruokatottumukset ovat yhteydessä suurempaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen 

kaikissa painoryhmissä. Aiemman kirjallisuuden pohjalta oletan yhteyden olevan 

vahvin normaalipainoisessa ja ylipainoisessa ryhmässä, koska lihavilla osallistujilla on 

kaikkiaan enemmän masennusta ja ahdistusta toisiin osallistujiin verrattuna (36). 

 

Tutkielman kolmas tavoite on katsoa kuinka sosiodemografiset tekijät, fyysinen terveys 

ja eri terveystekijät vaikuttavat tutkittuihin yhteyksiin. Psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka saattavat muuttaa 

tarkasteltavien muuttujien yhteyttä vasteeseen. Sukupuolen vaikutus yhteyteen 

huomioidaan tarkemmin tässä tutkielmassa, koska miesten ja naisten välillä on 

aiemmissa tutkimuksissa todettu eroavaisuuksia sekä painoindeksin että 

ruokatottumusten vaikutuksesta vasteeseen (37,38).  
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4 Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytettävä aineisto, joka on osa Helsinki Health 

Study (HHS) -hanketta. Luvussa käsitellään myös eettisiä kysymyksiä aineistoon ja 

tutkielmaan liittyen. Niiden jälkeen perustellaan muuttujien luokittelu ja käsittely, mikä 

on tehty ennen analyysejä. Viimeiseksi kuvataan tilastollisia menetelmiä, joita on 

käytetty tässä tutkielmassa. 

  

4.1  Aineiston kuvaus 

Aineisto on otettu Helsinki Health Study -tutkimuksesta nuorten työntekijöiden 

kohortista (39). Aineisto on kerätty syksyllä 2017 kyselylomakkeella, joka lähetettiin 

kaikille 19-40 vuotiaille Helsingin kaupungin työntekijöille, joilla oli ollut vähintään 

4kk kestänyt yli 50% työsopimus (n=11459). Kysely lähetettiin ensin sähköisesti ja 

postitse kaikille osallistujille, minkä jälkeen vastaamatta jättäneille soitettiin. Kysely oli 

saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Puhelimitse suoritettiin 

lyhyempi versio kyselyslomakkeesta haastatellen. Kyselyyn vastanneita oli näillä 

kolmella tavalla yhteensä n=5898 ( vastausprosentti 51,5%). Sähköpostitse vastasi 

n=3407 (58% vastanneista), postitse n=1704 (29% vastanneista) ja puhelimitse n=787 

(13% vastanneista). Osallistujista 79% oli naisia ja 21% miehiä. Tämä 

sukupuolijakauma selittyy sillä, että Helsingin kaupungin työpaikat ovat pääosin 

naisvaltaisilla aloilla kuten sosiaali-, terveys- ja koulutustoimialat. Sosioekonomisesti 

huonossa asemassa olevat, nuoremmat osallistujat ja vuorotyötä tekevät henkilöt olivat 

vähän aliedustettuja vastanneissa. Vastaustapaankin liittyi edustavuuseroja. Suurempi 

osa puhelimitse vastanneista olivat miehiä ja huonossa sosioekonomisessa asemassa 

olevia henkilöitä, verrattuna kirjeellä ja sähköpostilla vastannesiiin osallistujiin. (39) 

 

4.2 Eettiset näkökulmat 

Helsinki Health Study on saanut saanut tutkimusluvan  Helsingin kaupungilta. Se on 

myös saanut puoltavan lausunnon Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

eettiseltä toimikunnalta. (39) 

Helsinki Health study tutkimuksen rahoittajina toimii Helsingin Yliopisto, Suomen 

Akatemia, Työsuojelurahasto, Kansaneläkelaitos ja monet säätiöt.  
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Helsinki Health Study on Helsingin yliopiston Kansanterveystieteen osastolla tehtävä 

terveystutkimus. Tutkimuksen tavoite on saada monipuolinen kuva työntekijöiden 

hyvinvoinnista. (40) Tämä  tutkielma tehtiin Suomen Akatemian  ja 

Kansaneläkelaitoksen rahoittaman DAQI-hankkeen yhteydessä (rahoitusnumero 

315343).  

 

Helsinki Health Studyn tutkimusaineisto on luottamuksellista. Se salataan noudattaen 

henkilötietolakia, Helsingin yliopiston ohjeita ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita. 

Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus, eikä tietoja jaeta ulkopuolisille tai 

Helsingin kaupungille. Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista, ja osallistujia 

tiedotettiin tietojen käsittelystä ja tutkimuksen tarkoituksesta. (40) 

  

4.3 Muuttujien luokittelu 

Painoindeksi 

Painoindeksi on yksi tutkielman riippumattomista päämuuttujista. Se on laskettu HHS-

kyselyn pituus ja paino kysymyksien perusteella. Laskukaava on paino kilogrammoina 

jaettuna pituuden neliöllä metreissä. Itse-raportoidut paino- ja pituusarvot ovat 

aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet tarpeeksi tarkoiksi mittareiksi painoindeksin 

yhteyksiä tutkittaessa, vaikka BMI arvot usein ovat ali-raportoituja(41). Tässä 

tutkielmassa BMI muuttuja on kategorisoitu kolmeen kategoriaan: 1. Normaalipainoiset 

(BMI 18.5 - 24,9 kg/m2) 2. Ylipainoiset  (BMI 25 kg/m2 - 29,9kg/m2) 3. Lihavat (BMI 

yli 30 kg/m2). Kategoriat perustuvat WHO painoluokituksiin (18).  

 

Ruokatottumukset 

Ruokatottumuksia arvioidaan HHS-kyselyssä olevien ruokaan liittyvien kysymysten 

avulla. Osallistujilta kysyttiin millaista rasvaa he käyttävät ruokaa laittaessa, ja kuinka 

usein he ovat syöneet 14 eri ruokatuotetta viimeisen neljän viikon aikana. Tietojen 

perusteella muodostettiin indeksi, joka perustuu suomalaisiin ja pohjoismaisiin 

ravitsemussuosituksiin (42,43). Kahdeksankohtainen indeksi sisältää: 1. Käyttää 

tyydyttymättömiä rasvoja/ei rasvaa ollenkaan ruokaa laittaessa 2. Syö 

täysjyväleipää/ruisleipää joka päivä 3.Syö tuoreita vihanneksia vähintään kaksi kertaa 

päivässä 4.Syö hedelmiä tai marjoja joka päivä 5. Syö kalaa kaksi kertaa viikossa tai 

useammin 6. Syö punaista/prosessoitua lihaa neljä kertaa viikossa tai harvemmin 7. 



12  

  

Kuluttaa vähärasvaista maitoa/rasvattomia maitotuotteita joka päivä 8. Syö 

karkkia/suklaata/makeita leivonnaisia vain kerran viikossa jokaista herkkuryhmää 

kohden (yhteensä 3 krt viikossa). Jokaisesta kohdasta joka on ravitsemussuositusten 

mukainen annettiin yksi piste, joten osallistujille muodostuu tulos 0-8 pisteen väliltä. 

Ruokatottumukset jaettiin sitten kolmeen kategoriaan: 1. Epäterveelliset 

ruokatottumukset (0 - 2p) 2. Melko terveelliset ruokatottumusket (3 - 4p) 3. Terveelliset 

ruokatottumukset (5 - 8p). Leikkauspisteiksi valittiin tässä tutkielmassa kyseiset pisteet, 

jotta terveellisten ruokatottumusten ryhmä olisi tarpeeksi iso vertailuryhmäksi. 

Samantyyppisiä indeksejä on käytetty aiemmissa tutkimuksissa, ja niiden on todettu 

mittaavan osallistujien ruokatottumuksia riittävällä tarkkuudella (44,45). Tässä 

tutkielmassa ei käytetä olemassa olevia indeksejä kuten American Healthy Eating 

indeksiä tai Välimeren ruokavalio indeksiä, koska HHS kyselyn kysymykset eivät 

tarpeeksi vastanneet kummassakaan indeksissä mitattuja ruoka-aineita.  

 

Taustamuuttujat 

Analyyseissä huomioidaan mahdolliset kovariaatit, jotka voivat vaikuttaa päämuuttujien 

yhteyteen. Fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän psyykkistä kuormittuneisuutta 

aiemmissa tutkimuksissa (9). HHS kyselylomakkeella olleet kysymykset liikunnan 

kestosta ja intensiteetistä muutettiin MET-tunteja/viikko yksikköön. MET (Metabolic 

Eqvivalent Task) on laajalti käytetty yksikkö liikunnassa kuluvalle energialle, mihin 

erilaiset liikuntasuoritukset voi yhdistää. Tässä tutkielmassa muuttuja dikotomisoidaan 

kahteen ryhmään aiempien tutkimusten mukaan: 1. Aktiiviset (vähintään 14 

MET/viikko) 2. Passiiviset (alle 14 MET/viikko) (46). Liiallisen alkoholinkäytön on 

osoitettu lisäävän psyykkistä kuormittuneisuutta (10). Tämän vuoksi humalahakuinen 

juominen dikotomisoitiin aiempien tutkimusten mukaisesti: 1. Kyllä (juo yli 6 annosta 

kerralla useammin kuin kerran kuussa) 2. Ei (juo yli 6 alkoholiannosta kerran kuussa tai 

harvemmin) (47). Alkoholin käyttöä tarkasteltiin myös juomisen frekvenssin mukaan. 

On osoitettu että fyysinen terveys ja kipu vaikuttavat psyykkiseen kuormittuneisuuteen, 

joten ne huomioidaan analyyseissä (11). Molemmat muuttujat perustuvat osallistujien 

subjektiivisiin kokemuksiin. Kipu jaettiin kolmeen ryhmään HHS kyselyn mukaisesti: 

1. ei kipua 2. Akuutti kipu(kesto alle 3 kuukautta) 3. Krooninen kipu (kesto yli 3 

kuukautta) (48). Fyysisen terveyden mittarina käytettiin koeattua terveyttä. Se 

dikotomisoitiin luokkiin 1. Hyvä koettu terveys 2. Huono koettu terveys (49). Myös 
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unella on todettu yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja se huomioitiin tämän 

vuoksi tutkielmassa (12). Uni dikotomisoitiin subjektiivisen näkemyksen mukaan HHS 

kysymyksen mukaisesti. Myös sosiaaliset suhteet vaikuttavat psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen, joten ne huomioitiin tässä tutkimuksessa (50). Tässä tutkielmassa 

sosiaaliset suhteet jaettiin luokkiin: 1. tyydyttävät sosiaaliset suhteet (Kasvotusten 

kanssakäymistä enemmän kuin kerran kuussa/sähköistä kanssakäymistä enemmän kuin 

kerran viikossa) 2. Tyydyttämättömät sosiaaliset suhteet (kasvotusten sosiaalista 

kanssakäymistä kerran kuussa/sähköistä kanssakäymistä kerran viikossa tai vähemmän). 

Sosiodemografiset tekijät voivat vaikuttaa psyykkiseen kuormittuneisuuteen, ja siksi 

myös se huomioidaan harhan välttämiseksi. Sosiodemografiset tekijät kuten: ikä, 

koulutus, sukupuoli, siviilisääty ja taloudellinen tilanne luokiteltiin aiempien 

tutkimusten tavoin. (13) 

 

Psyykkinen kuormittuneisuus 

Psyykkisen kuormittuneisuuden mittarina käytetään tässä tutkielmassa GHQ-12 

kyselyä. Kyseinen mittari on lyhennetty versio alkuperäisestä 60-kohtaisesta GHQ 

kyselystä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että lyhennetty kysely kuvaa 

psyykkkistä kuormittuneisuutta tarpeeksi luotettavasti (51,52). GHQ-12 mittaa 

ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, unettomuutta, keskittymiskykyä, stressiä, 

itseluottamusta ja tyytyväisyyttä omaan elämään (51). Kysely sisältää 12 kysymystä 

alkuperäisestä HHS-kyselystä. Kysymyksien vastausvaihtoehdot ovat pisteytetty 

arvoilla 0-3, joista 3 pistettä vastaa oireen kokemista usein. Pisteiden summasta 

lasketaan tulos, joka on numeerinen arvo väliltä 0-12. Vertailuryhmä määritetään 

laskemalla eniten spesifinen ja sensitiivinen raja-arvo tutkimuspopulaation keskiarvosta. 

Tämän tutkielman kohortin GHQ keskiarvo oli 2,55, mikä antoi leikkauspisteeksi 2/3 

pistettä suosituksen mukaisesti. Täten GHQ muuttuja dikotomisoitiin: 1. Ei psyykkistä 

kuormittuneisuutta (GHQ < 3 pistettä) 2. Psyykkistä kuormittuneisuutta (GHQ  ≥ 3). 

(53) 

 

 

4.4 Tilastolliset menetelmät 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää painoindeksin ja ruokatottumusten yhteyttä 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen, ja tutkia miten taustamuuttujat vaikuttavat tähän 
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yhteyteen. Ennen analyysin tekoa aineistoa täytyi muokata menetelmiin soveltuvaksi. 

Tämän jälkeen aineistoa analysoitiin Khiin neliötestiä ja logsitstista regressioanalyysiä 

käyttäen.  

 

Analyysejä varten alkuperäisestä aineistosta (n=5898) poistettiin osallistujat, joilta 

puuttui arvoja keskeisten muuttujien suhteen. Puhelimitse haastateltuja osallistujia 

(n=787) ei voitu sisällyttää tähän tutkielmaan, koska heiltä puuttui tarvittavat tiedot 

painoindeksin ja ruokatottumusten suhteen. Aineistosta poistettiin vielä osallistujat, 

joilta puuttui vastaus painoindeksiin (n=58), psyykkiseen kuormittuneisuuteen (n=26), 

ruokatottumuksiin (n=319), sukupuoleen (n=1) tai ikään (n=11) liittyen. Tämän jälkeen 

osallistujia tutkielman analyyseihin jäi n=4696. Viimeiseksi alipainoiset (BMI <18,5 

n=90) osallistujat poistettiin vielä tutkielmasta. Tämä tehtiin koska alipainoisia 

osallistujia oli liian pieni lukumäärä muodostaakseen omaa luokkaansa, ja koska 

alipainoisilla on todettu enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta normaalipainoisiin 

verrattuna (14). Siten heidän sisällyttäminen vertailuryhmään olisi voinut aiheuttaa 

harhaa tutkielman analyyseissä. Neljän eri painoryhmän psyykkisen 

kuormittuneisuuden prevalenssit tarkastettiin vielä varmuuden vuoksi: 1. Alipainoiset: 

36,7% 2. Normaalipainoiset: 34,6% 3. Ylipainoiset: 33,4% 4. Lihavat: 37,7%. Tämän 

perusteella alipainoisia ei voitu sisällyttää vertailuryhmään, koska psyykkisen 

kuormittuneisuuden prevalenssi ei vastaa normaalipainoista kategoriaa. Alipainoisten 

poistamisen jälkeen tutkimuspopulaatioksi jää n=4606 henkilöä. Tätä kokonaismäärää 

käytettiin aineistona kaikissa tutkielman analyyseissa. Tässä joukossa osallistujilta 

puuttui vaihtelevasti arvoja vielä taustamuuttujien suhteen, mitkä korvattiin 

luokittelemalla puuttuvat arvot vertailuryhmään. Tämä korvaustapa valittiin koska se 

minimoi taustamuuttujien vaikutusta päämuuttujiin eikä liioittele tuloksia. Jos kaikki 

puuttuvat arvot taustamuuttujista olisi poistettu, aineisto olisi pienentynyt ja voinut 

valikoitua liikaa.  

 

Data-analyysi tehtiin R-studiolla. Sukupuolia tarkasteltiin ensin yhdessä ja sitten 

erikseen, koska sukupuolieroja on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa lihavuuden ja 

psyykkiseen kuormittuneisuuden välisessä yhteydessä(37,38). Myös tässä tutkielmassa 

sukupuolen ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä todettiin merkitsevä yhteys Khiin 

neliötestillä (p-arvo < 0,001). Tämän vuoksi oli kiinnostavaa suorittaa 
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regressioanalyysit naisille ja miehille myös erikseen. Logistisissa regressiomalleissa 

lasketut interaktiotermit sukupuoli*painoindeksi (lihava*naissukupuoli interaktion p-

arvo 0,12, ylipainoinen*naissukupuoli interaktion p-arvo 0,19) ja 

sukupuoli*ruokatottumukset (Melko terveelliset ruokatottumukset*naissukupuoli 

interaktion p-arvo 0,62, epäterveelliset ruokatottumukset*naissukupuoli interaktion p-

arvo 0,78) eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämän perusteella logistisen regression 

saa myös tehdä sukupuolille yhdessä. (54)  

 

Tutkielmassa laskettiin ensin psyykkisen kuormittuneisuuden prevalenssit eri 

muuttujaluokissa. Tästä näkee alustavasti viitteitä eri muuttujien yhteydestä 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Samassa taulukossa selvitettiin Khiin neliötestiä 

käyttäen päämuuttujien ja taustamuuttujien yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen. 

Khiin neliötesti valittiin yhteyksien selvittämiseen, koska se on laajalti käytetty koe 

tutkimuksissa, ja soveltuva tutkimuksiin joissa on kategorisia muuttujia ja iso 

tutkimuspopulaatio (55). Muuttujilla alkoholi (p-arvo 0,11), ja koulutus (p-arvo 0,58) ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä vasteeseen, joten ne jätettiin pois 

regressiomalleista ja taulukosta 2. Ruokatottumukset ja painoindeksi sisällytettiin 

regressioanalyyseihin riippumatta Khiin neliötestin tuloksesta.   

 

Yhteyttä analysoitiin vielä tarkemmin binäärisellä logistisella regressiolla.  Tämä 

analyysimenetelmä on laajalti käytetty epidemiologisessa tutkimuksessa analysoitaessa 

tapahtumia, kun vaste on kaksiluokkainen (esimerkiksi sairas tai terve) (56). Tässä 

tutkielmassa psyykkinen kuormittuneisuus on kaksiluokkainen vastemuuttuja, joten 

menetelmä on tältä osin soveltuva käytettäväksi tutkielmassa. Logistisella 

regressioanalyysillä on mahdollista tarkastella eri taustamuuttujien vaikutusta 

päämuuttujien yhteyteen lisäämällä ne logistisiin regressiomalleihin. Tämän 

ominaisuudeen vuoksi menetelmä soveltuu tutkielman tavotteiden saavuttamiseksi. 

Regressiomallien riippumattomat muuttujat voivat olla sekä dikotomisia että 

kategorisia, ja molempia muuttujatyyppejä voi käyttää samassa mallissa. Tässä 

tutkielmassa painoindeksi ja ruokatottumukset ovat kolmeluokkaisia, ja taustamuuttujat 

dikotomisia tai kolmeluokkaisia, joten ne kaikki ovat regressioanalyysiin sopivia. (56) 
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Mallien rakentamisessa on tärkeä huomioida taustamuuttujat, joilla on todettu vaikutus 

vasteeseen. Samalla on vältettävä mallien ylivakiointia. Tässä tutkielmassa päätin 

tutkivani ruokatottumusten ja painoindeksin yhteyttä vasteeseen, joten aloitin 

muodostamalla mallin 1, jossa on vain tarkasteltava riippumaton muuttuja, ikä, 

sukupuoli ja vaste. Tämän jälkeen rakensin kolme eri mallia (mallit 2-4) lisäämällä 

taustamuuttujia kumulatiivisesti ryhmittäin malleihin. Monien muuttujien vaikuttaessa 

tutkittavaan yhteyteen tein lopulliset taulukot ilman tyhjää mallia, koska se ei vielä anna 

merkityksellistä tietoa tutkittavasta yhteydestä. Mallissa 1 ikä ja sukupuoli vakioidaan, 

mallissa 2 sosiodemografiset tekijät (siviilisääty, taloudellinen tilanne, sosiaaliset 

suhteet), mallissa 3 terveyskäyttäytyminen (uni, humalanhakuinen juominen, fyysinen 

aktiivisuus) ja mallissa 4 Fyysinen terveys (koettu terveys, kipu). Mallista 4 jätetään 

pois ”krooninen sairaus/haittaava vamma”, koska se ei ole riippumaton kipu ja koettu 

terveys muuttujista, ja aiheuttaa ylivakiointia. Sukupuolten erillisissä 

regressioanalyyseissä sukupuolen vakiointi jätetään pois. Vertailuryhmän valinta 

vaikuttaa myös regressiomallien tulkintaan kyseiselle muuttujalle. Tämän vuoksi 

valitsin painoindeksin vertailuryhmäksi normaalipainoisen ryhmän, ja ruokatottumusten 

vertailuryhmäksi terveellisten ruokatottumusten ryhmän. (56) 

 

Regressioanalyysin tulokset esitetään vetosuhteina (OR=odds ratio) ja 95% 

luottamusväleinä. Vetosuhde kertoo eri muuttujien yhteydestä vasteeseen. Jos 

vetosuhde on > 1, huomioitu muuttuja suurentaa vasteen todennäköisyyttä 

vertailuryhmään verrattuna. Jos vetosuhde on 1 riippumaton muuttuja ei vaikuta 

todennäköisyyteen, ja jos vetosuhde on < 1 muuttuja pienentää todennäköisyyttä.  

Luottamusväli (CI) kertoo 95% todennäköisyydellä mihin haarukkaan vetosuhde 

todellisuudessa sijoittuu. Leveä luottamusväli kertoo että vetosuhde on epätarkka. 

Yhteyksien tilastollinen merkitsevyys esitetään vielä logistisen regression p-arvoilla 

leipätekstissä. (57) 
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5 Tulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkielman analyysien tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa 

käydään läpi aineiston ominaisuuksia ja jakaumia. Seuraavassa alaluvussa kuvataan 

riippumattomien muuttujien yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuden prevalenssin ja 

Khiin neliötestin avulla. Kolmessa viimeisessä alaluvussa kuvataan logististen 

regressioanalyysien tulokset. Ensin tarkastellaan painoindeksin ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteyttä koko kohortissa, sekä miesten ja naisten kohorteissa. 

Seuraavaksi tarkastellaan samaan tapaan ruokatottumusten yhteyttä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen, ja viimeiseksi ruokatottumusten yhetyttä vasteeseen eri 

painoryhmissä.  

 

Taulukko 1: Aineiston jakauma.  

                                                                                     Kaikki                  Naiset                 Miehet 

Muuttuja n (%) n (%) n (%) 

 Kaikki 4606 (100) 3659 (100) 947 (100) 

    

Ikä    

19-29 1449 (32) 1193 (33) 256 (27) 

30-34 1576 (34) 1257 (34) 319 (34) 

35-40 1581 (34) 1209 (33) 372 (39) 

    

Koulutus    

Ylioppilastutkinto/ammatillinen tutkinto tai 

alempi koulutustaso 

1530 (33) 1129 (31) 401 (42) 

Kandidaatin tutkinto/ammattikorkeakoulu 

tutkinto tai korkeampi koulutus 

3076 (67) 2530 (69) 546 (58) 

    

Siviilisääty    

Avoliitto/naimisissa 3070 (67) 2395 (66) 675 (71) 

Naimaton/eronnut/leski 1536 (33) 1264 (35) 272 (29) 

    

Taloudellinen tilanne    

Hyvä taloudellinen tilanne 3598 (78) 2856 (78) 742 (78) 

Taloudellisia vaikeuksia 1008 (22) 803 (22) 205 (22) 

    

Sosiaaliset suhteet    

Tyydyttämättömät sosiaaliset suhteet 1087 (24) 793 (22) 294 (31) 

Tyydyttävät sosiaaliset suhteet 3519 (76) 2866 (78) 653 (69) 

    

Ruokatottumukset    

Epäterveellinen  1198 (26) 870 (24) 328 (35) 

Melko terveellinen 2055 (45) 1612 (44) 443 (47) 

Terveellinen  1353 (29) 1177 (32) 176 (19) 

    

Uni    

Tarpeeksi unta 3080 (67) 2424 (66) 656 (69) 

Liian vähän unta 1526 (33) 1235 (34) 291 (31) 
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Alkoholi    

Raitis 413 (9) 354 (10) 59 (6) 

Satunnainen alkoholinkäyttö 2905 (63) 2434 (67) 471 (50) 

Viikottainen/päivittäinen alkoholinkäyttö 1288 (28) 871 (24) 417 (44) 

    

Humalahakuinen juominen    

Ei  3516 (76) 2981 (82) 535 (57) 

Kyllä 1090 (24) 678 (19) 412 (44) 

    

Fyysinen aktiivisuus    

Passiivinen 420 (9) 326 (9) 94 (10) 

Aktiivinen  4186 (91) 3333 (91) 853 (90) 

    

Sairaus/haittaava vamma    

Ei sairautta tai haittaavaa vammaa 3207 (70) 2512 (69) 695 (73) 

Sairaus/vamma joka ei rajoita normaaliia 

elämää 

787(17) 639 (18) 148 (16) 

Sairaus/vamma joka rajoittaa normaalia 

elämää 

612 (13) 508 (14) 104 (11) 

    

Koettu terveys    

Hyvä 4111 (89) 3265 (89) 846 (89) 

Huono 495 (11) 394 (11) 101 (11) 

    

Kipu    

Ei kipua 2659 (58) 2043 (56) 616 (65) 

Akuutti kipu  1044 (23) 874 (24) 170 (18) 

Krooninen kipu  903 (20) 742 (20) 161 (17) 

    

Painoindeksi    

Normaalipainoinen 2692 (58) 2251 (62) 441 (47) 

Ylipainoinen 1241 (27) 870 (24) 371 (39) 

Lihava 673 (15) 538 (15) 135 (14) 

    

Psyykkinen kuormittuneisuus     

Ei  3007 (65) 2313 (63) 694 (73) 

Kyllä 1599 (35) 1346 (37) 253 (27) 

 

5.1 Aineiston jakauma  

Taulukko 1 havainnollistaa aineiston jakaumaa. Osallistujien kokonaismäärä puuttuvien 

arvojen poistamisen jälkeen oli n=4606, joista 3659 (79% kokonaismäärästä) oli naisia 

ja 947 (21% kokonaismäärästä) oli miehiä. Ikäjakaumat koko kohortissa ja naisten 

kohortissa olivat melko tasaiset. Miesten kohorttia tarkastellessa nuoria 19-29 vuotiaita 

miehiä oli vähemmän (27%) ja vanhempia 35-40 vuotiaita selkeästi enemmän (39%). 

Kaksi kolmasosaa osallistujista koko kohortissa oli korkeakoulutettuja (67%). 

Sukupuolien kohortteja tarkastellessa pienempi osa miehistä (58%) oli 

korkeakoulutettuja naisiin (69%) verrattuna. Siviilisäädyn jakauma oli sukupuolten 

välillä suhteellisen tasainen, ja kaksi kolmasosaa koko kohortista oli naimisissa tai 
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avoliitossa. Tyydyttävät sosiaaliset suhteet omasi 76% osallistujista. Pienemmällä osalla 

miehistä (69%) oli tyydyttävät sosiaaliset suhteet naisiin (78%) verrattuna.  

 

Ruokatottumusten suhteen terveelliset ruokatottumukset omasi 29% osallistujista, melko 

terveelliset ruokatottumukset 45% ja epäterveelliset ruokatottumukset 26%. 

Sukupuolijakaumaa tarkastellessa suuremmalla osalla naisista oli terveelliset 

ruokatottumukset (32%) miehiin verrattuna (19%). Miehistä useammalla 

ruokatottumukset olivat epäterveelliset kuin naisilla (24% naisista, 35% miehistä). 

Sukupuolten erillisissä kohorteissa alkoholin päivittäinen tai viikottainen käyttö oli 

yleisempää miehillä (naisilla 24%, miehillä 44%). Humalahakuista juomista esiintyi 24 

prosentilla koko kohortin osallistujista, ja oli yleisempää miehillä kuin naisilla (miehillä 

44%, naisilla 19%).  

 

Akuuttia kipua raportoi 23% osallistujista, ja kroonista kipua 20%. Suurempi osa 

naisista ilmoitti kokevansa akuuttia kipua (naiset 24% miehet 18%) sekä kroonista kipua 

(naiset 20%, miehet 17%) miehiin verrattuna. Tutkimuspopulaatiosta 58% oli 

normaalipainoisia, 27% ylipainoisia ja 15% lihavia. Suurempi osa miehistä oli 

ylipainoisia (naisista 24%, miehistä 39%) naisiin verrattuna, mutta lihavien osuus 

molemmissa sukupuolikohorteissa oli samaa luokkaa. Psyykkistä kuormittuneisuutta 

koki 35% koko tutkimusjoukosta. Suurempi osa naisista koki psyykkistä 

kuormittuneisuutta miehiin verrattuna (naisista 37%, miehistä 27%).  

 

5.2 Riippumattomien muuttujien yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen 

Taulukossa 2 kuvataan psyykkisen kuormittuneisuuden esiintyvyyttä eri 

taustamuuttujien luokissa. Prevalenssit laskettiin ensin koko kohortille ja sitten naisille 

ja miehille erikseen. Sukupuolia verrattaessa naisilla esiintyy enemmän psyykkistä 

kuormittuneisuutta miehiin verrattuna (37% vs 27%). Ikäryhmittäin 19-29 vuotiailla oli 

suurempi esiintyvyys psyykkistä kuormittuneisuutta muihin ikäryhmiin verrattuna (19-

29 vuotiailla 38%, 30-34 vuotiailla 34% ja 35-40 vuotiailla 32%). Tämä prevalenssin 

ikäjakauma päti myös naisten kohortissa mutta ei miehillä. Iän yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen oli merkitsevä koko kohortissa (p = 0,002) ja naisilla (p = 0,001) 

muttei miehillä (p = 0,94). 
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Avoliitossa tai avioliitossa olevilla henkilöillä on tilastollisesti merkitsevästi vähemmän 

psyykkistä kuormittuneisuutta kaikissa ryhmissä (koko kohortin, naisten ja miesten p-

arvo < 0,001). Taloudellisella tilanteella on myös merkitsevä yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen kaikissa ryhmissä (p-arvo < 0,001), siten että taloudellisista 

vaikeuksista kärsivillä on suurempi prevalenssi psyykkistä kuormittuneisuutta. 

Tyydyttämättömät sosiaaliset suhteet lisäävät psyykkisen kuormittuneisuuden 

prevalenssia, ja yhteys on tilastollisesti merkitsevä naisilla ja koko kohortilla (p-arvo > 

0,001), mutta ei miehillä (p-arvo = 0,76).  

 

Terveyskäyttäytymiseen liittyvistä muuttujista vähäisellä unella ja alkoholin 

väärinkäytöllä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen 

kaikissa ryhmissä (unen suhteen p-arvo < 0,001 kaikissa ryhmissä, alkoholin 

väärinkäytön suhteen p-arvo < 0,001 naisilla ja koko kohortilla, miehillä p-arvo < 0,01). 

Fyysisellä inaktiivisuudella oli merkitsevä yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen vain 

koko kohortissa muttei naisilla tai miehillä erikseen (koko kohortin p-arvo 0,04).  

 

Somaattiseen terveyteen liittyvissä muuttujissa sekä subjektiivisesti huono koettu 

terveys että pitkä- ja lyhytaikaiskipu olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

vasteeseen miehillä, naisilla ja koko kohortilla (p-arvo < 0,001). Sairaus/haittaava 

vamma lisäsi myös merkitsevästi psyykkistä kuormituneisuutta kaikissa ryhmissä (p-

arvo < 0,001). Prevalensseista näkee kuitenkin tarkemmin että sairaus/vamma joka 

rajoittaa normaalia elämää on psyykkistä kuormittuneisuutta lisäävä tekijä (noin 32% 

kahdessa ensimmäisessä luokassa versus 54% kyseisessä luokassa). Tässäkin 

muuttujassa näkyi sukupuoliero, koska sairaus/haittaava vamma joka ei vaikuttanut 

normaaliin elämään lisäsi psyykkisen kuormittuneisuuden prevalenssia vain miehillä.  

 

Epäterveellisillä ruokatottumuksilla oli merkitsevä yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen koko kohortissa (p = 0,05) ja naisilla (p = 0,04), muttei miehillä (p 

= 0,21). Kaikissa ryhmissä prevalensseissa näkyi kuitenkin psyykkisen 

kuormittuneisuuden lisääntymistä epäterveellisillä ruokatottumuksilla. Painoindeksillä 

puolestaan ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen 

missään ryhmässä. Prevalensseista näkyi että koko kohortissa ja naisten kohortissa 
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psyykkinen kuormittuneisuus on yleisempää lihavilla kuin normaalipainoisilla. Miesten 

kohortin esiintyvyyksistä ilmenee vastakkainen ilmiö: psyykkistä kuormittuneisuutta 

esiintyy enemmän normaalipainoisilla kuin ylipainoisilla ja lihavilla osallistujilla.  

 

Taulukko 2: Psyykkisen kuormittuneisuuden prevalenssi muuttujien eri luokissa. Toisessa sarakkeessa 

ristiintaulukointi riippumattomista muuttujista psyykkistä kuormittuneisuutta vastaan.  

                                                                    Kaikki                               Naiset                              Miehet 

Muuttuja 

 

prevalenssi 

(%) 

p-arvo  prevalenssi 

(%) 

p-arvo  prevalenssi 

(%) 

p-arvo  

Kaikki 35  37  27  

       

Ikä  0,001  < 0,001  0,97 

19-29 38  41  26  

30-34 34  36  27  

35-40 32  34  27  

       

Siviilisääty  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Avoliitto/naimisissa 32  35  23  

Naimaton/eronnut/leski 40  41  35  

       

Taloudellinen tilanne  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Hyvä taloudellinen tilanne 31  33  24  

Taloudellisia vaikeuksia 49  51  38  

       

Sosiaaliset suhteet  < 0,001  < 0,001  0,76 

Tyydyttämättömät 

sosiaaliset suhteet 

41  46  28  

Tyydyttävät sosiaaliset 

suhteet 

33  34  26  

       

Ruokatottumukset  0,05  0,04  0,21 

Epäterveellinen  35  38  28  

Melko terveellinen 36  38  28  

Terveellinen 32  34  21  

       

Uni  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Tarpeeksi unta 26  29  18  

Liian vähän unta 52  53  47  

       

Humalahakuinen 

juominen 

 < 0,001  < 0,001  0,01 

Ei  33  35  24  

Kyllä 41  46  31  

       

Fyysinen aktiivisuus  0,04  0,10  0,19 

Passiivinen 39  41  33  

Aktiivinen  34  36  26  

       

Sairaus/haittaava vamma  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Ei sairautta tai haittaavaa 

vammaa 

32  34  22  
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Sairaus/vamma joka ei 

rajoita normaalia elämää 

32  33  30  

Sairaus/vamma joka 

rajoittaa normaalia elämää 

54  54  56  

       

Koettu terveys  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Hyvä 30  32  22  

Huono 71  73  63  

       

Kipu  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Ei kipua 28  30  22  

Akuutti kipu  42  44  31  

Krooninen kipu  46  47  41  

       

Painoindeksi   0,15  0,08  0,40 

Normaalipainoinen 35  36  29  

Ylipainoinen 33  37  25  

Lihava 38  41  25  

 

 

5.3 Painoindeksin yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen 

Taulukot 3, 4 ja 5 kuvaavat logistisen regression tuloksia eri henkilöryhmille. 

Painoindeksin yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen tarkasteltiin koko kohortissa 

sekä miehillä ja naisilla erikseen. Kaikissa regressioanalyyseissä tehtiin neljä mallia, 

joissa taustamuuttujia kumulatiivisesti lisätään malleihin. Muuttujat jotka ovat mukana 

malleissa näkyvät taulukoiden alta.  

 

Koko kohortin regressioanalyysissä lihavilla oli suurempi todennäköisyys psyykkiselle 

kuormittuneisuudelle normaalipainoisiin verrattuna mallissa 1 (OR 1,19 lihavilla, p-

arvo = 0,05). Yhteys tosin hävisi malleissa 2 ja 3. Mallissa 4 ylipainoisilla ja lihavilla 

oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta 

normaalipainoisiin verrattuna (OR 0,84 ja p-arvo = 0,03 ylipainoisille, OR 0,72 ja p-

arvo = 0,002 lihaville).  

 

Naisilla lihavien osallistujien psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyys oli 

merkittävästi korkeampi normaalipainoisiin verrattuna mallissa 1(OR 1,29, p-arvo = 

0,01). Ylipainoisilla yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen ei ollut merkitsevä. Eri 

taustamuuttujien vakioinnin myötä yhteys hävisi myös lihavilla naisilla malleissa 2-3. 

Mallissa 4 painoindeksillä ja psyykkisellä kuormittuneisuudella oli käänteinen yhteys 
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(ylipainoisten OR 0,86 ja p-arvo = 0,11, lihavilla OR 0,79 ja p-arvo = 0,03). Lihavilla 

suojaava yhteys oli tilastollisesti merkitsevä.  

 

Miehillä yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen oli käänteinen kaikissa malleissa, ja 

taustamuuttujien vakiointi lisäsi suojaavaa yhteyttä. Suojaava vaikutus oli tilastollisesti 

merkitsevä lihavilla miehillä mallissa 4 (OR 0,48, p-arvo = 0,007). Myös ylipainoisilla 

miehillä yhteys oli lähellä merkitsevyystasoa mallissa 4 (OR 0,71 , p-arvo = 0,05).  

 

5.4 Ruokatottumusten yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen 

Epäterveelliset ruokatottumukset lisäsivät psyykkistä kuormittuneisuutta koko 

kohortissa mallissa 1 (OR 1,21, p-arvo = 0,03). Melko terveelliset ruokatottumukset 

lisäsivät myös psyykkistä kuormittuneisuutta, mutta yhteys ei yltänyt tilastolliselle 

merkitsevyystasolle (OR 1,23, p-arvo = 0,06). Epäterveellisten ruokatottumusten yhteys 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen hävisi mallissa 2. Melko terveellisten 

ruokatottumusten yhteys vasteeseen säilyi lähellä tilastollista merkitsevyystasoa 

mallissa 2 (OR 1,15, p-arvo = 0,07). Malleissa 3 ja 4 yhteys heikkeni entisestään, eikä 

ruokatottumuksilla ollut yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen. 

 

Naisten erillisessä analyysissä epäterveelliset ja melko terveelliset ruokatottumukset 

lisäsivät psyykkistä kuormittuneisuutta mallissa 1. Melko terveelliset ruokatottumukset 

(OR 1,20, p-arvo = 0,02) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen, ja epäterveellisten ruokatottumusten yhteys oli lähellä 

merkitsevyystasoa (OR 1,18, p-arvo = 0,08). Sosiodemografisten taustamuuttujien ja 

terveyskäyttäytymisen vakiointi heikensi yhteyttä. Mallissa 4, kun fyysinen 

terveydentila on otettu huomioon ruokatottumuksilla ei näyttänyt olevan yhteyttä 

psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyteen.   

 

Miehillä melko terveelliset (OR 1,48, p-arvo = 0,06) ja epäterveelliset ruokatottumukset 

(OR 1,45, p-arvo = 0,09) lisäsivät psyykkistä kuormittuneisuutta mallissa 1. Yhteys ei 

tosin yltänyt tilastolliselle merkitsevyystasolle. Mallissa 2 ja 3 yhteys heikkeni, mutta 

OR arvoissa näkyi vielä psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyden 

lisääntymistä epäterveellisillä ja melko terveellisellä ruokatottumuksilla. Fyysisen 
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terveyden vakioinnin myötä ruokatottumuksilla ei enää näyttänyt olevan yhteyttä 

psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyteen.  

 

5.5      Ruokatottumusten yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen eri painoryhmissä 

Koko kohortissa normaalipainoisilla ruokatottumukset eivät tilastollisesti merkitsevästi 

olleet yhteydessä psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyteen taustamuuttujien 

vakioinnin jälkeen. Mallissa 1 vetosuhde lisäsi todennäköisyyttä vasteelle melko 

terveellisillä ja epäterveellisillä ruokatottumuksilla, ja yhteydet olivat lähellä 

merkitsevyystasoa (Melko terveelliset ruokatottumukset OR  1,19 ja p-arvo = 0,06 , 

Epäterveelliset ruokatottumukset OR 1,23 ja p-arvo = 0,07 ).Vaikutus kuitenkin hävisi 

taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Ylipainoisella painoryhmällä ruokatottumukset 

eivät tilastollisesti merkitsevästi lisänneet psyykkistä kuormittuneisuutta missään 

mallissa. Mallissa 4 epäterveellisillä ruokatottumuksilla oli puolestaan viitteitä 

suojaavasta vaikutuksesta psyykkistä kuormittuneisuutta kohtaan (OR 0,71 ja p-arvo = 

0,07). Lihavilla vetosuhteet viittasivat siihen että epäterveelliset ja melko terveelliset 

ruokatottumukset lisäisivät psyykkistä kuormittuneisuutta malleissa 1 ja 2. Mallissa 1 

epäterveellisten ruokatottumusten vaikutus oli lähellä tilastollista merkitsevyystasoa 

(Mallissa 1 epäterveellisten ruokatottumusten OR 1,47 ja p-arvo = 0,09). Yhteys 

kuitenkin heikkeni malleissa 3 ja 4 taustamuuttujien vakioinnin jälkeen.  

 

Naisten kohortissa normaalipainoisilla melko terveelliset ruokatottumukset lisäsivät 

psyykkistä kuormittuneisuutta tilastollisesti merkitsevästi mallissa 1 (OR 1,22 ja p-arvo 

= 0,05). Myös epäterveellisten ruokatottumusten yhteys psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen oli lähellä merkitsevyystasoa (OR 1,20 ja p-arvo = 0,13 ) 

Sosiodemografisten taustamuuttujien vakiointi heikensi yhteyttä, ja se heikkenee 

edelleen kun terveyskäyttäytyminen ja fyysinen terveys vakioidaan malleissa 3 ja 4. 

Ylipainoisilla naisilla melko terveellisten  ja epäterveellisten ruokatottumusten ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei ollut yhteyttä malleissa 1 ja 2. 

Taustamuuttujien vakioinnin jälkeen malleissa 3 ja 4 epäterveellisen tai melko 

terveellisten ruokatottumusten vaikutus psyykkiseen kuormittuneisuuteen oli suojaava. 

Mallissa 4 epäterveellisten ruokatottumusten suojaava vaikutus oli tilastollisesti 

merkitsevä (OR 0,66 ja p-arvo = 0,05). Lihavilla melko terveelliset ja epäterveelliset 
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ruokatottumukset lisäsivät psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyttä mallissa 1. 

yhteys ei tosin ollut tilastollisesti merkitsevä. Taustamuuttujien vakiointi heikensi 

yhteyttä edelleen.  

 

Miesten kohortissa normaalipainoisilla ei löytynyt yhteyttä ruokatottumusten ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. Ylipainoisten ryhmässä melko terveelliset 

ruokatottumukset lisäsivät psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyttä 

tilastollisesti merkitsevästi mallissa 1 (OR 2,44 ja p-arvo = 0,02). Epäterveellisten 

ruokatottumusten vetosuhde antaa viitteitä samanlaisesta yhteydestä (OR 1,62), mutta 

yhteys ei ole tilastollisesti merkitsevä. Mallissa 2 melko terveellisten ruokatottumusten 

yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen säilyy (OR 2,21 ja p-arvo = 0,04), ja samoin 

myös epäterveellisten ruokatottumusten viitteellinen yhteys vasteeseen (OR 1,57). 

Mallissa 3 tilastollinen merkitsevyys häviää myös melko terveellisten ruokatottumusten 

ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliseltä yhteydeltä. Todennäköisyyden 

lisääntymiseen viittaava vetosuhde säilyy tosin vielä mallissa 4. Lihavilla miehillä 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden 

välillä ei löytynyt. Malleissa 1 ja 2 vetosuhteet viittaavat lisääntyneeseen 

todennäköisyyteen melko terveellisillä ja epäterveellisillä ruokatottumuksilla. 

Taustamuuttujien vakiointi tosin kääntää yhteyden suojaavaksi mallissa 4. Ylipainoisten 

ja lihavien miesten ryhmissä 95% luottamusvälit ovat leveitä, joten tulokset ovat 

epävarmoja ja niitä tulee tulkita varoen.  

 

Taulukko 3: Logistinen regressio päämuttujien yhteydestä vasteeseen sukupuolilla yhdessä. Sen jälkeen 

vielä ruokatottumusten  yhteys vasteeseen painoryhmittäin. 

Sukupuolten 

yhteinen 

kohortti 

 Malli 

1 

 Malli 

2 

 Malli 

3 

 Malli 

4 

 

  OR CI OR CI OR CI OR CI 

Ruokatottumuks

et 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,23 1,06-

1,42 

1,15 0,99-

1,34 

1,09 0,93-

1,27 

1,05 0,89-

1,23 

 Epäterveelli

nen 

1,21 1,02-

1,43 

1,10 0,92-

1,30 

1,00 0,83-

1,19 

0,91 0,76-

1,09 

          

Painoindeksi Normaalipai

noinen 

1,00  1,00  1,00  1,00  
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 Ylipainoinen 1,02 0,89-

1,18 

0,96 0,83-

1,12 

0,95 0,82-

1,11 

0,84 0,72-

0,98 

 Lihava 1,19 1,00-

1,42 

1,03 0,86-

1,23 

0,98 0,81-

1,18 

0,72 0,59-

0,88 

          

Ruokatottumust

en vaikutus eri 

painporyhmissä 

         

 

Normaalipainoin

en 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,19 0,99-

1,44 

1,14 0,94-

1,37 

1,08 0,89-

1,31 

1,08 0,88-

1,35 

 Epäterveelli

nen 

1,23 0,99-

1,53 

1,12 0,89-

1,41 

0,99 0,79-

1,25 

0,94 0,74-

1,20 

          

Ylipainoinen Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,21 0,91-

1,62 

1,14 0,85-

1,54 

1,01 0,74-

1,37 

0,94 0,68-

1,30 

 Epäterveelli

nen 

1,00 0,72-

1,39 

0,92 0,66-

1,29 

0,80 0,56-

1,13 

0,71 0,49-

1,02 

          

Lihava Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,37 0,89-

2,10 

1,28 0,83-

1,97 

1,17 0,74-

1,84 

1,04 0,65-

1,67 

 Epäterveelli

nen 

1,47 0,94-

2,28 

1,38 0,88-

2,17 

1,25 0,78-

2,00 

1,12 0,68-

1,83 

Malli 1: ikä+sukupuoli vakioidaan 

Malli 2: Malli1+sosiodemografiset tekijät 

Malli 3: Malli 2+terveyskäyttäytyminen 

Malli 4: Malli 3+somaattinen terveys 

 

Taulukko 4: Logistinen regressio päämuttujien yhteydestä vasteeseen naisilla. Sen jälkeen vielä 

ruokatottumusten yhteys vasteeseen painoryhmittäin. 

Naiset  Malli 

1 

 Malli 

2 

 Malli 

3 

 Malli 

4 

 

  OR CI OR CI OR CI OR CI 

Ruokatottumuks

et 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,20 1,02-

1,40 

1,12 0,96-

1,32 

1,08 0,91-

1,27 

1,04 0,88-

1,23 

 Epäterveelli

nen 

1,18 0,98-

1,41 

1,07 0,89-

1,29 

0,98 0,81-

1,19 

0,90 0,74-

1,10 

          

Painoindeksi Normaalipai

noinen 

1,00  1,00  1,00  1,00  

 Ylipainoinen 1,08 0,92-

1,27 

0,98 0,83-

1,16 

0,98 0,82-

1,16 

0,86 0,72-

1,03 

 Lihava 1,29 1,06-

1,56 

1,09 0,89-

1,33 

1,04 0,84-

1,28 

0,79 0,63-

0,98 

          

Ruokatottumust

en vaikutus eri 

painporyhmissä 
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Normaalipainoin

en 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,22 1,00-

1,49 

1,17 0,95-

1,43 

1,15 0,93-

1,41 

1,13 0,92-

1,40 

 Epäterveelli

nen 

1,20 0,95-

1,53 

1,10 0,86-

1,41 

1,03 0,80-

1,33 

1,00 0,77-

1,30 

          

Ylipainoinen Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,02 0,74-

1,41 

0,99 0,71-

1,38 

0,89 0,63-

1,26 

0,84 0,58-

1,20 

 Epäterveelli

nen 

0,91 0,63-

1,32 

0,83 0,56-

1,22 

0,74 0,49-

1,11 

0,66 0,43-

1,00 

          

Lihava Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,37 0,86-

2,16 

1,26 0,79-

2,00 

1,19 0,74-

1,93 

1,11 0,67-

1,83 

 Epäterveelli

nen 

1,41 0,87-

2,27 

1,33 0,82-

2,17 

1,21 0,73-

2,00 

1,12 0,66-

1,89 

Malli 1: ikä vakioidaan 

Malli 2: Malli1+sosiodemografiset tekijät 

Malli 3: Malli 2+terveyskäyttäytyminen 

Malli 4: Malli 3+somaattinen terveys 

 

Taulukko 5: Logistinen regressio päämuttujien yhteydestä vasteeseen miehillä. Sen jälkeen vielä 

Ruokatottumusten yhteys vasteeseen painoryhmittäin. 

Miehet  Malli 

1 

 Malli 

2 

 Malli 

3 

 Malli 

4 

 

  OR CI OR CI OR CI OR CI 

Ruokatottumuks

et 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,48 0,98-

2,26 

1,38 0,90-

2,11 

1,17 0,75-

1,82 

1,10 0,70-

1,73 

 Epäterveelline

n 

1,45 0,94-

2,25 

1,32 0,85-

2,06 

1,10 0,69-

1,75 

0,95 0,59-

1,54 

          

Painoindeksi Normaalipaino

inen 

1,00  1,00  1,00  1,00  

 Ylipainoinen 0,81 0,59-

1,11 

0,87 0,63-

1,20 

0,82 0,58-

1,15 

0,71 0,50-

1,00 

 Lihava 0,83 0,54-

1,29 

0,78 0,50-

1,24 

0,78 0,49-

1,25 

0,48 0,28-

0,82 

          

Ruokatottumust

en vaikutus eri 

painporyhmissä 

         

 

Normaalipainoin

en 

Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,05 0,59-

1,87 

0,99 0,55-

1,78 

0,93 0,50-

1,75 

0,93 0,49-

1,75 

 Epäterveelline

n 

1,32 0,72-

2,45 

1,27 0,67-

2,40 

1,12 0,57-

2,21 

0,88 0,43-

1,79 

          

Ylipainoinen Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  
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 Melko 

terveellinen 

2,44 1,18-

5,02 

2,21 1,05-

4,63 

1,79 0,83-

3,84 

1,76 0,79-

3,89 

 Epäterveelline

n 

1,62 0,75-

3,46 

1,57 0,72-

3,41 

1,25 0,56-

2,79 

1,19 0,52-

2,77 

          

Lihava Terveellinen 1,00  1,00  1,00  1,00  

 Melko 

terveellinen 

1,40 0,40-

4,88 

1,34 0,37-

4,82 

0,65 0,15-

2,70 

0,43 0,09-

1,97 

 Epäterveelline

n 

1,85 0,54-

6,36 

1,69 0,48-

5,93 

1,16 0,30-

4,51 

0,83 0,20-

3,50 

Malli 1: ikä vakioidaan 

Malli 2: Malli1+sosiodemografiset tekijät 

Malli 3: Malli 2+terveyskäyttäytyminen 

Malli 4: Malli 3+somaattinen terveys 
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6 Pohdinta   

6.1 Päätulokset ja tulosten tulkinta 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ruokatottumusten ja painoindeksin yhteyttä 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden 

yhteyttä katsottiin vielä tarkemmin normaalipainoisten, ylipainoisten ja lihavien 

painoryhmien sisällä. Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyden 

eroavaisuuksia eri painoryhmissä ei ole aiemmin tutkittu. Tutkielman toisina tavoitteina 

selvitettiin miten taustamuuttujat vaikuttavivat kyseisiin yhteyksiin, ja oliko yhteyksien 

välillä sukupuolieroja. Hypoteesina oletin, että ylipainoisilla ja lihavilla olisi enemmän 

psyykkistä kuormittuneisuutta normaalipainoisiin verrattuna. Oletin myös että 

epäterveelliset ja melko terveelliset ruokatottumukset lisäisivät psyykkistä 

kuormittuneisuutta. Painoryhmien kohdalla oletin että epäterveelliset ruokatottumukset 

lisäisivät psyykkistä kuormittuneisuutta eniten normaalipainoisessa ja ylipainoisessa 

kategoriassa.    

 

Tässä tutkielmassa painoindeksi ei lisännyt psyykkistä kuormittuneisuutta. Sukupuolten 

yhteisessä kohortissa mallissa 1 lihavuus lisäsi psyykkistä kuormittuneisuutta. 

Taustamuuttujien vakioinnin jälkeen korkeamman painoindeksin vaikutus psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen muuttui puolestaan suojaavaksi. Naisilla painoindeksi lisäsi ensin 

merkitsevästi psyykkistä kuormittuneisuutta lihavilla, mutta taustamuuttujien 

vakioinnin jälkeen tämäkin yhteys muuttuu suojaavaksi. Miehillä ylipainoisten ja 

lihavien todennäköisyys psyykkiselle kuormittuneisuudelle oli pienempi 

normaalipainoisiin verrattuna kaikissa malleissa. Tämä on hypoteesin vastainen tulos, 

joka on ristiriidassa suurimman osan aikaisemman kirjallisuuden kanssa (24,25). Tosin 

muutama muukin tutkimus on päätynyt samaan tulokseen ettei painoindeksin ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välissä olisi suoraa yhteyttä (22). Tämän poikkeavan 

tuloksen voisi aiheuttaa menetelmälliset syyt, tai kohortin ominaisuuksiin liittyvät syyt. 

Tässä tutkielmassa aiempaa suurempi määrä taustamuuttujia vakioitiin aiempaan 

kirjallisuuteen verrattuna. Tämäkin voi olla syynä yhteyden puuttumiseen. 
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Painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteydelle on esitetty monta selitystä, 

ja sen kausaliteetista ei vielä olla täysin yksimielisiä. Iso-Britanniassa tehty mendel-

satunnaistettu geneettinen tutkimus totesi että lihavuus todennäköisesti aiheuttaa 

masennusoireita, mutta mahdollisuutta kausaliteetin kaksisuuntaisuudesta ei haluttu 

poissulkea (58). Fyysinen terveys toimii mahdollisena linkkinä lihavuuden ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. On todettu että lihavilla on suurempi 

todennäköisyys saada nivelsairauksia, kroonista kipua, uniongelmia sekä sydän- ja 

keuhkosairauksia. Nämä terveysongelmat aiheuttavat kipua ja huolta, ja kivun on 

todettu vaikuttavan negatiivisesti psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Sairaudet usein 

myös immobilisoivat henkilön niin, että hänen on lopetettava tai vähennettävä 

työntekoa ja muita aktiviteetteja. Nämä aktiviteetit ovat tärkeitä henkilön elämänlaadun 

kannalta, ja kun henkilöt eivät enään voi toteuttaa itseään mieliala laskee. (59) Selitys 

yhteyden puuttumiselle tässä tutkielmassa voisi osittain johtua kroonisen kivun ja 

fyysinen terveyden vakioimisesta mallissa 4. Täten fyysisen terveyden välittävää 

yhteyttä ei huomioida. Toinen mahdollinen selitys on että fyysisen terveyden mittarina 

käytetty koettu terveys aiheuttaa liikaa vakiointia analyyseissä. Tosin jo ennen fyysisen 

terveyden vakiointia yhteyttä painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei 

löytynyt.  

 

Toinen mahdollinen mekanismi, jolla lihavuus aiheuttaa psyykkistä kuormittuneisuutta 

on painosyrjintä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu negatiivisia asenteita lihavia 

kohtaan, ja heitä kiusataan enemmän kuin normaalipainoisia henkilöitä. Tämän 

painosyrjinnän on todettu aiheuttavan psyykkistä kuormittuneisuutta. Lihavilla 

henkilöillä on usein myös negatiivisempi minäkuva normaalipainoisiin verraatuna. 

Tämä itsekriittisyys voi puolestaan vaikeuttaa lihavien henkilöiden mahdollisuuksia 

nauttia muiden ihmisten seurasta ja muodostaa ihmissuhteita. Negatiivinen minäkuva ja 

epäonnistumisen tunne voivat myös itsessään lisätä psyykkistä kuormittuneisuutta. (59) 

Tämän tutkielman poikkeava tulos voisi potentiaalisesti johtua siitä, ettei Suomesssa 

syrjitä lihavia samassa mittakaavassa kuin muissa maissa. Suomessa ihmiset ovat 

mahdollisesti keskimäärin kohteliaampia ja vähemmän suorasanaisia toisiin maihin 

verrattuna, jolloin lihavia ei syrjitä tai kiusata yhtä avoimesti. Suomalaisissa kouluissa 

työskennellään myös paljon koulukiusaamista vastaan. Koulussa opetettu suvaitseva 

asenne luultavasti seuraa kansalaisia aikuiselämään, ehkäisten kiusaamista myös 
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nuorilla aikuisilla. Täten suomalaisilla ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä ei kehittyisi 

samassa mittakaavassa psyykkistä kuormittuneisuutta painosyrjinnän takia. Toinen 

mahdollinen selitys on että lihavuus nykyisin on niin tavallista, etteivät lihavat enää koe 

itseään epänormaaleiksi ja koe huonoa minäkuvaa/syrjintää painonsa takia.  

 

Lihavuuden ja psyykkisen kuormittuneisuuden välinen yhteys on aiemmissa 

tutkimuksissa selittynyt tunnesyömisellä ja syömishäiriöillä. On todettu että 

ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä esiintyy enemmän sekä tunnesyömistä, että eri 

syömishäiriöitä (bulimia, yösyönti, ahmintahäiriö) normaalipainoisiin verrattuna. 

Psyykkisen kuormittuneisuuden todettiin myös lisäävän syömishäiriöitä, kun ihmiset 

vaimensivat negatiivisia tunteita syömällä. Tämä puolestaan johti lihavuuteen 

osallistujilla. Yhteys on täten kaksisuuntainen ja yhteyden välittäjänä toimisi 

syömishäiriöt. (60,61) Tässä tutkielmassa ei kartoitettu esiintyykö osallistujilla 

syömishäiriöitä. Yhteyden puuttuminen tässä tutkielmassa voisi mahdollisesti johtua 

siitä, että tämän kohortin ylipainoisilla ja lihavilla osallistujilla ylipaino pienemmissä 

määrin johtuu yllä mainituista syömishäiriöistä. Ylipaino johtuu mahdollisesti tämän 

tutkielman kohortilla suuremmassa määrin länsimaisten elämäntapojen epäterveellisistä 

ruokatottumuksista ja genetiikasta. Täten osallistujat eivät samalla tavalla ehkä koe 

syyllisyyttä syömisestään ja ylipainostaan, eikä yhteyttä psyykkiseen 

kuormittuneisuuten siten ole yllä mainitulla mekanismilla syömishäiriöiden kautta.  

 

Tutkielman yhtenä tavoitteena oli kartoittaa painoindeksin ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteyden sukupuolieroja. Aiemmissa tutkimuksissa painoindeksin 

on todettu lisäävän psyykkistä kuormittuneisuutta vain naisilla (24,25). Suomalainen 

kaksoistutkimus nuorilla aikuisilla totesi puolestaan että painoindeksin ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden välillä ei ollut yhteyttä naisilla, ja miehillä yhteys oli suojaava. 

Tämä perusteltiin sillä että miesten kehoideaali on tiedetysti olla vähän isokokoisempia, 

jolloin pieni ylipaino ei haittaa miehiä. Naisten kohdalla he perustelivat yhteyden 

puuttumisen sillä että psyykkinen kuormitus joko aiheuttaa painonnousua tai -laskua 

naisilla joilla ei ole syömishäiriöitä. Siten psyykkisestä kuormittavuudesta kärsiviä 

naisia löytyy kaikista painoluokista. Sukupuolierojen uskottiin riippuvan miesten ja 

naisten kehoideaalien erilaisuuksista, ja siitä ettei kehoideaaleilla ole yhtä suurta 

vaikutusta miehiin naisiin verrattuna. (14) Tämän tutkielman tulos oli yhtenäinen 
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kyseisen suomalaisen tutkielman kanssa, mikä voisi viitata siihen, että tässäkin 

kohortissa yhteyden puuttuminen johtuisi samoista syistä.  

 

Myös toisessa artikkelissa painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteys 

perusteltiin kehoideaalien tavoittelemisella. Naisten kehoideaali painottuu hoikkuuden 

idealisointiin, kun taas miesten toivotaan olevan lihaksikkaampia (62). Tämän vuoksi 

isomman painoindeksin omaavat miehet eivät välttämättä koe ylipainoaan negatiivisena, 

ainakin jos osa painosta on lihasta. Naisilla puolestaan lihavuus ja siitä johtuva 

negatiivinen kehonkuva aiheuttavat syyllisyyden tunnetta ja psyykkistä 

kuormittuneisuutta (62). Naisilla on myös isompi sosiaalinen ulkonäköpaine miehiin 

verrattuna, koska miesten ulkonäköä ei arvostella yhtä paljon kuin naisten (62). Tämän 

vuoksi naisilla ja koko kohortilla esiintyi viitteitä yhteydestä painoindeksin ja 

psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. Miehillä puolestaan samaa ei todettu ja yhteys 

oli viitteellisesti suojaava.  

  

Tässä tutkielmassa ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei 

todettu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä regressioanalyyseissä taustamuuttujien 

vakioinnin jälkeen. Sekä koko kohortin analyysissä, että miesten ja naisten omissa 

analyyseissä epäterveelliset ja melko terveelliset ruokatottumukset vaikuttivat ensin 

lisäävän psyykkistä kuormittuneisuutta malleissa 1 ja 2, mutta hävisi malleissa 3 ja 4. 

Tämä on hypoteesin vastainen tulos, ja ristiriidassa aiemman kirjallisuuden kanssa 

(16,17). Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei myöskään 

ilmennyt sukupuolieroja.  

 

Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyden on ajateltu riippuvan eri 

ruokatuotteiden vaikutuksesta aivojen aineenvaihduntaan (63). Aivojen 

aineenvaihdunnalla puolestaan on vaikutus aivojen välittäjäaineisiin kuten 

serotoniinitasoihin. Samassa artikkelissa pohdittiin että ruokatottumusten ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteys johtuisi oksidatiivisesta stressistä ja sen aktivoimista 

inflammatorisista sytokiineistä, jotka lisäävät psyykkistä kuormittuneisuutta. Myös 

suolistobakteerien epätasapaino mainitaan artikkelissa psyykkisen kuormittuneisuuden 

aiheuttajana. Suolistobakteerit vaikuttavat kehon stressitilaan/inflammaatioon ja tätä 

kautta samalla tavalla myös aivojen metaboliaan. Epäterveellisten ruokatottumusten 
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tuotteissa on oksidatiivisia aineita kuten polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-

aineita ja vapaita happiradikaaleja. Vihanneksia ja hedelmiä, jotka sisältävät 

antioksidantteja, on myös liian vähän epäterveellisissä ruokaottumuksissa. Liika sokeri, 

vaalea leipä ja antioksidanttien puute sekoittaa myös suolistobakteerit. Näillä tavoin 

epäterveelliset ruokatottumukset voisivat aiheuttaa psyykkistä kuormittuneisuutta. (63) 

Tässä tutkielmassa ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyden 

puuttuminen voisi selittyä sillä, että kyseisen kohortin henkilöt syövät tarpeeksi 

terveellisesti, niin ettei eri ruokatottumuksilla ollut tarpeeksi isoja eroavaisuuksia. 

Työssäkäyvät henkilöt syövät terveellistä lounasruokaa työpaikkaravintoloissa, vaikka 

söisivät kotona epäterveellisemmin (64). Heidät luokitellaan tämän perusteella 

epäterveellisten ruokatottumusten ryhmään. Pienikin määrä kasviksia ja antioksidantteja 

voisi suojella liian suurelta oksidatiiviselta stressiltä, ja suolistobakteerien 

epätasapainolta. Täten osittain epäterveelliset ruokatottumukset eivät aiheuttaisi 

merkittäviä muutoksia aivojen aineenvaihdunnassa. 

 

Todella terveellisesti syövillä henkilöillä voi myös olla subkliininen ortoreksia tai 

anoreksia, joka aiheuttaa psyykkistä kuormittuneisuutta. Ruuan liiallinen analysointi ja 

tavoite syödä mahdollisimman terveellisesti johtaa usein väsymykseen ja ahdistukseen, 

kun tavoite ei toteudu suunnitelman mukaan (65). Syömisen liiallinen kontrollointi 

vaikeuttaa myös henkilöiden mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin tapahtumiin kuten 

ravintolassa syömiseen ja kavereiden kanssa kokkailuun. Nämä molemmat aiheuttavat 

henkilöissä yksinäisyyttä, surua ja ahdistusta. Yleensä ortoreksiasta ja anoreksiasta 

kärsivillä henkilöillä on samanaikaisesti taipumusta perfektionismiin, pakko-oireiseen 

häiriöön ja ahdistukseen. Nämä kaikki lisäävät itsessään myös psyykkistä 

kuormittuneisuutta. (65) Ortoreksiaan tai anoreksiaan taipuvaisia henkilöitä ei poistettu 

tästä tutkielmasta, joten on mahdollista että he vaikuttavat tuloksiin. Täten terveellisten 

ruokatottumusten omaavilla henkilöillä voi esiintyä enemmän psyykkistä 

kuormittuneisuuta kuin aluksi oli ajateltu, ja tämän vuoksi yhteys puuttuisi. Kyseisiä 

syömishäiriöitä sairastavia on tosin oletettavasti pieni lukumäärä tässä aineistossa, 

koska alipainoiset poistettiin. Siksi olettaisin kuitenkin ettei tämä teoria selitä yhteyden 

puuttumista tässä tutkielmassa.  

 

Ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden sukupuolierot voisivat selittyä 

sillä että, suuremmalla osalla naisista ruokatottumukset olivat terveelliset miehiin 
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verrattuna, kuten tämän tutkielman jakaumassa todettiin. Tai sillä että naisilla oli 

suurempi prevalenssi psyykkistä kuormittuneisuutta miehiin verrattuna, kuten aiemmin 

tutkielmassa todettiin. Tässä tutkielmassa ruokatottumusten ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden välillä regressioanalyyseissä ei kuitenkaan todettu sukupuolieroja. 

Aiemmassa tutkimuksessa on harvoin huomioitu sukupuolia erikseen, joten luotettavaa 

tieteellistä näyttöä siitä että yhteydet olisivat naisilla ja miehillä erilaiset ei ole.  

 

Aiemman kirjallisuuden mukaan ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden 

yhteys välittyy fyysisen terveyden kautta. Epäterveellisten ruokatottumusten on todettu 

aiheuttavan lihavuutta ja sydänsairauksia, mitkä molemmat aiheuttavat huolta potilaille 

ja täten psyykkistä kuormittuneisuutta. (17,59) Tässä tutkielmassa 

terveyskäyttäytyminen ja fyysinen terveys vakioitiin regressioanalyysien malleissa 3 ja 

4. Näiden vakiointi voi selittää miksi ruokatottumusten ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteys hävisi malleissa 3 ja 4. Myös uniongelmien ja alkoholin 

väärinkäytön on todettu lisäävän psyykkistä kuormittuneisuutta, joten näiden vakiointi 

voi hävittää yhteyden (10,12). Näiden muuttujien vakiointi oli kuitenkin tärkeää, koska 

kaikilla vakioiduilla muuttujilla oli todettu yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen. 

Tämä viittaisi siihen, että muut muuttujat, joita ei ole vakioitu aiemmissa tutkimuksissa, 

mahdollisesti selittävät ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välisen 

yhteyden. 

 

Tosin epäterveellisten ruokatottumusten ja lihavuuden on todettu vaikuttavan 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen myös muilla yhteismekanismeilla. Viime vuosina on 

tutkimuksissa todettu, että lihavuudessa häiriintyvä leptiini-melanokortiinireitti on 

kytketty masentuneisuuteen. Lihavuudessa tyypillinen matala-asteinen tulehdustila lisää 

kortisolia, joka puolestaan sekin häiritsee aivokemiaa aiheuttaen masentuneisuutta. 

Epäterveellisten ruokatottumusten oksidatiiviset aineet aiheuttavat myös kroonista 

inflammaatiota ja lisäävät aivokemian epätasapainoa. Epäterveellisten ruokatottumusten 

liika sokeri, rasva ja oksidantit lisäävät myös kortisolin eritystä ja sekoittavat leptiini-

melanokortiinitasapainoa. (66) Nämä yhteisvaikutukset voisivat selittää miksi 

ruokatottumusten vaikutus psyykkiseen kuormittuneisuuteen oli isompi ylipainoisessa 

ryhmässä normaalipainoiseen ryhmään verrattuna. Tässä tutkielmassa oletin kuitenkin 

että epäterveellisten ruokatottumusten yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen näkyisi 
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selvemmin normaalipainoisessa ja ylipainoisessa ryhmässä, koska lihavilla esiintyy 

enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta muistakin syistä.   

 

Tässä tutkielmassa sukupuolten yhteisessä regressioanalyysissä normaalipainoisessa ja 

lihavassa ryhmässä yhteys ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä 

hävisi taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Ylipainoisessa ryhmässä puolestaan 

epäterveellisten ruokatottumusten suojaava vaikutus oli lähellä merkitsevyystasoa 

mallissa 4. Naisten regressioanalyysissä nähtiin samanlainen trendi, että ylipainoisten 

ryhmässä melko terveelliset ruokatottumukset suojasivat psyykkiseltä 

kuormittuneisuudelta taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Miesten regressioanalyysissä 

nähtiin puolestaan vastakkainen ilmiö, ylipainoisilla epäterveelliset ja melko terveelliset 

ruokatottumukset lisäsivät psyykkistä kuormittuneisuutta, vaikkei yhteys ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Normaalipainoisilla ja lihavilla miehillä epäterveellisten 

ruokatottumusten yhteys oli viitteellisesti suojaava taustamuuttujien vakioinnin jälkeen, 

tosin ei tilastollisesti merkitsevästi. 

 

Sukupuolten yhteisen regressioanalyysin ja naisten regressioanalyysin samankaltaisuus 

selittyy sillä että suurin osa osallistujista oli naisia. Yhteyden muuttuminen suojaavaksi 

ylipainoisilla oli hypoteesin vastainen tulos. Tämä voisi selittyä sillä, että 

terveyskäyttäytymisen ja fyysisen terveyden vakiointi mallissa 3 ja 4 mitätöi huonojen 

ruokatottumusten aiheuttamien uniongelmien ja muiden terveyshaittojen välittämän 

vaikutuksen (67). Lihavilla ruuan negatiivisia tunteita turruttava vaikutus jää 

mahdollisesti pois negatiivisen kehonkuvan takia, ja siksi suojaavaa yhteyttä ei 

todettaisi tällä ryhmällä. Normaalipainoiset tuntevat mahdollisesti psyykkistä 

kuormittuneisuutta samassa mittakaavassa kuin muut painoryhmät, mutta he eivät 

mahdollisesti lievitä negatiivisia tunteita ruoalla. Tämän vuoksi epäterveellisillä 

ruokatottumuksilla ei nähdä yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen 

normaalipainoisilla. (61) 

 

Miehillä vastakkainen yhteyden suunta voisi selittyä sillä, että heillä kroonisen 

inflammaation ja leptiini-melanokortiinireitin häiriön vaikutus psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen näkyy vahvemmin (66). Epäterveellisen ruoan suojaava vaikutus ei 

tule ehkä heillä samalla tavalla esille, kun miehillä esiintyy vähemmän tunnesyömistä 
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kuin naisilla (61). Lihavilla miehillä puolestaan tätä yhteyttä ei nähty. Tämä voi 

perustua siihen, että heillä esiintyy enemmän fyysisiä haittavaikutuksia huonoista 

ruokatottumuksista. Muun terveyskäyttäytymisen vakiointi mallissa 3 mitätöi 

uniongelmien, alkoholin väärinkäytön ja liikunnan vaikutuksen mielenterveyteen 

(10,46,67). Nämä kolme luultavasti selittävät suurimmaksi osaksi ylipainoisten ja 

lihavien miehien psyykkistä kuormittuneisuutta, ja aivokemialliset erot jäävät siksi 

malleissa 3 ja 4 näiden varjoon. 

 

6.2 Tutkimuksen toteutus ja rajoitukset 

Tämän tutkielman luotettavuutta ajatellen on hyvä huomioida seuraavat asiat. Aineiston 

otoskoko on tässä tutkielmassa tarpeeksi suuri tehtyjä analyysejä varten, ja sen on myös 

todettu edustavan tutkittavaa kohderyhmää tarpeeksi hyvin (39). Täten tulosten tulisi 

olla luotettavia ja todenmukaisia tämän tutkielman kohderyhmälle.  

 

Tämän tutkielman tutkimusasetelman vahvuutena katsomme sukupuolia ensin yhdessä 

ja sitten erikseen. Näin näemme sukupuolten välillä vallitsevat erot ja kuinka nämä 

heijastuvat koko kohortin tuloksiin. Tämä menettelytapa valittiin koska sukupuoli-

interaktio ei ollut tilastollisesti merkitsevä, joten analyysit voitiin suorittaa myös 

sukupuolille yhdessä. Aineiston sukupuolijakauma oli sen verran epätasainen, että 

minua kiinnosti tehdä yhteisen analyysin lisäksi sukupuolten erilliset analyysit. Täten 

huomasin että naisten omat prevalenssit ja regressioanalyysin tulokset muistuttivat 

paljon sukupuolten yhteisen ryhmän vastaavia tuloksia. Miehillä prevalenssit puolestaan 

poikkesivat useasti toisen kahden ryhmän tuloksista, ja myös regressioanalyyseissä 

todettiin eroavaisuuksia miesten ja kahden muun ryhmän välillä. Toinen 

tutkimusasetelman vahvuus oli katsoa painoindeksin ja ruokatottumusten 

yhteisvaikutusta psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Se toi uutta tietoa aiheesta ja 

mahdollisesti avaa yhteyksien välistä suhdetta. Sukupuolten välillä painoryhmien 

regressioanalyyseissä havaittiinkin erovaisuuksia, joita on syytä tutkia lisää.  

 

Kolmas vahvuus tässä tutkielmassa oli monen taustamuuttujan huomioiminen. 

Psyykkiseen kuormittuneisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka oli tärkeä 

huomioida tutkielmassa. Näin vältettiin väärä positiivinen tulos, ruokatottumusten tai 

painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden välisestä yhteydestä, jonka 
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todellisuudessa aiheuttaa jokin muu tekijä. Toisaalta tämä altistaa analyysejä 

ylivakioinnille, mitä kuitenkin yritin välttää vakioimalla vain riippumattomat tekijät 

joilla on todettu yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen, ja jättämällä vakioinnista pois 

liian samankaltaiset muuttujiat. Suurin ylivakioinnin riski oli malleissa 3 ja 4, koska 

yhteys hävisi monen analyysin kohdalla niissä. Alkoholin liikakäytön, unen, liikunnan 

ja fyysinen terveyden vakioiminen malleissa oli kuitenkin tärkeää, koska huono 

fyysinen terveys ja muut tekijät aiheuttavat myös itsessään psyykkistä 

kuormittuneisuutta (10-12,46). Myös tulosten häviäminen on minusta tärkeä näyttää 

malleissa, koska se antaa uutta tietoa tuleville tutkimuksille aiheesta. 

 

Analyysimenetelmät, joita olen käyttänyt tässä tutkimuksessa, ovat myös hyvin 

soveltuvia tutkimuskysymyksen selvittämiseen ja aineiston tyyppiin. Aineiston 

jakaumia tarkastellessa prosentuaaliset osuudet antavat muuttujien jakaumista helposti 

ymmärrettävät ja vertailtavat numerot. Täten lukija helposti hahmottaa eroavaisuuksia 

sukupuolten välillä ja luokkien kokonaiskuvia. Prevalenssien avulla lukija näkee 

suuntaa-antavasti eri muuttujien yhteyden psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Binäärinen 

logistinen regressioanalyysi puolestaan soveltuu hyvin tarkastelemaan kategoristen 

muuttujien ja dikotomisen vasteen yhteyksiä (56).  

 

Vielä yhtenä vahvuutena tämän tutkielman muuttujien luokittelu on aiempien 

tutkimusten mukainen ja perusteltu. Painoindeksin luokittelu on maailmanlaajuisen 

WHO-luokituksen mukainen, ja itseraportoitujen paino- ja pituusarvojen on todettu 

antavan yhteyden suuntaa tarpeeksi tarkasti epidemiologisia tutkimuksia varten (18,41). 

Psyykkistä kuormittuneisuutta mitataan GHQ-12 mittarilla, jonka luotettavuus on 

perusteltu aiemmissa tutkimuksissa. Kyseisen muuttujan dikotomisointi tehdään myös 

standardoitujen ohjeiden mukaisesti. (52,53) Ruokatottumus-muuttujan luokkien 

luomisessa käytettiin suomalaisia ja pohjoismaisia ruokasuosituksia terveellisen 

ruokatottumusten mittaamiseen (42,43). Itse luodun kahdeksan-kohtaisen indeksin 

perusteella osallistujat jaettiin kolmeen luokkaan.  

 

Ruokatottumusindeksi vähentää tutkielman validiteettia, koska indeksin sopivuutta ei 

ole arvioitu aiemmissa tutkimuksissa. Itse päätetty leikkauspiste terveellisten ja melko 

terveellisten ruokatottumusten välillä voi vaikuttaa tämän tutkielman tuloksiin. On 
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mahdollista että jos terveellisten ruokatottumusten leikkauspisteeksi olisi valittu kuusi 

pistettä viiden pisteen sijaan, tulokset olisivat merkitsevämpiä. Nyt terveellisten ja 

melko terveellisten ruokatottumusten ryhmien välissä ei ehkä ilmene tarpeeksi eroja. 

Toinen ruokatottumusten mittaamiseen liittyvä asia on, että eri henkilöillä on todella 

erilaiset ruokavaliot. Tämän vuoksi vaikka henkilö ei syö ruokasuositusten mukaisesti 

saattaa hänellä silti olla terveellinen ruokavalio. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, 

että ruokakyselyt ovat tarpeeksi luotettavia ruokatottumusten mittareita, mutta niiden 

käyttäminen aiheuttaa mahdollisesti tutkimusharhaa (68).   

 

Toinen rajoittava tekijä on kyselytutkimuksien subjektiivisuus. Kaikki aineistossa 

käytetty tieto perustuu osallistujien omiin vastauksiin eikä tieto ole välttämättä 

objektiivista. Tunnetusti itseraportoidut pituus- ja painoarvot voivat aiheuttaa harhaa. 

Ylipainoiset ja lihavat saattavat raportoida todellisuutta matalamman painon, ja 

vanhemmat henkilöt saattavat raportoida pituutensa väärin. (69) Myös itseraportoitu 

psyykkinen kuormittuneisuus voi aiheuttaa tässä tutkielmassa harhaa, koska ihmiset 

kokevat kuormittuneisuutta eri tavoin. HHS-kyselytutkimusta on tosin ennen käytetty jo 

monissa eri tutkimuksissa, ja niiden validiteetti on todettu tarpeeksi hyväksi aineiston 

keruumenetelmä huomioiden (45,70).  

 

Tutkielmaa rajoittaa myös aineiston matalahko vastausprosentti ja puuttuvat arvot. 

Matalasta vastausprosentista huolimatta aineiston on kuitenkin todettu edustavan 

tutkimusjoukkoa. Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevat ja he keillä on pitkiä 

sairauspoissaoloja ovat aliedustettuja aineistossa. (39) Näillä kahdella ryhmällä voi olla 

enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta koko tutkimusjoukkoon verrattuna, mikä voi 

osittain selittää sen että yhteyttä ei tässä tutkielmassa todettu. Puhelimitse vastanneiden 

henkilöiden poisto aineistosta voi myös vaikuttaa tuloksiin. Puhelimitse vastanneissa 

sosioekonomisesti huonossa asemassa olevat olivat yliedustettuja, joten heilläkin voi 

potentiaalisesti olla enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta. Heidät poistettiin tästä 

aineistosta, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Myös muiden puuttuvien arvojen poisto ja 

korvaaminen saattoi vaikuttaa tuloksiin. Nämä muokkaukset olivat kuitenkin 

välttämättömiä analyysien suorittamiseksi.  
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Miesten ryhmän tuloksien luotettavuuteen vaikuttaa pieni osallistujamäärä. Tämä 

huomataan siitä että regressioanalyysien luottamusvälit ovat laajat. Pieni kokonaismäärä 

miehiä (n=947) vaikeuttaa myös tilastollisesti merkitsevien yhteyksien löytämistä. 

Tulokset ovat silti kiinnostavia ja suuntaa antavia, joten listutkimuksille aiheesta 

isommalla tutkimusjoukolla olisi tarvetta.  

 

Viimeinen rajoittava tekijä on tutkielman poikkileikkausrakenne. 

Poikkileikkaustutkimuksen avulla ei ole mahdollista määrittää yhteyden kausaliteettia. 

Yhteyden suuntaa olisi kiinnostava selvittää lisää, koska tiedosta olisi hyötyä 

tulevaisuudessa. Jos tiedämme, että korkea painoindeksi tai epäterveelliset 

ruokatottumukset aiheuttavat psyykkistä kuormittuneisuutta, tätä tietoa voisi käyttää 

preventiivisiin tarkoituksiin. Tämä tutkimus ei voi ottaa kantaa kyseisiin väitteisiin, ja 

tämän selvittämiseen vaaditaan lisää tutkimusta. 

 

6.3 Toistettavuus ja johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin painoindeksin ja ruokatottumusten yhteyttä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen. En löytäneet odotettuja tilastollisesti merkitseviä yhteysksiä 

muuttujien välillä taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Ennen taustamuuttujien 

vakiointia epäterveelliset ja melko terveelliset ruokatottumukset vaikuttivat lisäävän 

psyykkistä kuormittuneisuutta kaikissa kolmessa regressioanalyysissä. Painoindeksillä 

oli viitteellinen suojaava vaikutus psyykkiseen kuormittuneisuuteen miehillä. Naisilla ja 

koko kohortissa puolestaan lihavilla psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyys oli 

ensin suurentunut, mutta taustamuuttujien vakioinnnin myötä tämä yhteys muuttui 

suojaavaksi. Koko kohortin ja naisten eri painoryhmien analyyseissä normaalipainoisilla 

epäterveelliset ruokatottumukset vaikuttivat ensin lisäävän psyykkisen 

kuormittuneisuuden todennäköisyyttä ennen taustamuuttujien vakiointia. Muissa 

painoryhmissä ei ilmennyt yhteyttä. Ylipainoisilla miehillä epäterveelliset 

ruokatottumukset vaikuttivat lisäävän psyykkistä kuormittuneisuutta. Miesten muissa 

painoryhmissä epäterveellisten ruokatottumusten vaikutus oli lähinnä suojaava.  

 

Tutkielmassa käytetty kysely on laajalti käytetty HHS-tutkimusryhmän standardisoitu 

kysely, jota tullaan lähettämään tietyin väliajoin uudestaan osallistujille. Täten 

tulevaisuudessa on mahdollista saada pitkittäistutkimuksia samalla tutkimusotoksella. 
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Tässä tutkielmassa käytetyt analyysit ovat myös laajalti käytettyjä ja helposti 

toistettavissa. Tässä tutkielmassa katsottujen muuttujien yhteyttä koskevat analyysit 

olisi jatkossakin hyvä tehdä sukupuolille ensin yhdessä, ja sitten vielä erikseen. Täten 

on mahdollista tarkastella sukupuolieroja ja epätasaisen sukupuolijakauman yhteyttä 

tuloksiin.  

 

Nämä tulokset lisäävät tutkimusnäyttöä siitä, että kun sosiodemografisia, 

terveyskäyttäytymiseen ja terveyteen liittyviä tekijöitä vakioidaan, ei painoindeksillä ja 

ruokatottumuksilla itsessään enää olisi suoraa yhteyttä psyykkiseen 

kuormittuneisuuteen. Tämä tutkielma ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta, että 

muuttujien välillä olisi epäsuora yhteys fyysisen terveyden tai muun 

terveyskäyttäytymisen välittämänä. Ruokatottumusten, painoindeksin ja psyykkisen 

kuormittuneisuuden yhteyttä tulisi tutkia lisää, jotta saataisiin yhteydestä enemmän 

tutkimusnäyttöä. Tätä varten tutkimuksia isommalla otoskoolla tulisi vielä tehdä 

samalla tutkimusasetelmalla tulosten varmentamiseksi. Tässä tutkielmassa ilmeni myös 

kiinnostavia sukupuolieroja, joita tulisi selvittää lisää suuremmalla otoksella jossa on 

tarpeeksi miehiä. Kyseisellä tutkimuspopulaatiolla tulisi myös tehdä pitkittäistutkimus 

selvittämään muuttujien yhteyden suuntaa. Toinen kiinostava kehityskohde olisi myös 

laajentaa tutkimusotosta yksityisen sektorin työntekijöihin, miesvaltaisille aloille ja 

työttömiin saman ikäryhmän aikuisiin. Täten otoskokoa saataisiin kasvatettua ja 

saataisiin kattavampia tuloksia ruokatottumusten ja painoindeksin yhteydestä 

psyykkiseen kuormittuneisuuteen.  

 

Tämän tutkielman tuloksia ja tutkimusasetelmaa voidaan hyödyntää tulevissa 

tutkimuksissa samasta aiheesta, sillä aiheesta tarvitaan lisää tietoa varmentamaan ettei 

yhteyttä muuttujien välillä ole. Osa ihmisistä kärsii liian korkeasta painoindeksistä ja 

psyykkisestä kuormittuneisuudesta, joten yhteyttä olisi syytä tutkia lisää. Jos muuttujien 

välillä osoittautuu olemaan yhteys, voitaisiin psyykkistä kuormittuneisuutta 

mahdollisesti ennaltaehkäistä terveellisillä ruokatottumuksilla tai painonhallinnalla. Jos 

yhteys puolestaan on oletetun suunnan vastainen, voitaisiin lihavuutta mahdollisesti 

ennaltaehkäistä valistamalla psyykkisesti kuormittuneita henkilöitä panostamaan 

terveellisiin ruokaotttumuksiin.  
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