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Executive summary 
 
The aim of this study was to assess health status, health behaviors, and chronic disease risk 
factors among 244 inhabitants in town of Kuusamo, Finland. The study was a cross-sectional 
population-based study design, comprising 250 men and women aged 25-74 years. A small 
convenience sample of 94 volunteers was included as well. Participation rate was 75%, as 259 
participated. Women (n=154, 59.5%) participated more often than men (n=105, 40.5%). Study 
was implemented in from May 5 to June 10, 2011. 
 
Participants received an invitation letter to a health examination together with an information 
letter and a questionnaire to be filled in prior to the examination. At the study site, participants’ 
height, weight, bioimpedance (body fat %), blood pressure, and waist and hip circumferences 
were measured and a blood sample was drawn. Questionnaire included questions on E.g. health 
status, health behavior, and use of health services.  
 
As compared to the current recommendations, the population average values were somewhat 
elevated for blood pressure and blood lipids. The measurements are, however, close to the 
Finnish average, when compared with results from National FINRISK 2007 Study. Elevated 
systolic blood pressure (130mmHg or higher) was measured in 63% of men and 54% of women. 
Elevated blood pressure and blood fat levels increase the risk of stroke and coronary heart disease. 
 
Prevalence of overweight and obesity was high, as based on measurements of BMI, body fat% 
and waist circumferences. However, the situation in Kuusamo concerning overweight and obesity 
is not different from other Finns. Overweight and obesity have increased substantially in Finland, 
which is a major public health concern. 
 
1 Tavoite 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuusamolaisten terveydentilaa, erityisesti keskeisten 
kansantautien riskitekijöiden ja terveyskäyttäytymisen osalta, sekä tutkia kuusamolaisten perimää. 
Tässä raportissa kuvataan tutkimuksen toteutusta ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.  
 
Kuusamolaisten perimään liittyvän tutkimusosion analysointivaihe jatkuu ja tässä raportissa ei 
käsitellä perimätutkimuksen tuloksia.  
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2 Tutkimuksen toteutus 
 
Kuusamolaisten terveystutkimus toteutettiin 5.5.-10.6.2011. Tutkimuksen toteutti Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansantautien ehkäisyn osasto. 
 
Otokseen valittiin 344 kuusamolaista, joista 250 poimittiin väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä ositettuna satunnaisotantana ja 94 otettiin mukaan vapaaehtoisina 
paikallisessa tiedotustilaisuudessa. Tutkimukseen osallistui 259 (75%) tutkittavaa, joista 105 
(40,5%) oli miehiä ja 154 (59,5%) naisia.  
 
Tutkittaville lähetettiin kutsu terveystarkastukseen postitse. Kirjeessä oli myös tutkittavan tiedote 
ja suostumus, sekä kyselylomake etukäteen tutustuttavaksi ja täytettäväksi. Tutkittavilta mitattiin 
pituus, paino, verenpaine ja kehon rasvaprosentti. Lisäksi otettiin verinäyte. Tutkittavat täyttivät 
erilaisia kyselylomakkeita, joissa kysyttiin mm. terveyskäyttäytymisestä, terveyspalveluiden 
käytöstä, ja hyvinvoinnista. Terveystarkastuksen tekivät koulutetut THL:n tutkimushoitajat. 
 
Tutkimus toteutettiin kansallisen FINRISKI -terveystutkimuksen kenttäprotokollan (Peltonen 
2008) sekä eurooppalaisen terveydenseurantajärjestelmän (Tolonen 2002) ohjeistuksen 
mukaisesti.  
 
 
3 Tulokset 
 
Terveydentila, toimintakyky ja terveyskäyttäytyminen 
 
Puolet tutkimukseen osallistuneista miehistä ja naisista koki terveydentilansa melko hyväksi ja 
osa (14 %) erittäin hyväksi. Tutkittavat olivat varsin toimintakykyisiä, sillä vain pari prosenttia 
raportoi vaikeuksia esimerkiksi portaiden nousussa ja 3,5 %:a vaikeuksia puolen kilometrin 
matkan kävelemisessä. Lähes kaikki tutkittavat olivat joskus olleet palkkatyössä ja vain 4,6 %:a 
koki olevansa täysin työkyvytön tutkimushetkellä. Noin puolet tekivät kevyttä työtä kuten 
istumatyötä tai eivät olleet työelämässä enää. Vapaa-ajan liikuntaa raportoitiin ilahduttavan 
paljon. Naiset olivat miehiä useammin vapaa-ajallaan fyysisesti passiivisia. 
 
Tutkittavien sairauksista kysyttiin kyselylomakkeilla paljon. Sydäninfarktin oli sairastanut 2,3%, 
ja aivohalvauksen 2,6% tutkittavista. Ohitusleikkauksia oli tehty vain miehillä (2,9%) ja 
pallolaajennuksia 8,6 %:lla miehistä ja 1,9 %:lla naisista. Noin puolet miehistä ja naisista kertoi, 
että heillä on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma. Lähes kaikki Kuusamolaisten 
terveystutkimuksen osallistujat olivat tutkituttaneet verenpaineensa viimeisen puolen vuoden 
aikana, tai ainakin viimeisten viiden vuoden sisällä. Noin puolella oli lääkärin toteama kohonnut 
verenpaine ja 69% heistä käytti verenpainelääkitystä.  
 
Suurin osa tutkittavista oli joskus mittauttanut veren kolesteroliarvonsa ja 28,6% viimeisen 
puolen vuoden sisällä. 48,5%:lla oli todettu kohonnut kolesterolipitoisuus. 53,8%:a miehistä ja 
49,6% naisista noudatti ruokavalio-ohjetta veren kolesterolipitoisuuden alentamiseksi ja 26,6%:a 
miehistä ja 15,8 % naisista raportoi käyttävänsä kolesterolilääkkeitä.  
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Moni tutkittava oli tutkituttanut veren sokeripitoisuuden ja noin kolmasosa viimeksi kuluneen 
puolen vuoden aikana. Tutkittavilta kysyttiin, oliko lääkäri joskus todennut heillä diabeteksen. 
Tähän vastattiin lääkärin todenneen kohonneet sokeriarvot (5,9%), tyypin 1 diabeteksen (0,5%), 
sekä tyypin 2 diabeteksen (3,9%). Hoitomuotoina tutkittavat raportoivat ainoastaan ruokavalion 
(42,3%), tablettihoidon (23,1%), insuliinihoidon (15,4%), tai ei mitään edellä mainituista (19,2%). 
 
Ylipaino ja lihavuus 
 
Kuusamolaisilta mitattiin painoindeksi, kehon koostumus ja rasvaprosentti, sekä vyötärön ja 
lantion ympärykset. Miesten painoindeksin (kg/m2) keskiarvo oli 27.4 ja naisten 27,0, jossa 
normaalipainoisia oli miehistä vain 23,8%:a ja naisista 39,3 %:a. Miehistä 65,3 %:a ja naisista 
57,1 %:a oli ylipainoisia (painoindeksi 25 kg/m2 tai yli)Ylipainoa oli enemmän vanhoissa 
ikäryhmissä kuin nuorissa. Lihavuutta (painoindeksi 30 tai yli) esiintyi enemmän naisilla. Kehon 
rasvaprosentilla mitattuna kuusamolaisista miehistä 34,7 %:lla oli suositusten mukainen 
rasvaprosentti ja naisilla vastaavasti 40%:lla. Vyötärön ympäryksen keskiarvo oli 97,2 cm 
miehillä ja 87,8 cm naisilla. Vyötärön ympäryksen keskimitta kasvoi iän myötä niin, että mitä 
vanhemmasta ikäryhmästä oli kysymys, sitä suurempia vyötärön ympärysmittoja löytyi. 
Keskivartalolihavuutta mittaava vyötärön ympäryksen suositus on alle 90 cm naisilla ja alle 100 
cm miehillä Käypä Hoito -suosituksen mukaan ja alle 88 cm naisilla ja alle 102 cm miehillä 
WHO:n suosituksen mukaan.    
 
Kuusamolaisten keskipituus oli 175,0 cm miehillä ja 161,1 cm naisilla, sekä keskimääräinen 
paino 84,2 kg miehillä ja 70,2 kg naisilla. Jotta keskimääräinen kuusamolaismies olisi 
normaalipainoinen, kuuluisi hänen 175 cm:n pituisena painaa 76,5kg tai vähemmän. Vastaavasti 
161 cm:n pituisen naisen tulisi painaa enintään 64,5 kg, jotta saavuttaisi suositusten mukaisen 
normaalipainon.  
 
Laboratoriomittaukset 
 
Tutkimuksessa mitattiin verenpaine kolme kertaa, josta tuloksissa käytetään ensimmäisen ja 
toisen mittauksen keskiarvoa. Miesten ja naisten systolisen verenpaineen keskiarvo oli 135 
mmHG, jossa korkeammat arvot olivat vanhemmilla ikäryhmillä. Diastolisen verenpaineen 
keskiarvo oli 81 mmHg miehillä ja 78 mmHG naisilla. Kohonnut systolinen verenpaine 
(130mmHg tai yli) todettiin 63 %:lla miehistä ja 54 %:lla naisista ja vastaavasti kohonnut 
diastolinen verenpaine (85mmHg tai yli) 38 %:lla miehistä ja 23 %:lla naisista.  
 
Sydän-ja verisuonitautien riskitekijöistä mitattiin mm. seerumin kokonaiskolesteroli, HDL-
kolesteroli, triglyseridit, herkkä-CRP sekä diabetesriskitekijöistä ns. pitkä sokeri, HbA1c. 
Kokonaiskolesterolitasot olivat miehillä 5,1 mmol/l ja naisilla 5,2 mmol/l. Vastaavat tasot HDL-
kolesterolissa olivat 1,4 miehillä ja 1,6 naisilla, triglyserideissä 1,3 miehillä ja 1,1 naisilla, sekä 
CRP-tasoissa 1,8 miehillä ja 2,7 naisilla. Veren rasva-arvoista lähes puolella miehistä ja naista 
kokonaiskolesteroli oli alle suosituksen, eli 5,0 mmol/l, vaikka toisaalta joka kymmenennellä 
tutkittavalla todettiin reilusti viitearvoja ylittäviä kolesterolitasoja. Ns. hyvän kolesterolin eli 
HDL-kolesteroli:n tasot olivat suurimmalla osalla miehistä ja naisista suositusarvojen mukaiset. 
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Silti 10,4 %:lla mitattiin suositusarvoihin nähden liian alhaisia HDL-tasoja. Suositustasoja 
korkeampia triglyseridiarvoja mitattiin 18.8 %:lla miehistä ja 12,7 %:lla naisista. Veren 
sokerihemoglobiiniarvot (ns. pitkä sokeri) olivat sekä miehillä että naisilla 3.4 %, mikä on 
suositusten mukainen.    
 
 
Taustatiedot 
 
Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli naimisissa, käynyt koulua vähintään 12 vuotta, sekä 
oli säännöllisessä palkkatyössä. Reilulla kolmasosalla tutkittavista oli ammattikoulututkinto tai 
vastaava koulutustaso. Nuoremmilla tutkittavilla oli vanhoja todennäköisemmin akateeminen 
tutkinto.  
 
 
4 Yhteenveto 
 
Kuusamolaisten terveystutkimusten mittausten perusteella verenpainearvoissa, veren rasva-
arvoissa ja ylipainossa on parantamisen varaa. Mittaukset ovat kuitenkin lähellä suomalaisia 
keskiarvoja, jos verrataan vuonna 2007 tehtyihin FINRISKI-terveystutkimuksen 
väestökeskiarvoihin. Kohonnut systolinen verenpaine (130mmHg tai enmmän) mitattiin 63%:lla 
miehistä ja 54%:lla naisista. Kohonneet verenpaine- ja veren rasva-arvot lisäävät riskiä sairastua 
ja kuolla aivohalvaukseen ja sepelvaltimotautiin. 
 
Ylipainon ja lihavuuden suhteen kuusamolaisten tilanne on huolestuttava, sillä normaalipainoisia 
oli tutkittavissa vähän. Painoindeksin, kehon rasva%-arvojen ja vyötärön ympärysmittausten 
mukaan ylipaino ja lihavuus ovat yleistä. Tosin ylipainon ja lihavuuden suhteen Kuusamolaiset 
eivät poikkea muista suomalaisista. Ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet Suomessa 
merkittävästi, mikä on kansanterveydellisesti ja terveyspoliittisesti haasteellinen tilanne.  
 
Oman sydän- ja verisuonitautiriskin madaltamiseksi on hyvä mittauttaa säännöllisesti 
verenpainetta, veren rasva- ja sokeritasoja, sekä pyrkiä noudattamaan terveitä elintapoja, jotka 
myös auttavat painonhallinnassa. Ylipainoisilla terveellinen ravnto (runsaasti kasviksia, hedelmiä, 
marjoja, mutta vain vähän suolaa, kovia rasvoja ja alkoholia), liikunta ja maltillinen 
painonpudotus (5-10%) auttavat saavuttamaan sydäntautien riskitekijöiden suositusarvoja. 
Suositusarvot on listattu liitteessä 1. 
 
Kuusamolaiset naiset osallistuivat miehiä ahkerammin tutkimukseen, ja heistä erityisesti 55-74-
vuotiaat naiset tulivat tutkimuspaikalle muita useammin. Tutkittavat raportoivat ilahduttavan 
paljon käyneensä erilaisissa riskimittauksissa, kuten verenpaineen, veren rasva-arvojen ja 
sokeriarvojen mittauksissa.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden suositusarvot 
 
Taulukko 1. Kuusamolaisten terveystutkimuksessa tehtyjen mittaustulosten suositusarvot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taulukko 1. Kuusamolaisten terveystutkimuksessa tehtyjen laboratorioanalyysien suositusarvot 
 
Laboratorioarvot:  Suositusarvot:

S-Kol (kokonaiskolesteroli): alle 5,0 mmol/l

S-Kol-HDL (ns. hyvä kolesteroli): miehet yli 0,8 mmol/l, naiset yli 1,0 mmol/l 

S-Kol-LDL (ns. huono kolesteroli): alle 3,0 mmol/l

S-Trigly (triglyseridit): alle 2,0 mmol/l

S-GT (maksan toimintakoe): naiset 5-75 U/l, miehet 5-115 U/l

hs-CRP (tulehdusarvo): alle 10 mg/l

B-HbA1c (ns. pitkäsokeri) alle 6% ja 20-42 mmol/mol

 
 

 
 

Suositusarvot: 

Verenpaine:  
Systolinen mittaus 
 

alle 130 mmHg 

Diastolinen mittaus 
 

alle 85 mmHg 

Vyötärön ympärys (cm) naiset alle 90 
miehet alle 100 

BMI eli painoindeksi 
(kg/m2)  
 

alle   18.5     alipaino 
18.5–24.9     normaali paino 
25.0 ja yli     ylipaino 
 

Rasvaprosentti (%) naiset   (ikä 20-39)     21-33 
            (ikä 40-59)     23-34 
            (ikä 60-79)     24-36 
 
miehet  (ikä 20-39)      8-20 
             (ikä 40-59)    11-22 
             (ikä 60-79)    13-25    


