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Koivunen, Kirsi, Health-related quality of life and costs of treatment methods of patients suffering
from lower limb arteriosclerotic disease
Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Department of Nursing Science, University of Oulu,
P.O. Box 5000, FI-90029 University of Oulu, Finland; Department of Surgery, Oulu University Hospital,
P.O. Box 21, FI-90029 OYS
Acta Univ. Oul. D 979, 2008

Abstract
The purpose of this study was to describe and investigate the health-related quality of life of patients
suffering from lower limb arteriosclerotic disease before and after treatment. In addition, patients'
experiences of living with their illness were examined a year after treatment, and the costs of treatment were
investigated before and after treatment. A total of 180 patients took part in the study; 64 were treated
conservatively, 85 endovascularly and 31 surgically. During the study, the health-related quality of life of
the patients (N = 180) was monitored at the beginning of the study and 6 and 12 months after treatment
using the Nottingham Health Profile (NHP) and the 15D quality of life scale. Theme interviews were
conducted with some of the patients (n = 18) a year after treatment. In addition, the costs of different
treatment methods were examined using a questionnaire which mapped the patients' (n = 153) use of health
and social services and the hospital's municipal billing data. The patients' (N = 180) ankle-brachial systolic
blood pressure ratio (ABI) was measured at the beginning of the study and 12 months after treatment. The
data were analysed using basic statistical methods and content analysis. 

Compared to the age-and-gender-standardised normal population, the health-related quality of life of
women (n = 62) suffering from lower limb arteriosclerotic disease was significantly poorer only in the
dimension of pain. Prior to treatment, men's (n = 118) health-related quality of life was significantly lower
than that of other Finnish men of the same age (N = 2 126) in all the areas of the NHP scale. In addition, as
measured on the 15D scale, the patients' health-related quality of life was statistically significantly poorer
compared to normal population (N = 4 048). The claudication distance and the ABI index of patients treated
with endovascular and surgical methods was significantly improved one year after treatment. The quality
of sleep and emotional reactions of patients treated with conservative methods improved as measured on
the NHP scale, while the emotional reactions and energy levels of endovascularly treated patients improved
as measured on the NHP scale. The 15D scale also indicated improvement in the overall quality of life,
mobility, coping with daily tasks, quality of sleep and energy levels, as well as a decrease in pain and
anxiety, which in turn decreased social exclusion. 

One year after treatment, the NHP scale showed decreased pain and improved mobility, quality of sleep
and emotional reactions in surgically treated patients, while the 15D scale indicated improvement in the
overall quality of life, mobility, energy levels and quality of sleep. During content analysis, three main
categories were formed based on patient experiences: struggle with the effects of the illness, pursuit of a
balanced life and the use of internal resources. The direct costs of the diagnostic phase of conservative
treatment were €1 625. As the treatment proceeded, the costs decreased in a statistically significant manner
to €702. The direct costs of endovascular treatment were €1 522 during the diagnostic phase, increasing in
a statistically significant way as the treatment proceeded to €4 579. The direct costs of the diagnostic phase
of surgical treatment were €1 579, increasing to €5 608  in a statistically significant way as the treatment
proceeded.

The study produced an extensive and varied description of the health-related quality of life of patients
suffering from lower limb arteriosclerotic disease, patients' experiences of living with the illness and the
costs of different treatment methods. The new information produced in this study can be used in a
multidisciplinary and multiprofessional way, particularly in improving the treatment and rehabilitation of
patients suffering from arteriosclerosis of the lower extremities, and in basic and continuing nursing
education.

Keywords: costs of treatment methods, experiences of living with illness, health-related quality of life,
lower limb arteriosclerotic disease





Koivunen, Kirsi, Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu
sekä hoitomenetelmien kustannukset
Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Hoitotiede, Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun
yliopisto; Kirurgian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala, PL 21, 90029 OYS
Acta Univ. Oul. D 979, 2008

Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja selvittää alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien
potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ennen hoitomenetelmiä ja niiden jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin
heidän kokemuksiaan elämästä sairauden kanssa vuoden kuluttua hoitomenetelmistä ja potilaille tehtyjen
hoitomenetelmien kustannuksia ennen hoitoa ja sen jälkeen. Tutkimuksessa oli yhteensä 180 potilasta,
joista 64 hoidettiin konservatiivisesti, 85 endovaskulaarisin ja 31 kirurgisin hoitomenetelmin. Tutkimuk-
sessa seurattiin potilaiden (N = 180) terveyteen liittyvää elämänlaatua Nottingham Health Profile (NHP)
ja 15D-elämänlaatumittareilla tutkimuksen alussa, sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoidoista. Osalle poti-
laista (n = 18) tehtiin teemahaastattelu vuoden kuluttua hoidoista. Lisäksi selvitettiin eri hoitomenetelmi-
en kustannuksia potilaiden (n = 153) terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen käyttöä kartoittavalla kysely-
lomakkeella sekä sairaalan kuntalaskutustiedostoilla. Potilaiden (N = 180) nilkan ja olkavarren välisten
systolisten verenpaineiden suhde (ABI) mitattiin tutkimuksen alussa ja 12 kuukauden kuluttua hoitomene-
telmistä. Aineistojen analyyseissa käytettiin tilastollisia perusmenetelmiä sekä sisällön analyysia. 

Verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun normaaliväestöön alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavi-
en naisten (n = 62) terveyteen liittyvä elämänlaatu oli merkitsevästi huonompi vain kivun ulottuvuudella.
Miesten (n = 118) terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ennen hoitomenetelmiä kaikilla kuudella NHP-mit-
tarin osa-alueella merkitsevästi huonompi kuin vastaavanikäisillä suomalaisilla miehillä (N = 2126). Poti-
laiden elämänlaatu oli myös 15D-mittarilla mitattuna tilastollisesti merkitsevästi huonompi kuin normaa-
liväestöllä (N = 4048). Vuoden päästä hoidoista endovaskulaarisilla ja kirurgisilla toimenpiteillä hoidettu-
jen potilaiden katkokävelymatka ja ABI-indeksi parantuivat merkitsevästi. Konservatiivisesti hoidetuilla
potilailla unen laatu ja tunnereaktiot parantuivat NHP-mittarilla mitattuna. Endovaskulaarisesti hoidetuil-
la potilailla paranivat NHP- mittarilla mitattuna tunnereaktiot ja tarmokkuus. Myös sosiaalinen eristäyty-
minen väheni, kun 15D- mittari osoitti paranemista yleisessä elämänlaadussa, liikkumisessa, päivittäisis-
sä toiminnoissa selviytymisessä, unen laadussa ja energisyydessä sekä kivut ja ahdistuneisuus helpottui-
vat. 

Vuoden kuluttua kirurgisesti hoidetuilla potilailla NHP-mittari osoitti kivun vähenemistä, liikkumi-
sen, unen laadun ja tunnereaktioiden paranemista, kun 15D-mittarilla mitattuna paranemista tapahtui ylei-
sessä elämänlaadussa, liikkumisessa, energisyydessä ja unen laadussa. Sisällön analyysin tuloksena muo-
dostui kolme pääkategoriaa potilaiden kokemuksista: sairauden vaikutusten kanssa kamppailua, tasapai-
noisen elämän tavoittelua ja sisäisten voimavarojen käyttöä. Konservatiivisen hoidon diagnosointivai-
heen suorat kustannukset olivat 1 625 €. Ne laskivat tilastollisesti merkitsevästi hoidon edettyä ja olivat
702 €. Endovaskulaarisen hoidon suorat kustannukset olivat diagnosointivaiheessa 1 522 € ja ne nousivat
tilastollisesti merkitsevästi hoidon edettyä ja olivat 4 579 €. Kirurgisen hoidon suorat kustannukset diag-
nosointivaiheessa olivat 1 579 € ja ne nousivat tilastollisesti merkitsevästi hoidon edettyä ja olivat
5 608 €.

Tutkimus tuotti laajan ja monipuolisen kuvan alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien tervey-
teen liittyvästä elämänlaadusta, potilaiden kokemuksista elämästä sairauden kanssa ja hoitomenetelmien
kustannuksista. Tässä tutkimuksessa tuotettua uutta tietoa voidaan hyödyntää monitieteisesti, moniamma-
tillisesti ja erityisesti alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämises-
sä, sekä hoitotyön perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Asiasanat: alaraajojen valtimonkovetustauti, hoitomenetelmien kustannukset, kokemukset elämästä
sairauden kanssa,  terveyteen liittyvä elämänlaatu
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Kiitossanat 

Yksi merkittävimmistä luvuista elämäni kirjassa on päättymässä. Olen lähes saa-
vuttanut korkeimman akateemisen tutkinnon, tohtorin tutkinnon, johon tämä 
väitöskirjatyö sisältyy. Tämän jälkeen on aika aloittaa uusi luku ja uudet haasteet. 
Sitä ennen tahdon kiittää kaikkia niitä henkilöitä, joilla on ollut minulle ja väitös-
kirjatyöni etenemiseen merkitystä.  

Kaikkein lämpimimmät kiitokseni haluan osoittaa ohjaajalleni, lehtori, do-
sentti Hannele Lukkariselle. Tieteellisen työn tekemiseen on liittynyt niin aallon 
huippuja kuin pohjiakin. Sinä Hannele olet ollut minulle koko tällä taipaleella 
auktoriteetti, ohjaaja, kannustaja ja tukija, kiitos kaikesta siitä. Tarkkana, todelli-
sena tiedenaisena olet ollut esimerkillinen minulle aloittelevalle tutkijanalulle. 
Olet ohjannut minua krittisesti ajattelemaan ja arvioimaan tietoa ja toimintaa aina 
maisteriopinnoistani alkaen. Se on ollut opintojani ja työskentelyäni eteenpäin 
vievä voima. Haluan myös kiittää ns. sivutoimista ohjaajaani, professori Harri 
Sintosta. Paneuduit työhöni ja punaisten merkintöjesi ja keskustelujemme kautta 
minä todella jouduin miettimään ja perustelemaan tieteen tekemiseen liittyviä 
kysymyksiä. Ilman tietämystäsi ja apua terveystaloustieteeseen liittyvä osa-alue 
työssäni ei olisi valmistunut. Kiitän myös sinua luvasta käyttää työssäni kehittä-
määsi, luotettavaksi osoitettua 15D-mittaria. 

Olen saanut olla monen vuoden ajan etuoikeutetussa asemassa, kun sain 
vuonna 2003 Hoitotieteen valtakunnallisen tutkijakoulun tutkijakoulutettavan 
paikan. Työskentelin siinä tehtävässä vuoden 2007 elokuuhun asti hoitotieteen 
laitoksella. Tämä mahdollisti väitöskirjani valmistumisen, mistä kiitän tutkijakou-
lun ja laitoksen johtajia.  

Erityiskiitokset osoitan potilaille, jotka suostuivat tutkimukseeni osallistu-
maan. Uskoitte minulle herkkiä ja vaikeitakin asioita elämästänne sairauden kans-
sa. Olin vuoden ajan yhteydessä teihin ja osa teistä päästi minut tutustumaan 
lähemmin elämäänsä ja omaan kotiinsa. Toivon, että tämän tutkimustyön avulla 
teidän äänenne ja kokemuksenne saadaan esille paremmin, siten, että alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien hoitoa voidaan kehittää ja pureutua niihin 
ongelmakohtiin, joita tutkimukseni tulokset toivat esille.  

Oulun yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikan hallinnon, poliklinikan ja 
osastojen 1 ja 3 henkilökuntaa kiitän kaikesta siitä käytännön järjestelyihin liitty-
västä avusta, jota ystävällisesti annoitte. Silloisen ylihoitajan Brit-Marie Myllylän 
suosituksesta minua pyydettiin mukaan tähän Hannele Lukkarisen vetämään 
tutkimusprojektiin, kiitos Brit-Marie siitä. Tulosyksikön johtajan, ylilääkäri Kari 
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Haukipuron kanssa käydyt keskustelut ja käytännön apu veivät työtäni merkittä-
västi eteenpäin. Hän uskoi minuun ja työhöni myös niin paljon, että oli myöntä-
mässä ensimmäisenä terveystieteilijänä minulle kahtena vuonna kirurgian klini-
kan Evo -rahoitusta väitöskirjatyöni eteenpäin saattamiseen. Lämmin kiitos Kari 
kaikesta tästä.  

Lämpimät kiitokseni osoitan myös väitöskirjatyöni esitarkastajille, emerituspro-
fessori Maija Hentilälle ja professori Pekka Rissaselle, joiden arvokkaiden huomioi-
den avulla kirja kypsyi raakiletta kehittyneemmäksi tuotokseksi.  

Työni perustuu pitkälti tilastotieteen menetelmien soveltamiseen. FM Helena 
Laukkalan kanssa yhdessä ihmettelimme näitä tilastotieteen ihmeitä. Kiitos Helena 
sinulle keskusteluistamme ja avusta. Myös FK Risto Bloigulle osoitan kiitokseni 
avusta tilastotieteen menetelmissä.  

Väitöskirjatyöni viimeisessä puristuksessa, yhteenveto-osan kieliasun viimeiste-
lyssä sain apua FM Aino Leppäseltä, mistä kiitokset hänelle. FL Sirkka-Liisa Leino-
nen ja FM Anna Vuolteenaho ovat auttaneet englanninkielisten artikkeleiden, tiivis-
telmän ja yhteenveto-osan kieliasujen luomisessa ja heitä kiitän niistä.  

Nöyrimmät kiitokseni kohdistan seuraaville tahoille ja säätiöille, joilta olen saa-
nut taloudellista tukea tutkimukseni eri vaiheissa: Suomen Akatemia, Oulun yliopis-
tollinen sairaala, Paulon säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Oulun yliopiston tukisäätiö 
sekä Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y. 

Näiden vuosien aikana työyhteisöni ehti muuttua. Kiitän entisen työyhteisöni jä-
seniä hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta kaikesta siitä kiinnostuksesta, tuesta 
ja kannustuksesta jota olen työni vaiheissa teiltä saanut. Erityisesti kiitän silloista 
laitoksen johtajaa, professori Helvi Kyngästä kannustavasta asenteesta työtäni koh-
taan. Kiitän myös vertaistuen eteenpäin vievästä voimasta ja arvokkaista keskusteluis-
ta niin tieteen kuin jokapäiväisen elämän kysymyksissä Reettaa, Maria, Mariaa, Sa-
tua, Marjoa, Lepua ja kaikkia muitakin viime vuosina laitokselta väitelleitä ja siihen 
valmistautuvia. Nykyisen työyhteisöni jäseniä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, 
rehtorin toimistossa kiitän kiinnostuksesta väitöskirjatyötäni kohtaan. Tutkimus- ja 
kehitysjohtaja FT Irene Isohannia ja muita tk - tiimin jäseniä kiitän työtoveruudesta ja 
kaikesta siitä ymmärryksestä, jota olette osoittaneet väitöskirjatyöni loppuvaiheessa. 
Työskentely teidän kanssa on ollut hieno kokemus. Nyt tiedän mitä tiimityö ja yhteis-
ten tavoitteiden saavuttaminen todella tarkoittavat.  

Ystävät ovat elämän suola ja auttavat selviytymään vaikeistakin tapahtumista ja 
tehtävistä elämässä. Kiitän kaikkia rakkaita ystäviäni, ystäväperheitämme ja kummi-
lapsiani kaikista niistä yhteisistä hetkistä ja keskusteluista, joissa olen saanut omana 
itsenäni purkaa kaikkia niitä tämän työn tekemiseen liittyneitä hyviä ja huonoja tun-
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temuksia. Kiitän myös siitä, että olette vieneet aika ajoin minut muihin ajatuksiin ja 
tilanteisiin. Naapurin Pirkko – ”mummua” ja taivaaseen edesmennyttä Lassi – ”pap-
paa” kiitän kaikesta siitä lämpimästä huolenpidosta, mitä perheemme on teiltä 
saanut kaikkien viime vuosien aikana. Ei ole sanoja kertomaan sitä kiitollisuuden 
tunnetta, jota tunnen teitä kohtaan. Hoiditte kaikki meidän lapset aivan pienestä 
asti ja siten olette antaneet lapsillemme jotain niin arvokasta, mitä rahalla ei voi 
ostaa: turvallista läsnäoloanne ja aikaanne. Taidemaalausharrastuksen parista olen 
saanut myös useita ihania ystäviä. Kiitos myös teille kiinnostuksestanne työtäni 
kohtaan ja hienoista hetkistä taiteen tekemisen parissa. Olen oppinut teiltä kärsivälli-
syyttä, jota tarvittiin myös tämän työn tekemisessä.  

Viimeisten kiitosten osoittaminen merkitsee minulle kaikkein syvimpien tun-
teideni kohtaamista ja avaamista. Rakkaat, edesmenneet äiti ja isä, voi kuinka olisin 
toivonut, että olisitte näkemässä tämänkin hetken. Muistan isä, kuinka aioit väitösti-
laisuudessani istua ylpeänä eturivissä, minne kuuluisitkin. Äiti, sinä olit henkilö, 
jollaista en varmaan koskaan enää tule tapaamaan. Sinä olit aito ihminen, niin täynnä 
lämpöä ja sydämen sivistystä. Äiti ja isä, vaikka ette ole fyysisesti nyt läsnä, olette 
läsnä sydämessäni, aina.  

Äidin ja isän poismenon jälkeen, on sisaruksista ja heidän perheistään tullut entis-
tä tärkeämpiä elämässäni. Yhdessä olemme saaneet kokea paljon ja suuria tunteita. 
Erja, Marjo ja Jyrki, ihana, että olette olemassa ja kiitän myös teitä siitä, että olette 
jaksaneet kuunnella ja kannustaa minua tässä työssä ja kaikissa elämäni vaiheissa. 
Elämä on lahja, ainutlaatuinen lahja, iloitkaamme ja nauttikaamme yhdessä ja erik-
seen kaikista sen antamista hetkistä, tästäkin, niin kuin äiti meitä opetti.  

Osoitan lämpimät kiitokset myös mummuilleni, Airi Orvokille ja Martalle. Te 
olette mahtavia teräsnaisia ja olette ottaneet elämän kaikki ruusut ja risut rinta rottin-
gilla vastaan. Siten olette olleet esimerkkinä meille jälkipolville. Olette myös olleet 
aina kannustamassa opiskeluihin, kiitos siitä.  

Kaikkein rakkaimmat kiitokseni osoitan omalle perheelleni, miehelleni Terolle, 
lapsilleni Eerikalle, Aleksikselle ja Eliakselle. Olette olleet niin ihania, avuliaita ja 
ymmärtäväisiä minua ja väitöskirjatyötäni kohtaan. Olette aika ajoin palauttaneet 
minut tieteen tekemisen kysymyksistä maan pinnalle, normaaliin arkiseen, joskus aika 
hektiseenkin, mutta kuitenkin niin mukavaan perhe-elämään. Eerika, Aleksis ja Elias, 
omistan tämän väitöskirjan teille. Te olette joutuneet kärsimään eniten työni tekemi-
sestä. Olen itsekkäällä tavalla ottanut ajan sen työstämiseen, mikä tarkoittaa, että se 
aika on ollut teiltä pois. Ette kuitenkaan koskaan ole asiasta maininneet, vaan ymmär-
täneet minua. Te olette suurimpia saavutuksiani elämässäni. On hienoa elää teidän 
rinnalla, seurata teidän kasvua ja kehitystä ja kulkea tätä yhteistä matkaa.  
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”Miten voin kyllin kiittää elämää rikkaudestaan, sydämen sainhan, pakahtu-
van, täyden. Kun aivojen voiman näen hedelmää luovan ja kun pahuus haih-
tuu, kun hyvyys sen voittaa. Kun näen silmiesi loiston kirkkaan” 

Kempeleessä elokuussa 2008 Kirsi Koivunen 
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Lyhenneluettelo 

ABI Ankle – brachial pressure index 
BMI Body Mass Index 
HRQoL Health related quality of life 
NHP Nottingham Health Profile -mittari 
PTA Percutaneous transluminal angioplasty 
LLAD Lower limb atherosclerosis disease 
MTMM Multitrait – Multimethod Matrix 
VAS Visual Analoque Scale 
WHO World Health Organisation 
WHOQOL group World Health Organisation Quality of life group 
QoL Quality of life 
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1 Johdanto 
Sairastuminen katkaisee elämän vakiintuneen kulun. Krooniseen sairauteen sai-
rastunut joutuu kokemaan muutoksia elämässään monella elämän ulottuvuudella: 
fyysisellä, sosiaalisella ja tunne-elämään liittyvällä (Campling & Sharpe 2006). 
Krooniseen sairauteen sairastunut kärsii usein kivusta, kyvyttömyydestä suoriutua 
jokapäiväisistä askareistaan, ahdistuksesta ja masennuksesta sekä sosiaalisten 
suhteiden ja harrastusten vähentymisestä (Kane ym. 2005).  

Sairastuminen merkitsee kuitenkin eri ihmisille eri asioita, eli sen kokeminen 
vaihtelee eri ihmisillä ja sairastumisprosessin eri vaiheissa. Krooniset sairaudet 
ovat maailmanlaajuisesti suurin työkyvyttömyyden ja kuolleisuuden aiheuttaja. 
Väestön ikääntyminen on kehittyneissä maissa johtanut siihen, että ihmiset joutu-
vat entistä enemmän elämään yhden tai useamman kroonisen sairauden kanssa 
(Astin ym. 2005). Tämä on kehityssuunta, jonka on ennustettu edelleen lisäänty-
vän. Ne potilaat, jotka aiemmin kärsivät sairaudesta, johon liitettiin korkea kuol-
leisuuden riski, pystytään nykyään hoitamaan entistä tehokkaammin (White 2001, 
Astin ym. 2005, Fletcher 2006).  

Alaraajojen valtimonkovetustauti on krooninen sairaus, josta kärsii noin 5 ja 
joidenkin lähteiden mukaan jopa 20 % yli 55-vuotiaasta aikuisväestöstä, mikä 
tarkoittaa 27 miljoonaa ihmistä Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta (Hirsch ym. 
2001, getABI study group 2002, Diehm ym. 2004). Sydän- ja verisuonitauteihin 
sairastuu huomattava määrä suomalaisia vuosittain, esimerkiksi vuonna 2000 oli 
lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia jonkin sydän- ja verisuonisairauden vuoksi 
yhteensä 820 514 (Sydänliitto 2007). Viimeisen kymmenen vuoden aikana veren-
kiertoelinten sairauksien aiheuttama kuolleisuus on huomattavasti vähentynyt, 
mutta ne aiheuttavat edelleen lähes puolet kaikista kuolemista Suomessa (Sydän-
liitto 2007). Väestön ikääntyessä erilaiset valtimoverenkierron sairaudet edelleen 
yleistyvät (Boudi ym. 2006). Yleisin valtimoita vaurioittava tauti on valtimonko-
vetustauti eli ateroskleroosi (Bick 2003). Valtimoiden kalkkeutuminen johtaa 
verisuonten ahtautumiseen tai tukkeutumiseen (Fletcher 2006). Tauti on yleinen 
myös alaraajoissa ja yleisin oire on katkokävely. Katkokävely voi kehittyä elä-
mänlaatua huonontavaksi oireistoksi, erityisesti kivun ja liikkumisen vähentymi-
sen vuoksi (Wann-Hansson ym. 2005a). Alaraajojen valtimonkovetustaudin on 
todettu olevan sairaus, joka ei ainoastaan uhkaa raajaa, vaan koko ihmisen elämää 
(Diehm ym. 2004). Viime aikoina on esitetty huolestuneita kannanottoja (mm. 
Norgren ym. 2007) siitä, että alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavat eivät 
saa tarkoituksenmukaista hoitoa sairauteensa.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selvittää Oulun yliopistolli-
sessa sairaalassa hoidettujen alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien poti-
laiden elämänlaatua, ja kokemuksia elämästä kroonisen sairauden kanssa hoito-
prosessin edettyä. Lisäksi halutaan kuvailla ja selvittää alaraajojen valtimonkove-
tustaudin hoitomenetelmien kustannuksia. Suomalaisten alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastavien potilaiden elämänlaadusta ja sen muutoksista hoitoproses-
sin edettyä on saatavilla niukasti tietoa. Tutkimuksia ei ole juuri tehty heidän 
kokemuksistaan elämästä sairauden kanssa vuosi hoitomenetelmien jälkeen.  

Nykyään Suomen julkinen terveydenhuolto elää paineiden keskellä. Hoidon 
priorisointi on noussut yhteiskunnassamme tarkastelun ja keskustelun aiheeksi. 
Priorisointi terveydenhuollossa ei tarkoita samaa kuin säästöt. Säästöjen sijaan on 
tavoiteltava kustannuksien ja hoidon vaikuttavuuden hallintaa (Ryynänen & Myl-
lykangas 2000). Euroopan taloudellinen ja poliittinen kehitys näkyy lisääntyneenä 
varakkuutena, eliniän pitenemisenä ja työolojen paranemisena. Edistys tuo kui-
tenkin mukanaan myös haasteita, joita ovat esimerkiksi terveydenhoitokulujen 
kasvaminen ja väestön ikääntyminen. Väestön keski-iän noustessa hoidettavaksi 
jää yhä enemmän potilaita, joilla on krooninen sairaus ja jotka tarvitsevat lisään-
tyvässä määrin kalliita ja monimutkaisempia hoitotoimenpiteitä (Ryynänen & 
Myllykangas 2000, Kane ym. 2005).  

Myös hoitotakuun voimaan astuminen maaliskuusta 2005 lähtien on aiheutta-
nut paineita Suomen terveydenhuollolle. Siinä laki säätää ajan, minkä kuluessa 
kuntalaisen on viimeistään päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun 
kiireettömään hoitoon. Ensisijaisesti hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon 
ammattihenkilö, kuitenkin yhteistyössä potilaan kanssa. Terveydenhuollon am-
mattihenkilöllä on oltava näyttöön perustuvaa tietoa eri hoitojen vaikuttavuudesta 
ja kustannuksista. Koska terveydenhuollon menojen kasvu ja vaatimus kustannus-
ten vähentämisestä edellyttävät toimintojen järkiperäistä kohdentamista, tarvitaan 
terveydenhuollon arviointitutkimusta hoitomenetelmien vaikutuksista ja kustan-
nuksista. Arviointitutkimuksella pyritään selvittämään, mikä hoitomenetelmä tai 
tutkimus on tehokas ja hyvä, jotta siitä saatava hyöty olisi sekä potilaan, yhteis-
kunnan että hoitoa antavien etujen mukaista (Rogers 2002). Terveydenhuollon 
tehokkuutta tutkittaessa kysytään, mikä on eri hoitomenetelmien tuottamien hy-
vinvointivaikutusten ja niihin sijoitettujen resurssien suhde (Heikkilä ym. 2005).  

Väestön sairastavuus ja kuolleisuus eivät ole enää riittävän tarkkoja mittareita 
hoidon tuloksellisuuden arviointiin (Koivukangas ym. 1992). Kroonisten sairauk-
sien yleistyessä, eliniän pidentyessä ja uusien hoitomenetelmien kehittyessä pe-
rinteiset terveysindikaattorit ovat riittämättömiä terveys-tutkimuksissa. Sairasta-
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vuuden ja kuolleisuuden lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten sairaudet ja niiden 
hoito vaikuttavat yksilön omasta näkökulmasta arvioituna jokapäiväisessä elä-
mässä. Terveydenhuollossa aletaan siis yleisesti hyväksyä potilaiden näkökulman 
tärkeys lääketieteellisen hoidon tulosten arvioinnissa (Bowling 2003b, Sintonen 
2007). Näistä syistä terveydenhuollon arviointitutkimuksissa on siirrytty mittaa-
maan myös terveyteen liittyvää elämänlaatua (Bowling 2005). Hyvää elämänlaa-
tua voidaan pitää hoidon tuloksellisuuden mittana (Lukkarinen 1999, Sintonen 
2007), jolloin se voi myös ylläpitää terveyttä, tukea sairauden hallintaa ja jaksa-
mista sekä lisätä hoitomotivaatiota (Lukkarinen 1999).  

On aiempaa näyttöä siitä, että alaraajojen valtimonkovetustaudin invasiivisten 
(endovaskulaaristen ja kirurgisten) hoitomenetelmien välillä ei ole ollut merkitse-
viä eroja terveyteen liittyvän elämänlaadun tekijöissä (Kalbaught ym. 2004). 
Vastaavasti invasiivisten ja konservatiivisten hoitojen välillä on ollut eroja (Taft 
ym. 2001). Toisaalta endovaskulaarisen ja konservatiivisen hoidon välillä ei ole 
todettu olevan eroja (Whyman ym. 1997).  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun tutkimuksessa on kehittämisen varaa. Fi-
nohtan vuonna 2006 laatima järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että 
liian usein elämänlaadun arvio perustuu terveydenhuollon ammattilaisten käsityk-
siin hoidon tuloksesta, jolloin potilaan arvio omasta terveydestään jää toisarvoi-
seksi tai kokonaan kysymättä (Räsänen ym. 2006). Terveydenhuoltoalan ammatti-
laiset ovat tietoisia sairauden kliinisestä luonteesta, mutta edellä mainitun katsa-
uksen (Räsänen ym. 2006) mukaan he eivät yleensä pysty ilman omakohtaista 
sairauskokemusta asettumaan potilaan asemaan ja arvioimaan luotettavasti poti-
laan kokemaa elämänlaatua.  

Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kuunnella potilaan subjektiivisia arvi-
oita ja kohdata näin tosiasiat, sillä ammattilaisten käsityksistä riippumatta hoito 
on yleensä turhaa, jos potilas ei itse koe hyötyvänsä siitä (Roine 2006). Tutki-
muksen tulisi ulottua ihmisen jokapäiväiseen elämään ja tiedon pitäisi olla poti-
laan itsensä arvioimaa, jotta saataisiin luotettavaa tietoa sairauden ja erilaisten 
hoitomenetelmien merkityksestä sairastuneen kuntoutumiseen ja elämänlaatuun, 
koska jokaisen terveyden eteen tehdyn hoidon perimmäinen tarkoitus on lisätä 
elämänlaatua (Lukkarinen 1999, Carr ym. 2001, Spertus ym. 2003). Tässä tutki-
muksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvää elä-
mänlaatua seurattiin potilaiden itsensä arvioimana ennen ja jälkeen hoitomene-
telmien. Lisäksi selvitettiin ja kuvailtiin potilaiden subjektiivisia kokemuksia 
elämästä sairauden kanssa vuoden kuluttua hoidoista sekä selvitettiin kolmen eri 
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alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomenetelmän kustannuksia ennen ja jäl-
keen hoidon. 

Elämänlaatu on abstrakti, moniulotteinen ja vaikeasti määriteltävä käsite, jo-
ten myös elämänlaadun mittaaminen ja arvioiminen on vaikeaa. Tässä tutkimuk-
sessa elämänlaatu rajattiin käsittämään terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen 
mittaamiseen valittiin kaksi Suomessa testattua ja arvotettua yleistä elämänlaatu-
mittaria, 15D (Sintonen 1994, 2001a) sekä Nottingham Health Profile, 
NHP-mittari (Koivukangas ym. 1992, Koivukangas ym. 1995).  

Tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä lähestytään eri näkökulmista käyttäen 
metodologista, aineiston keruuseen ja analyysiin liittyvää triangulaatiota. Tutki-
musraportti etenee vaiheittain ongelma-alueiden mukaisesti. Ensimmäisen on-
gelma-alueen kysymyksillä haettiin vastauksia alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastavien terveyteen liittyvän elämänlaatuun ryhmätasolla. Tätä tarkastellaan 
suhteessa suomalaiseen normaaliväestön otokseen ennen hoitomenetelmiä. Ter-
veyteen liittyvää elämänlaatua tarkastellaan suhteessa ikä- ja sukupuolivakioidun 
normaaliväestön elämänlaatuun, taustatekijöihin sekä sairauden vaikeusasteeseen. 
Toisen ongelma-alueen kysymyksillä haettiin vastauksia alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastavien terveyteen liittyvän elämänlaadun muutoksiin 6 ja 12 
kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä. Tällöin terveyteen liittyvää elämänlaatua 
tarkastellaan suhteessa eri hoitomenetelmiin ja aikaan sekä sairauden vaikeusas-
teeseen ja terveyskäyttäytymiseen. Kolmannessa ongelma-alueessa pyritään otta-
maan huomioon sairastuneen yksilölliset kokemukset elämästä sairauden kanssa 
vuoden kuluttua hoitomenetelmistä. Viimeisessä eli neljännessä ongelma-alueessa 
kuvaillaan ja selvitetään eri hoitomenetelmillä syntyneitä kustannuksia ennen 
hoitomenetelmiä ja 12 kuukautta niiden jälkeen.  
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2 Alaraajojen valtimonkovetustauti 

2.1 Alaraajojen valtimonkovetustaudin sairastavuus ja riskitekijät 

Ateroskleroottiset sairaudet ovat edelleen yleisin kuolinsyy kehittyneissä maissa 
(WHO 2005) ja niiden on ennustettu olevan sitä myös tulevaisuudessa (Boudi ym. 
2006). Ateroskleroosi on yleisin alaraajojen valtimoverenkierron häiriöiden aihe-
uttaja länsimaissa (Diehm ym. 2004). Sen esiintyvyys kasvaa tasaisesti iän muka-
na (Söder 2002). Alaraajojen valtimonkovetustaudista kärsii arvioilta noin 100 
000 suomalaista (Mätzke ym. 1996). Sen on todettu olevan myös maailmanlaajui-
nen terveysongelma (Hirsch ym. 2001, getABI study group 2002, Diehm ym. 
2004). Saksassa melkein viidennes 65 vuotta täyttäneistä kärsii siitä (Diehm ym. 
2004). Yhdellä viidestä keski-ikäisestä Yhdistyneiden kansakuntien (UK) väestös-
tä on kliinisissä tutkimuksissa osoitettu (Burns ym. 2003) olevan alaraajojen 
valtimonkovetustauti. Yhdysvalloissa sen esiintyvyys on noin 4,3 %, mikä tar-
koittaa, että 5 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa kärsii alaraajojen valtimonkove-
tustaudista (Selvin & Erlinger 2004).  

Alaraajojen valtimonkovetustauti on yleinen ilmentymä koko elimistöön vai-
kuttavasta ja etenevästä ateroskleroosista (Dormandy & Rutherford 2000, Hirsch 
ym. 2001, Norgren ym. 2007). Koska suurimmalla osalla sitä sairastavista on 
ahtauttavaa valtimonkovetustautia myös muualla elimistön valtimoissa (Cim-
miniello 2002), liittyy siihen lisääntynyt halvaus- ja sydäninfarktiriski (Dormandy 
& Rutherford 2000, Murabito ym. 2003, Norgren ym. 2007) sekä kuolleisuus 
(Dormandy & Rutherford 2000, Hirsch ym. 2001, Norgren ym. 2007). On todettu 
(Hirsch ym. 2001, Fine ym. 2004), että alaraajojen valtimonkovetustauti on ali-
diagnosoitu sairaus ja useat potilaat saavat diagnoosin vasta vaikean ja hengen-
vaarallisen iskeemisen kohtauksen yhteydessä. Huolimatta osoitetuista alaraajojen 
valtimonkovetustaudin hoitojen hyödyistä, sen on todettu (McDermott ym. 1997, 
Hirsch ym. 2001, Regensteiner & Hiatt 2002, Burns ym. 2002) olevan vähemmän 
intensiivisesti hoidettu sairaus kuin esimerkiksi sepelvaltimotauti. 

Yleisesti luullaan, että ihmiset nykyaikaisessa teknologisessa yhteiskunnassa 
tietävät paljon ja ottavat itsenäisesti asioista selvää. On kuitenkin todettu (Willi-
gendael ym. 2004), että alaraajojen valtimonkovetustaudin riskitekijöitä tunniste-
taan heikosti niin sanotun normaaliväestön ja itse potilaiden keskuudessa. Alaraa-
jojen valtimonkovetustaudin riskitekijät ovat samat kuin muissa aterosklerootti-
sissa valtimosairauksissa (Ouriel 2001, Cimminiello 2002), mutta uuden tiedon 
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(Norgren ym. 2007) mukaan vaikuttavat hieman eri tavoin eri atheroskleroottisiin 
sairauksiin. Kaksi suurinta alaraajojen valtimonkovetustaudin kehittymiseen ja 
etenemiseen vaikuttavaa riskitekijää ovat diabetes ja tupakointi (Cimminiello 
2002, American Diabetes Association 2003, Faxon ym. 2004). Diabeetikoilla on 
todettu (Halperin & Fuster 2003) olevan ainakin kaksinkertainen riski sairastua 
alaraajavaltimoiden valtimonkovetustautiin verrattuna niihin, jotka eivät sairasta 
diabetesta. Diabeteksen on todettu (Al-Delaimy ym. 2004) myös edistävän atero-
skleroosin syntyä.  

Tupakointi katsotaan yhtä suureksi riskiksi alaraajojen valtimonkovetustaudin 
kehittymiseen ja siihen sairastumiseen kuin diabetes (Halperin & Fuster 2003, 
Faxon ym. 2004, Lu & Creager 2004). Tupakoinnin on todettu (Norgren ym. 2007) 
olevan suurempi riskitekijä alaraajojen valtimonkovetustaudin kehittymiseen ja 
etenemiseen kuin sepelvaltimotaudin. Nikotiini ja häkä ovat kaksi tupakan sisäl-
tämää pääainesosaa, jotka aiheuttavat tuhoa verisuonistossa kiihdyttäen verisuon-
ten kalkkiutumista ja jäykistymistä (Bick 2003). Nikotiini lisää syketasoa ja ve-
renpainetta, mikä puolestaan lisää sydämen työtä ja hapen kulutusta. Näiden muu-
tosten lisäksi valtimoissa tapahtuu vasokonstriktiota eli supistumista, joka edel-
leen huonontaa verenvirtausta ja kudosten hapensaantia (Bick 2003, Mustonen 
ym. 2004). Hiilimonoksidi eli häkä sitoutuu veren hemoglobiiniin hapen tilalle.  

Tupakoijalla hemoglobiinia jää vähemmän vapaaksi hapen kuljettamista var-
ten ja täten kudokset kärsivät hapenpuutteesta (Bick 2003, Pietinalho 2003, Mus-
tonen ym. 2004). Tupakoinnin on todettu vaikuttavan myös haitallisesti 
LDL/HDL -suhteeseen ja lisäävän tulehdusta, ja siten se vaikuttaa haitallisesti 
valtimonseinämään (Mustonen ym. 2004). Lisäksi se lisää veren hyytymistaipu-
musta, jolloin verisuonten tukkeutumisen riski kasvaa (Bick 2003, Pietinalho 
2003, Mustonen ym. 2004). Potilaan tupakoinnin jatkumisen on todettu (Burns 
ym. 2003, Pedersen ym. 2005) lisäävän leikkauksen jälkeen graftin (ohitteen) 
tukkeutumista. Tutkimukset osoittavat (Smith ym. 1996, Jensen ym. 2005), että 
alaraajojen valtimonkovetustaudin esiintyvyys vähenee selvästi, jos potilas lopet-
taa tupakoinnin.  

Muita hyvin tunnettuja riskitekijöitä, joilla tiedetään olevan yhteys alaraajo-
jen valtimonkovetustautiin, ovat iän karttuminen, mies sukupuoli sekä korkeat 
verenpaine- ja veren rasva-arvot (Dormandy & Rutherford 2000, Meijer 2000, 
Hirsch ym. 2001, Ouriel 2001, Chiu ym. 2003, Norgren ym. 2007). Riski sairas-
tua alaraajojen valtimonkovetustautiin nousee yli 75-vuotiailla (Meijer ym. 2000, 
Selvin & Erlinger 2004). Heillä taudin esiintyvyys on noin 14,5 % (Selvin & 
Erlinger 2004). On esitetty aiemmin (Crique ym. 1997), että se kehittyy useam-
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min miehille kuin naisille. Uudemmat tutkimustulokset osoittavat (Yeh ym. 2000, 
Jensen ym. 2003, Jensen ym. 2005, Collins ym. 2006), että alaraajojen valtimon-
kovetustauti on yhtä yleinen myös naisilla ja erityisesti heillä, jotka tupakoivat 
(Jensen ym. 2005) ja vanhemmilla naisilla, joilla on useita riskitekijöitä (Yeh ym. 
2000). Useissa tutkimuksissa (Meijer ym. 2000, Hirsch ym. 2001, Selvin & Er-
linger 2004) myös korkea verenpaine ja korkeat veren rasva-arvot on liitetty vah-
voiksi riskitekijöiksi alaraajojen valtimonkovetustautiin. Katkokävelyyn ja sen 
oireiden etenemiseen liitettyjä riskitekijöitä ovat myös hyytymistekijäpoik-
keavuudet, kuten suurentunut fibrinogeenipitoisuus ja lisääntynyt trombosyyttien 
aktiivisuus, sekä suuri homogentisiinihapon pitoisuus (Falcone ym. 2003, Nor-
gren ym. 2007).  

2.2 Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavan oireet, 
diagnostiikka ja hoito  

Alaraajojen valtimonkovetustauti on yksi valtimoita ahtauttavan ateroskleroosin 
ilmenemismuoto. Fontainen vuonna 1954 laatiman luokituksen mukaan jalkojen 
oireet voidaan jakaa neljään vaiheeseen sen mukaan, kuinka pitkälle valtimoiden 
ahtautuminen on edennyt (Bick 2003). Ensimmäisessä vaiheessa (Fontaine 
I = oireeton) valtimoissa on lieviä muutoksia, mutta kipuja ei vielä ole, ellei rasi-
tusta viedä äärimmilleen (esimerkiksi pitkäkestoisella juoksulla). Toisessa vai-
heessa (Fontaine II = katkokävelyoire) kävellessä on pysähdyttävä kipujen vuoksi. 
Kun ahtautumat pahenevat, oireet pakottavat pysähtymään aina vain lyhyemmän 
matkan jälkeen ja samalla palautumisaika pitenee. Kolmannessa vaiheessa (Fon-
taine III = lepokivut) kipua esiintyy myös levossa. Jalkateriä särkee aluksi yöllä 
nukkuessa. Neljännessä vaiheessa (Fontaine IV = haavauma/kuolio) varpaisiin ja 
kantapäihin ilmaantuu haavaumia, jotka paranevat huonosti. Musta täplä ihossa 
saattaa olla merkki alkavasta kuoliosta. Tässä tutkimuksessa osallistujat kärsivät 
katkokävelyoireesta (Fontaine II). 

Katkokävelyoireessa valtimonkovetustaudin aiheuttamat ahtaumat alaraajojen 
valtimoissa heikentävät lihasten verenkiertoa, mikä johtaa etenkin rasitustilan-
teessa puristavaan kipuun pohkeissa. Kipu pakottaa henkilön pysähtymään. Kivun 
helpottaessa henkilö voi jatkaa matkaansa, kunnes kipu pakottaa pysähtymään 
uudestaan. (Bick 2003, Fletcher 2006.) Katkokävely on oireena melko yleinen 
(Treat-Jacobson & Walsh 2003) ja oire edelleen yleistyy iän myötä (Fletcher 
2006). On todettu (Burns ym. 2003), että sen esiintyvyys on noin 9 prosenttia 
naisten ja miesten ikäryhmissä 55–74. Katkokävely saattaa esiintyä myös usean 
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vuoden ajan pahentuen vähitellen (Fletcher 2006). Vaikea-asteisena tauti aiheuttaa 
jatkuvia kipuja ja vaikeuttaa muun muassa nukkumista. Kipu voi tuntua pakarassa, 
reidessä, pohkeessa tai jalkaterässä riippuen siitä, missä kohti alaraajan valtimois-
sa ahtauma tai tukkeutuma sijaitsee (Bick 2003, Fletcher 2006). Kipu on yleensä 
pahin pohkeissa, jolloin se on merkki reisivaltimon ahtautumisesta. Myös jalkojen 
väsyminen ja jalkapohjien puutuminen voi olla katkokävelyn oireena (Treat-
Jacobson & Walsh 2003, Fletcher 2006). Monesti potilaat ajattelevat oireiden 
kuuluvan normaaliin vanhenemiseen ja tämän johdosta usean potilaan kohdalla 
tauti ja sen oireet jäävät diagnosoimatta ja hoitamatta (Bick 2003, Treat-Jacobson 
& Walsh 2003). 

Jalan verenkiertohäiriön arvioinnissa tärkeä noninvasiivinen tutkimus-
menetelmä on nilkan ja olkavarren painesuhteen (ABI-indeksi, ankle brachial 
index) määrittäminen (Goodal 2000, Dormandy & Rutherford 2000, Holland 
2002, Chiu ym. 2003, Murabito ym. 2003). Se on yksinkertainen tutkimus alaraa-
jojen valtimoiden vajaatoiminnan selvittämiseksi, esimerkiksi hoidon tehon seu-
rannassa (Goodal 2000, Dormandy & Rutherford 2000, Holland 2002, Chiu ym. 
2003, Murabito ym. 2003, Norgren ym. 2007). Terveellä ihmisellä lepopainesuh-
teiden tulisi olla yli 0,9:n, mutta alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla 
suhde on selvästi alle tuon arvon. Osalla potilaista voidaan kuitenkin saada vir-
heellisen korkeita nilkkapainearvoja. Esimerkiksi diabetes ja pitkäaikainen ste-
roidilääkitys altistavat valtimon seinämän mediaskleroosille (vähäoireinen valti-
moiden mediakalkkeutuma ilman, että lumen selvästi ahtautuu), jolloin valtimon 
seinämä saattaa olla niin jäykkä, ettei sitä saada lainkaan painettua kiinni veren-
painemansetin avulla (Goodal 2000, Bick 2003).  

Tutkimuksissa on todettu, että potilailla, joiden ABI on alle 0,70, on suurempi 
riski kuolleisuuteen kuin niillä, joiden ABI on yli 0,9 (Papamichael ym. 2000, 
Hooi ym. 2003, Resnick ym. 2004). On myös todettu (Resnick ym. 2004), että 
epätavallisen korkeat ABI-arvot (> 1,40) ovat yhteydessä kardiovaskulaariseen 
kuolleisuuteen. Resnick ym. (2004) esittävätkin, että normaalin ABI-arvon yläraja 
ei saisi ylittää tuota 1,40 arvoa. Doppler-ultraäänilaite on hyvä apu veren virtauk-
sen tutkimisessa. Kynädoppler-laitteella kuullaan veren virtausääni. Siitä voidaan 
päätellä virtauksen suunta. Uudempi menetelmä laskimoiden tutkimisessa on 
Duplex-tutkimuslaite. Myös se perustuu ultraääneen. Laitteessa olevalta kuvaruu-
dulta voidaan nähdä valtimot ja veren virtaus sekä sen suunta. Sillä voidaan myös 
mitata suonen läpimitta. Dopler ja Duplex tutkimukset ovat ei-invasiivisia toi-
menpiteitä (Goodal 2000, Bick 2003).  



 27 

Hoitoa suunniteltaessa tarvitaan tarkka tieto valtimoiden tilasta ja valtimon-
kovetustaudin paikasta, laadusta ja laajuudesta. Tämän selvittämiseksi tehdään 
valtimoiden varjoainekuvaus tai magneettikuvaus, jossa selviää mahdollisten 
verenkiertohäiriöiden syy sekä mahdollisten ahtautumien tai tukosten tarkka si-
jainti ja laajuus (Bick 2003). Tärkeimpänä tutkimuksena on perinteisesti käytetty 
valtimon varjoainekuvausta eli angiografiaa (Norgren ym. 2007). Toimenpiteessä 
alaraajojen verisuonistoon viedään katetri. Tutkittavat verisuonet kuvautuvat 
tutkimuksen aikana tietokoneelle. Soveltuvissa tapauksissa pallolaajennus voi-
daan tehdä kuvauksen yhteydessä. Alaraajojen valtimoiden pallolaajennuksessa 
ahtautunut tai tukossa oleva verisuoni laajennetaan näkökontrollissa valtimon 
kautta viedyn pallokatetrin avulla. Tarvittaessa laajennettuun kohtaan voidaan 
asentaa verkkoproteesi eli stentti tukoksen uusiutumisen ehkäisemiseksi (Söder 
2002).  

Viimeisten parin vuoden aikana magneettikuvauslaitteisiin on kehitetty järjes-
telmä, joka on laadultaan ja luotettavuudeltaan verrattavissa valtimoiden varjo-
ainekuvaukseen. Magneettikuvaus on nopea ja kivuton tutkimus. Magneettikuva-
uksessa varjoaine voidaan laittaa kyynärtaipeen laskimoon eikä reiden tai käden 
valtimoon. Magneettikuvauksen jälkeen ei tarvita sairaalaseurantaa, vaan potilas 
voi palata kotiin normaaliin elämänrytmiinsä. Varjoaine- tai magneettikuvaukset 
suorittaa radiologi.  

Hoitomenetelmän valinta perustuu pitkälle oireiden vaikeusasteeseen (Goodal 
2000, Ouriel 2001). Kuviossa 1 esitetään alaraajojen valtimonkovetustaudin aihe-
uttaman katkokävelyoireen (Fontaine II) hoitomenetelmät ja niiden valinta Ou-
rielia (2001) mukaillen (Kuvio 1).  
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Kuvio 1. Alaraajojen valtimonkovetustaudin aiheuttaman katkokävelyoireen  
(Fontaine II) hoitomenetelmät ja niiden valinta Ourielia (2001) mukaellen.  

Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomahdollisuuksia ovat konservatiivinen 
hoito, kuten elämäntapamuutokset ja lääkehoito sekä endovaskulaariset tai kirur-
giset hoitomenetelmät (Ballard & Mills 2005, Regensteiner & Stewart 2006, Al-
laqaband ym. 2006). Taudin hoidossa voidaan erottaa kaksi keskeistä tavoitetta 
(Treat-Jacobson & Walsh 2003). Ensimmäisenä tavoitteena on ehkäistä ateroskle-
roosin eteneminen ja parantaa potilaan elinennustetta vähentämällä sydäninfarktin 
ja halvauksen riskiä. Toisena keskeisenä tavoitteena on vähentää taudin oireita ja 
jalan kuolion uhkaa sekä parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua (La-
Perna 2000, Burns ym. 2002, Treat-Jacobson & Walsh 2003).  

Verisuonikirurgien mielipiteet ovat lähes yhteneväisiä siitä, että katkokävelyn 
hoidossa konservatiivisen hoidon valinta ensimmäisenä vaihtoehtona on yleis-
sääntö, koska hoidon ennuste alaraajan säilymisen suhteen on hyvä (Cimminiello 
2002, Amighi ym. 2004). Ensimmäinen askel hoidon suunnittelussa on pyrkiä 
määrittämään tunnetut valtimonkovettumatautia aiheuttavat ja sitä lisäävät riski-
tekijät yhdessä potilaan kanssa. Hoidon tavoitteena on näihin riskitekijöihin (tu-
pakointi, diabetes, verenpainetauti, kohonnut veren kolesterolipitoisuus) vaikut-
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taminen ja paras mahdollinen lääkkeellinen hoito. Tällä tarkoitetaan lääkkeellistä 
tukea tupakoinnin lopettamiseen, tarvittaessa verenpainetaudin, diabeteksen ja 
kohonneen veren kolesterolipitoisuuden lääkehoitoa tai hoidon tehostamista sekä 
asetyylisalisyylihappovalmisteen liittämistä lääkitykseen (Burns ym. 2002, Burns 
ym. 2003). Myös klopidogreelivalmisteella on todettu olevan suotuisia vaikutuk-
sia alaraajojen valtimonkovetustautiin (Dormandy & Rutherford 2000, Norgren 
2007). Myös säännöllisen liikunnan harjoittaminen kuuluu katkokävelypotilaan 
hoitoon (Dormandy & Rutherford 2000, Burns ym. 2002).  

On saatu myös tuloksia (Fujioka ym. 1998; Klevsgård ym. 2000), joiden mu-
kaan erityisesti katkokävelypotilaat (Fontaine II) hyötyisivät muita enemmän 
invasiivisista hoitomenetelmistä suonten aukipysyvyydellä, potilaiden kuolleisuu-
della ja elämänlaadulla arvioituna. Viimeaikainen selvitys (Norgren ym. 2007) 
suosittaa, että katkokävelyoireiset potilaat tulisi hoitaa invasiivisilla hoitomene-
telmillä, jos he liikunnan harjoittamisen ja lääkehoidon jälkeenkin kokevat elä-
mänlaatunsa huonoksi.  

Invasiiviset hoitomenetelmät, eli kirurgiset ja endovaskulaariset hoidot ovat 
toisiaan täydentäviä. On mietittävä kumpi näistä hoitomenetelmästä soveltuu 
potilaalle paremmin. Molemmilla hoitomenetelmillä on todettu olevan hyvät 
pitkäaikaiset vaikutukset esimerkiksi raajan säilymisen ja kuolleisuuden määrissä 
(Fujioka ym. 1998, Kalbaugh ym. 2004, Mousa ym. 2005, Kalbaugh ym. 2006). 
Verisuonikirurgisten tutkimusten perusteella osalle potilaista soveltuvat siis endo-
vaskulaariset menetelmät, kuten pallolaajennus (PTA), rekanalisaatio, stentit, 
aterektomia tai trombolyysi. Menetelmät soveltuvat lyhyiden ahtaumien tai tukos-
ten hoitoon ja niitä voidaan tehdä vähemmän potilasta rasittavina myös huono-
kuntoisille potilaille. Leikkaushoito on aiheellinen, jos potilaalla on lepokipuja tai 
merkkejä uhkaavasta kuoliosta tai jos katkokävely johtaa työkyvyttömyyteen tai 
vaikeaan toiminnanvajaukseen (Ballard & Mills 2005, Allaqaband ym. 2006). 
Yleisimmät katkokävelyn hoidossa käytetyt kirurgiset hoitomenetelmät ovat 
ohitusleikkaus tai endarterektomia. Ohitusleikkauksessa asennetaan verisuonipro-
teesi tukkeutuneen valtimon paikalle tai potilaalle tehdään tromboendarterektomia, 
jossa suonen sairas sisäosa poistetaan mediakerrokseen asti (Bick 2003). Endarte-
rektomia on tarkoituksenmukainen hoito silloin kun, valtimomuutokset ovat ly-
hyitä ja paikallisia. On todettu, että muissa tapauksissa suonten aukipysyvyys on 
huono ja ohitusleikkaus on parempi hoitomenetelmä (Ouriel 2001).  
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3 Alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu 

3.1 Elämänlaatu 

Elämänlaadun tutkimus on tullut suosituksi terveystieteissä viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. On herätty huomaamaan, että potilaiden oma näkemys 
ja kokemus sairaudesta ja hoidoista ovat keskeisiä muiden hoidon vaikuttavuutta 
kuvaavien indikaattorien lisänä (Carr ym. 2003). Elämänlaatututkimus on saanut 
vaikutteita sosiologiasta ja psykologiasta. Käsite tuli yleiseen tieteelliseen käyt-
töön jo 1960-luvulla. Tällöin yhteiskuntatieteilijät katsoivat siihen kuuluvaksi 
objektiivisesti mitattavia ominaisuuksia ihmisten elämästä, kuten sosioekonomi-
sen tilanteen, koulutuksen tason, asumisolosuhteet ja asuinympäristön. Pian kui-
tenkin havaittiin elämänlaatu-käsitteen sisältävän paljon muitakin ominaisuuksia 
kuin edellä mainitut objektiivisesti mitattavat muuttujat ihmisten elämässä, joiden 
osuudeksi elämänlaatua selittävinä tekijöinä katsottiin jäävän lopulta vain 15 %. 
Psykologit esittivät, että subjektiiviset näkökulmat voisivat selittää elämänlaadun 
vaihtelusta sen osan, mitä objektiivisesti mitattavat muuttujat eivät selittäneet. 
Vuonna 1972 Campbell & Rogers raportoivat, että psykologiset indikaattorit, 
kuten onnellisuus ja tyytyväisyys kuvaisivat yli 50 % elämänlaadun vaihtelusta. 
(Haas 1999.) 

Nykyään elämänlaadun mittaamisessa haasteena on juuri käsitteen moniulot-
teisuus, eli sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti (WHOQOL Group 1998, 
Bowling 2005). Vaikka yhteisesti hyväksyttyä näkemystä elämänlaadusta ei ole 
edelleenkään olemassa, on kuitenkin jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, mitä 
ominaisuuksia käsitteeseen liitetään (Kattainen 2004). Elämänlaadun tutkimuk-
sessa ja arvioinnissa erotetaan subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma elämän-
laatuun (Bowling 2005). Subjektiivinen elämänlaatu on ihmisen oma arvio omas-
ta elämänlaadustaan ja hyvinvoinnistaan, jolloin se on yhteydessä käsitteeseen 
subjektiivinen hyvinvointi (Cummins 2005). Objektiivinen elämänlaatu tarkoittaa 
taas ulkoisesti havaittavia asioita, kuten yksilön toimintakykyä, taloudellista tilaa, 
asuinoloja ja koulutusta. Objektiivista elämänlaatua voivat arvioida mittausten 
kautta muut ihmiset, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoalan ammattilaiset, mutta 
subjektiivista elämänlaadun voi arvioida vain henkilö itse (Cummins 2005). Elä-
mänlaatu voidaan siis määritellä koostuvan subjektiivisista hyvinvoinnin tai tyy-
tyväisyyden kokemuksista sekä objektiivisesti mitattavista tekijöistä (Cummins 
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2005, Kouvo & Räsänen 2005). Objektiiviset ja subjektiiviset elämänalueiden 
osat vaikuttavat toisiinsa ja toisaalta muodostavat kokonaisuuden (Bowling, 
2003b, Bowling, 2005, Cummins 2005, Gilhooly ym. 2005). Esimerkiksi yksilön 
riippumattomuuden ja sosiaalisen osallistumisen säilyminen voi edistää psyykkis-
tä hyvinvointia, mutta toisaalta niiden säilyminen saattaa olla kiinni saavutetusta 
terveydestä ja riittävästä toimeentulosta (Bowling 2003b).  

WHO:n Quality of Life -ryhmä on tehnyt laajaa kansainvälisten indikaattori-
en kehittelytyötä. Heidän mukaansa elämänlaatu on yksilöiden kokemus asemas-
taan elämässä omassa kulttuurissaan ja arvojärjestelmässään suhteessa päämää-
riinsä, odotuksiinsa, normeihinsa ja huoliinsa. Se on laaja käsite, johon vaikutta-
vat monin tavoin henkilöiden fyysinen terveys, psykologinen tila, itsenäisyyden 
aste, sosiaaliset suhteet sekä heidän suhteensa ympäristöstään nouseviin tilantei-
siin (WHOQOL Group 1998.)  

Hyvinvointi (well-being), toimintakyky (functional status), elämänlaatu (qua-
lity of life), koettu terveys ja terveys (health) laajasti ymmärrettynä ovat toisiinsa 
sidoksissa olevia käsitteitä. Sosiologiassa elämänlaatua tarkastellaan usein hyvin-
voinnin osana, esimerkiksi Allard (1976) jakaa hyvinvoinnin kahteen osaan, elin-
tasoon ja elämänlaatuun. Elintasoa määrittävät tulot, asumistaso, työllisyys, kou-
lutus ja terveys. Elämänlaatu puolestaan jakautuu Allardin (1976) mukaan edel-
leen yhteisyyssuhteisiin (loving = rakastaminen) ja itsensä toteuttamiseen 
(being = oleminen). Toisaalta taas elämänlaadun käsiteanalyyseissa tällaista jaot-
telua ei tehdä, vaan edellä mainittuja käsitteitä tarkastellaan toistensa lähikäsittei-
nä ja tutkimuksissa niiden erot tulisi määritellä (Haas 1999).  

Gilhoolyn ym. (2005) mukaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on 
siirrytty hyvinvoinnin määrittelystä tutkimaan elämänlaatua. Elämänlaatua käyte-
tään myös käsitteenä, johon voidaan sisällyttää kaikki yksilön elämää ja hyvin-
vointia kuvaavat asiat (Haas 1999, Bowling 2005). Tämä jaottelu perustuu tutki-
muksiin (Farguhar 1995, Bowling & Windsor 2001, Bowling ym. 2003a), joissa 
ihmisiä itseään pyydettiin määrittelemään, mitkä tekijät sisältyivät heidän elämän-
laatuunsa. Edellä mainittujen tutkimusten mukaan useimmat ihmiset sisällyttivät 
elämänlaatuunsa positiivisen tulevaisuudenkuvan, emotionaalisen hyvinvoinnin, 
hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn. Lisäksi mainittiin hy-
vät sosiaaliset suhteet ystäviin, perheenjäseniin ja naapureihin, mahdollisuudet 
osallistua sosiaaliseen toimintaan ja harrastuksiin, asuminen turvallisella asuin-
alueella, jossa on hyvät palvelut ja mukavuudet, riittävä toimeentulon ja riippu-
mattomuus sekä oman elämän hallinta. Meebergin (1993) mukaan elämänlaatua 
ja hyvinvointia ei voi käyttää synonyymeinä, koska hyvinvointi-käsite tulee psy-
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kologiasta ja siihen on liitetty alkujaan pelkästään sellaisia ominaisuuksia kuin 
onnellisuus ja elämään tyytyväisyys, jolloin se on puhtaasti alkuperältään subjek-
tiivinen käsite. Elämänlaadussa taas on sekä subjektiivisia ja objektiivisia ominai-
suuksia.  

Samoin käsitteitä toimintakyky ja terveys pidetään suppeampina käsitteinä 
kuin elämänlaatu. Elämänlaadun käsitteen ydin on tyytyväisyys kaikkiin yksilön 
tärkeiksi näkemiin elämänalueisiin, kuten terveys, työ, ihmissuhteet ja ympäristö 
(Gilhooly ym. 2005), jolloin se käsittää terveyden lisäksi laajempia yksilön ole-
massaoloon liittyviä tekijöitä. Terveyttä on aiemmin määritelty kapeasti tarkoit-
tamaan kvantitatiivisin menetelmin mitattavissa olevia ihmisten terveyteen ja 
sairauteen liittyviä tekijöitä. Tällöin psykologinen ja sosiaalinen puoli jäävät 
terveyden määritelmän ulkopuolelle. Lääketieteellisissä tutkimuksissa on perin-
teisesti jätetty ulkopuolelle laadulliset tekijät, kuten ihmisten oma arvio hyvin-
voinnistaan, oireistaan ja kyvystä toimia päivittäisissä toimissaan. (Savolainen-
Mäntyjärvi 2000.)  

Toisaalta WHO:n (1998) laatima terveyden ja terveyteen liittyvien tilojen uu-
si määrittely on laajentanut käsitystä terveydestä aiempaa dynaamisempaan suun-
taan. Se ottaa huomioon yksilön ympäröivän yhteiskunnan osana. Terveys on 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jolloin ihminen on myönteisessä 
vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa. Terveys nähdään myös voimavarana, 
joka mahdollistaa monipuolisen elämän, jossa yksilöllä on mahdollisuus oman 
itsensä ja haaveidensa toteuttamiseen. Kokonaisvaltainen, laaja näkemys tervey-
destä merkitsee sitä, että tutkimuksen tarkastelunäkökulma laajenee koskemaan 
ihmisen elämän kaikkia ulottuvuuksia ja siihen kuuluu sekä subjektiivinen että 
objektiivinen näkökulma. Terveys voidaan nähdä tällöin dynaamisena tasapainoti-
lana, jolloin yksilön elämäntilanteiden ja -olosuhteiden muoto voi muuttaa ter-
veyden ilmiasua tai muotoa. (WHO 1998.) Näin määriteltynä käsite koettu terve-
ys sisältää samoja ominaisuuksia kuin elämänlaadun käsite ja täten niiden eroja 
on vaikea hahmottaa (Haas 1999). 

Käsite toimintakyky erotetaan elämänlaadusta kahdesta syystä. Ensinnäkin 
toimintakykyä on aiemmin virheellisesti määritelty käsittämään ainoastaan fyysi-
nen toimintakyky. Tämä perustuu siihen, että Karnofskyn skaala (Stanley 1980) 
on ollut pitkään käytössä fyysisen toimintakyvyn mittaamisessa, jolloin käsittees-
tä on välittynyt korostuneena ainoastaan fyysinen ulottuvuus. Toisekseen toimin-
takyky ei voi olla synonyymi elämänlaadulle, koska se on alkuperältään sisältänyt 
objektiivisesti mitattavia ominaisuuksia ihmisten elämästä. Tällöin arvion on 
tehnyt ulkopuolinen eikä siihen ole liittynyt henkilön subjektiivista arviota toi-
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mintakyvystään. (Haas 1999.) Samoin elämään tyytyväisyyttä pidetään puhtaasti 
subjektiivisena käsitteenä, jolloin se ei voi olla elämänlaadun synonyymi (Gotay 
1996, Haas 1999), vaan yksi tärkeä ja analyyttinen ominaisuus elämänlaadun 
käsitteessä (Meeberg 1993).  

Elämänlaadun määrittely vaihtelee myös tieteenalasta riippuen ja siihen vai-
kuttavat useat tekijät (Cummins 2005). Lindström (1994) on tarkastellut elämän-
laadun käsitettä, ja hänen mukaansa se sisältää eri painotuksia riippuen tieteen-
alasta. Filosofia on kiinnostunut hyvän elämän käsitteestä ja määrittelystä, psyko-
logia hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä, sosiologia aineettomasta hyvinvoinnista 
ja ihmisten halujen ja tarpeiden tyydytyksestä. Taloustieteiden mielenkiintona 
ovat taloudelliset resurssit ja miten niitä jaetaan tarkoituksenmukaisesti, kun taas 
lääketieteen mielenkiinto kohdistuu ihmisen normaaliin toimintaan ja eri toimen-
piteiden vaikutuksiin. (Lindström 1994.)  

Cummins (2005) korostaa, että elämänlaadun määrittelyistä tulisi päästä 
eteenpäin teorian muodostuksen vaiheeseen. Hän on pitkään tutkinut elämänlaa-
dun käsitettä ja muodostanut siitä alustavan teoreettisen mallin. Mallin mukaan 
elämänlaatuun sisältyy sekä subjektiivisia että objektiivisia tekijöitä yksilön elä-
mästä. Tasapainon säilyttämiseksi subjektiivinen hyvinvointi on tärkein ja herkin 
mittari. Elämänlaadussa yksilön tarpeet ja subjektiivinen hyvinvointi muodostavat 
tasapainoisen tilan, kun yksilön tarpeet otetaan huomioon, ja hän saa niille vas-
tinetta. 

3.2 Terveyteen liittyvä elämänlaatu 

Elämänlaatua voidaan määritellä yleisesti (niin sanotut globaalit määritelmät) ja 
osittaisesti (esimerkiksi terveyteen liittyvä elämänlaatu). Terveystieteissä on kiin-
nostuttu siitä, miten sairaus vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun ja siitä, millaisia 
vaikutuksia eri toimenpiteillä saadaan aikaan. Tällöin käytetään usein osittaista, 
suppeampaa eli terveyteen liittyvä elämänlaatu-käsitettä (Lukkarinen 1999).  

Terveyteen liittyvää elämänlaatua tarkasteltaessa on terveyden käsite tärkeä 
määrittää. Terveyteen liittyvä elämänlaatu heijastaa Maailman terveysjärjestön 
(WHO) käsitystä terveydestä: terveys ei ole vain sairauden puuttumista, vaan 
täydellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvoinnin tila. Vaikka tämä 
määritelmä terveydestä onkin enemmän utopistinen ja vaikeasti operationalisoita-
vissa, se pakottaa miettimään terveyttä laajana hyvinvoinnin tilana. WHO:n mää-
ritelmässä ulotettiin terveyden määritelmä ’sairaus’ ensimmäistä kertaa käsitteen 
ulkopuolelle, ja se on pohjana useissa terveyden määrittämispyrkimyksissä (Koi-
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vukangas ym. 1995). WHO:n määritelmä terveydestä on myös vaikuttanut käsi-
tykseen paitsi terveyden myös elämänlaadun moniulotteisuudesta.  

Terveyteen liittyvä elämänlaatu voidaan siis kuvata koostuvan yksilöllisistä 
kokemuksista sairauden fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista 
jokapäiväiseen elämään ja hyvinvoinnin tasosta, joka sairauden vaikutuksista 
huolimatta voidaan saavuttaa (Koivukangas ym. 1995, Roebuck ym. 2001, Sinto-
nen 2001a). Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan somaattista tilaa eli sairauden 
oireita ja hoidon vaikutuksia sekä sivuvaikutuksia (eli terveys on kytketty sairau-
teen ja sen hoitoon). Psyykkiseen ulottuvuuteen sisältyy hyvinvoinnin tunne. 
Sosiaalisten yhteyksien ja vuorovaikutuksen määrälliset ja laadulliset puolet ku-
vaavat sosiaalista ulottuvuutta. Lisäksi erotetaan funktionaalinen, eli toiminnalli-
nen terveys, jota kuvaavat esimerkiksi itsehoito, fyysinen toimintakyky, liikkumi-
nen tai sosiaalinen roolitoiminta. (Koivukangas ym. 1995.)  

Terveystieteissä on kiinnostuttu viime vuosina mittaamaan terveyteen liitty-
vää elämänlaatua ihmisten itsensä arvioimana, koska terveyden perinteisten indi-
kaattorien rajoitukset ja laajemman terveyskäsityksen mittaamiseen liittyvät haas-
teet on havaittu (Savolainen-Mäntyjärvi 2000). Terveyteen liittyvän elämänlaadun 
seuraaminen on tullut myös tärkeäksi varsinkin kroonisten sairauksien lisääntymi-
sen myötä. Silloin, kun sairautta ei voida parantaa, on elämänlaadussa tapahtuvien 
muutosten seuraaminen tarkoituksenmukaista (Kukkurainen 2006). Terveyteen 
liittyvän elämänlaadun tutkimuksella voidaan myös arvioida hoitotyön tulokselli-
suutta ja laatua (Lukkarinen 1999, Sousa & Williamson 2003, Sintonen 2007). 
Jokaisen terveyden eteen tehdyn intervention tarkoituksena on lisätä ihmisten 
elämänlaatua (Carr ym. 2001, Spertus ym. 2003), jolloin potilaiden terveyteen 
liittyvän elämänlaadun mittaamisella voidaan arvioida, onko hoito ollut tehokasta 
ja vaikuttavaa (Lukkarinen 1999).  

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä terveyteen liittyvä elämänlaatu ja se 
nähdään subjektiivisena, yksilön kokemusmaailmaa kuvaavana moniulotteisena 
käsitteenä, jolla tarkoitetaan ihmisen kokemusta omasta terveydentilastaan sekä 
siihen liittyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. WHO:n määri-
telmä terveydestä on ollut tässä tutkimuksessa käytettävien suomalaisen yleisen 
terveyteen liittyvän elämänlaatumittarin 15D:n sekä kansainvälisen Nottingham 
Health Profile (NHP) -mittarin käsitteellisenä lähtökohtana (Sintonen, 2001a, 
Koivukangas ym. 1995).  

Haasteen elämänlaadun tutkimukseen tuo myös se, että yksittäisen ihmisen 
kokema terveyteen liittyvä elämänlaatu voi vaihdella eri ajankohtina, eri olosuh-
teissa ja ikäkausina (Veenhoven 2000, Bowling 2005). On näyttöä (Bernard ym. 
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2004) siitä, että kroonista sairautta sairastavat eivät pysty arvioimaan terveyteen 
liittyvää elämänlaatuaan tiettynä määrättynä ajankohtana, vaan sellaisessa tilan-
teessa, joka muuttaa heidän kokemuksiaan. Tutkimuksissa olisi siis otettava huo-
mioon se, että terveyteen liittyvä elämänlaatu on dynaaminen käsite, joka muuttuu 
sairauden ja hoidon mukana ja niiden edetessä (Bowling 2003b). Tässä tutkimuk-
sessa eri hoitomenetelmillä hoidettujen terveyteen liittyvää elämänlaatua tarkas-
tellaan sairauden ja hoidon eri vaiheissa: alkuvaiheessa ennen hoitomenetelmiä 
sekä puoli vuotta ja vuosi niiden jälkeen.  

On myös esitetty (Carr ym. 2001, Carr ym. 2003), että terveyteen liittyvä 
elämänlaatu on terveydelle asettamiemme odotusten ja terveyteen liittyvien ko-
kemustemme suhde. Ihmiset, joille terveyteen liittyy erilaisia odotuksia, kokevat 
myös terveyteen liittyvän elämänlaadun erilaisena, vaikka he lääketieteellisesti 
mitattuna sairastavatkin samaa sairautta. Tällä hetkellä terveyteen liittyvät elä-
mänlaadun mittarit eivät ota huomioon tätä seikkaa. Parhaassa tapauksessa mittari 
voi näyttää vain osan kokonaiskuvasta. Aukottomamman kuvan saamiseksi mitta-
uksiin tulisi liittää muita tekniikoita, jotka ovat herkempiä erottelemaan yksilön 
erilaisia ja monimerkityksellisiä kokemuksia terveyteen liittyvästä elämänlaadusta. 
(Hendry & McVittie 2004.)  

Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien tervey-
teen liittyvän elämänlaadun tutkimiseen valittiin kaksi yleistä terveyteen liittyvän 
elämänlaadun mittaria. Lisäksi haastateltiin osaa potilaista vuoden kuluttua hoi-
doista, jotta saavutettaisiin mahdollisimman monipuolinen kuva alaraajojen val-
timonkovetustautia sairastavien subjektiivisesti koetusta terveyteen liittyvästä 
elämänlaadusta. Objektiivisen näkökulman potilaiden terveyteen liittyvään elä-
mänlaatuun antavat tässä tutkimuksessa tehdyt ABI-mittaukset ja oireettoman 
kävelymatkan pituuden mittaukset sekä erilaisten sairauden vaikeusastetta kuvaa-
vien arvojen ja muiden tietojen kirjaaminen potilasasiakirjoista.  

3.2.1 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on kehitetty satoja terveyteen liitty-
vän elämänlaadun mittareita. Suomessa tunnetuimpia ovat Suomessa kehitetty 
15D-terveysmittari, Nottingham Health Profile (NHP), EQ-5D (EuroQol) ja 
SF-36 (Short Form) eli RAND-36. Muita terveysmittareita ovat muun muassa 
Sickness Impact Profile (SIP) ja WONCA Coop Charts. Näitä mittareita on li-
sääntyvissä määrin käytetty arvioimaan terveydenhuollon tehokkuutta (Mishoe & 
Maclean 2001).  
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Mittareiden joukosta ei ole helppoa valita oikeaa ja tarkoituksenmukaista mit-
taria. Yleiset elämänlaatumittarit sisältävät laajan ulottuvuuksien kirjon ja mah-
dollistavat erilaisten ryhmien vertailun. Sairausspesifiset mittarit ovat erityisesti 
kehitetty tiettyyn sairauteen, potilasryhmään tai toiminnon alueeseen. Alaraajojen 
valtimonkovetustautiin on tällä hetkellä olemassa muutama sairausspesifinen 
mittari (esim. Intermittent Claudication Questionnaire (ICQ) ja Claudication 
Scale (CLAU-S), mutta tämän tutkimuksen aineistonkeruun aloittamisen aikaan 
niitä ei ollut käännetty suomen kielelle, ne olivat suhteellisen uusia ja niiden 
luotettavuuden tarkastelu oli vasta alussa (Mehta ym. 2003).  

Kun tähän tutkimukseen valittiin terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria, 
haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen kuva niistä ulottuvuuksista, joilla 
on vaikutuksia alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien elämään. Mittarin 
valinnassa oli siis tärkeää selvittää se, että ne sisältäisivät ulottuvuudet, joihin 
sairaudella on yleensä vaikutuksia (Roebuck ym. 2001), kuten alaraajojen valti-
monkovetustaudissa erityisesti kipu ja liikkuminen. Siksi valittiin kaksi yleistä 
terveyteen liittyvää elämänlaatumittaria. Yleiset elämänlaatumittarit valittiin 
myös, koska haluttiin vertailla alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 
terveyteen liittyvää elämänlaatua keskimääräiseen normaaliväestön elämänlaa-
tuun. Lisäksi mittarin tuli olla sopiva suomalaiseen kulttuuriin.  

Aiemmin alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien elämänlaatua ja ter-
veyteen liittyvää elämänlaatua on tutkittu Sickness Impact Profile (Arfvidsson ym. 
1993, Taft ym. 2001), EuroQoL (deVries ym. 1998, Bosch ym. 1999, Bosch & 
Hunink 2000, Holler ym. 2004), Health Utilities Index Mark III (deVries ym. 
1998, Bosch ym. 1999, Bosch & Hunink 2000, Bosch ym. 2002), RAND 36-Item 
Health Survey 1.0 (Bosch ym. 1999, Bosch & Hunink 2000, Bloemenkamp ym. 
2003), Maailman terveysjärjestön (WHO) Quality of life Assessment Instru-
ment-100 (Breek ym. 2001 ja 2005), SF-36 (Hicken ym. 2000, Bosch ym. 2002, 
Klevsgård ym. 2002, Holler ym. 2004, Wann-Hansson ym. 2004, Kalbaugh ym. 
2006), SF-12 (Donaghue ym. 2000) ja Nottingham Health Profile (NHP) (Khaira 
ym. 1996, Klevsgård ym. 2002, Wann-Hansson ym. 2004 ja 2005a) -elämänlaatu-
mittareilla.  

Dormandy & Rutherford (2000) ovat esittäneet, että SF-36 olisi tällä hetkellä 
tarkoituksenmukaisin yleinen mittari mittaamaan alaraajojen valtimonkovetustau-
tia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua. Tutkimukset (Hicken ym. 2000, 
Bosch ym. 2002, Klevsgård ym. 2002, Holler ym. 2004, Wann-Hansson ym. 2004 
ja 2005a) ovat kuitenkin osoittaneet, että SF-36 ja NHP-elämänlaatumittareilla on 
vahvuuksia, mutta myös heikkouksia tämän potilasryhmän terveyteen liittyvää 
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elämänlaatua mitattaessa. 15D-mittarilla on mitattu monen potilasryhmän elämän-
laatua (katso www.15D-instrument.net), mutta ei aiemmin alaraajojen valtimon-
kovetustautia sairastavien. Sen etuna on, että sitä voidaan käyttää vaikutusten 
mittaamisessa, kuten tässä tutkimuksessa, kun halutaan tehdä terveydenhuollon 
taloudellista arviointia. Tästä johtuen valittiin tähän tutkimukseen yksi kansainvä-
lisesti arvostettu NHP-mittari ja myös Suomessa kehitetty ja erittäin moniulottei-
seksi ja monipuoliseksi osoitettu 15D-mittari (Chatterji ym. 2002). Mittareiden 
psykometristen ominaisuuksien testausta ja tarkastelua tämän tutkimuksen aineis-
tolla kuvataan tarkemmin väitöskirjatyön liitteenä olevassa osatyössä II sekä 
tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa (kappale 9.1.1). 

3.2.2 Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavan terveyteen 
liittyvä elämänlaatu ja kokemukset elämästä sairauden kanssa 

Kroonista sairautta sairastavan elämä muuttuu peruuttamattomasti (Kralik ym. 
2004). Sairaus muuttaa kehoa ja sen toimintaa ja oireiden tunteminen tulee joka-
päiväiseksi kokemukseksi potilaiden elämässä (O’Neill & Morrow 2001, Kralik 
ym. 2004). Aiemmat tutkimukset (Klevsgård ym. 1999, Hicken ym. 2000, Breek 
ym. 2001, Bloemenkamp ym. 2003, Aquarius ym. 2005) ovat osoittaneet, että 
alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla on merkitsevästi heikompi tervey-
teen liittyvä elämänlaatu kuin keskimäärin normaaliväestöllä. Bloemenkamp ym. 
(2003) tutkivat nuorten naisten (< 50 vuotta) terveyteen liittyvää elämänlaatua ja 
tulokset osoittivat, että heidän elämänlaatunsa oli merkitsevästi huonompi verrat-
tuna normaaliväestön nuorten naisten (18–49 vuotta) elämänlaatuun. Heidän 
tutkimuksessaan korkeat verensokeripitoisuudet, verenpainetauti ja ylipaino olivat 
yhteydessä naisten huonontuneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Bloe-
menkamp ym. 2003). Collins ym. (2006) saivat tutkimuksensa tulokseksi, että 
naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli merkitsevästi huonompaa kuin miesten, 
vaikka miesten ja naisten riskitekijät ja ikä oli toisiaan vastaavia. Myös Oka ym. 
(2003) saivat samansuuntaisia tuloksia, jolloin huolimatta sairauden vaikeusas-
teen samankaltaisuudesta naisilla oli enemmän vaikeuksia liikkumisessa ja heillä 
oli enemmän kipuja sekä mielialan häiriöitä kuin vastaavanikäisillä miehillä.  

Alaraajojen valtimonkovetustaudin oireita potilaat ovat usein kuvailleet ala-
raajojen lihasten kouristuksena tai väsymisenä kävellessä. Muutaman minuutin 
pysähtyminen ja levähtäminen auttavat, mutta oireet palaavat taas saman matkan 
kävelyn jälkeen (Bick 2003). Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 
yleisintä oiretta kutsutaan katkokävelyksi. Katkokävelyoireiset potilaat pystyvät 
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yleensä kävelemään vain muutaman korttelin välin ennen kuin heidän pitää py-
sähtyä levähtämään (Falcone ym. 2003). Tutkimuksissa (Klevsgård ym. 1999, 
Hicken ym. 2000, Holler ym. 2004) on osoitettu, että terveyteen liittyvä elämän-
laatu oli merkitsevästi huonompi erityisesti kivun ulottuvuudella. Myös aiemmat 
potilaiden kokemuksiin perustuvat tutkimukset (Treat-Jacobson 2002, Johnstone 
2004, Wann-Hansson ym. 2005b) osoittavat, että potilaat tunnistavat kivun kes-
keiseksi kokemukseksi elettäessä alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa.  

Kralikin ym. (2004) mukaan elämä kroonisen sairauden kanssa on jatkuva 
prosessi, joka sisältää sairauden aiheuttamien psykologisten ja fyysisten vaikutus-
ten tunnistamista sekä jatkuvaa arkipäivän suunnittelua, säännöstelyä ja selviyty-
mistä ja arvojen järjestämistä uudelleen. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavilla on korostunut aiempien tutkimusten mukaan erityisesti fyysisen toiminta-
kyvyn heikkeneminen (Khaira ym. 1996, Hicken ym. 2000; Holler ym. 2004). 
Klevsgårdin ym. (1999) tutkimus osoittaa, että potilaiden terveyteen liittyvä elä-
mänlaatu oli heikentynyt kaikilla ulottuvuuksilla, mutta erityisesti liikkumisen ja 
tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Myös Breek ym. (2001) saivat tutkimuksessaan 
samankaltaisia tuloksia.  

Klevsgårdin ym. (1999) tutkimuksessa sairauden aste ja koherenssin tunne 
olivat yhteydessä elämänlaatuun. Toisin sanoen ne, joilla tauti oli vakava ja joilla 
oli matala elämänhallinnan tunne (sense of coherence), kokivat elämänlaatunsa 
muita huonommaksi. Arseven ym. (2001) saivat tulokseksi, että tauti oli yhtey-
dessä lisääntyneeseen masennuksen riskiin sekä miehillä että naisilla. On myös 
osoitettu (Aquarius ym. 2005), että alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavat 
niin sanotut D-tyypin ihmiset, eli ihmiset, jotka ovat ahdistuneita, joilla on taipu-
mus ajatella ja tuntea negatiivisesti ja jotka ovat sosiaalisesti eristäytyneitä, koke-
vat elämänlaatunsa yleensä huonommaksi kuin ei D-tyypin potilaat. On osoitettu 
myös stressaavien elämänkokemusten ja sosiaalisen tuen puutteen yhteys alaraa-
jojen valtimonkovetustautia sairastavien huonoksi koettuun elämänlaatuun  
(Aquarius ym. 2006).  

Katkokävelyoireet estävät yksilön suoriutumista normaaleista arkipäivän 
henkilökohtaisista, sosiaalisista ja ammatillisista toiminnoista ja oireet usein joh-
tavat kykenemättömyyteen liikkua kodin ulkopuolella ja riippuvuuteen toisista 
ihmisistä (Falcone ym. 2003). Treat-Jacobsonin ym. (2002) mukaan, alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavat kärsivät fyysisestä, psykososiaalisesta ja emo-
tionaalisesta kyvyttömyydestä ja sairauden hallinnan puutteesta, joka johti turhau-
tuneisuuden, avuttomuuden ja toivottomuuden tunteisiin. Alaraajojen valtimon-
kovetustautia sairastavat käyttivät erilaisia selviytymiskeinoja saadakseen helpo-
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tusta elämäänsä (Wann-Hansson ym. 2005b). Näitä keinoja olivat esimerkiksi 
sairauden hyväksyminen ja siihen sopeutuminen (Treat-Jacobson ym. 2002, 
Johnstone 2004, Wann-Hansson ym. 2005b).  

Krooniseen sairauteen yhdistetään usein epävarmuuden ja epätietoisuuden 
tunteita (White 2001). Oikea-aikaisen diagnosoinnin ja määrätietoisen hoidon 
puuttuminen olivat teemoja, joita monet potilaat ilmaisivat Treat-Jacobsonin ym. 
(2002) tutkimuksessa. Potilaiden tulee usein normaalin elämänrytmin muuttuessa 
muuttaa myös totuttuja tapojaan. On kuitenkin osoitettu, että vahvistuneiden 
epäterveellisten elämäntapojen muuttaminen on ollut erityisen vaikeaa alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavilla (Treat-Jacobson ym. 2002), ja myös muita 
ateroskleroottisia sairauksia sairastavilla (Astin & Jones 2006). Yllättävää voi olla 
se, että potilaiden ja niin sanotun normaaliväestön tieto alaraajojen valtimonkove-
tustaudista ja tautiin liittyvistä elämäntapojen muutoksista on osoitettu olevan 
heikkoa. Potilaat eivät esimerkiksi tienneet alaraajojen valtimonkovetustaudin 
riskitekijöistä ja tupakoinnin lopettamisen vaikutuksista. (Willingendael ym. 
2004.)  

Johnstonen (2004) tutkimuksessa potilaat kokivat, että he eivät saaneet ter-
veydenhuoltohenkilöstöltä tukea sairautensa hoitamiseen. Alaraajojen valtimon-
kovetustaudin on todettu olevan alidiagnosoitu (Hirsch ym. 2001, Fine ym. 2004) 
ja myös usein vähemmän intensiivisesti hoidettu sairaus (Hiatt ym. 2001, Norgren 
ym. 2007) kuin muut ateroskleroottiset sairaudet. On esimerkiksi tutkittu (Becker 
ym. 2002), että vain noin 25 % alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavista sai 
todellista hoitoa sairauteensa.  

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä 
elämänlaatu ja kokemukset elämästä sairauden kanssa hoitomenetelmien 
jälkeen.  

Kroonista sairautta sairastavien käyvät usein läpi raskaita ja vaativia hoitoja 
(White 2001). Toisaalta on todettu, että sekundaaripreventio vaativien hoitojen 
jälkeen on alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kohdalla vajavaista 
(Mukherjee ym. 2002). Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomenetelmät ovat 
joko konservatiiviset tai invasiiviset hoidot, kuten endovaskulaariset tai kirurgiset 
hoitomenetelmät. On osoitettu (Mousa ym. 2005, Wolosker ym. 2004), että kat-
kokävelyoireista kärsivien kliiniset mittaustulokset, kuten ABI-arvot ja kävely-
matkan pituus ilman katkokävelyoireita, parantuivat merkitsevästi invasiivisten 
hoitomenetelmien jälkeen, kun taas Amighi ym. (2004) totesivat tutkimuksessaan, 
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että suurimmalla osalla (78 %) konservatiivisesti hoidetuista potilaista kliiniset ja 
hemodynaamiset mittausarvot pysyivät muuttumattomina keskimäärin yhdeksän 
kuukauden seurannassa. Lisäksi 21 %:lla oireeton katkokävelymatka pidentyi, 
mutta ABI-arvot pysyivät muuttumattomina.  

Murphy ym. (2005) tutkivat alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 
elämänlaadun ja kliinisten mittausarvojen muutoksia aortoiliacaalisen stentin 
sijoittamisen jälkeen vuoden seurannassa ja havaitsivat, että keskimääräiset ABI-
arvot parantuivat ja oireeton katkokävelymatka pidentyi merkitsevästi hoidon 
jälkeen (Murphy ym. 2005). Kliiniset mittarit eivät kuitenkaan kerro koko totuutta 
ihmisen selviytymisestä ja elämänlaadusta, koska niitä ei ole liitetty ihmisen 
jokapäiväiseen elämään ja ympäristöön (Lukkarinen 1999). Näiden mittausten 
lisäksi alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden hoidon tulosten 
seurannassa tarvitaan tietoa siitä, miten sairaudet ja niiden hoito vaikuttavat yksi-
lön omasta näkökulmasta arvioituna jokapäiväisessä elämässä, kuten terveyteen 
liittyvän elämänlaadun mittauksessa (Klevsgård ym. 2000).  

On todettu (Müller-Bühl ym. 2003, Long ym. 2004, Aquarius ym. 2006), että 
kliiniset mittausarvot, kuten ABI-arvo oli heikosti yhteydessä potilaiden tervey-
teen liittyvään elämänlaatuun, jolloin todelliset potilaiden saavuttamat hoitojen 
hyödyt saattavat jäädä huomaamatta pelkästään kliinisillä mittareilla mitattuna. 
Toisaalta katkokävelyoireiden yhteys alaraajojen valtimonkovetustautia sairasta-
vien potilaiden huonoon elämänlaatuun on osoitettu (Müller-Bühl ym. 2003, 
Aquarius ym. 2006). Kroonista sairautta sairastavilla terveyteen liittyvä elämän-
laatu muuttuu elämäntilanteiden mukaan ja sairausprosessin edetessä, jolloin se 
merkitsee eri asioita eri ihmisille (Carr ym. 2001, Bowling 2003). 

Konservatiivisessa hoidossa erityisesti ohjatun liikunnan on todettu (Tsai ym. 
2002, Carlon ym. 2003, Cheetham ym. 2004, Menard ym. 2004) merkitsevästi 
edistävän alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden terveyteen 
liittyvää elämänlaatua. Esimerkiksi Menard ym. (2004) osoittivat tutkimukses-
saan, että ohjatun liikuntaohjelman avulla katkokävelyoireiset potilaat saavuttivat 
oireettomuuden ja heidän fyysinen toimintakykynsä parantui merkitsevästi. Me-
nard ym. (2004) esittävät edelleen, että ne, jotka jatkavat liikkumista, pystyvät 
mahdollisesti ylläpitämään nämä hyödyt ja kokemuksen parantuneesta terveyteen 
liittyvästä elämänlaadusta. Myös Cheethamin ym. (2004) tulokset ovat saman-
suuntaisia puolen vuoden seurannassa. Liikunnan tulisi siis olla jatkuvaa, tehokas-
ta, kontrolloitua ja ohjattua, jotta katkokävelyoire poistuisi pysyvästi (Adams ym. 
2006). Lääkärin antama yksinkertainen ohje liikunnan lisäämisestä ei yleensä ole 
riittävä, eikä anna hyvää hoitotulosta (Falcone ym. 2003).  
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Aiemmissa tutkimuksissa (Bosch ym. 1999, Donaghue ym. 2000, Klevsgard 
ym. 2000, Kalbaugh ym. 2004, Murphy ym. 2005, Wann-Hansson ym. 2005a, 
Kalbaugh ym. 2006), joissa käytettiin terveyteen liittyviä elämänlaatumittareita, 
on osoitettu, että potilaiden elämään tuli merkitsevää helpotusta endovaskulaari-
sen tai kirurgisen hoidon jälkeen. Suurin helpotus elämään tuli kivun lievittymi-
sen ja fyysisen toimintakyvyn parantuessa (Bosch ym. 1999, Klevsgård ym. 2000, 
Aquarius ym. 2005, Wann-Hansson ym. 2005a, Kalbaugh ym. 2006). Bosch ym. 
(1999) osoittivat tutkimuksessaan, että kaikkien RAND-36 -mittarin ulottuvuuk-
sien pistemäärät osoittivat merkitsevää alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavien potilaiden terveyteen liittyvän elämänlaadun parantumista pallolaajennuk-
sen ja stentin sijoittamisen jälkeen. Kahden vuoden seurannassa pistemäärät olivat 
edelleen merkitsevästi korkeammat kuin ennen hoitoa. Hoidon vaikutukset olivat 
suurimmat erityisesti fyysisen toimintakyvyn, fyysisten roolitoimintojen ja kivun 
ulottuvuuksilla (Bosch ym. 1999).  

Myös Murphy ym. (2005) löysivät tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia 
vuoden seurannassa. Klevsgårdin ym. (2000) mukaan onnistunut endovaskulaari-
nen tai kirurginen hoito johti parantuneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun 
6 kuukauden seurannassa, erityisesti kivun, unen, liikkumisen, harrastusten ja 
vapaa-ajan ulottuvuuksilla. Potilaiden elämänlaadun parantuminen oli yhteydessä 
heidän elämänhallinnan tunteeseensa (sense of coherence) ja ABI-arvoihin, eli 
niillä, joilla oli parhaimmat indeksiarvot elämänlaadussa, oli myös korkea kohe-
renssin tunne ja ABI-arvot (Klevsgård ym. 2000).  

Wann-Hansson ym. (2005a) tutkivat alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavien terveyteen liittyvää elämänlaatua NHP-mittarilla 6 ja 12 kuukauden ja 
lisäksi 4 vuoden kuluttua pallolaajennuksesta tai kirurgisesta hoidosta. He havait-
sivat elämänlaadun merkitsevää parantumista tarmokkuuden, kivun, tunnereakti-
oiden ja liikkumisen ulottuvuuksilla. Lisäksi potilailla oli merkitsevästi vähem-
män kipua vielä 4 vuoden seurannassa verrattuna alkuvaiheeseen (Wann-Hansson 
ym. 2005a). Aguarius ym. (2005b) esittävät tutkimustulostensa perusteella, että 
potilaat, jotka ilmoittavat fyysisen toimintakykynsä huonoksi, joiden kävelymatka 
on rajoittunut ja jotka ovat iältään nuoria, olisi parasta hoitaa invasiivisilla hoito-
menetelmillä, koska heidän tuloksensa osoittivat näiden tekijöiden olleen parhaita 
selittäviä tekijöitä katkokävelyn invasiiviselle hoidolle. 

Useissa aiemmissa tutkimuksissa (Donaghue ym. 2000, Klevsgard ym. 2000, 
Wann-Hansson ym. 2005a) endovaskulaarisia ja kirurgisia hoitomenetelmiä on 
tutkittu yhdessä invasiivisina hoitomenetelminä. Niitä ei siis ole terveyteen liitty-
vän elämänlaadun arvioinneissa erotettu toisistaan. Toisaalta kirurgisten hoitojen 
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ja endovaskulaaristen hoitojen välillä ei ole aiemmin todettu olevan merkitseviä 
eroja terveyteen liittyvissä elämänlaadun tekijöissä (Kalbaught ym. 2004), eivätkä 
Whyman ym. (1997) löytäneet merkitsevää eroa endovaskulaarisen ja konserva-
tiivisen hoidon välillä kahden vuoden seurannassa. Toisaalta Taft ym. (2001) 
havaitsivat tilastollisesti merkitsevän eron invasiivisten (endovaskulaarinen tai 
kirurginen hoitomenetelmä) ja konservatiivisen hoidon välillä kävelyyn liittyvissä 
oireissa, liikkumisessa ja yleisessä terveyteen liittyvässä elämänlaadussa vuoden 
seurannassa.  
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4 Alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastavien hoitomenetelmien kustannukset 

4.1 Hoitomenetelmien kustannusten arvioinnin teoreettisia 
lähtökohtia 

Julkinen sektori rahoittaa valtaosan Suomen terveydenhuollosta ja toimii pitkälti 
terveydenhuoltojärjestelmän suunnittelijana. Terveydenhuollon perimmäisinä 
tavoitteina on tehokkuus ja oikeudenmukaisuus. Tavoitteina on toisaalta varmistaa 
väestön terveyden mahdollisimman korkea taso (tasotavoite) ja toisaalta tervey-
den jakautuminen koko väestölle (jakaumatavoite). (Heikkilä ym. 2005.) Tervey-
denhuollon taloudellinen ajattelu ja toiminta heijastavat kansantalouden peruspa-
radigman, niukkuuden talouden olemusta (Rogers 2002, Holler ym. 2004).  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon voimavaroja on aina 
rajallisesti suhteessa ihmisten tarpeisiin, joista terveys on yksi keskeinen  
(Drummond ym. 1997, Rogers 2002). Terveydenhuollon käytettäväksi tarjolla 
olevien menetelmien ja rajallisten voimavarojen epäsuhta kasvaa jatkuvasti  
(Rogers 2002, Holler ym. 2004, Heikkilä ym. 2005). Tulevaisuudessa Suomen 
julkiselle sektorille paineita aiheuttaa edelleen väestön ikääntyminen ja samalla 
työikäisen väestön määrän laskeminen (Honkapohja 2001). Sodan jälkeen synty-
neet suuret ikäluokat ovat tällä hetkellä iässä, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käyttö lisääntyy voimakkaasti (Parkkinen 2001). Toisaalta teknologian kehittyessä 
terveydenhuoltojärjestelmään kohdistetaan yhä enemmän odotuksia ja toiveita.  

Jotta terveydenhuolto voi edistää terveyden tasotavoitteen toteutumista, sen 
on välttämätöntä kohdentaa voimavaransa eniten terveyshyötyä tuottaviin toimin-
toihin (Rogers 2002, Heikkilä ym. 2005). Tehokkuudella viitataan terveydenhuol-
lon tuottaman lisäterveyden ja sen edellyttämien voimavarojen suhteeseen. Paras 
tehokkuus on mahdollista vain, jos terveydenhuollon voimavaroja suunnataan 
siten, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. Hyvä terveydenhuollon mene-
telmä on potilaalle turvallinen, sosiaalisesti ja eettisesti hyväksytty ja sen vaiku-
tukset ja kustannukset on tieteellisesti osoitettu. (Heikkilä ym. 2005, Finohta 
2006.) Hoitomenetelmien kustannusten arvioinnin tarkoituksena on toimia pää-
töksenteon apuna ja selvittää yhteiskunnan kannalta tehokkain ja oikeudenmukai-
sin tapa kohdistaa käytössä olevat resurssit (Rogers 2002, Akopian & Katz 2006, 
Sintonen 2007). 
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Keskeisenä osana taloudellisessa arvioinnissa on kustannusten määrittely. 
Kustannuksilla tarkoitetaan käytettyjen voimavarojen määrää ja niiden rahamää-
räistä arvoa (Korhonen 2003). Terveydenhuollossa voimavarojen käyttöön liittyy 
aina vaihtoehtoiskustannus, joka tarkoittaa menetettyä terveyshyötyä parhaasta 
vaihtoehtoisesta voimavarojen käytöstä terveydenhuollon sisällä. Toisin sanoen, 
jokainen päätös voimavarojen käytöstä tietyllä tavalla merkitsee sitä, että niitä ei 
sillä kertaa voida käyttää vaihtoehtoisen hyödyn saavuttamiseen (Hujanen 2003, 
Sintonen 2007). Vaihtoehtoiskustannusten määrittäminen terveydenhuollossa on 
kuitenkin vaikeaa, ja sen vuoksi palvelun tuottamisessa käytettyjen voimavarojen 
arvottamisessa käytetään markkinahintaa (Drummond ym. 1997, Sintonen & 
Pekurinen 2006). Kustannusten tunnistaminen lähtee kyseisen hoitoketjun ku-
vaamisesta ja markkinahintoja käytetään kaikissa mahdollisissa hoitoketjun koh-
dissa (Pajunpää 1999, Korhonen 2003). 

Taloudellisessa arvioinnissa on erilaisia vaihtoehtoja, jotka painottavat eri 
asioita. Yksinkertaisin tapa on niin sanottu kustannusten kuvailu, jota myös tässä 
tutkimuksessa käytetään. Siinä ainoastaan kuvataan hoitomenetelmien resurssien 
käyttöä (Øvretveit 1998). Muita malleja ovat kustannus-minimointianalyysi, 
kustannus-hyötyanalyysi, kustannus-vaikuttavuusanalyysi sekä kustannus-
utiliteettianalyysi (Sintonen 2007). Kaikissa menetelmissä voimavarat mitataan ja 
muutetaan rahamääräisiksi samalla tavalla. Kustannus-hyötyanalyysissa (KHA) 
terveysvaikutukset muutetaan raha-määräisiksi, kun taas kustannus-vaikuttavuus-
analyysissa (KVA) terveys-vaikutuksia mitataan yksinkertaisilla ”luonnollisilla” 
mittareilla, ja niiden tuloksia suhteutetaan kustannuksiin. Kustannus-utiliteetti-
analyysi (KUA) on KVA:n erikoistapaus, jota nykyisin suositellaan terveyden-
huollon menetelmien arviointiin. Se perustuu oletukseen, että terveydenhuollon 
keskeiset tavoitteet ovat pitää ihmisiä hengissä mahdollisimman pitkään ja paran-
taa heidän terveyteensä liittyvää elämänlaatuaan. Muutos elämän pituudessa ja 
laadussa otetaan KUA:ssa huomioon ja nämä muutokset yhdistetään yhdeksi 
mittaluvuksi painottamalla elämän pituutta sen arvioidulla laadulla. Vaikuttavuut-
ta voidaan siis mitata laatupainotettujen lisäelinvuosien eli QALYjen muutoksella 
(quality-adjusted life years gained). QALYa pidetään nykyisin terveydenhuollon 
vaikuttavuuden parhaana mittarina. (Sintonen 2007.) 

Myös tarkasteltavan hoitomenetelmän aiheuttamia hyötyjä ja kustannuksia on 
mahdollista lähestyä eri tavoin. Ne voidaan laskea esimerkiksi potilaan, tervey-
denhuollon tai kuten tässä tutkimuksessa ja useimmiten tehdään, koko yhteiskun-
nan näkökulmasta (Gold 1996, Garber 2000, deVries ym. 2002, Margolis ym. 
2005, d’Othée ym. 2006, Henriksson ym. 2008). Tällöin hoitomenetelmien kus-
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tannusten taloudellisessa arvioinnissa kaikki merkittävät suorat kustannukset ja 
vaikutukset tulisi määrittää, mitata ja arvottaa riippumatta siitä, kenelle ne kohdis-
tuvat (Drummond ym. 1997, Hujanen 2003, d’Othée ym. 2006, Sintonen 2007).  

Hoitomenetelmien kustannusten arvioinneissa tarvitaan tietoja eri terveyspal-
velujen yksikkö- ja suoritekustannuksista. Arvioinneissa on suositeltavaa käyttää 
keskimääräistä, mahdollisimman hyvin suomalaista käytäntöä edustavaa palvelun 
tuotantokustannusta (Hujanen 2003). Systemaattisten kustannustietojen tarkaste-
lussa on kuitenkin havaittu (Stone ym. 2000), että arvioinnin ja arvottamisen 
menetelmät ja lähteet vaihtelevat huomattavasti. Yleensä terveystaloudellisissa 
arvioinneissa halutaan verrata eri hoitoa saavien potilasryhmien välisiä eroja 
hoidon vaikuttavuuden ja voimavarojen käytön suhteen. Käytettävien menetelmi-
en epäyhteinäisyys, hoitomenetelmien eroavuudet ja raportoinnin puutteellisuus 
vaikeuttavat kuitenkin eri tutkimusten tulosten vertailua ja käyttöä terveydenhuol-
lossa päätöksenteossa. (d’Othée ym. 2006.)  

Hujasen (2003) selvitys terveydenhuollon yksikkökustannuksista Suomessa 
on laadittu parantamaan kansallista hoitomenetelmien kustannusten vertailtavuut-
ta. Selvityksen avulla voidaan tarkastella eri potilasryhmien terveyspalvelujen 
käytön kokonaiskustannuksia, kuvata erityyppisten terveyspalvelujen kokonais-
kustannuksia tai käyttää niitä hoitokäytännön muuttamisesta aiheutuneiden kus-
tannusvaikutusten arvioimisessa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös väestöpoh-
jaisissa tarkasteluissa, esimerkiksi terveyspalvelujen käytössä havaittavien alueel-
listen ja sosioekonomisten erojen analysoinnissa (Hujanen 2003). Tässä tutki-
muksessa käytettiin Hujasen (2003) laatimia terveydenhuollon yksikkökustannuk-
sia saman potilasryhmän, mutta eri hoitoa saavien, hoidon voimavarojen käytön 
kuvailuissa.  

Hujasen (2003) mukaan kustannukset voidaan jakaa niin sanottuihin välittö-
miin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset ovat sellaisia kustan-
nuseriä, jotka voidaan luontevasti kohdistaa tietylle tuotteelle tai tuoteryhmälle 
selvään syy-yhteyteen perustuen. d’Othée ym. (2006) sekä Sintonen (2007) jaka-
vat nämä terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin ja välittömiin muun kuin 
terveydenhuollon kustannuksiin. Terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin 
(direct health care costs) kuuluvat terveydenhuollon välittömät voimavarat, kuten 
aineet ja tarvikkeet (esim. lääkkeet, instrumentit), henkilöstökulut (koulutustaso, 
käytetty työaika) ja pääomahyödykkeet (esim. huonetilat, koneet ja laitteet). Vä-
littömiin muun kuin terveydenhuollon kustannuksiin (direct non-health care costs) 
kuuluvat yhteiskunnan muut voimavarat (kuten kotiapu, laitospalvelut), apuväli-
neet, kodin muutostyöt, erityisruokavalio, matkakustannukset jne. sekä potilailta 
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palvelujen käyttöön kuluva matka-, odotus-, tutkimus- ja hoitoaika. Lisäksi mu-
kaan lasketaan omaishoitajien aika potilaan kotona ja saattajana terveyspalveluis-
sa. Terveydenhuollon välittömistä kustannuksista sekä välittömistä muista kuin 
terveydenhuollon kustannuksista muodostuvat suorat kustannukset (direct costs) 
(Sintonen 2007), jotka voidaan edelleen jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuk-
siin. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat palvelutuotannon mukaan, kun vastaa-
vasti kiinteät kustannukset pysyvät vakiona lyhyellä aikavälillä (d’Othée ym. 
2006).  

Hujasen (2003) raportissa yksikkökustannuksiin on pyritty sisällyttämään 
kaikki terveyspalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Niin sanottuja 
tuottavuuskustannuksia ovat sellaiset tuotannolliset menetykset, joita aiheutuu 
potilaan tai perheen jäsenen töistä poissaoloista potilaan sairauden hoidon vuoksi 
tai sairauden aiheuttama uudelleen-kouluttautuminen; aiemmin näitä kutsuttiin 
epäsuoriksi tai välillisiksi kustannuksiksi (Sintonen 2007). Edellä mainittujen 
kustannuserien käsittely on ratkaistava arvioinneissa aina tapauskohtaisesti (Hu-
janen 2003, Sintonen 2007). Tässä tutkimuksessa kustannukset jaettiin Sintosen 
(2007) mukaan suoriin kustannuksiin (direct costs), jotka muodostuivat tervey-
denhuollon välittömistä kustannuksista (direct health care costs) ja välittömistä 
muun kuin terveydenhuollon kustannuksista (direct non-health care costs).  

4.2 Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomenetelmien 
kustannusten arviointia koskevia aiempia tutkimuksia  

Alaraajojen valtimonkovetustaudin diagnosoinnin kustannuksiin liittyvää kirjalli-
suutta on vähän saatavilla. Tämä johtuu osittain siitä, että taloudelliset analyysit 
ovat keskittyneet pääasiassa kuvaamaan sairauden kokonaiskustannuksia tai Fon-
tainen jaottelun sijaan on käytetty jotain muuta tapaa ryhmitellä potilaat sairauden 
vaikeusasteen mukaan. Tämän vuoksi tulosten tulkinta on vaikeaa. Kun tarkastel-
laan katkokävelyn diagnostisia menettelytapoja, voi taloudellinen arviointi koh-
distua seuraaviin seikkoihin: 1) siihen, mikä on kaikista vaikuttavin diagnosointi-
tapa tietyille yksilöille, 2) seulontatutkimuksiin väestölle yleensä tai 3) riskiteki-
jöiden tarkasteluun. Riskitekijöiden tarkastelussa tutkimukset ovat perehtyneet 
niihin riskitekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa sekundaaripreventiolla. Arvioinnin 
pohjalta voidaan suunnitella tarkoituksenmukaista hoitoa alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastaville. (Dormandy & Rutherford 2000, Norgren ym. 2007.)  

Perinteinen varjoainekuvaus voidaan korvata ei-invasiivisilla kuvausmene-
telmillä, kuten Duplex-ultraäänikuvauksella tai magneettikuvauksella (deVries 
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ym. 2002). deVries ym. (2002) suosittelevat kuitenkin perinteisen varjoainekuva-
uksen käyttöä ennen alaraajojen valtimonkovetustaudin invasiivista hoitoa, koska 
heidän tutkimuksensa mukaan ultraääni- ja magneettikuvaukset saattavat johtaa 
vääriin testituloksiin. Eräässä vanhemmassa (Fillinger ym. 1993) tutkimuksessa 
laskettiin diagnostisten testien todellisia kustannuksia amerikkalaisessa sairaalas-
sa. Kustannukset laskettiin lääkärien ja teknikkojen tutkimukseen käyttämän 
todellisen ajankäytön perusteella, ja laskentaan sisällytettiin laitteiden kuoletuk-
seen (annuliteetti), huoltoon ja varusteluun liittyvät kustannukset sekä yleiskus-
tannukset. Alaraajojen valtimonkovetustaudin Duplex-ultraäänitutkimuksen kes-
kimääräisiksi kustannuksiksi muodostui 118–131 euroa ja pletysmografian (tila-
vuusmittaus) 59–65 euroa.  

d’Othée ym. (2006) tutkimuksessa vertailtiin kahdeksaa eri alaraajojen ve-
risuonten kuvantamista ja endovaskulaarista hoitomenetelmää laskemalla niiden 
keskimääräiset kustannukset. Edullisimmaksi osoittautui valtimoiden kuvantami-
nen trombolyysin jälkeen ($ 926) ja kalleimmaksi valtimoiden trombolyysin hoito 
($ 3 133). Aortan varjoainekuvauksen keskimääräiseksi kustannukseksi muodos-
tui 1 442 dollaria, aorttabifemoraalisen varjoainekuvauksen 1 554 dollaria, lonk-
ka- ja reisivaltimon pallolaajennuksen kustannuksiksi muodostui 2 119 dollaria ja 
stentin asettamisen 2,780 dollaria. Keskimääräiseksi varjoainekuvauksen tunti-
hinnaksi muodostui 690 dollaria (d’Othée ym. 2006).  

Visser ym. (2003) tutkivat kahden uudemman valtimoiden kuvantamisteknii-
kan kustannusvaikuttavuutta alaraajojen valtimonkovetustaudin diagnosoinnissa 
ja tulivat siihen johtopäätökseen, että valtimoiden kuvaus monirivisemmällä val-
timoiden TT-laitteella on kustannusvaikuttavampaa kuin magneettitutkimuslait-
teella. Myös Koch ym. (2005) saivat samansuuntaisia tuloksia vertailtuaan moni-
rivisempää TT-laitetta perinteisempään kuvausmenetelmään. Toisaalta deVries ym. 
(2002) toteavat tutkimuksensa perusteella, että vaikka magneettikuvaus on kal-
liimpi diagnostinen toimenpide kuin Duplex-ultraäänitutkimus, vähentää se selke-
ästi uudelleen kuvauksen tarvetta (42 %), jolloin kokonaiskustannuksissa ei ollut 
merkitsevää eroa.  

Vaikka liikunnan on todettu (Tsai ym. 2002, Carlon ym. 2003, Cheetham ym. 
2004, Menard ym. 2004, Gardner ym. 2005) olevan tehokas hoito alaraajojen 
valtimonkovetustautiin terveyteen liittyvällä elämänlaadulla arvioituna, sen kus-
tannuksia ja kustannusvaikuttavuutta ei ole juuri arvioitu. On todettu (Murray ym. 
2003), että kustannusvaikuttavin interventio verisuonisairauksien riskitekijöiden 
hallinnassa on sellainen yhdistelmä, jossa yksilöllisen ehkäisyn ohella yhteiskunta 
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asettaa lainsäädännöllä omat rajoituksensa esimerkiksi suolan käytöstä teollisesti 
valmistetussa ruoassa tai nostaa tupakkaveroa.  

Holler ym. (2004) arvioivat alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitojen kus-
tannuksia jaottelemalla potilaiden kustannukset oireiden eli Fontainen luokituksen 
mukaan luokkiin II–IV. Heidän tutkimustulostensa mukaan eniten keskimääräisiä 
hoidon kustannuksia kertyi potilailla, joilla oli haavauma tai kuolio (6 226 euroa). 
Katkokävelyoireisten potilaiden keskimääräisiksi hoidon kustannuksiksi muodos-
tui 2 551 euroa. Kustannukset siis nousivat sitä mukaan, mitä enemmän oli oireita. 
Lisäksi tulokset osoittivat, että suurimman kustannuserän (44,4 % suorista kus-
tannuksista) aiheutti sairaalahoito ja lääkehoidon osuudeksi muodostui jopa 
33,4 %.  

Margolis ym. (2005) tutkivat alaraajojen valtimonkovetustaudin aiheuttamia 
hoitojen kustannuksia Amerikassa erilaisten lääkinnällisten (sairaala- ja avohoito-
käynnit ja niihin liittyvät laboratorio- ja diagnostiset toimenpiteet sekä lääkehoito) 
vakuutuskorvauspäätösten perusteella. Jokaisen potilaan kohdalla tutkittiin hoito-
jen aiheuttamien kustannusten kertymistä 12 kuukauden ajan. Myös heidän tulok-
sensa osoittivat, että sairaalakustannukset muodostivat suurimman kustannuserän, 
keskimäärin 4 442 dollaria yhtä potilasta kohden vuodessa eli 75 % vuosittaisesta 
alaraajojen valtimonkovetustautiin liittyvistä hoidon kokonaiskustannuksista yhtä 
potilasta kohden. Toisaalta heidän tutkimustulostensa mukaan lääkehoidon käyttö 
voi alaraajojen valtimonkovetustaudin hoidossa olla alikäytettyä, koska lääkehoi-
don kustannukset olivat vain 610 dollaria (10,2 %) vuosittaisista kokonaiskustan-
nuksista yhtä potilasta kohden.  

Dormandy & Rutherford (2000) suosittelevat aiempien tutkimustulosten pe-
rusteella, että jokaisen (riippumatta hoitomenetelmästä) alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastavan hoidossa tulisi harkita matalapitoisen aspiriinihoidon aloit-
tamista. Sen on todettu olevan kustannusvaikuttavaa ja edullista, sillä se maksaa 
ainoastaan 30 dollaria vuodessa. Myös klopidogreelin hyvä kustannusvaikutta-
vuus alaraajojen valtimonkovetustaudin hoidossa on osoitettu. (Dormandy & 
Rutherford 2000, Norgren 2007.) 

deVriesin ym. (2002) tutkimus osoittaa, että invasiiviset hoitomenetelmät oli-
vat kustannusvaikuttavampia viiden vuoden seurannassa kuin jos hoitomenetel-
mänä oli ainoastaan ohjattu liikunta (puolen vuoden liikuntaohjelma). Heidän 
tutkimuksensa osoittaa myös, että pallolaajennushoidon kustannusvaikuttavuus 
oli hyväksyttävissä rajoissa, kun taas kirurgisen hoidon (ohitusleikkaus nivuksen 
ylä- ja alapuoliseen valtimonkovetustautiin (= bypass surgery for supra and  
infrainguinal disease) vaikuttavuus katkokävelyoireisen potilaan hoidossa oli 
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vähäinen suhteessa kustannuksiin (deVries ym. 2002). Toisaalta deVries ym. 
(2002) toteavat, että oikein suunnattu ja suunniteltu konservatiivinen hoitomene-
telmä on perusteltua, koska heidän tutkimustulostensa mukaan invasiivisten hoi-
tojen lopullinen vaikutus laatupainotteisiin elinvuosiin oli suhteellisen vähäinen. 
Tämä ei johtunut ainoastaan siitä, että erot terveysarvoissa niiden välillä, joilla oli 
vähemmän vakava tauti verrattuna niihin, joilla oli vakava tauti, olivat kohtalaisia, 
vaan myös siitä, että erityisesti ohitusleikkauksesta saadut hyödyt katkokävelyoi-
reiden lievitykseen tasoittivat osittain hoitomenetelmään liittynyttä kuolleisuutta 
ja sairastavuutta. 

Boschin ym. (1998) tutkimuksessa osoitettiin, että lantionalueen valtimonko-
vetustaudissa (iliac arterial occlusive disease) pallolaajennushoito, jonka yhtey-
dessä asennettiin stentti, oli kalliimpaa kuin pelkkä pallolaajennushoito. Se todet-
tiin kuitenkin selvästi kustannusvaikuttavammaksi hoitomenetelmäksi kuin pelk-
kä pallolaajennushoito. Tutkimus osoitti, että stentin asentaminen edisti muun 
muassa parempaa suonten aukipysyvyyttä ja asentamista tukevia tuloksia saatiin 
potilailla ilmenneissä komplikaatioiden määrissä sekä elämänlaadussa verrattaes-
sa pallolaajennukseen. Terveydenhuollon kustannukset primaarin stentin asenta-
misessa (ensisijaisessa, välittömässä) olivat 3 521 € ja kasvoivat 3 711 euroon, 
kun epäsuorat kustannukset huomioitiin. Selektiivisessä stentin asentamisessa 
(valikoiduissa tapauksissa stentin asettaminen, esim. pallolaajennuksen jälkeen) 
kustannukset olivat 2 631 € ja 2 821 €, kun epäsuorat kustannukset huomioitiin. 
Pelkän pallolaajennushoidon kustannuksiksi muodostui 1 989 €.  

Tuoreempi tutkimus (Greenberg ym. 2004) osoitti kuitenkin, että reisivalti-
mon taudissa (femoropopliteal arterial disease) stentin asentaminen ei parantanut 
potilailta mitattuja kliinisiä mittausarvoja sen enempää kuin pelkkä pallolaajen-
nushoito, mutta lisäsi hoidon kestoa, laitekustannuksia ja lääkärin palveluksia. 
Sen johdosta ensimmäisen hoitojakson sairaalakustannukset olivat noin 3 500 
dollaria korkeammat kuin pelkän pallolaajennuksen ($ 8 435 versus $ 4 980; 
p < 0,001). Tämän johdosta Greenberg ym. (2004) esittävät, että taloudelliselta 
kannalta rutiinisti tapahtuva stentin asettaminen ei ole paras mahdollinen ratkaisu.  

Hoitoajat eri hoitomenetelmissä ja erityisesti endovaskulaarisissa menetel-
missä ovat viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi lyhentyneet ja tämä on 
vaikuttanut selkeästi myös kustannuksiin. On osoitettu (Akopian & Katz 2006), 
että pallolaajennuksen jälkeinen kotiuttaminen samana päivänä kun hoito on tehty, 
on turvallista ja kustannusvaikuttavaa. Akopian & Katz (2006) laskivat, että kes-
kimääräisiksi hoidon jälkeisiksi kustannuksiksi samana päivänä kotiutetuille 
katkokävelyoireista kärsiville potilaille muodostui 320 dollaria. Summa kertyi 
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jokaista hoidettua potilasta kohti kuuden kuukauden seurannassa, kun taas yhden 
yön kontrollointi sairaalassa pallolaajennushoidon jälkeen lisäsi kustannuksia 1 
480 dollaria, jolloin kustannuksiksi muodostui $1 800/potilas/vuorokausi. Puolen 
vuoden aikana ei tapahtunut potilaiden kuolemia, eikä suunnittelemattomia sai-
raalahoitojaksoja kummallakaan hoitoryhmällä (Akopian & Katz 2006). Toisaalta 
edellä mainitun tutkimuksen seuranta-aika on suhteellisen lyhyt, jolloin lopullisia 
tuloksia on vaikea arvioida.  
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5 Teoreettisen tarkastelun yhteenveto 

Eliniän edelleen pidentyessä sairastuu ateroskleroottisiin sairauksiin tulevaisuu-
dessa yhä enemmän kansalaisia (WHO 2005, Boudi ym. 2006). Alaraajojen val-
timonkovetustauti on yksi ateroskleroosin ilmentymä, jonka on todettu olevan 
alidiagnosoitu (Hirsch ym. 2001, Fine ym. 2004) ja vähemmän intensiivisesti 
hoidettu sairaus (Hiatt ym. 2001, Norgren ym. 2007) verrattuna muihin ateroskle-
roottisiin sairauksiin. Pahimmat riskitekijät, jotka vaikuttavat sen kehittymiseen, 
ovat diabetes ja tupakointi (Cimminiello 2002, American Diabetes Association 
2003, Faxon ym. 2004).  

Yleinen taudin oire on katkokävely. Siinä valtimonkovetustaudin aiheuttamat 
ahtaumat alaraajojen valtimoissa heikentävät lihasten verenkiertoa johtaen eten-
kin rasitustilanteessa puristavaan kipuun pohkeissa, joka pakottaa pysähtymään. 
Kivun helpottaessa henkilö voi jatkaa matkaansa, kunnes kipu pakottaa pysähty-
mään uudestaan (Bick 2003, Fletcher 2006). Alaraajojen valtimonkovetustaudin 
hoitomuodot ovat konservatiivinen hoito, kuten lääkehoito, elämäntapamuutokset 
ja liikunnan harjoittaminen, sekä endovaskulaariset ja kirurgiset hoidot. 

Alaraajojen valtimonkovetustauti on sairaus, joka vaikuttaa alaraajojen lisäksi 
koko ihmisen elämään rajoittavasti. Terveyteen liittyvän elämänlaadun paranta-
minen on nykyisin keskeinen tavoite terveydenhuollossa (Lukkarinen 1999, Carr 
ym. 2001). Potilaiden oma näkemys ja kokemus sairaudesta ja hoidoista on kes-
keistä muiden hoidon vaikuttavuutta kuvaavien indikaattorien lisänä (Carr ym. 
2003). Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamisessa haasteena on käsitteen 
moniulotteisuus, mikä tarkoittaa, että sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti 
(WHOQOL Group 1998, Bowling 2005).  

Vaikka yhteisesti hyväksyttyä näkemystä elämänlaadusta ei ole edelleenkään 
olemassa, on kuitenkin jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, mitä ominaisuuksia 
käsitteeseen liitetään (Kattainen 2004). Terveyteen liittyvän elämänlaadun voi-
daan kuvata muodostuvan yksilöllisistä kokemuksista sairauden fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista jokapäiväiseen elämään ja hyvinvoinnin 
tasosta, joka sairauden vaikutuksista huolimatta voidaan saavuttaa (Koivukangas 
ym. 1995, Roebuck ym. 2001, Sintonen 2001a). Alaraajojen valtimonkovetustau-
tia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua ja potilaiden kokemuksia kuvaa-
vaa kansainvälistä tutkimustietoa on saatavilla paljon, mutta tutkimuksissa on 
keskitytty kuvaamaan ainoastaan esimerkiksi sitä, mikä on kaikkein heikentynein 
ulottuvuus sairauden vaikutuksesta. Kansallista tutkimustietoa ei aiheesta juuri 
ole. Aiemmat tutkimukset (Klevsgård ym. 1999, Hicken ym. 2000, Breek ym. 
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2001, Bloemenkamp ym. 2003, Aquarius ym. 2005) ovat osoittaneet, että alaraa-
jojen valtimonkovetustautia sairastavilla on merkitsevästi heikompi terveyteen 
liittyvä elämänlaatu kuin keskimäärin normaaliväestöllä. Erityisesti alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu on 
todettu olleen merkitsevästi huonompaa kuin miesten (Oka ym. 2003, Collins ym. 
2006).  

On todettu, että alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavat kärsivät fyysi-
sestä, psykososiaalisesta ja emotionaalisesta kyvyttömyydestä ja sairauden hallin-
nan puutteesta, joka johti turhautuneisuuden, avuttomuuden ja toivottomuuden 
tunteisiin (Treat-Jacobson ym. 2002). He käyttivät selviytymiskeinoina muun 
muassa sairauden hyväksymistä ja siihen sopeutumista (Treat-Jacobson ym. 2002, 
Johnstone 2004, Wann-Hansson ym. 2005b). Myös epätietoisuuden ja epävar-
muuden tunteet on liitetty alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien koke-
muksiin (Treat-Jacobsonin ym. 2002, Johnstonen 2004). 

On osoitettu (Donaghue ym. 2000, Klevsgard ym. 2000, Kalbaugh ym. 2004, 
Wolosker ym. 2004, Mousa ym. 2005, Murphy ym. 2005, Wann-Hansson ym. 
2005a, Kalbaugh ym. 2006), että invasiiviset hoidot (endovaskulaariset ja kirurgi-
set hoidot) alaraajojen valtimonkovetustautiiin ovat vaikuttavampia kuin konser-
vatiivinen hoito. Katkokävelyoireista kärsivien kliiniset mittaustulokset, kuten 
ABI-arvot ja kävelymatkan pituus ilman katkokävelyoireita, parantuivat merkit-
sevästi invasiivisten hoitomenetelmien jälkeen (Wolosker ym. 2004, Mousa ym. 
2005), kun taas konservatiivisen hoidon jälkeen ne pysyivät muuttumattomina 
(Amighi ym. 2004).  

Aiemmissa tutkimuksissa (Bosch ym. 1999, Donaghue ym. 2000, Klevsgard 
ym. 2000, Kalbaugh ym. 2004, Murphy ym. 2005, Wann-Hansson ym. 2005a, 
Kalbaugh ym. 2006), on myös osoitettu, että potilaiden elämään tuli merkitsevää 
helpotusta endovaskulaarisen tai kirurgisen hoidon jälkeen ja suurin helpotus 
elämään tuli kivun lievittymisen ja fyysisen toimintakyvyn parantuessa (Bosch 
ym. 1999, Klevsgård ym. 2000, Aquarius ym. 2005, Wann-Hansson ym. 2005a, 
Kalbaugh ym. 2006). Konservatiivisessa hoidossa erityisesti ohjatun liikunnan on 
todettu (Tsai ym. 2002, Carlon ym. 2003, Cheetham ym. 2004, Menard ym. 2004) 
edistävän merkitsevästi alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden 
terveyteen liittyvää elämänlaatua. 

Suomen terveydenhuollon järjestelmään kohdistuu monenlaisia paineita. 
Kustannuksia on pystyttävä säästämään ja toisaalta teknologian kehittyessä ja 
tiedon lisääntyessä terveydenhuoltoon kohdistetaan yhä enemmän odotuksia ja 
toiveita. Hyvä terveydenhuollon menetelmä on potilaalle turvallinen, sosiaalisesti 
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ja eettisesti hyväksytty ja sen vaikutukset ja kustannukset on tieteellisesti osoitettu. 
On entistä tärkeämpää suunnata terveydenhuollon voimavaroja siten, että tehdään 
oikeita asioita oikealla tavalla. (Finohta 2006.) Alaraajojen valtimon-
kovettumistautia sairastavien hoitomenetelmien kustannuksia kuvaavaa tutkimus-
tietoa on saatavilla niukasti sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Kustannuksia 
on tutkittu hyvin monesta eri näkökulmasta, jolloin tulosten tulkinta ja niiden 
vertailu on vaikeaa.  

Joka tapauksessa sairauden vaikutus on hyvin yksilöllistä (Carr ym. 2001, 
White 2001). Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään yhdenmukaista 
mallia, jota kaikki potilaat seuraavat. Sen vuoksi on tärkeää, että sairauden vaiku-
tuksiin liittyviä subjektiivisia muuttujia mitataan yhtä aikaa objektiivisten muuttu-
jien kanssa, koska potilaat voivat olla eri vaiheissa sairastumisprosessissaan 
(Hendry & McVittie 2004). Aiempien tutkimusten tulokset osoittavat suunnan 
potilaiden kokemuksista elää alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa ennen ja 
jälkeen hoitomenetelmien, erityisesti terveyteen liittyvän elämänlaadun näkökul-
masta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt potilaiden omin sanoin kuvailemat ko-
kemukset elämästä sairauden kanssa hoitomenetelmien edettyä sekä eri hoitome-
netelmien aiheuttamien kustannusten selvittäminen ja kuvailu.  
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6 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 
eteneminen 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja asetelma 

Tutkimuksessa kuvaillaan konservatiivisen, endovaskulaaristen ja kirurgisten 
hoitojen vaikutuksia alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun sekä niiden kustannuksia prospektiivisesti 
pitkittäistutkimusasetelmana. Kuviossa 2 esitetään tutkimusaineistot ja tutkimuk-
sen eteneminen.  

Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kahdella eri terveyteen liitty-
vää elämänlaatua mittaavalla mittarilla: Nottingham Health Profile (NHP) ja 
15D -mittareilla. Potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua verrattiin normaali-
väestön arvoihin alkuvaiheessa ennen hoitomenetelmiä sekä muutoksia elämän-
laadussa. Hoidon vaikuttavuutta ja syntyneitä kustannuksia seurattiin 6 ja 12 
kuukauden kuluttua hoidoista. Kvantitatiivisen aineiston avulla tavoiteltiin laa-
juutta. Sen oletettiin paljastavan hoitomenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia 
suhteessa ihmisten keskimääräiseen elämänlaatuun ja kustannuksiin. 

Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto muodostui teemahaastatteluista, joiden 
avulla pyrittiin syventämään mittareilla saatua kuvaa yksilön kokemuksista elä-
mästä alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa vuoden kuluttua hoitomenetel-
mistä. Teemahaastattelut suoritettiin osalle (n = 18) kaikkien hoitoryhmien poti-
laista noin 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä mittauksesta.  
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Kuvio 2. Tutkimusaineistot ja tutkimuksen eteneminen. 

Mittaus 1, aineistot:

-Kysely: taustatiedot, 

15D, NHP, kustan-

nukset 

-Potilasasiakirjat:

ABI, sairauden 

vaikeusaste 

-tutkimuksen 

aloitusvaihe 

(n=64)

-ennen hoitoa 

(n=85) 

-ennen hoitoa 

(n=31) 

Interventio

Konservatiivi- 

nen hoito 

Endovaskulaari- 

nen hoito 

Kirurginen hoito 

Mittaus 2, 

aineistot:

-Kysely:

taustatiedot, 15D, 

NHP, kustannukset 

- 6 kuukauden 

kuluttua

(n=58) 

- 6 kuukauden 

kuluttua

(n=78) 

- 6 kuukauden 

kuluttua

(n=28) 

Mittaus 3, 

aineistot:

-Kysely:

taustatiedot, 15D, 

NHP, kustannukset 

-Kliininenmittaus:

ABI

-Kuntalaskutus 

- 12 kuukauden 

kuluttua 

 (n=53) 

-12 kuukauden 

kuluttua 

 (n=76) 

-12 kuukauden 

kuluttua

(n=24) 

Haastattelu 

12 kuukauden 

kuluttua 

(n=6) 

12 kuukauden 

kuluttua 

(n=6) 

12 kuukauden 

kuluttua 

(n=6) 

      Ryhmä 1        Ryhmä 2          Ryhmä 3 
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Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa esitetään tutkimuskysymykset ongelma-alueittain tutkimuksen 
vaiheen ja etenemisen mukaan. 
Ongelma-alue 1. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liitty-
vä elämänlaatu 

– Millainen on alaraajojen valtimonkovetustautiin sairastuneiden terveyteen 
liittyvä elämänlaatu suhteessa ikä- ja sukupuolivakioidun normaaliväestön 
elämänlaatuun? 

– Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavien terveyteen liittyvään elämänlaatuun? 

Ongelma-alue 2. Terveyteen liittyvän elämänlaadun muutokset 6 ja 12 kuukauden 
kuluttua hoidoista 

– Millainen alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä 
elämänlaatu on 6 ja 12 kuukauden kuluttua konservatiivisesta, endovaskulaa-
risesta tai kirurgisesta hoidosta?  

– Millaisia alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyskäyttäytymi-
nen ja sairauden vaikeusastetta kuvaavat taustatekijät ovat 12 kuukauden ku-
luttua konservatiivisesta, endovaskulaarisesta tai kirurgisesta hoidosta?  

Ongelma-alue 3. Alaraajojen valtimonkovettumatautiin sairastuneiden kokemuk-
set elämästä sairauden kanssa hoitoprosessin edetessä 

– Miten alaraajojen valtimonkovettumatautiin sairastuneet kokevat elämänsä 
sairauden kanssa vuoden kuluttua hoitomenetelmistä? 

Ongelma-alue 4. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoitomenetelmi-
en kustannukset 

– Millaiset ovat alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kustannukset 
vuoden ajalta ennen konservatiivista, endovaskulaarista ja kirurgista hoito-
menetelmää? 

– Millaiset ovat alaraajojen valtimonkovettumatautia sairastavien hoitomene-
telmien kustannukset 12 kuukautta hoidon jälkeen? 
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7 Tutkimuksen toteuttaminen 

7.1 Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat 

Tutkimus aloitettiin lokakuussa 2001. Tässä prospektiivisessa hoitotieteen kliini-
seen alaan kuuluvassa pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin alaraajojen valtimoko-
vettumistautia sairastavien (N = 180) terveyteen liittyvää elämänlaatua, kokemuk-
sia elämästä kroonisen sairauden kanssa sekä hoitomenetelmien kustannuksia. 
Ilmiötä lähestyttiin triangulaation avulla. Siten voidaan tutkimuskysymyksiä avata 
hyvinkin monipuolisesti ja mielenkiintoisesti. Samalla saadaan esiin jotain sellais-
ta, mitä kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen tutkimus ei yksin pysty tuottamaan. 
Triangulaation käyttäminen rikastuttaa tutkijan näkökulmaa tutkittavasta ilmiöstä 
ja sen avulla voidaan lisäksi vahvistaa ja saada selville aikaisempaa syvällisempää 
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Begley 1996, Ammenwerth ym. 2003, Polit & 
Beck 2004.)  

Tässä tutkimuksessa käytettiin metodologista-, aineisto-, analyysi- sekä tie-
detriangulaatiota, koska tavoiteltiin mahdollisimman rikasta ja monipuolista käsi-
tystä alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kokemuksista. Metodologi-
nen triangulaatio toteutuu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän 
yhdistämisenä, jolloin tutkimuskohteena on sama ongelma ja aineisto kerätään 
samaan aikaan. Tässä tutkimuksessa potilaiden terveyteen liittyvän elämänlaadun 
tutkimisessa kvantitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä (Liitteet 1, 
2 ja 3) ja kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä potilaiden haastattelua. 

Aineistotriangulaatio toteutuu muun muassa NHP- ja 15D-mittareiden (Liit-
teet 2 ja 3) ja teemahaastattelujen kautta, kun samaa ilmiötä tutkitaan useammalla 
aineistolla. Myös kustannusten selvittämisessä on käytetty useita aineistoja, kuten 
potilasasiakirjoja, kyselyaineistoa sekä kuntalaskutustiedostoja. Tämän tutkimuk-
sen aineiston analyysin välineitä ovat kvantitatiiviset tilastolliset menetelmät ja 
kvalitatiivisen sisällön analyysin menetelmät. Tiedetriangulaatio tarkoittaa, että 
eri tieteenalojen näkökulmia sovelletaan samassa tutkimuksessa. Tässä tutkimuk-
sessa tiedetriangulaatio toteutuu sekä kliinisen hoitotieteellisen että terveystalous-
tieteellisen näkökulmien soveltamisessa.  

Keskeinen metodologinen ongelmakohta monimetodisessa tutkimuksessa 
ovat aineistojen erilaiset ontologiset sitoumukset, jotka ymmärtävät tutkimuskoh-
teensa eri tavalla ja perustuvat kokonaan erilaisille todellisuus- ja ihmiskäsityksil-
le (Lukkarinen 1999, Tobin & Begley 2002). Grossan (2003) taas väittää, että 
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kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen filosofisia ja menetelmällisiä eroja 
joskus liioitellaan. Nykyään ei mielellään tehdä kovin karkeaa eroa eri tutkimus-
menetelmien suhteen, vaan tutkimusmenetelmät nähdään toisiaan tukevina kei-
noina tarkastella tutkimusongelmaa, koska kokonainen tutkimus ei voi olla kaikil-
ta piirteiltään kokonaan joko kvalitatiivista tai kvantitatiivista (Töttö 2004). 
Triangulaation käyttö nykyaikaisissa tutkimuksissa on yleinen (Polit & Beck 
2004), on vain ymmärrettävä lähestymistapojen filosofiset perusteet sekä vahvuu-
det ja heikkoudet (Smeyers 2001, Crossan 2003). Tässä tutkimuksessa ongelma-
kohta huomioitiin siten, että tutkittavaa ilmiötä pyrittiin kohdentamaan ja rajaa-
maan, jolloin ontologinen pohdinta edelsi epistemiologisia valintoja. 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät soveltuvat niiden aihealueiden tutkimi-
seen, joista on jo olemassa jonkin verran tutkittua tietoa. Positivistinen traditio 
(kvantitatiivinen) lähtee olettamuksesta, että objektiivinen totuus on vain sellai-
nen, jota voidaan selkeästi ja objektiivisesti mitata, selittää ja ennustaa (Smeyers 
2001, Ammenwerth ym. 2003, Crossan 2003). Tällaisen lähestymistavan vahvuu-
tena pidetään tarkkaa määrällistä mittausta vaikutuksista ja potentiaalisuutta ha-
vaita kausaalisuhteita eri muuttujien välillä. Tässä tutkimuksessa strukturoidun 
haastattelun (Fontana & Frey 2000, Polit & Beck 2004) sisältämillä struktu-
roiduilla kysymyksillä pyrittiin saamaan kuva siitä, millainen alaraajojen valti-
monkovetustautia sairastavien potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu on ja 
miten se muuttui eri hoitomenetelmien jälkeen sekä millaisia kustannuksia hoito-
menetelmistä koitui.  

Kvalitatiivisen menetelmän tiedonintressi on ymmärtävä ja lähestymistavat 
perustuvat hermeneuttisen filosofian suuntauksiin. Tulkinnallisen (kvalitatiivisen), 
ymmärtävän tradition mukaan ei ole mitään absoluuttista totuutta, on vain tulkin-
toja tai versioita siitä (Ammenwerth ym. 2003, Crossan 2003). Kvalitatiivinen 
lähestymistapa yleensä pyrkii ymmärtämään ilmiön kokonaisuutta, korostaa tut-
kittavien tulkintaa tapahtumista ja olosuhteista, ei käytä formaalisia ja strukturoi-
tuja mittareita ja analysoi narratiivista tietoa järjestelmällisesti, mutta intuitiivises-
ti (Crossan 2003, Polit & Beck 2004).  

Tulkinnallisen ja ymmärtävän lähestymistavan vahvuutena pidetään sitä, että 
tällaisella tutkimuksella voidaan tehdä havaintoja todellisessa kontekstissa. Tutki-
ja on tällöin vapaa tekemään havaintoja ilman ennalta rajattuja hypoteeseja, jol-
loin monitahoiset ja kompleksiset suhteet voidaan paremmin analysoida. Lähes-
tymistavan heikkoutena pidetään tutkijan matalaa objektiivisuutta, jolloin tulkin-
nat ovat liian paljon riippuvaisia tutkijasta. Tulokset pätevät tällöin vain yksittäi-
siin tapauksiin. (Ammenwerth ym. 2003, Crossan 2003.) Kvalitatiivinen lähesty-
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mistapa ei mahdollista suurten aineistojen analysoimista. Lisäksi analyysi on 
monesti hyvin aikaa vievää (Polit & Beck 2004). Tässä tutkimuksessa haastatte-
luilla pyrittiin selvittämään potilaiden subjektiivisia kokemuksia elämästä krooni-
sen sairauden kanssa vuosi hoitomenetelmien jälkeen. Haastattelun avulla tutkit-
tavat saivat mahdollisuuden ilmaista asian omalla tavallaan, ei pelkästään tutkijan 
etukäteen jäsentämällä tavalla (Polit & Beck 2004).  

7.2 Aineistot ja menetelmät 

7.2.1 Kvantitatiiviset terveyteen liittyvän elämänlaadun tarkasteluun 
liittyvät menetelmät 

Aineisto ja aineiston keruu 

Tutkimukseen pyydettiin mukaan yhteensä 223 alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastavaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2000 ja 2004 aikana tutkit-
tavina olleita potilaita. Heistä 43 kieltäytyi (23 naista ja 20 miestä). Lopullinen 
tutkimukseen osallistuneiden määrä oli siis 180. Kieltäytymisen syyksi naiset 
usein ilmoittivat kärsivänsä muista vakavista sairauksista. Osa naisista ilmoitti 
myös hoitavansa sairasta omaistaan ja kokivat sen vuoksi itsensä liian väsyneiksi 
osallistumaan tutkimukseen. Osa tutkimuksesta kieltäytyneistä ilmoitti olevansa 
väsynyt tai jännittynyt osallistumaan tutkimukseen ja useat eivät kertoneet syytä 
kieltäytymiseen. Konservatiivisen hoitoryhmän potilaat kieltäytyivät eniten (18 
naista ja 11 miestä) osallistumasta tutkimukseen. Taulukossa 1 on esitetty tutki-
mukseen osallistuneiden naisten ja miesten lukumäärä, ikä ja jakautuminen kol-
meen hoitoryhmään. 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden (N = 180) naisten ja miesten lukumäärä ja 
ikä hoitoryhmittäin. 

Konservatiivinen 

(n = 64) 

Endovaskulaarinen 

(n = 85) 

Kirurginen (n = 31) Lukumäärä ja ikä 

hoitoryhmittäin 

Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet 

Lukumäärä 25 39  28 57  9 22 

Ikä         

Keskiarvo 66,3 68,7  70 65  71,7 65,6 

SD 10,6 9,6  8,7 9,7  3,9 7,5 

Vaihteluväli 47–81 48–82  52–83 44–80  64–76 54–80 
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Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden (n = 64) kohdalla oli jääty varjoaineku-
vauksen jälkeen seuraamaan sairauden kehittymistä ahtauman tai ahtaumien laa-
dun tai vaikean sijainnin vuoksi. Syynä seurantaan saattoi potilasasiakirjatietojen 
perusteella joissakin tapauksissa olla lisäksi potilaan tupakointi. Konservatiivises-
ti hoidettavat potilaat valittiin potilasrekisteristä ja erikoissairaanhoidon kerto-
muksista saatavien tietojen perusteella siten, että dokumenteista seurattiin potilail-
le varjoainekuvauksen jälkeen tehtyjä hoitopäätöksiä. Konservatiivisesti hoide-
tuista osa oli saattanut käydä seurantakäynneillä sairaalan poliklinikalla jo aiem-
min, mutta varjoainekuvausta ei ollut toteutettu. 

Konservatiivisesti hoidettuja potilaita pyydettiin mukaan yhteensä 93, joista 
tutkimukseen osallistui 64. Näiden potilaiden osalta aineistonkeruu toteutettiin 
postikyselyinä. Endovaskulaarista (n = 85) ja kirurgista (n = 31) hoitoa saaneiden 
kohdalla oli varjoainekuvauksen perusteella päädytty muutamasta kuukaudesta 
lähes vuoteen tapahtuneen odotuksen jälkeen joko endovaskulaariseen tai kirurgi-
seen hoitotoimenpiteeseen. Kirurgista tai endovaskulaarista hoitoa saaneet poti-
laat pyydettiin tutkimukseen mukaan osastolle hoitoontulojärjestyksessä, ja lista 
järjestyksestä saatiin viikkoittain osastosihteeriltä.  

Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla tutkimus aloitettiin vuosien 
2001–2004 aikana siinä vaiheessa, kun varjoainekuvaus oli suoritettu. Endovas-
kulaarisesti ja kirurgisesti hoidettujen potilaiden kohdalla tutkimus aloitettiin 
vuosien 2001–2004 aikana siinä vaiheessa, kun he varjoainekuvauksen jälkeen 
saapuivat ensimmäiselle hoitojaksolle erikoissairaanhoitoon. Ennen hoitoa tapah-
tuneessa mittauksessa potilaita pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan senhet-
kistä terveyteen liittyvää elämänlaatuaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen käyttöä takautuvasti vuoden ajalta ennen hoitoa. Samoin hoidon jälkeen 
tapahtuneissa mittauksissa (6 ja 12 kuukautta hoidon jälkeen) potilaita pyydettiin 
arvioimaan kyselylomakkeessa senhetkistä terveyteen liittyvää elämänlaatuaan 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä takautuvasti puolen vuoden 
ja vuoden ajalta hoidon jälkeen. 

Potilaspapereista selvitettiin osastolle tulevien potilaiden sopivuus tutkimuk-
seen ennalta asettettujen kriteerien perusteella. Potilaiden tuli täyttää seuraavat 
kriteerit: He sairastivat alaraajojen (femoropopliteaalisen, iliaca tai säären alueen) 
valtimonkovetustautia. Heillä oli katkokävelyoireisto (Fontaine II). Heitä oli 
hoidettu konservatiivisesti ja diagnoosi oli varmistettu varjoainekuvauksella tai he 
tulivat vuoden 2001–2003 aikana elektiivisesti tehtäviin femoropopliteaalisen tai 
iliaca–alueen ohitusleikkauksiin, endarterektomiaan tai vastaavien alueiden endo-
vaskulaarisiin (pallolaajennus ja stentin laitto) hoitotoimenpiteisiin. He tulivat 
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hoitotoimenpiteisiin ensimmäistä kertaa tai aiemmasta hoitotoimenpiteestä oli 
kulunut yli viisi vuotta. Heidän terveydentilansa mahdollisti kyselyyn vastaami-
sen.  

Tutkimukseen ei otettu mukaan potilaita, joiden alaraajojen valtimosairaus 
johtui muusta syystä kuin valtimonkovetustaudista (esim. trauma, arteritis jne.). 
Heille tehtiin edellä mainituista muista syistä femoropopliteaalisen tai iliaca-
alueen kirurginen tai endovaskulaarinen hoitotoimenpide. Heille oli tehty jo ai-
emmin femoropopliteaalisen tai iliaca-alueen ohitusleikkaus, endarterektomia tai 
pallolaajennus ja stentin laitto tai aiemmasta hoitotoimenpiteestä oli kulunut aikaa 
vähemmän kuin viisi vuotta. Heidän oireistonsa oli keskivaikea tai vaikea (Fon-
taine III = lepokivut, Fontaine IV = haavauma, kuolio). Heillä alaraajojen valti-
monkovetustautia ei ollut diagnosoitu varjoainekuvauksella, eikä heidän tervey-
dentilansa mahdollistanut kyselyyn vastaamista (esim. potilas kärsi vaikea-
asteisesta aivoverenkiertohäiriöstä tai dementiasta).  

Kyselylomakkeiden täyttö ensimmäisellä mittauskerralla tapahtui sairaalassa 
tai kotona ennen hoitoa. Taulukossa 2 esitetään tutkimukseen osallistuneet ja 
vastaamatta jättäneet hoitoryhmittäin tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden 
kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneet ja vastaamatta jättäneet hoitoryhmittäin tutki-
muksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta.  

Mittausajankohta Konservatiivinen Endovaskulaarinen Kirurginen  

Alkuvaihe    

Vastanneet (%) 64 (68,8) 85 (88,5) 31 (91,2) 

Ei-vastanneet 29 11 3 

Mittaus 6 kuukautta    

Vastanneet (%) 58 (90,6) 78 (91,8) 28 (90,3) 

Ei-vastanneet 5*  7** 3 

Kuolleet 1   

Mittaus 12 kuukautta    

Vastanneet (%) 53 (82,8) 76 (89,4) 24 (77,4) 

Ei-vastanneet 2* 1 3 

Kuolleet 3 1 1  

*Yksi konservatiiviseen ryhmään kuulunut tutkimukseen osallistunut potilas hoidettiin myöhemmin 

kirurgisesti ja kaksi hoidettiin endovaskulaarisesti. Nämä kolme osallistujaa suljettiin pois tutkimuksesta. 

**Kaksi endovaskulaarisesti hoidettua tutkimukseen osallistunutta potilasta hoidettiin myöhemmin 

kirurgisesti. Nämä osallistujat suljettiin pois tutkimuksesta.  
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Kaikille konservatiivisesti hoidetuille potilaille lähetettiin kyselylomakkeet kotiin 
täytettäväksi. Myös osalle endovaskulaarista hoitoa saavista potilaista lähetettiin 
kyselylomakkeet kotiin ennen hoitoa, koska kyseisen potilasryhmän hoidon kesto 
oli lyhyt ja kyselylomakkeen täyttäminen sairaalassa oli tästä johtuen vaikea 
järjestää. Potilaille, jotka eivät palauttaneet kyselylomakkeita, soitettiin noin 
kuukauden kuluttua. Heiltä tiedusteltiin, olivatko he saaneet kyselylomaketta ja 
miksi he eivät olleet sitä palauttaneet.  

ABI mitataan yleensä kaikilta konservatiivisesti hoidetuilta sekä kirurgiseen 
tai endovaskulaariseen hoitoon tulevilta potilailta jo ennen varjoainekuvausta. 
Nämä mittaustulokset kerättiin ylös jokaisen tutkimuksen osallistuneen sairaus-
kertomuksista.  

Seuraavaksi suoritettiin postikyselyt kuuden ja kahdentoista kuukauden ku-
luttua hoitomenetelmistä. Vastausprosentti 12 kuukauden kuluttua oli 83,2 %. 
Kuusi potilasta oli kuollut ja yksi potilas oli muuttanut toiseen maahan, eikä ha-
lunnut jatkaa tutkimuksessa. Kaksi konservatiivisesti hoidetuista potilaista kävi 
läpi myöhemmin endovaskulaarisen hoidon ja yksi kävi läpi kirurgisen hoidon. 
Nämä kolme potilasta eivät voineet enää jatkaa tutkimuksessa mukana. Endovas-
kulaarisesti hoidetuista potilaista 11 hoidettiin toistetusti samalla hoitomenetel-
mällä joko kerran tai useammin viikon tai parin kuukauden kuluttua ensimmäises-
tä hoidosta. Kaksi endovaskulaarisesti hoidettua potilasta kävi myöhemmin läpi 
kirurgisen hoidon ja sen vuoksi he eivät enää voineet jatkaa tutkimuksessa.  

Alkuvaiheen mittauksessa neljä tutkimukseen osallistunutta oli jättänyt 
15D-mittarin lomakkeen kokonaan täyttämättä, kun taas 84,1 % oli täyttänyt sen. 
Mittarin ulottuvuudet olivat 98–100 %:sti (paitsi 86,4 % seksuaalisuuden osalta) 
täytetyt. Seksuaalisuus ulottuvuuden täyttämättä jättäminen saattoi johtua siitä, 
että sitä pidetään muita vähemmän hyväksyttävänä ulottuvuutena (Sintonen, 
2001a). Puuttuvien tietojen korvaaminen suoritettiin Sintosen (1994) ohjeiden 
mukaan. Tietojen korvaamisen jälkeen 15D-aineisto oli käytettävissä 176 potilaan 
kohdalla. Kahdentoista kuukauden kuluttua potilaista 82 % oli täyttänyt kokonaan 
15D-mittarin. Mittarin ulottuvuudet olivat 95–99 %:sti (paitsi 84,3 % seksuaali-
suuden osalta) täytetyt. Puuttuvien tietojen korvaamisen jälkeen (Sintonen, 1994) 
15D-aineisto oli 153 potilaan kohdalla käytettävissä (100 %).  

Alkuvaiheen mittauksessa NHP-kyselylomakkeista 75,8 % oli kokonaan täy-
tetty. Ulottuvuudet olivat 77–97 %:sti täytetyt. NHP-mittarin lomakkeista hylät-
tiin 4 täyttämättä jätettyä lomaketta. Ne olivat kuitenkin eri potilaiden lomakkeita 
kuin 15D:n kohdalla hylätyt. Puuttuvien tietojen tiedustelun jälkeen NHP-mittarin 
aineisto oli käytettävissä 176 potilaan kohdalla (97,8 %). Kahdentoista kuukauden 
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kuluttua potilaista oli 79 % täyttänyt kokonaan NHP-mittarin lomakkeen. Mittarin 
ulottuvuudet olivat 82–94 %:sti täytetyt. Tässä tutkimuksessa osa potilaista täytti 
siis toisen terveyteen liittyvän elämänlaatumittarin paremmin kuin toiset. Mitta-
reista parhaimmin täytetty oli 15D. 

Kolmannen, eli viimeisen vaiheen, mittauskerran yhteydessä kaikkia potilaita 
pyydettiin tulemaan Oulun yliopistollisen sairaalan kirurgiselle poliklinikalle, 
jolloin heiltä mitattiin ABI:t (nilkan ja olkavarren systolisten verenpaineiden 
suhdeluku). Mittaukset suoritettiin tutkijan toimesta iltaisin verisuonikirurgian 
poliklinikalla vuoden 2002 syksystä vuoden 2004 syksyyn. Toisen vaiheen posti-
kyselyn yhteydessä tutkimukseen osallistuneille lähetettiin saapumisajat ve-
risuonikirurgiselle poliklinikalle. Heille myös kerrottiin, että vastaanottokäynti oli 
vapaaehtoinen ja ettei matkoista koituneita kuluja voitu korvata. Lisäksi tutki-
mukseen osallistuneille soitettiin noin viikkoa ennen vastanottoaikaa heidän tu-
lonsa varmistamiseksi. Potilailta mitattiin kummankin olkavarren ja nilkan systo-
liset verenpaineet kahteen kertaan mahdollisimman tarkan painesuhdeluvun saa-
miseksi.  

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista täytti myös viimeisen eli kolmannen 
vaiheen kyselylomakkeet käynnin yhteydessä. Osa tutkimukseen osallistuneista 
halusi lomakkeet kotiin täytettäväksi, jolloin he palauttivat ne palautuskuoressa. 
Vastaanotolle saapui 86,3 % (132) tutkimukseen osallistuneista. Heistä 44 oli 
konservatiivisesti, 66 endovaskulaarisesti ja 22 kirurgisesti hoidettua. Vastaan-
otolle saapuneille tarjottiin mittauksen loputtua kahvia, teetä tai mehua sekä lei-
vonnaisia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista, jotka eivät päässeet tai halun-
neet tulla vastaanottokäynnille, täyttivät kuitenkin viimeisen vaiheen kyselylo-
makkeet. Kyselylomakkeet lähetettiin heille ja he palauttivat ne tutkijalle palau-
tuskuoressa.  

Myös niille potilaille soitettiin, jotka eivät olleet kyselylomakkeita palautta-
neet 6 ja 12 kuukauden kyselyjen kohdalla. Heiltä tiedusteltiin, olivatko he saa-
neet kyselylomakkeen ja miksi he eivät olleet sitä palauttaneet. Monet olivat 
unohtaneet asian ja lähettivät lomakkeet hyvin pian tiedustelun jälkeen.  

Mittarit 

Tutkimuksessa käytettiin seuraavia mittareita: taustatietoja kartoittavia mittareita 
kaikilla kolmella mittauskerralla (Liite 1), elämänlaadun kartoittamisessa ja muu-
toksen seuraamisessa 15D-elämänlaatumittaria sekä Nottingham Health Profile, 
NHP-mittaria kaikilla kolmella mittauskerralla (Liitteet 2 ja 3). Lisäksi tiedustel-
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tiin potilailta heidän senhetkistä terveydentilaansa Visual Analogue Scale 
VAS-mittarilla (Liite 4) sekä suoritettiin kliininen mittaus: nilkka olkavarsien 
systolisten paineiden mittaus (ABI).  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen valittiin kaksi tunnettua 
Suomessa testattua ja arvotettua elämänlaatumittaria, Suomessa kehitetty 
15D-mittari (Sintonen 1994, 2001a) sekä kansainvälinen Nottingham Health 
Profile NHP-mittari (Koivukangas & Koivukangas 1988, Koivukangas ym. 1992, 
Koivukangas 1993, Koivukangas ym. 1995). Mittarit siis soveltuvat hyvin suoma-
laiseen kulttuuriin ja ne on arvotettu suomalaisessa väestössä, joten niitä voidaan 
käyttää sekä suomalaisen normaaliväestön että erilaisten potilasryhmien vertailus-
sa. Molempien elämänlaatumittareiden käsitteellisenä lähtökohtana on WHO:n 
määritelmä terveydestä (Sintonen, 2001a, Koivukangas 1995). Luvat elämänlaa-
tumittareiden käyttöön saatiin 15D-mittarin kehittäjältä (Sintonen 1994/2001) 
sekä NHP-mittarin suomenkielisen version kehittäjältä (Koivukangas ym. 1995).  

Taustatietolomake 

Tutkimuksessa kartoitettiin seuraavat taustatekijät: ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutus, sosioekonominen asema, työllisyys tai eläke, taloudellinen tilanne, 
asuintilanne ja perhe, sosiaalinen osallistuminen ja harrastukset, terveyskäyttäy-
tyminen, BMI, koettu terveydentila sekä kokemukset hoidosta. Potilaan kokemaa 
terveydentilaa mitattiin käyttämällä VAS-mittaria (Visual Analogue Scale), jossa 
100 tarkoitti parasta kuviteltavissa olevaa terveydentilaa ja 0 huonointa kuvitelta-
vissa olevaa terveydentilaa. Potilaat siis merkitsivät sen kohdan raksilla (esim. 50), 
jonka lukema kuvasi heidän mielestään heidän senhetkistä terveydentilaansa 
parhaiten (Liite 4). Taudin vaikeusastetta koskevat tiedot kerättiin taustatietoja 
kartoittavalle lomakkeelle potilasasiakirjoista. 

Samassa lomakkeessa tiedusteltiin myös potilaiden terveydenhuolto- ja sosi-
aalipalvelujen käyttöä ja niistä heille koituneita kustannuksia. Kysymyksiä muo-
dostettiin mukaellen Pajunpään (1999) tutkimuksen kysymyksiä. Sairaalakustan-
nukset (erikoissairaanhoidon polikliiniset ja osastohoito-kustannukset) poimittiin 
Oulun yliopistollisen sairaalan kuntalaskutustiedostoista vuosilta 2000–2004. 
Taustatietolomake esitestattiin kahdella alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavalla ja testauksen perusteella lomakkeeseen tehtiin kustannusten tiedustelujen 
osalta tarkennuksia.  
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Nottingham Health Profile 

Nottingham Health Profile (NHP) on subjektiivisesti koettujen terveyshaittojen ja 
-ongelmien yleinen ja standardoitu mittari, jonka avulla potilaat itse arvioivat 
sairauden tai sairauksien aiheuttamaa elämänlaadun huononemista. Se on kehitet-
ty Englannissa, ja nykyinen muoto esitettiin vuonna 1981 (Hunt ym. 1981a). 
NHP:n reliabiliteetti on testattu Englannissa (Hunt ym. 1981a ja b, Hunt & Wik-
lund 1987). Suomalainen väittämäsarja ja osioihin liitetyt painot on hyväksytty 
Neljännessä Eurooppalaisessa NHP-kokouksessa Göteborgissa vuonna 1991 
(Koivukangas ym. 1995). Painoarvot laskettiin Thurstonen parivertailumenetel-
mällä. 

NHP koostuu kaksiosaisesta kysymyslomakkeesta. Mittarissa voidaan erottaa 
selkeästi terveyden neljä ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja funk-
tionaalinen. NHP:n ensimmäinen osa sisältää 38 terveysongelmia koskevaa väit-
tämää. (Koivukangas ym. 1995, Lukkarinen 1999.) Osassa I on 38 kyllä tai 
ei-väittämää, joiden perusteella muodostetaan kuusi elämänlaatuun keskeisesti 
vaikuttavaa ulottuvuutta: tarmokkuus, uni, tunnereaktiot, liikkuminen, kipu ja 
sosiaalinen eristyneisyys (Hunt ym. 1981a, Koivukangas ym. 1995). Jokainen 
ulottuvuus voi saada indeksiarvon 0–100, ja mitä suurempi indeksiarvo on, sitä 
enemmän potilaalla on ongelmia kyseisellä osa-alueella. Indeksiarvo 0 tarkoittaa, 
että potilaalle ei ole – tai hän ei myönnä olevan – ongelmia kyseisellä alueella. 
Jokaisen kyllä-vastauksen lopullinen painokerroin määräytyy kussakin maassa 
suoritetun arvostusmenettelyn perusteella (Koivukangas ym. 1995, Lukkarinen 
1999). NHP-mittarin eri ulottuvuuksien suhteellista järjestystä toisiinsa ei ole 
määritelty, joten NHP-mittarin tulosten arvioiminen tapahtuu jokaisella ulottu-
vuudella erikseen (Koivukangas ym.1992, Bowling 2005). Mittarista ei voi muo-
dostaa yhtä kaiken informaation kattavaa indeksiä (Bowling 2005). 

Osassa II on seitsemän kyllä tai ei -väittämää, joilla selvitetään, onko potilaan 
terveydentila aiheuttanut ongelmia lomakkeessa esitetyillä keskeisillä elämänalu-
eilla. Tällaisia ovat terveysongelmien vaikutukset työssäkäyntiin, kodin hoitami-
seen, sosiaaliseen elämään kodin ulkopuolella ja kotona, sukupuolielämään, har-
rastuksiin ja lomanviettoon. Osan II vastauksia ei painoteta, vaan kyllä-vastauksia 
tutkitaan erikseen tai niistä muodostetaan vertailukelpoinen summaindeksi (Koi-
vukangas ym. 1995). 

Osan I indeksiarvoille on vertailun pohjaksi laadittu ikä- ja sukupuolivakioi-
dut standardiarvot suomalaisesta satunnaisotoksella valitusta väestöstä (Koivu-
kangas ym. 1995). Sairauskohtaisissa tutkimuksissa NHP-mittarilla saadaan mo-
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nipuolinen kuva potilaiden terveysongelmista niin sanottuun keskimääräiseen 
väestöön verrattuna. Vertailun avulla nähdään, millä ulottuvuuksilla kyseisillä 
potilailla on eniten terveysongelmia ja pitkittäistutkimuksessa saadaan selville, 
kuinka paljon niitä on voitu vähentää käytetyillä hoitomenetelmillä (Lukkarinen 
1999).  

Osalle II ei ole käytettävissä standardoitua vertailuaineistoa, eikä sen käyttä-
minen ole kaikissa tutkimuksissa välttämätöntä (Jokinen ym. 2001). Toista osaa ei 
käytetty tässä tutkimuksessa, koska taustatietoja selvittävä kyselylomake sisälsi 
samoja jokapäiväiseen elämään liittyviä aihealueita. 

Suomessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa NHP-mittaria on käytetty muun 
muassa sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoidon seurannassa (Lukkari-
nen 1999, Lukkarinen & Hentinen 2006). Tulosten perusteella NHP-mittaria 
voidaan pitää reliaabelina terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarina suomalai-
sessa väestössä sekä sepelvaltimotautia sairastavilla (Koivukangas ym. 1992, 
Lukkarinen 1999, Lukkarinen & Hentinen 2006). Taulukossa 3 on esitetty NHP-
mittarin ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet (Cronbachin alpha) tässä tutki-
muksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla potilailla sekä suomalai-
sessa väestönotoksessa (Koivukangas ym. 1995), sekä sepelvaltimo-tautipotilailla 
(Lukkarinen 1999). 

Taulukko 3. NHP-mittarin ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet (Cronbachin alpha) 
tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla potilailla (N = 180), 
suomalaisessa väestönotoksessa (N = 2597) ja sepelvaltimotautipotilailla (N = 280). 

NHP-mittarin 

ulottuvuus 

Alaraajojen 

valtimonkovetustautipotilaat  

tässä tutkimuksessa 

(N = 180) 

Suomalainen 

väestöotos 

 

(N = 2597) 

Sepelvaltimotautipotilaat 

 

 

(N = 280) 

Tarmokkuus 0,66 0,70 0,58 

Uni 0,71 0,76 0,70 

Kipu 0,79 0,88 0,78 

Sosiaalinen 

eristäytyminen 

0,73 0,73 0,62 

Tunnereaktiot 0,83 0,85 0,81 

Liikkuminen 0,69 0,82 0,67 
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15D 

15D-mittarin kehittäminen alkoi Suomessa 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. 
Nykyinen versio otettiin käyttöön 1993 (Sintonen 1995). Mittarin psykometriset 
ominaisuudet ovat aikaisempien tutkimusten mukaan hyvät, ja sen on todettu 
olevan käyttökelpoinen, luotettava ja herkkä (Sintonen 1994, 1995, 2001a) ja 
hyvin sovelias myös hoitotieteelliseen tutkimukseen (Kattainen 2004). Nykyises-
sä muodossaan mittarin ulottuvuudet ovat: liikuntakyky, näkö, kuulo, hengitys, 
nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta, tavanomaiset toiminnot, 
henkinen toiminta, vaivat ja oireet, ahdistuneisuus, energisyys ja sukupuolielämä 
(Sintonen 2001a). Jokainen ulottuvuus on jaettu viiteen osaan, joista 1 kuvaa 
parasta mahdollista terveystilaa ja 5 huonointa.  

15D on yleinen profiilimittari, mutta sen avulla voidaan laskea myös yksi ter-
veydentilaa ja elämänlaatua kuvaava indeksiluku, jolloin sitä voidaan käyttää niin 
sanottuna utiliteettimittarina. Profiili kuvaa terveyteen liittyvän elämänlaadun eri 
ulottuvuuksia ja sen avulla voidaan verrata yksilön tai ryhmän terveydentiloja eri 
aikoina ja nähdä, onko ulottuvuuksilla tapahtunut muutoksia. Jos muutoksia on 
tapahtunut, nähdään myös, millä ulottuvuudella. Profiili muunnetaan yhdeksi 
indeksiluvuksi käyttämällä arvotusmallia, joka perustuu moniulotteiseen utiliteet-
titeoriaan. Yhdestä indeksiluvusta, 0–1 käytetään nimitystä 15D-lukema, joka 
osoittaa erilaisten terveydentilojen elämänlaadullista hyvyyttä (1 = ei mitään 
ongelmia, 0 = kuollut). Kliinisesti tai käytännössä merkittävä muutos tässä luke-
massa on määritelty olevan ≥ 0,03 (Drummond 1997). Sintosen (1991) mukaan 
mittarin arvottamisessa käytettiin kaksivaiheista menetelmää, jossa tutkittavat 
määrittivät ensiksi tärkeysjärjestyksen kullekin ulottuvuudelle ja sen jälkeen eri 
tasoille kunkin ulottuvuuden sisällä. 15D-mittarin avulla saatuja terveysprofiileja 
ja indeksilukuja voidaan verrata sukupuoli- ja ikävakioituun normaaliväestöön, 
josta luvut ovat käytössä (Sintonen 1999).  

Mittaria on käytetty lukuisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä eri potilas-
ryhmien tutkimuksissa (katso http://www.15D.fi), mutta ei aiemmin alaraajojen 
valtimonkovettumatautia sairastavien hoidon arvioinnissa. Suomalaisissa hoitotie-
teellisissä tutkimuksissa sitä on käytetty esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastavi-
en hoidon seurannassa (Kattainen 2004) sekä fibromyalgiaa sairastavien hoidossa 
(Kukkurainen 2006). Tässä tutkimuksessa ei esitetty 15D-mittarin ulottuvuuksien 
reliabiliteettikertoimia (Cronbachin alpha).  
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Kliininen mittaus 

Nilkan ja olkavarren systoliset verenpainesuhdeindeksit (ABI:t) mitattiin tutki-
mukseen osallistuneilta hoidon vaikuttavuuden seuraamiseksi sekä fyysisen kun-
toutumisen tutkimiseksi. Nilkkapaine voidaan mitata verenpainemansetin ja dopp-
lerlaitteen avulla (Hirsch ym. 2001, McDermott ym. 2001). ABI mitataan potilaal-
ta, joka on ensin levännyt makuullaan noin 5–10 minuuttia. Mittaushetkellä poti-
las on makuuasennossa. Sen jälkeen molemmista käsivarsista mitataan verenpai-
neet. Verenpaineet mitataan tämän jälkeen myös vasemman ja oikean jalan dorsa-
lis pedis ja posterior tibial -valtimoista, jolloin korkeampi painelukema otetaan 
huomioon. ABI-arvo saadaan, kun jaetaan jalan korkein painelukema korkeim-
malla käden painelukemalla (Hirsch ym. 2001, McDermott ym. 2001). On osoi-
tettu, että kliinisesti merkittävä muutos ABI-arvossa vaihtelee ±0,15 välillä, jol-
loin korkeimmat indeksiarvot merkitsevät kollateriaalien kautta tapahtuvan valti-
moiden verenkierron parantumista (Weitz ym. 1996, Norgren 2007).  

Tutkimukseen osallistujat jaettiin ABI-arvojen mukaisesti eri luokkiin, jolloin 
patologisesti korkeaan ABI-arvon luokkaan sisältyi osallistujat, joiden indeksiar-
vo oli > 1,40. Osallistujien sairauden vaikeusaste määriteltiin normaaliksi, jos 
kummatkin ABI-arvot olivat ≥ 0,90 ja ≤ 1,40. (Resnick ym. 2004 mukaan), ja 
vähäiseksi jos ABI-arvot olivat välillä 0,75–0,89, kohtalaiseksi, jos ne olivat välil-
lä 0,50–0,74 ja vakavaksi taudiksi, jos ABI arvot olivat < 0,50 (Fine ym. 2004 
mukaan). 

Aineiston analyysimenetelmät 

Aineisto tallennettiin ja tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS for Windows 12.0–
13.0 software package -ohjelmalla (SPSS; Inc.). Aineiston tallennus tarkistettiin ja 
tallennuksessa ilmenneet virheet korjattiin. Aineistojen jakaumien muodot tarkas-
tettiin Kolmogorov-Smirnovin yhdenotoksentestillä sekä jakaumien muotoa ku-
vaavilla pylväsdiagrammeilla ja histogrammeilla. Tuloksissa on raportoitu tilas-
tollisesti merkitsevät tulokset p-arvolla < 0,05, ellei toisin mainita. Koska 15D-
mittarin aineiston osoitettiin olevan normaalisti jakautuneen, käytettiin aineiston 
kuvaamisessa keskiarvoa ja hajontaa ja muuttujien yhteyksien tarkastelemisessa 
parametrisiä keskiarvotestejä (t-testejä). NHP-mittarin aineisto ei taas ollut nor-
maalisti jakautunut, vaan vino oikealle, jolloin aineistossa oli hyvää elämänlaatua 
kuvaavia pieniä pistemääriä enemmän kuin huonoa elämänlaatua kuvaavia suuria 
pistemääriä, minkä vuoksi aineiston kuvaamisessa käytettiin mediaaneja ja kvar-
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tiileja. Kun jakauma sisältää selvästi muista poikkeavia arvoja, soveltuu mediaani 
keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi. Aineiston muut-
tujien yhteyksien tarkastelussa käytettiin parametrittomia testejä (95 % luotta-
musvälit, Mann-Whitney U-testi, Kruskal-Wallisin testi, Wilcoxon-testi, McNe-
marin testi).  

Mittareiden (15D ja NHP) ulottuvuuksien indeksilukemat laskettiin niiden 
kehittäjien ohjeiden mukaan (Koivukangas ym. 1995, Sintonen, 1994, 2001a). 
Myös 15D-mittarin puuttuvat tiedot korvattiin mittarin kehittäjän ohjeiden mu-
kaan. NHP:n puuttuvia tietoja ei korvattu, mutta alkuvaiheen mittauksessa tiedus-
teltiin 26:lta tutkimukseen osallistuneelta puhelimitse puuttuvia tietoja. NHP-
mittarin reliabiliteetti laskettiin sisäistä johdonmukaisuutta kuvaavan Cronbachin 
alphan avulla. Cronbachin alphan arvoa, joka on yli 0,70, pidetään yleensä kohta-
laisen hyvänä (Polit & Beck 2004). 

Alkuvaiheen mittauksen analyysimenetelmät. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
on sekä NHP- (N = 3600) että 15D- mittareista (N = 2943) tehty satunnaistettuun 
väestönotokseen perustuva normitus suomalaisessa aikuisväestössä (Sintonen 
1994, 2001a, Koivukangas ym. 1995). Niissä on tutkittu mittareiden ulottuvuuk-
sien indeksien keskiarvoja ja keskihajontoja muun muassa iän ja sukupuolen 
mukaan. Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 15D- 
ja NHP-mittareiden ulottuvuuksien indeksiarvojen vertailu muuhun väestöön 
tehtiin valikoimalla normaaliväestön indeksiarvot alaraajojen valtimonkovetus-
tautia sairastavien potilaiden ikä- ja sukupuolijakaumaa vastaavaksi. NHP-
mittarin tilastollisessa päättelyssä käytettiin keskiarvoihin perustuvaa 95 % luot-
tamusväliä (95% confidence intervals) vertailtaessa eri potilasryhmien 
NHP-mittarin koetun terveydentilan ulottuvuuksien indeksiarvoja suhteessa nor-
maaliväestöön ja keskenään. Tämä johtui siitä, että jakaumatestit osoittivat, ettei 
aineisto ollut normaalisti jakautunut. Ryhmien saamat mittarien ulottuvuuksien 
indeksiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05), mikäli 
luottamusvälit eivät saa yhteisiä arvoja (Goutham 2003). Läärän mukaan (1998) 
luottamusväli on kahden luvun rajaama väli, joka peittää 95 % todennäköisyydel-
lä parametrina käytetyn keskiarvon. Mitä kapeampi tämä väli on, sitä vähemmän 
epävarmuutta tunnuslukuun liittyy (Läärä 1998).  

Jakaumatestit osoittivat 15D-aineiston olevan normaalisti jakautunut. Tällöin 
tutkittiin alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvää elä-
mänlaatua suhteessa ikä- ja sukupuolivakioidun normaaliväestön (n = 2943) ar-
voihin 15D-mittarilla riippumattomien muuttujien t-testillä (independent samples 
t-test), joka on yleisin tunnettu keskiarvojen testausmenetelmä (Metsämuuronen 
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2003, Polit & Beck 2004, Burns & Grove, 2005). T-testiä voidaan käyttää silloin, 
kun otos on peräisin ainakin kohtuullisen normaalisti jakautuneesta populaatioista 
ja mittaus on suoritettu vähintään intervalliasteikollisella mittarilla (Metsämuuro-
nen 2003, Burns & Grove 2005).  

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvän elämän-
laadun ja taustamuuttujien väliseen tarkasteluun NHP-mittarilla valittiin nonpa-
rametrinen Mann-Whitney U-testi (Mann-Whitney U-test). Kun tarkasteltiin kah-
den riippumattoman muuttujan välistä eroa ja useamman kuin kahden ryhmän 
muuttujien vertailua, valittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin parametriton 
vastine, Kruskal-Wallisin testi (Kruskal-Wallis test) (ks. Metsämuuronen 2004; 
Polit & Beck 2004, Burns & Grove 2005). Samaan vertailuun 15D-mittarilla 
valittiin parametrinen t-testi (independent samples t-test) tai useamman kuin kah-
den ryhmän keskiarvojen vertailussa yksisuuntainen varianssianalyysi (One Way 
ANOVA).  

Analyysimenetelmät hoitomenetelmien jälkeen. Parittaisten otosten (Paired 
samples t-test) t-testiä käytettiin, kun tutkittiin alaraajojen valtimon-
kovettumistautia sairastavien elämänlaadun muutoksia 6 ja 12 kuukauden kulut-
tua hoitomenetelmistä 15D-mittarilla mitattuna. Parittaisten otosten t-testiä käyte-
tään, kun halutaan vertailla kahden toisistaan riippuvan ryhmän keskiarvoja (Polit 
& Beck 2004). Samassa vertailussa, mutta NHP-mittarilla mitattuna, käytettiin 
parametritonta Wilcoxonin testiä (Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test). 
Wilcoxonin testi soveltuu käytettäväksi, koska aineistojen vertailu ei perustu 
itsenäisten aineistojen vertailuun, vaan vertailun lähtökohtana on saman henkilön 
terveyteen liittyvän elämänlaadun eri ulottuvuuksien kahden pistemäärän vertailu 
(Polit & Beck 2004, Burns & Grove 2005). Vertailun tulos voi olla joko huonon-
tunut eli negatiivinen pistemäärä, parantunut eli positiivinen pistemäärä tai 
0-pistemäärä, mikäli elämänlaatu on pysynyt samana. Tilastollinen päättely perus-
tuu Wilcoxonin testin yhteydessä suoritettuun Z-merkitsevyystestiin, jolla mita-
taan muutosten tilastollinen merkitsevyys. (Lukkarinen 1999.) Wilcoxonin tai 
McNemarin testiä käytettiin, kun tarkasteltiin potilaiden taustatekijöissä tapahtu-
neita muutoksia (sairauden vaikeusaste ja terveyskäyttäytyminen) 12 kuukauden 
kuluttua hoitomenetelmistä. McNemarin (McNemar test) testiä käytetään tyypilli-
sesti ennen ja jälkeen -mittausten analysoinnissa, erityisesti silloin, kun mittaus on 
luokitteluasteikollinen ja saa vain kaksi arvoa (Metsämuuronen 2004).  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun muutosten tarkastelemiseksi laskettiin 
kaikkien hoitoryhmien kohdalta merkitsevyystestien lisäksi kahden mittauksen 
efektikoon estimaatit. Efektikoko osoittaa mitattujen muuttujien välisen yhteyden 
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voimakkuutta. Kazis kumppaneineen (1989) pitää efektikoon laskemista hyödylli-
senä tapana, kun tulkitaan muutoksia koetussa terveydessä ajan kuluessa. Myös 
Nummenmaa (2005) suosittaa tutkimustuloksia raportoitaessa efektikoon syste-
maattista esittämistä tilastollisen merkitsevyyden rinnalla. Tällöin tutkimusaineis-
tosta saadaan monipuolisempaa informaatiota (Nummenmaa 2005). Koska 
NHP-mittarin aineisto ei noudattanut normaalijakaumaa, muuttujien efektien 
voimakkuudet laskettiin kaavalla: muutos mediaanissa alkumittauksen ja 12 kk 
mittauksen välillä jaettuna alkumittauksen kvartiilivälillä (interquartile range) 
(Kazis ym. 1989). Tämä toteutettiin vain niiden potilaiden kohdalta, jotka alku-
mittauksessa saivat nollaa korkeamman indeksiarvon (Wann-Hansson ym. 2005a).  

Tässä tutkimuksessa 15D-mittarin ulottuvuuksien efektikoot kaikille hoito-
ryhmille laskettiin kaavalla: muutos keskiarvossa alkuvaiheen mittauksen ja 12 kk 
mittauksen välillä jaettuna alkumittauksen keskihajonnalla (Kazis ym. 1989). 
Cohen (1988) esittää, että efektin arvo 0,20 on pieni, 0,50 on kohtalainen ja 0,80 
on iso. 

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden luotettavuuden tarkastelun 
analyysimenetelmät. Terveydenhuollon tuloksia mittaavien mittareiden tulisi 
täyttää erilaisia kriteerejä, jotta ne olisivat käyttökelpoisia myös käytännössä 
(Wann-Hansson ym. 2004). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mittareiden käyttö-
kelpoisuutta, rakennevaliditeettia ja herkkyyttä. Mittareiden luotettavuuden tar-
kastelussa käytettyjen analyysimenetelmien yksityiskohtaisempi tarkastelu on 
esitetty osatyössä 2.  

7.2.2 Kvalitatiiviset potilaiden sairauden kokemukseen liittyvät 
menetelmät 

Kvalitatiivisin menetelmin voidaan syventää ja tarkentaa kvantitatiivisen tutki-
muksen antamia tuloksia, kuten tässä tutkimuksessa oli tavoite (Ammenwerth ym. 
2003, Polit & Beck 2004). Toisaalta sanotaan (Töttö 2004), että syvällisyydellä ja 
pinnallisuudella ei ole mitään tekemistä jaon laadullinen ja määrällinen kanssa. 
Tutkimusmenetelmän valinnan perustana pitäisi aina olla se tutkimusongelma, 
johon menetelmällä haetaan vastausta (Begley 1996, Töttö 2004, Ammenwerth 
ym. 2003). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisin menetelmin tavoiteltiin syvällistä 
käsitystä alaraajojen valtimonkovettumatautia sairastavien kokemuksista elämästä 
sairauden kanssa vuoden kuluttua hoitomenetelmistä.  
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Teemahaastattelu aineistonkeruun menetelmänä 

Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli tee-
mahaastattelua, jota käytetään, jos tutkittava ilmiö on heikosti tiedostettu tai 
emotionaalisesti arka, eikä siitä ole totuttu puhumaan ääneen (Hirsjärvi & Hurme 
2001). Haastattelurungon muodostivat tutkijan etukäteen määrittelemät pääteemat, 
mutta kysymysten muoto ja sisältö voidaan sovittaa haastattelutilanteessa haasta-
teltavan ja keskustelun kulun mukaiseksi (Fontana & Frey 2000). Teemahaastatte-
lu sallii aineistonkeruun aikana paneutumisen tiettyihin aiheisiin strukturoitua 
haastattelua syvällisemmin, ja siksi sen avulla voidaan saada laajempaa kuvaa 
tutkittavasta ilmiöstä. (Fontana & Frey 2000, Hirsjärvi & Hurme 2001, Polit & 
Beck 2004).  

Fontanan ja Freyn (2000) mukaan teemahaastattelu on kahden tai useamman 
ihmisen välinen aktiivinen vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet ovat 
haastattelutilanteen vaikutusten alaisia. Avoin teemahaastattelu mahdollistaa tee-
mojen muotoilemisen vastaajan ja tilanteen mukaisesti, jolloin Denzinin (1989) 
mukaan kullekin haastateltavalle annetaan sisällöllisesti samanlaisia teemoja 
käsiteltäväksi. Teemahaastattelu on siis keskustelua, jolla on etukäteen päätetty 
tarkoitus. Se muistuttaa jokapäiväistä keskustelua, jota tutkija ohjailee siten, että 
se ei kokonaan erkane tutkimusongelmasta, mutta muutoin hän jättää haastattelun 
muodon ja yksityiskohdat varsin vapaiksi (Rapley 2004). Tutkija esittää pääasias-
sa avoimia kysymyksiä, eli sellaisia, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. 
Haastateltava voi suurelta osin määrätä keskustelun suunnan, ja tästä on se hyöty, 
että tutkijan ennakkokäsitysten vaikutus jää pieneksi ja hän saa haastateltavien 
elämäntilanteen kokonaisuudesta monipuolisen ja syvän kuvan (Hirsjärvi & Hur-
me 2001, Polit & Beck 2004).  

Haastattelun etuihin kuuluu, että tutkija voi havainnoida myös vastaajan 
oheisviestintää eli ilmeitä ja käyttäytymistä. Samalla tutkija voi panna merkille 
ympäristötekijöitä ja käyttää apunaan kenttäpäiväkirjaa. Niinpä haastattelu yleen-
sä antaakin luotettavampia ja syvällisempiä tuloksia kuin kysely (Fontana & Frey 
2000).  

Haastatteluun osallistuneiden valinta 

Pitkittäistutkimuksen lopussa, eli vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta, 
tehtiin laadulliset teemahaastattelut osalle tutkimukseen osallistujista. Teemahaas-
tattelua varten tarvitaan taustatietoa haastateltavista ja tämän lisäksi on päätettävä, 
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minkälaisen näytteen heistä aikoo ottaa (Hirsjärvi & Hurme 2001, Higginbottom 
2004, Polit & Beck 2004). Taustatietoja oli haastatteluun osallistuneista riittävästi, 
koska niitä kerättiin kyselylomakkeella sekä alkuvaiheen mittauksessa että puolen 
vuoden ja vuoden mittauksissa. Tutkija oli myös tavannut osan haastateltavista jo 
useampaan kertaan, alkuvaiheen kyselyn sekä vuoden kuluttua tehdyn kyselyn 
yhteydessä.  

Tässä tutkimuksessa haastateltavien määrään vaikutti se, kuinka moni oli 
suostumuslomakkeissa lupautunut haastatteluun. Yhteensä 162 osallistujaa ilmoit-
ti suostumuksensa haastatteluun. Loppujen lopuksi haastatteluun halukkaita oli 
enemmän kuin mitä haastateltiin, mutta käytännön syistä heidän lukumääränsä 
rajoittui alussa viiteentoista. Eskola & Suoranta (1998) pitävät tätä määrää koke-
muksiensa perusteella riittävänä. Aineiston määrä on kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa kuitenkin pitkälle tutkimuskohtainen ja lähestymistapakohtainen  
(Higginbottom 2004).  

Lopullinen haastateltavien valinta perustui tutkijan harkintaan. Harkinta tar-
koitti tässä tutkimuksessa sitä, että haastatteluun valittiin osallistujia, jotka infor-
matiivisesti kertoivat elämästään jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijan tavatessa 
tutkimukseen osallistujat. Lisäksi haastatteluun valittiin saman verran konserva-
tiivisesti (n = 6), endovaskulaarisesti (n = 6) ja kirurgisesti hoidettuja (n = 6) 
alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavia potilaita. Haastatteluun valittiin 
myös yhtä paljon miehiä ja naisia sekä eri-ikäisiä, yksineläviä ja perheellisiä.  

Aineiston kyllääntymistä eli saturaatiopistettä tulisi myös tarkkailla tutkimus-
ta tehdessä (Higginbottom 2004, Polit & Beck 2004). Tässä tutkimuksessa haas-
tatteluja jatkettiin vielä siten, että lopullinen haastattelujen määrä oli kahdeksan-
toista. Sitten vasta pystyttiin toteamaan samanlaisten havaintojen toistuminen 
ilman, että uudenlaisia havaintoja olisi tullut kovinkaan paljon esiin. Haastatelta-
vista miehiä oli 9 (iältään 49–83 vuotta) ja naisia oli 9 (iältään 50–79 vuotta).  

Haastattelurungon laadinta  

Haastattelurunko sisälsi seuraavan vapaamuotoisen otsikon: Potilaiden kokemuk-
set elämästä alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa hoidon jälkeen. Otsikon 
sisälle laadittiin haastattelua ohjaavia teemoja, joiden avulla pyrittiin saamaan 
syvällistä käsitystä tutkimukseen osallistujien elämästä sairauden kanssa hoito-
menetelmien jälkeen. Ne olivat seuraavanlaisia: käsitys sairaudesta, miten sairaus 
ja hoito vaikuttivat fyysisesti, työtilanteeseen, taloudelliseen tilanteeseen, per-
hesuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin, mielialaan, elintapoihin, tavoit-
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teisiin ja odotuksiin elämässä, elämän arvostamiseen, elämänhallintaan, itsemää-
räämiseen ja itsenäisyyteen. Haastatteluun sisältyi siis monia hyvin henkilökoh-
taisia ja arkaluontoisiakin alateemoja, joista puhuminen ei aina ollut helppoa. Osa 
haastateltavista liikuttui kertoessaan sairaudestaan ja sen vaikutuksista elämään. 

Haastattelun toteuttaminen 

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavat haastateltiin heidän valitsemassaan 
paikassa. Suurin osa haastatteluista tehtiin haastateltavien kotona. Osa haastatte-
luista tehtiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa, joko osaston haastatteluhuonees-
sa tai koulutustilassa. Haastattelut kestivät vaihtelevasti tunnista kahteen ja puo-
leen tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin tutkittavien suostumuksella (ks. Creswell 
2003, Polit & Beck 2004, Rapley 2004). Ennen nauhurin käynnistämistä tutki-
mustyön taustoista ja tarkoituksesta keskusteltiin. Haastattelutilanteista pyrittiin 
luomaan luottamuksellisia ja haastateltaville kerrottiin, että haastatteluissa esille 
tuodut asiat käsitellään luottamuksellisesti. Haastateltaville sanottiin, että tutki-
muksen raportissa heidän kertomaansa voidaan siteerata niin, ettei heitä voida 
tekstistä tunnistaa. 

Haastatteluille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että tut-
kijalla ja tutkittavalla olisi yhteinen kieli ja ymmärrys tilanteesta (Fontana & Frey 
2000, Hirsjärvi & Hurme 2001, Polit & Beck 2004). Haastatteluissa korostui 
yhteisen kielen merkitys, sillä se auttoi jakamaan kokemuksia ja merkityksiä sekä 
ymmärtämään tutkimukseen osallistuneiden kokemuksiin liittyviä erityisviittauk-
sia. Haastateltavat tiesivät, että tutkija oli aiemmin toiminut sairaanhoitajana ja 
että hän oli hoitanut nimenomaan sydän- ja verisuoni-sairauksia sairastavia. Tämä 
auttoi yhteisen kielen löytämistä haastatte-lutilanteessa.  

Analyysin eteneminen 

Haastatteluaineisto analysoitiin sisällön analyysimenetelmää käyttäen. Sitä käyte-
tään puhutun tai kirjoitetun tekstin pelkistämiseen ja tutkittavan ilmiön ominais-
piirteiden tunnistamiseen, mittaamiseen, kuvaamiseen ja niistä johtopäätösten 
tekemiseen (Mayring 2000, Stemler 2001; Polit & Beck 2004; Waltz ym. 2005). 
Sisällön analyysia voidaan käyttää päiväkirjojen, kirjeiden, puheiden, dialogien, 
raporttien, kirjojen, artikkeleiden ja muun kirjallisen materiaalin analyysiin. Sen 
avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisäl-
lön analyysi on paljon käytetty menetelmä hoitotieteellisissä tutkimuksissa. Lat-
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valan & Vanhanen-Nuutisen (2001) mukaan sisällön analyysi on aineiston tiivis-
tämistä siten, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvailla lyhyesti ja yleistettävästi ja 
että ilmiöiden väliset suhteet saadaan esiin. Sisällön analyysi on keino järjestää, 
kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä. Tutkimuksen tuloksena raportoidaan 
muodostetut kategoriat ja niiden sisällöt, eli mitä kategorioilla tarkoitetaan. Ai-
neiston suorilla lainauksilla voidaan lisätä raportin luotettavuutta ja osoittaa luki-
jalle luokittelun alkuperä. (Kyngäs & Vanhanen, 1999.)  

Sisällön analyysilla pyritään siis saamaan tiivistetty ja yleisessä muodossa 
oleva kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Usein se on määritelty prosessina, jossa tuote-
tut kategoriat kvantifioidaan. Joidenkin määritelmien mukaan laadullinen sisällön 
analyysi päättyy siihen, kun kysytään, kuinka monta kertaa jokin asia ilmenee 
aineistossa. (Kyngäs & Vanhanen, 1999.) Tutkija ei tyydy pelkästään kuvaamaan 
tutkimuskohdettaan, vaan haluaa lisäksi tulkita, selittää ja ymmärtää, tietää mitä 
ja miksi (Dey 1993, Creswell 2003).  

Sisällön analyysissa voidaan edetä kahdella tavalla, joko aineistolähtöisesti 
induktiivisella otteella tai deduktiivisesti käyttäen aineiston luokittelussa hyväksi 
jotain aikaisempaa käsitejärjestelmää (Kyngäs & Vanhanen 1999; Waltz ym. 
2005). Tutkijan on myös ratkaistava, keskittyykö hän vain siihen, mikä on ilmi-
selvästi ilmaistu vai analysoiko hän myös piilossa olevia viestejä (Burns & Grove 
2005).  

Tässä tutkimuksessa edettiin aineistolähtöisesti ja keskityttiin analysoimaan 
vain ilmiselviä ilmaisuja. Analyysiyksikön määrittäminen on ensi askel kohti 
analysointia sekä induktiivisessa että deduktiivisessa lähestymistavassa (Waltz ym. 
2005). Analyysiyksikkö on yleensä yksi sana, sanayhdistelmä, lause, lausuma tai 
ajatuskokonaisuus, mutta se voi myös olla vaikkapa keskusteluun osallistuneiden 
määrä tai pääotsikoiden koko, riippuen tutkimustehtävästä. (Kyngäs & Vanhanen 
1999, Waltz ym. 2005.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksikkönä oli lausuma. 
Lausumalla tarkoitetaan useammista sanoista koostuvaa ajatusta, eräänlaista aja-
tusteemaa (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Seuraavassa esitetään esimerkki 
erään tutkimukseen osallistuneen lausumasta:  

”En takuulla jää toisten pyöriteltäväksi, se on ihan varma, ei niinku toisten 
apuja kaipaa.”(KIR, 4) 

Sisällön analyysissa objektiivisuus ja systemaattisuus saavutetaan tarkkojen luo-
kittelusääntöjen avulla. (Polit & Beck 2004, Waltz ym. 2005). Waltz ym. (2005) 
korostavat ulkoisten luokittelusääntöjen asettamista ja niiden testaamista ennen 
sisällön analyysin aloittamista. Toisaalta analyysin tekemiseksi ei ole olemassa 
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yksityiskohtaisia sääntöjä (Kyngäs & Vanhanen 1999, Polit & Beck 2004). Ai-
neistolähtöisen sisällön analyysin lähtökohtana on aineisto, jonka mukaan edetään 
yksityisistä kokemuksista yleisiin (Waltz ym. 2005). Aineistolähtöisessä analyy-
sissa tutkija pelkistää aineistoa, ryhmittelee sitä ja abstrahoi yhdistämällä saman-
sisältöisiä luokkia (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Burns & Grove 2005).  

Aineistoon sisään pääseminen edellyttää aineiston tuntemista, jotta voidaan 
etsiä asioiden merkityksiä ja saavuttaa syvempää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä 
(Polit & Beck 2004). Siksi myös tässä tutkimuksessa aineistoa luettiin useita 
kertoja läpi samalla kun tehtiin kokeilevia “mallituksia” asioiden välisistä suhteis-
ta kysymällä aineistolta tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä.  

Aineistolähtöisessä analyysissa tarkastellaan aineistoa kokonaisuutena, ja et-
sitään siitä tutkimuskysymysten avulla teemoja. Tässä tutkimuksessa eri hoitome-
netelmien potilasryhmien haastattelut analysoitiin ensin erikseen. Analyysi aloi-
tettiin alleviivaamalla samaa tarkoittavia lausumia eri hoitoryhmien potilaiden 
haastatteluista. Nämä alleviivatut lausumat kirjattiin pelkistetymmässä muodossa 
haastattelujen marginaaleihin, joista ne siirrettiin pelkistettyjen ilmauksien listoik-
si uuteen tiedostoon eri hoitoryhmien alle. Alkuperäisten lausumien sisältö pyrit-
tiin säilyttämään sellaisena, kuin tutkimukseen osallistujat olivat asiat ilmaisseet. 
Tässä vaiheessa lausumia siis pelkistettiin ja käsitteellistettiin. Vaihetta kutsutaan 
aineiston redusoinniksi ja se on kategorioiden muodostamisen ensimmäinen vaihe 
(Cavanagh 1997, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 
Krippendorf 2004, Polit & Beck 2004, Burns & Grove 2005).  

Seuraavat vaiheet analyysissa ovat aineiston ryhmittely (klusterointi) ja abst-
rahointi (Cavanagh 1997, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Krippendorf 2004, 
Burns & Grove 2005). Pelkistettyjen ilmausten listoista etsitään sisältöalueita, 
joita kuhunkin lausumaan sisältyy. Niistä muodostetaan luokkia, kategorioita, 
joissa olevat ilmaukset kuvaavat samaa ilmiötä. Näitä alakategorioita sisällöllises-
ti ryhmittämällä saadaan abstrahoituja yläkategorioita. (vrt. Kyngäs & Vanhanen 
1999, Waltz ym. 2005). Ryhmittelyssä tutkija yhdistää siis pelkistetyistä ilmai-
suista ne asiat, jotka näyttävät kuuluvan yhteen. Ryhmittelyssä voidaan käyttää 
tulkintaa. (Krippendorf 2004, Burns & Grove 2005.) Tässä tutkimuksessa aineis-
toa ryhmiteltiin siten, että poimittiin pelkistettyjen ilmaisujen listoista samaa 
tarkoittavia lausumia samaan alakategoriaan ja niille annettiin sisältöä kuvaavia 
nimiä.  

Analyysia jatkettiin yhdistämällä saman sisältöiset alakategoriat toisiinsa 
muodostaen niistä yläkategorioita. Abstrahoinnissa tutkija muodostaa yleiskäsit-
teiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta (Burns & Grove 2005). Yläkategori-
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oille annettiin alakategorioiden sisältöä kuvaavia nimiä. Alkuperäiseen aineistoon 
palattiin yhä uudelleen tarkistamaan, että aineiston sisältö säilyi sellaisena, kuin 
alaraajojen valtimonkovetustautipotilaat olivat sen ilmaiseet. Liitekuviossa 2 
esitetään esimerkki yläkategorian ”sisukkuutta” muodostumisesta konservatiivi-
sesti hoidettujen potilaiden kohdalta (Liitekuvio 2).  

Tämän jälkeen jatkettiin analysointia siten, että vertailtiin eri hoitoryhmien 
ala- ja yläkategorioita ja etsittiin samoja sisältöjä sekä kysyttiin aineistolta tutki-
musongelman mukaisia kysymyksiä. Kriittisen pohdinnan jälkeen muodostettiin 
kolme yhteistä pääkategoriaa koko aineistolle, mutta eri hoitoryhmiä kuvataan 
niiden sisällä erikseen. Pääkategoriat olivat: sairauden vaikutusten kanssa kamp-
pailua, tasapainoisen elämän tavoittelua ja sisäisten voimavarojen käyttöä.  

7.2.3 Hoitomenetelmien kustannusten arviointiin liittyvät menetelmät 

Aineiston keruu ja tutkimuksessa käytetyt yksikkökustannukset 

Konservatiivisesti hoidettavat potilaat (n = 64) valittiin tutkimukseen mukaan 
potilasrekisteristä ja erikoissairaanhoidon kertomuksista saatavien tietojen perus-
teella siten, että dokumenteista seurattiin potilaille varjoainekuvauksen jälkeen 
tehtyjä hoitopäätöksiä. Kirurgista (n = 31) tai endovaskulaarista (n = 85) hoitoa 
saaneet potilaat pyydettiin tutkimukseen mukaan osastolle hoitoontulojärjestyk-
sessä. Lista järjestyksestä saatiin viikkoittain sairaalan osastosihteeriltä. Potilai-
den sopivuus tutkimukseen tarkistettiin potilaiden erikoissairaanhoidon kerto-
muksista.  

Koska kyseessä oli prospektiivinen pitkittäistutkimus, kustannukset laskettiin 
vain niiden potilaiden kohdalta (n = 153), jotka jatkoivat tutkimuksessa mukana 
sen koko keston, eli vuoden ajan. Kaikki kustannukset inflatoitiin (= päivitettiin) 
vuodelle 2004 (Hujanen 2003). Hoitomenetelmien kustannusten tunnistaminen 
aloitettiin hoitopolun kuvaamisella. Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitopol-
ku määriteltiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa (vrt. Korhonen 2003). Tässä 
tutkimuksessa suoritettiin kolme hoitomenetelmien kustannuksia kartoittavaa 
mittauskertaa (ks. tarkemmin kappale 7.2.1 Aineisto ja aineiston keruu), alkuvai-
heen mittaus vuoden ajalta ennen hoitoa (kartoitettiin sairauden diagnosointivai-
heen kustannuksia) sekä puoli vuotta ja vuosi hoitomenetelmän jälkeen (kartoitet-
tiin varsinaisten hoitomenetelmien aiheuttamia kustannuksia).  

Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden hoitomenetelmän kustannusten arvi-
ointi aloitettiin vuosien 2001–2004 aikana siinä vaiheessa, kun heille oli varjo-
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ainekuvaus suoritettu. Kustannuksia arvioitiin vuoden ajalta ennen hoitoa (varjo-
ainekuvauksen jälkeen) ja vuoden ajalta sen jälkeen. Endovaskulaarisesti ja kirur-
gisesti hoidettujen potilaiden hoidon kustannuksien arviointi aloitettiin vuosien 
2001–2004 aikana siinä vaiheessa, kun potilaat varjoainekuvauksen jälkeen saa-
puivat ensimmäiselle hoitojaksolle erikoissairaanhoitoon. Myös heidän osaltaan 
hoitomenetelmien kustannuksia arvioitiin vuoden ajalta ennen hoitoa ja vuoden 
ajalta sen jälkeen.  

Ennen hoitoa tapahtuneessa hoidon kustannusten mittauksessa potilaita pyy-
dettiin kyselylomakkeessa arvioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
käyttöä takautuvasti vuoden ajalta ennen hoitoa. Samoin hoidon jälkeen tapahtu-
neissa mittauksissa (6 ja 12 kk) potilaita pyydettiin arvioimaan kyselylomakkees-
sa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä takautuvasti puolen vuoden ja 
vuoden ajalta hoidon jälkeen. Erikoissairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset 
tarkistettiin kaikkien mittausten kohdalla potilaiden erikoissairaanhoidon kerto-
muksista ja kuntalaskutustiedostoista.  

Tutkimukseen osallistuneista potilaista osa oli tuntenut katkokävelyoireita jo 
usean vuoden ajan ennen hoitomenetelmien aloittamista, ja he olivat voineet 
käydä oireiden vuoksi esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla. 
Tutkimukseen osallistujien mukaan perusterveydenhuollon lääkäri oli usean poti-
laan kohdalla diagnosoinut taudin oireet johonkin muuhun perussairauteen kuulu-
vaksi. Nämä perusterveydenhuollon kustannukset rajautuivat pois laskelmista. 
Erikoissairaanhoidon kustannuksia heille ei kuitenkaan ollut kertynyt alaraajojen 
valtimonkovetustaudin vuoksi sinä aikana.  

Alkuvaiheen kustannuksiksi muodostuivat terveydenhuollon sekä sosiaali-
palvelujen käytön kustannukset vuoden ajalta ennen hoitomenetelmän aloittamis-
ta, eli kysymyksessä olivat siis sairauden diagnosointiin liittyvät kustannukset. 
Nämä kustannukset koostuivat perusterveydenhuollon lääkärin ja sairaanhoitajan, 
työterveyslääkärin, yksityislääkärin vastaanotolla käynneistä, fysioterapiassa 
käynneistä sekä kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kuljetuspalvelujen käytön 
kustannuksista ja ensimmäisistä tutkimuskäynneistä erikoissairaanhoidossa (en-
simmäiset polikliiniset käynnit, valtimoiden varjoainetutkimukseen liittyneet 
polikliiniset käynnit tai osastohoitojaksot). Lisäksi kustannuksiin laskettiin käyn-
teihin liittyneet matka- ja aikakustannukset, sekä lääkekustannukset.  

Kustannusten arviointia jatkettiin laskemalla alaraajojen valtimon-
kovettumistaudin sekä sen hoitomenetelmien aiheuttamia erikoissairaanhoidon 
(ensimmäiset ja uudet osastohoitojaksot sekä polikliiniset seurantakäynnit) ja 
perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon käytön kustannuksia vuoden ajalta 
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hoidon jälkeen. Käynteihin liittyneet matka- ja aikakustannukset sekä lääkekus-
tannukset sisällytettiin myös laskentaan.  

Perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen käytön kustannukset. Perus-
terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen käytön kustannuksia tiedusteltiin tutki-
mukseen osallistujilta kyselylomakkeella, joka oli tähän tutkimukseen kehitetty. 
Perusterveydenhuollon kustannuksiksi muodostuivat (Taulukko 4) perustervey-
denhuollon lääkärin, sairaanhoitajan, työterveyslääkärin, toiminta- ja fysioterapi-
an vastaanottokäynnit (käynnin aihe ja käyntien lukumäärä) sekä kotisairaanhoi-
don (käyttääkö ja kuinka usein) käytön kustannukset vuosi ennen ja jälkeen hoi-
tomenetelmien. Lisäksi laskettiin käynteihin kuluneet matka- ja aikakustannukset. 
Sosiaalipalvelujen kustannuksiksi muodostuivat kotipalvelun ja kuljetuspalvelun 
käytön kustannukset vuosi ennen ja jälkeen hoitomenetelmien.  

Perusterveydenhuollon vastaanottokäyntien sekä kotisairaanhoidon ja koti-
palvelun käytön yksikkökustannuksina käytettiin Hujasen (2003) julkaisusta 
poimittuja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kotipalvelujen yksikkökus-
tannuksia vuodelta 2001, jotka inflatoitiin (= päivitettiin) vuodelle 2004 Suomen 
tilastokeskuksen (2005) julkisten menojen kunnallistalouden sosiaalitoimen ja 
terveystoimen hintaindeksillä (2000 = 100). Asiakasmaksut on pääsääntöisesti 
otettu huomioon Hujasen (2003) esittämissä yksikkökustannuksissa.  

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytettyjä perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen 
yksikkökustannuksia (vuoden 2001 yksikkökustannukset on inflatoitu vuodelle 2004). 

Kustannustekijä  Yksikkö/hinta Viite* 

Lääkärin vastaanotto 82,43 €/käynti  

Sairaanhoitajan vastaanotto 41,80 €/käynti  

Työterveyslääkärin vastaanotto 36,4 €/käynti  

Kotisairaanhoito 43,89 €/käynti  

Fysioterapia 62,34 €/käynti  

Kotipalvelu 36,84 €/käynti  

Kuljetuspalvelu 15 €/matka (Oulu) Kuusikkokunnat 

Matkakustannus/perusterv 6,08 €/käynti  

Aikakustannus/perusterv 7,15 €/käynti  

Matkakustannus/työterv 3,4 €/käynti  

Aikakustannus/työterv 7,82 €/käynti  

*Hujanen 2003 

Kuljetuspalvelujen käyttöä tiedusteltiin tutkimukseen osallistujilta kyselylomak-
keessa (käyttää tai ei käytä ja montako kertaa kuukaudessa). Keskimääräinen 
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kuljetuspalvelujen yhden matkan hinta oli vuonna 2005 Oulun alueella 15,4 euroa 
(Kuusikkokunnat 2006), joka deflatoitiin vuodelle 2004 Suomen tilastokeskuksen 
(2007) kuluttajahintaindeksin liikennehyödykeryhmän hintaindeksillä 
(2000 = 100), jakamalla se muodostuneella kertoimella (1,026). Keskimääräiseksi 
matkan hinnaksi muodostui 15 euroa.  

Erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 
muodostuivat ensimmäiset polikliiniset tutkimuskäynnit, ensimmäiset osastohoi-
tojaksot, uudet osastohoitojaksot ja polikliiniset seurantakäynnit. Taulukossa 5 on 
esitetty tutkimuksessa käytettyjä erikoissairaanhoidon kustannuksia.  

Taulukko 5. Tutkimuksessa käytettyjä erikoissairaanhoidon yksikkökustannuksia 
(vuosien 2001, 2002, 2003 tiedot inflatoitu vuodelle 2004).  

Kustannustekijä Yksikkö/hinta Viite* 

Polikliininen vastaanotto 

(sisältää myös polikliiniset angiografiat) 

117,02–890,4€/käynti OUS/kuntalaskutustiedosto 

Polikliininen asiakasmaksu 22 €/käynti Sosiaali- ja terveysministeriö 

Osastohoitojaksot 

(angiografiat sekä endovaskulaariset ja kirurgiset 

hoidot) 

1245,49–5953,40 

€/käynti 

OUS/kuntalaskutustiedosto 

Osastohoidon hoitopäivämaksu 26 €/käynti Sosiaali- ja terveysministeriö 

Yksityislääkärin vastaanotto 66,43 €/käynti  

Matkakustannus/ erik.sair.hoit. 30,90 €/käynti  

Aikakustannus/erik.sair.hoit. 20,55 €/hoitojaksopäivä  

Matkakustannus/yksit. sair.hoit. 13,15 €/käynti  

Aikakustannus/yksit.sair.hoit. 9,05 €/käynti  

*Hujanen 2003 

Tiedot kerättiin yliopistollisen sairaalan kuntalaskutustiedostoista, joista ilmeni 
kotikunnalta peritty polikliininen hoitomaksu ja hoitomaksu hoitojaksoittain. 
Kuntalaskutustietoja käytettiin, koska Hujasen (2003) laatimassa selvityksessä 
terveydenhuollon yksikkökustannuksista erikoissairaanhoidon hoitojaksojen kus-
tannustiedot pohjautuvat niin sanottuihin DRG-koodeihin, joita ei tähän tutki-
mukseen ollut mahdollista saada. Kuntalaskutustietoja verrattiin tutkimukseen 
osallistujan potilasasiakirjoihin. Asiakirjoista poimittiin vain ne hoitojaksot, jotka 
täyttivät tutkimuksessa käytetyt kriteerit. Näin voitiin erottaa alaraajojen valti-
monkovetustaudin seuraamuksina pidetyt erikoissairaanhoidon kustannukset 
muista ateroskleroottisiin tautimuotoihin liittyvistä kustannuksista. Eri vuosilta 
(vuosilta 2000, 2001, 2002, 2003) kertyneet erikoissairaanhoidon kustannukset 
päivitettiin vuodelle 2004 Suomen Kuntaliiton (Kunnat.net 2007) sivuilta poimi-
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tuilla sairaalakustannusindekseillä. Vuodelta 2004 kertyneitä erikoissairaanhoidon 
kustannuksia ei päivitetty. Kuntalaskutustiedot eivät sisällä asiakasmaksuosuutta 
ja ne lisättiin polikliinisiin ja osastohoitojaksokäynteihin. Asiakasmaksuosuudet 
on poimittu sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: etuudet ja maksut (2004).  

Erikoissairaanhoidon kustannuksiksi laskettiin myös yksityislääkärin vas-
taanotoilla käynnit vuosi ennen ja jälkeen hoitomenetelmien, koska useampi tut-
kimukseen osallistuja ilmoitti käyneensä sydän- ja verisuonikirurgin vastaanotolla. 
Näitä käyntejä tiedusteltiin potilailta kyselylomakkeessa (käynnin aihe ja kuinka 
monta kertaa). Käyntien yksikkökustannuksina käytettiin Hujasen (2003) julkai-
susta poimittuja terveydenhuollon yksityisten terveyspalvelujen yksikkökustan-
nuksia vuodelta 2001, jotka inflatoitiin vuodelle 2004 Suomen tilastokeskuksen 
(2005) julkisten menojen kunnallistalouden sosiaalitoimen ja terveystoimen hin-
taindeksillä (2000 = 100).  

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynteihin liittyneet matka- 
ja aikakustannukset. Kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista hoitoa antavaan 
laitokseen tai sieltä takaisin kotiin, ovat sairauden hoidosta aiheutuvia välittömiä 
kustannuksia. Sairaudesta aiheutuvat kustannukset on lisäksi määritelty aikakus-
tannuksiksi, jotka aiheutuvat sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä tai 
menetetystä mahdollisuudesta nauttia vapaa-ajasta (Hujanen 2003). Perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon käynteihin liittyneiden matka- ja aikakustan-
nusten (Taulukot 4 ja 5) yksikkökustannuksina käytettiin Hujasen (2003) julkai-
susta poimittuja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen sairaan-
hoidon sekä työterveyshuollon käyntien matka- ja aikakustannuksien yksikkökus-
tannuksia vuodelta 2001. Matkakustannusten yksikkökustannukset inflatoitiin 
vuodelle 2004 Suomen tilastokeskuksen (2007) kuluttajahintaindeksin liikenne-
hyödykeryhmän hintaindeksillä (2000 = 100) ja aikakustannusten yksikkökustan-
nukset taas inflatoitiin vuodelle 2004 palkansaajien ansiotasoindeksilla 
(2000 = 100).  

Lääkekustannukset. Alaraajojen valtimonkovetustaudin lääkitykseksi hyväk-
syttiin tässä tutkimuksessa asetyylisalisyylihappo- ja klopidogreeli-valmisteet 
potilaiden erikoissairaanhoidon kertomusten perusteella. Taulukossa 6 on esitetty 
tutkimukseen osallistuneiden alaraajojen valtimonkovetustaudin vuoksi käyttämi-
en lääkkeiden yksikkökustannuksia.  
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Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden alaraajojen valtimonkovetustau-
din vuoksi käyttämien lääkkeiden yksikkökustannuksia (tiedot Pharmaca Fennicasta 
vuodelta 2004).  

Lääkevalmiste    Yksikkö/hinta 

Primaspan 50 mg 6,91 €/100 tablettia 

Primaspan 100mg 6,99 €/100 tablettia 

Primaspan 250 mg 9,44 €/100 tablettia 

Aspirin Cardio 100mg 7,02 €/100 tablettia 

Plavix 75mg 76,28 €/28 tablettia 

Plavix 75mg 208,67 €/84 tablettia 

Erikoissairaanhoidossa lääkäri määräsi yleensä valtimoiden varjoainetutkimuksen 
jälkeen diagnoosin varmistuttua potilaalle asetyylisalisyylihappovalmisteen ja 
joissakin tapauksissa klopidogreelivalmisteen säännölliseksi lääkitykseksi. Lääk-
keiden käyttöä tiedusteltiin potilailta kyselylomakkeessa (käyttääkö ja mitä, mikä 
annostus) ja tiedot tarkistettiin potilaiden erikoissairaanhoidon asiakirjoista. Pe-
rusterveydenhuollossa määrättyä lääkitystä ei tarkistettu. Tämän perusteella las-
kettiin potilaiden lääkekustannukset apteekkien arvonlisäverottomia vähittäis-
myyntihintoja käyttäen (vrt. Hujanen 2003). Nämä hinnat laskettiin Pharmaca 
Fennicassa (2004) julkaistujen tietojen perusteella.  

Aineiston analyysimenetelmät 

Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomenetelmien kustannuksiin liittyvät 
aineistot analysoitiin taulukkolaskennalla käyttämällä Microsoft Excel taulukko-
laskenta ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelmia. Tuloksien esittämisessä käytet-
tiin kuvailevan tilastotieteen menetelmiä (frekvenssijakaumia, mediaania, kes-
kiarvoja, sekä minimi- ja maksimiarvoja (Polit & Beck 2004). Tuloksia tarkastel-
tiin myös käyttämällä 95 % luottamusväliä. Lisäksi tuloksia tarkasteltiin vertaile-
malla alkuvaiheessa eri hoitoryhmissä syntyneitä (vuosi ennen hoitomenetelmiä) 
diagnosointivaiheen kustannuksia vuoden jälkeen syntyneisiin varsinaisiin hoito-
menetelmien kustannuksiin parittaisten otosten (Paired samples t-test) t-testillä. 
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7.3 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Ihmiseen kohdistuvan terveystieteellisen tutkimustyön ensisijaisena tarkoituksena 
on kehittää sairauksien ehkäisyä, toteamista ja hoitoa sekä lisätä tietoa sairauksien 
syistä ja synnystä. Sairauksien parhaidenkin ehkäisy-, toteamis- ja hoitomenetel-
mien tehokkuutta, vaikuttavuutta, saatavuutta ja laatua on arvioitava yhä uudel-
leen tieteellisin menetelmin. Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen kantavana periaat-
teena on hyvän tekeminen (Ryynänen & Myllykangas 2000). Se ei kuitenkaan 
missään olosuhteissa saa vaarantaa ihmisen itsemääräämisoikeutta, oikeutta yksi-
tyisyyteen eikä koskemattomuutta. (Burns & Grove 2005.) Ihmiseen kohdistuvas-
sa tutkimuksessa tutkittavan hyvinvointi on aina tärkeämpi kuin tieteen ja yhteis-
kunnan etu.  

Tässä tutkimuksessa noudatettiin Helsingin julistuksen eettisiä näkökohtia 
(World Medical Association 2004). Myös Nurembergin koodin antamaa ohjeistus-
ta noudatettiin (Polit & Beck 2004, Burns & Grove 2005). Tutkimuksen eettisiä 
kysymyksiä pohditaan yleisten eettisten ohjeistusten näkökulmasta, tutkijan ja 
organisaation suhteeseen sekä tutkimusprosessiin liittyen. Tutkimusprosessi sisäl-
tää tutkimukseen osallistuvien valintaan, tutkimusaiheen sisältöön ja tutkimuksen 
käytännön toteutukseen liittyvät eettiset kysymykset. Lisäksi eettiset kysymykset 
ja niiden huomiointi tulee näkyä myös tutkimusten tulosten julkaisemiseen liitty-
vissä ratkaisuissa (Ryynänen & Myllykangas 2000, Burns & Grove 2005). 

Tutkijan ja organisaation väliseen suhteeseen eettisistä kysymyksistä kuului 
eettisen toimikunnan hyväksymä lupa tutkimuksen suorittamiseksi. Tämä tutki-
mus on Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymän Eettisen Toimi-
kunnan hyväksymä. Tutkimuslupa on myönnetty 20.12.2000. Organisaatiosta, 
jossa tutkimus suoritettiin, eli Oulun yliopistollisesta sairaalasta, tutkija sai luvan 
käyttää sairaalan rekisterejä tutkimuspotilaiden valinnassa sekä kuntalaskutustie-
tojen keräämisessä. Tutkija suoritti rekisterien tarkastelun sairaalassa. Hän keräsi 
rekistereistä vain tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja hävitti osan materiaa-
leista heti, kun ei enää tarvinnut niitä. Tutkijalle jääneet tiedot säilytettiin turvalli-
sessa paikassa, lukollisessa kaapissa, jonka avain oli vain tutkijan tiedossa.  

Ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta säätelevät eettiset normit edistävät yksilön 
kunnioittamista ja varjelevat hänen terveyttään ja oikeuksiaan. Jotkut tutkittavat 
ryhmät ovat haavoittuvia ja tarvitsevat erityistä suojaa. Taloudellisesti ja tervey-
dellisesti heikossa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet on huomioitava. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös niihin, jotka eivät itse kykene päättä-
mään suostumuksestaan, jotka saattavat antaa suostumuksensa painostuksesta, 
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jotka eivät henkilökohtaisesti hyödy tutkimuksesta, sekä niihin, jotka osallistuvat 
tutkimukseen hoidon yhteydessä (Burns & Grove 2005). Tässä tutkimuksessa 
tutkimukseen osallistuvien valinnassa oltiin erityisen tarkkoja, koska vanhemmat 
potilaat saattavat kokea olevansa velvollisia osallistumaan, eikä heillä ole rohke-
utta kieltäytyä. Potilaiden tutkimuksesta informoinnissa painotettiin heidän vapaa-
ta tahtoaan, vapaaehtoisuuttaan, intimiteetin säilymistä ja sitä, että heidän suos-
tumuksensa tutkimukseen tuli perustua riittävään tietoon (Burns & Grove 2005).  

Osallistujien valintaa ohjasi siis informaatioon perustuva, vapaaehtoinen ja 
autonominen sekä tietoinen suostumus tutkimukseen (Holloway 2005). Potilailta 
pyydettiin suostumus myös kirjallisesti (Liite 6). Lisäksi jokaiselle potilaalle 
pyrittiin antamaan eri prosessin vaiheissa riittävästi tietoa mahdollisuudesta kiel-
täytyä tutkimukseen osallistumisesta. Potilaiden fyysisen kuntoutumisen tutkimi-
seen liittyi yksi eettistä pohdintaa aiheuttanut seikka tässä tutkimuksessa. Vuoden 
kuluttua hoitomenetelmistä tutkimukseen osallistuneita pyydettiin saapumaan 
vastaanottokäynnille Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jossa heille suoritettiin 
tutkijan toimesta ABI-mittaukset sekä kolmannen vaiheen kysely. Potilaat saattoi-
vat tulla kaukaakin, useiden satojen kilometrien päästä. Tämä käynti perustui 
täysin potilaiden omaan vapaaehtoisuuteen ja siitä informoitiin potilaille kysely-
lomakkeen yhteydessä tulleessa saatekirjeessä (Liite 5). Heitä informoitiin myös 
siitä, ettei kuluja matkoista voitu maksaa. Tutkimukseen osallistuneilta tiedustel-
tiin soittamalla noin viikko ennen käyntipäivää olivatko he tulossa. Tällöin vielä 
painotettiin käynnin vapaaehtoisuutta. Suurin osa osallistujista halusi tulla, koska 
he useimmiten kokivat, että käynneistä oli heille paljon hyötyä. Näin he saivat 
suuntaa antavaa tietoa alaraajojensa valtimoiden tilasta, jotta voisivat tarvittaessa 
ottaa yhteyttä lääkäriin.  

Useimmat käytännön työssä ja tutkimuksessa käytettävät sairauksien ehkäisy-, 
toteamis- ja hoitomenetelmät rasittavat potilaita ja niihin liittyy riskejä (Ryynänen 
& Myllykangas 2000). Tässä tutkimuksessa ei tehty hoitokokeita, eikä satunnais-
tettu potilaita ryhmiin, joihin he eivät välttämättä kuuluneet. Lääketieteen asian-
tuntijat olivat valinneet potilaat hoitoryhmiin tarkkojen tutkimusten jälkeen. 
Myöskään vuoden päästä tehty ABI-indeksien mittaus ei ollut potilaille fyysisesti 
tai psyykkisesti rasittava.  

Haastattelujen toteuttamiseen sisältyi eettinen pohdinta. Se liittyi haastatte-
luun osallistuneitten ihmisarvon ja yksityisyyden kunnioittamiseen suhteessa 
tavoitteena olleeseen luotettavan tutkimusaineiston keruuseen. Luotettavuuden 
kannalta oli tärkeää, että tutkijalla on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. 
Tämä kuitenkin edellytti tutkijalta herkkää tilannetajua eli kykyä oivaltaa raja 
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tarkentavien kysymyksien määrässä ja laadussa. Tutkimukseen osallistuneella tuli 
olla tunne siitä, että haastattelussa edettiin hänen ehdoillaan. Eräässä haastattelus-
sa haastateltava esitti halunsa keskeyttää keskustelu tietystä arasta ja vaikeasta 
aiheesta, kuten vaikeista suhteistaan läheisiin. Kun ilmapiiristä oli luotu turvalli-
nen, uskalsi haastateltava esittää ehtoja haastattelulle. Haastatteluun osallistumi-
nen ei saanut aiheuttaa psyykkistä kipua osallistujalle, ja siksi kaikki haastatelta-
van ajatukset ja ehdot otettiin varauksetta huomioon. Haastattelun kulkua muutet-
tiin välittömästi jos huomattiin, että haastateltavasta tuntui pahalta tai vaikealta 
käsitellä jotakin aihetta. Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastavien haastattelujen toteuttamisessa auttoi tutkijan koulutus ja kokemus 
verisuonisairauksia sairastavien potilaiden hoitotyöstä. 

Laadullisessa sisällön analyysissa on kiinnitettävä huomiota myös eettisiin 
kysymyksiin. Tutkija on eettisesti vastuussa siitä, että tutkimustulos vastaa aineis-
toa (Kyngäs & Vanhanen 1999). Tutkimusta julkaistaessa on tärkeää tutkittavien 
anonymiteetin kunnioittaminen. Laadullisen sisällön analyysin luotettavuuden 
varmistamisessa on tärkeää, että tutkija esittää tuloksensa avoimesti ja rehellisesti. 
Tähän kuuluu esimerkiksi suorien lainausten esittäminen. Kuitenkaan tutkimusra-
portissa ei pidä esittää sellaista, mikä aiheuttaa tutkimukseen osallistuville mah-
dollisesti hankaluuksia tai paljastaa tutkimukseen osallistuvien näkemyksiä. Ni-
mettömyyskään ei yksin riitä, edes tutkittavien lähiympäristö ei saa tunnistaa 
heitä. (Vehviläinen-Julkunen 1997.) Tässä tutkimusraportissa pyrittiin mahdolli-
simman selkeästi ja rehellisesti esittämään tulokset, mutta raportissa esitetyt suo-
rat lainaukset valittiin niin, ettei niistä voi tunnistaa tutkittavia millään tavalla. 
Myös kvantitatiivisten tulosten julkistamisessa tutkija on ollut rehellinen ja rapor-
toinut kaikki tulokset (Ryynänen & Myllykangas 2000). 
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8 Tulokset 

8.1 Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen 
liittyvä elämänlaatu 

8.1.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 

Hieman yli puolet tutkimukseen osallistuneista oli miehiä ja avio/avoliitossa 
olevia. Yli kolmannes tutkimukseen osallistuneista kuului ikäryhmään 65–74 
(Taulukko 7).  

Taulukko 7. Tutkimukseen osallistuneiden (N = 180) demografisia, sosioekonomisia, 
terveyskäyttäytymistä ja sairauden vaikeusastetta kuvaavia taustatietoja ennen hoito-
menetelmiä. 

KA* n %  

Ikä/ikäluokka 67,2 (9,3**)  

35–54 21 11,7 

55–64 43 23,9 

65–74 72 40 

75–84 44 24,4 

Sukupuoli   

Mies 118 65,6 

Nainen 62 34,4 

Sivilisääty   

Naimaton 38 21,1 

Leski 27 15,0 

Avio/avoliitto 115 63,9 

Koulutus   

Ylempi korkeakoulutukinto 2 1,2 

Amkk/alempi korkeakoulututkinto 17 9,8 

Ammatillinen 36 20,8 

Kansakoulu 118 68,2 

Sosioekonominen tilanne   

Yrittäjä (mm. maanviljelijä) 42 24 

Ylempi toimihenkilö 16 9,1 

Alempi toimihenkilö 22 12,6 

Työntekijä 92 52,6 

Muu (esim. kotiäiti/isä) 3 1,7 
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KA* n %  

Taloudellinen tilanne   

Alhaiset tulot (alemmat kuin 

1800€/kuukausi) 

69 58,5 

Kohtalaiset tulot (1800–2500€/kuukausi) 33 28,0 

Suuret tulot (yli 2500€/kuukausi) 16 13,6 

Terveyskäyttäytyminen   

Tupakoivat 57 31,7 

Alkoholia käyttävät 98 54,4 

Liikuntaa harrastavat 127 70,6 

Ylipainoiset (BMI*** > 25) 110 62,9 

Perintötekijät   

Vanhemmilla 36 33,3 

Sisaruksilla 9 8,3 

Molemmilla 19 17,6 

Aiemmin sairastettu ateoskleroosisairaus 111 62,7 

Diabetes/dieetti tai lääkehoitoinen 46 26 

Verenpainetauti/ verenpainelääkitys 97 54,2 

Hyperlipidemia/kolesterolilääkitys 72 40,2 

ABI 0,73  

Vakava (alle 0,50) 7 4,2 

Kohtalainen (0,50–0,74) 86 51,8 

Lievä (0,75–0,89) 49 29,5 

Normaali (0,90–1,40) 16 9,6 

Patologinen (yli 1,40) 8 4,8 
Oireeton kävelymatkan pituus metreinä 247,94  

0–100 97 60,6 

101–499 54 33,8 

500 ja yli 9 5,6 

Muiden sairauksien lukumäärä   

Ei yhtään tai yksi muu sairaus 65 36,3 

Yli yksi muu sairaus 114 63,7 

Koettu terveydentila   

Hyvä 62 35,8 

Kohtalainen 66 38,2 

Huono 45 26 

Sairauden hoitaminen   

Ei ongelmia 124 69,7 

Ongelmia 54 30,3 

Asunnossa selviytyminen   

Hyvä 123 68,3 

Kohtalainen 52 28,9 

Huono 5 8,2 
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KA* n %  

Henkilökohtaisen hoitajan tarve   

Ei tarvitse 161 89,9 

Tarvitsee 18 10,1 

Sukupuolielämä   

Ei ongelmia 46 35,1 

Ongelmia 58  44,3 

* keskiarvo   

**keskihajonta   

***ruumiin painoindeksi   

Tutkimukseen osallistuneiden koulutustaso oli alhainen ja hieman yli puolet heis-
tä kuului työntekijöiden ryhmään. Osallistujista hyvätuloisia oli pieni osa, ja reilu 
kolmannes ilmoitti tulotasonsa heikoksi. Iän perusteella eläkkeellä oli yli puolet 
osallistuneista ja vain pieni osa työskenteli säännöllisesti. Valtaosa tutkimukseen 
osallistuneista oli naimisissa ja heillä oli lapsia. Yli kolmannes sairastuneista 
kertoi sukupuolielämässä olevan ongelmia.  

Tutkimukseen osallistuneet käyttivät alkoholia kohtuullisesti. Hieman yli 
puolet ilmoitti käyttävänsä alkoholia, mutta vain pieni osa käytti sitä päivittäin. 
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista harrasti liikuntaa ja hieman yli kolmannes 
heistä ilmoitti tekevänsä kävelylenkkejä päivittäin. Tupakoitsijoita tutkimukseen 
osallistujista oli vähemmän kuin tupakoimattomia. Kuitenkin suurin osa tupakoi-
mattomista oli tupakoinut aiemmin. Yli kolmannes oli ollut tupakoimatta kuukau-
desta kahteen vuoteen.  

Sairauden vaikeusastetta ilmentävistä tekijöistä alaraajojen alaraajojen valti-
monkovetustautia sairastavilla korostui ylipaino, aiemmin sairastettu ateroskle-
roosisairaus, hypertonia, kohtalaisen vakava ABI-arvo ja lyhyt kävelymatkan 
pituus ilman oireita. Ylipaino määriteltiin ruumiin painoindeksin (BMI) ylittäessä 
arvon 25. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli sairastunut jo aiemmin 
muuhun ateroskleroosisairauteen ja useimmiten se oli sepelvaltimotauti. Sairas-
kertomuksista saatujen tietojen perusteella hypertoniaa sairasti hieman yli puolet 
potilaista. Yli puolella tutkimukseen osallistuneista ABI-arvot olivat kohtalaisen 
vakavia eli välillä 0,41–0,70. Tutkimukseen osallistuneista reilusti yli puolella 
kävelymatkan pituus ilman että alaraajoissa tuntui puristavaa kipua tai tunnotto-
muutta, joka pakotti pysähtymään, rajoittui alle 100 metriin. Diabetesta sairasti 
vajaa kolmannes ja hyperkolesterolemiaa reilu kolmannes tutkimukseen osallistu-
neista. Yli kolmannes koki terveydentilansa kohtalaiseksi.  
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Kolmannes (32,8 %) tutkimukseen osallistuneista asui Oulussa. Eniten osal-
listujia (44,4 %) asui Oulun eteläpuolisissa kunnissa. Suurimmalla osalla osallis-
tujista oli omistusasunto (79,9 %) ja asuntotyyppinä omakotitalo. Suurin osa 
(68,3 %) koki selviytyvänsä asunnossaan hyvin ja lähes kolmannes (28,9 %) 
kohtalaisesti. Henkilökohtaista hoitajaa tarvitsi 10,1 % vastaajista.  

Yli puolet (54,5 %) tutkimukseen osallistuneista oli osallistunut sosiaaliseen 
elämään. Heistä useimmat ilmoittivat kyläilleensä ja osallistuneensa erilaisten 
yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Vajaa puolet ilmoitti, etteivät he olleet osal-
listuneet sosiaaliseen elämään. Kolmannes (37,3 %) osallistuneista koki, että 
alaraajojen valtimonkovetustauti vaikeutti heidän kanssakäymistään muiden ih-
misten kanssa. Tutkimukseen osallistuneista yli kolmanneksella (36,1 %) oli 
henkisiä harrastuksia ja 22,6 %:lla ei ollut harrastuksia lainkaan. Kolmanneksella 
(30,3 %) tutkimukseen osallistuneista oli ollut ongelmia sairautensa hoitamisessa. 
Useimmat heistä olivat kokeneet, että suurimmat ongelmat olivat olleet pitkittynyt 
hoitoon pääsy sekä osallistujien mielestä se, ettei heidän oireitaan ollut otettu 
tosissaan. Hieman yli puolet (53,8 %) tutkimukseen osallistuneista koki, että he 
olivat saaneet riittävästi sairautta koskevaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa, kun taas 
vajaa puolet vastanneista koki, etteivät olleet saaneet riittävästi tietoa.  

Tutkimukseen osallistuneiden taustatietoja hoitoryhmittäin ennen hoitomene-
telmiä. Tulosten mukaan (Taulukko 8) konservatiivisen hoitoryhmän potilaat 
harrastivat liikuntaa ennen hoitoa muita hoitoryhmiä enemmän (p = 0,026). Ki-
rurgisen hoitoryhmän potilailla taas oli ennen hoitoa enemmän korkeita veren-
painearvoja (p = 0,043) ja korkeita veren rasva-arvoja (p = 0,22) kuin muiden 
hoitoryhmän potilailla.  
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Taulukko 8. Tutkimukseen osallistuneiden (N = 180) demografisia, sosioekonomisia, 
terveyskäyttäytymistä ja sairauden vaikeusastetta kuvaavia taustatietojoja hoitoryh-
mittäin ennen hoitoja. 

Muuttuja Konservat. 
(n = 64) 

Endovaskul. 
(n = 85) 

Kirurg.  
(n = 31) 

p 

Ikä, KA* (SD**) 68 (10) 67 (9,6) 67 (7,2) 0,667* 
Sukupuoli, n (%)    0,579** 
Mies/Nainen 61/39 67/33 71/29   
Sivilisääty, n (%)    0,831** 

Naimaton 15 (23,5) 17 (20)  6 (19,4)  
Leski 9 (14,1) 13 (15,3) 5 (16,1)  
Avio/avoliitto 40 (62,4) 55 (64,7) 20 (58,1)  

Socioekonominen tilanne, n (%)    0,042** 
Yrittäjä 12 (19,3) 20 (24,4) 10 (32,3)  
Ylempi toimihenkilö 8 (12,9) 4 (4,9) 4 (12,9)  
Alempi toimihenkilö 10 (16,1) 8 (9,8) 4 (12,9)  
Työntekijä 30 (48,4) 49 (59,7) 13 (41,9)  
Muu (esim. kotiäiti/koti-isä) 3 (3,3) 1 (1,2) –  

Työtilanne, n (%)    0,444** 
Työssä 5 (7,8)  13 (15,3) 4 (13,0)  
Työtön 5 (7,8) 6 (7,1) –  
Eläkkeellä 54 (84,4) 66 (77,7) 27 (87,0)  

Taloudellinen tilanne, n (%)    0,341* 
Alhaiset tulot (< 1800€/kk) 23 (65,7) 32 (53,4) 14 (60,9)  
Kohtalaiset tulot (1800–2500€/kk) 10 (28,6)  20 (33,3) 3 (13,0)  
Suuret tulot (yli 2500€/kk) 2 (5,7) 8 (13,3) 6 (26,1)  

Terveyskäyttäytyminen, n (%)     
Tupakoivat 17 (26,6) 32 (37,6) 8 (25,8) 0,263** 
Liikuntaa harrastavat 53 (82,8) 55 (64,7) 19 (61,3) 0,026** 
Ylipainoiset (BMI˜ > 25) 43 (67,1) 54 (65,1) 16 (51,6) 0,533**  

Kliiniset mittausarvot, KA* (SD**)     
ABI 0,79 (0,22) 0,69 (0,19) 0,166 (0,23) 0,004* 
Oireettoman kävelymatkan 
pituus/m 

461 (888,2) 144,9 (237,27) 157 (197,3) 0,021* 

Riskitekijät, n (%)     
Aiempi atheroskler.sair. 46 (71,9) 49 (57,1) 19 (61,3) 0,109** 

Diabetes/ dieetti tai lääkehoito 14 (23,0) 27 (31,8) 5 (16,1) 0,189** 

Verenpainetauti/ lääkehoitoinen 33 (52,4) 41 (48,2) 23 (74,2) 0,043** 
Hyperlipidemia/ kolesterolilääkitys 20 (31,7) 33 (38,8) 19 (61,3) 0,022** 

* Keskiarvo 
** Keskihajonta 
˜Ruumiin painoindeksi 
*Kruskal-Wallisin testi 
**Chi-square testi 



 96 

Terveyskäyttäytyminen ja kliiniset mittausarvot hoitomenetelmien jälkeen. Endo-
vaskulaarisesti ja kirurgisesti hoidettujen potilaiden kliiniset mittausarvot paran-
tuivat merkitsevästi 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä (Taulukko 9).  

Taulukko 9. Tutkimukseen osallistuneiden (N = 180) kliiniset mittausarvot alkuvaiheen 
mittauksessa ennen hoitomenetelmiä ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmästä. 

Konservatiivinen  

(n = 53) 

Endovaskulaarinen  

(n = 76) 

Kirurginen  

(n = 24) 

Muuttuja 

Md* (q1, q3)** p***  Md* (q1, q3)** p*** Md*  (q1, q3)** p*** 

ABI          

Alkuvaihe 0,79  (0,61–0,89)  0,65 (0,57–0,84)  0,60 (0,50–0,77)  

12 

kuukautta 

0,74  (0,63–0,98) 0,250 0,96 (0,79–1,06) 0,000 1,00 (0,95–1,12) 0,000 

Oireeton 

kävelymatkan 

pituus 

         

Alkuvaihe 200  (100–500)  100 (50–200)  100  (50–200)  

12 

kuukautta 

200  (100–1000)  400 (100–10000) 0,000 2250 (2250–10000) 0,000 

Md* = mediaani, (q1, q3)** = kvartiiliväli, p*** = Wilcoxon’s Matched-Pairs Signed-Rank Testi. 

Endovaskulaarisesti ja kirurgisesti hoidetuilla potilailla ABI-arvot paranivat tilas-
tollisesti merkitsevästi ja erot olivat myös kliinisesti merkittäviä. Myös oireeton 
kävelymatkan pituus piteni tilastollisesti merkitsevästi. Konservatiivisesti hoidet-
tujen potilaiden ABI arvot pysyivät muuttumattomina vuoden jälkeisessä mittauk-
sessa. Oireeton katkokävelymatka pidentyi, mutta tulos ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevä. 

Tupakointi lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (26,6 %:sta 41 %:iin, 
p = 0,031) konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla vuoden kuluttua 
alkumittauksesta. Muita muutoksia terveyskäyttäytymisessä ei tapahtunut konser-
vatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla. Terveyskäyttäytymistä kuvaavissa 
muuttujissa ei tapahtunut muutoksia endovaskulaarisesti tai kirurgisesti hoidettu-
jen potilaiden kohdalla vuoden kuluttua hoitomenetelmästä. 
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8.1.2 Tutkimukseen osallistuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
suhteessa suomalaisen normaaliväestön elämänlaatuun ennen 
hoitomenetelmiä 

NHP tulokset  

Tutkimustulosten mukaan alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien naisten 
(n = 62) terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ennen hoitomenetelmiä tilastollisesti 
merkitsevästi huonompi vain kivun ulottuvuudella 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä 
(Taulukko 10).  

Taulukko 10. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien naisten (N) NHP-mittarin 
ulottuvuuksien keskiarvot (KA) ja 95 %:n luottamusvälit (95%LV) eri ikäryhmissä ja 
ikävakioidut vastaavat arvot normaaliväestön naisilla (NN) alkuvaiheen mittauksessa, 
ennen hoitomenetelmiä. 

34–54 v 55–64 v 65–74 v 75–84 v NHP mittarin 

ulottuvuus N 

n = 7 

NN 

n = 442 

N 

n = 10 

NN 

n = 198 

N 

n = 25 

NN 

n = 350 

N 

n = 18 

NN 

n = 91 

Tarmokkuus/KA 20,1 11,9 24,1 18,9 22,2 18,9 45,8 34,9 

95% LV −11,7–51,9 9,5–14,3 4,3–43,9 14,2–23,6 9,4–34,9 15,4–22,4 29,2–62,4 26,3–43,5 

Uni/KA 

95% LV 

23,3 

−6,4–53 

9,6 

7,7–11,5 

35,9 

12,9–58,9

20,7 

16,5–24,9 

31,1 

18–44,3 

25 

21,6–28,4 

33,2 

18,4–48 

31,2 

15,5–46,9 

Kipu/KA 

95% LV 

21,1 

7,8–34,4 

6,7 

5,1–8,3 

31 

9,1–53 

21 

16,7–25,3 

36,2 

22,7–49,7

18,8 

15,5–22,1 

37,6 

24,1–51 

29,1 

21,7–36,5 

Tunnereaktiot/KA 

95% LV 

13,3 

0,4–26,1 

10,8 

8,9–12,7 

24 

1,2–46,8 

12,9 

9,7–16,1 

12,7 

5,6–19,8 

12,4 

10–14,8 

24,5 

10,3–38,7

15,4 

10–20,8 

Sosiaalinen 

eristäytyminen/KA 

95% LV 

 

8 

−6,1–22,2 

 

6,1 

4,7–7,6 

 

4 

−2,1–10,1

 

6 

3,7–8,3 

 

6,9 

1–12,9 

 

8 

6,1–10 

 

23,1 

8,9–37,4 

 

11,1 

7,2–15 

Liikkuminen/KA 

95% LV 

13 

3,4–22,6 

3,2 

2,4–4 

19,3 

1–22,6 

11,7 

8,9–14,5 

26,4 

17,7–35,1

16,3 

13,7–18,9 

42,1 

31,4–52,7

31,2 

24,8–37,6 

Kursivoidut alueet osoittavat, että 95 %:in LV:t eivät saa yhteisiä arvoja, jolloin ryhmien saamat NHP-mittarin 

ulottuvuuksien indeksien keskiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05).  

Miesten (n = 118) terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ennen hoitomenetelmiä 
kaikilla kuudella NHP-mittarin osa-alueella merkitsevästi huonompi kuin vastaa-
vanikäisillä suomalaisilla miehillä (n = 2126) keskiarvoihin perustuvien 95 %:n 
luottamusvälien avulla arvioituna. Taulukossa 11 esitetään alaraajojen valtimon-
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kovetustautia sairastavien miesten elämänlaatua suhteessa normaaliväestön mies-
ten elämänlaatuun.  

Taulukko 11. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien miesten (M) NHP-mittarin 
ulottuvuuksien keskiarvot (KA) ja 95 %:n luottamusvälit (95%LV) eri ikäryhmissä ja 
ikävakioidut vastaavat arvot normaaliväestön miehillä (MM) alkuvaiheen mittauksessa, 
ennen hoitomenetelmiä. 

34–54 v 55–64 v 65–74 v 75–84 v NHP mittarin 

ulottuvuus M 

n = 14 

MM 

n = 431 

M 

n = 32 

MM 

n = 173 

M 

n = 46 

MM 

n = 356 

M 

n = 24 

MM 

n = 85 

Tarmokkuus/KA 

95% LV 

25,5 

7–44 

11,5 

9,13–13,9 

46 

30,6–61,5 

16,1 

11,4–20,8 

49,7 

38,6–60,8 

15,1 

12–18,2 

47,9 

30,4–65,4 

27,9 

19,1–36,7 

Uni/KA 

95% LV 

21,7 

4,8–38,5 

12,6 

10,3–14,9 

35,4 

22,7–48,1 

15,6 

11,7–19,5 

37,6 

28,2–47 

17,6 

14,6–20,8 

29,7 

15,3–44,1 

28,4 

0,2–36,6 

Kipu/KA 

95% LV 

29,8 

17,8–41,8 

7,3 

5,7–9,9 

47,7 

36,5–58,8 

17,4 

13,2–21,7 

38,6 

30,5–46,7 

16,8 

13,8–19,8 

44,2 

30,3–58 

25,6 

7,3–33,9 

Tunnereaktiot/KA 

95% LV 

18,3 

4,8–31,8 

14,3 

11,9–16,7 

36 

23,5–48,6 

12,2 

8,6–15,8 

26,8 

19,2–34,4 

10 

7,7–12,3 

25,9 

12,7–39,1 

18,7 

12–25,4 

Sosiaalinen 

eristäytyminen/KA 

95% LV 

 

8,6 

−0,4–17,6 

 

8,8 

6,8–10,8 

 

24,5 

13,3–35,8 

 

7,8 

4,7–10,9 

 

19,4 

1,4–27,4 

 

6,7 

5–8,5 

 

22,8 

10,7–35 

 

9,9 

5–14,8 

Liikkuminen/KA 

95% LV 

15,5 

8,1–22,9 

4,1 

3,1–5,1 

30,9 

24,2–37,4 

11,4 

8,2–14,6 

31,2 

24,9–37,5 

13,8 

11,3–16,3 

37,6 

27,4–47,9 

23,1 

15,9–30,3 

Kursivoidut alueet osoittavat, että 95 %:in LV:t eivät saa yhteisiä arvoja, jolloin ryhmien saamat NHP-mittarin 

ulottuvuuksien indeksien keskiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05).  

Selvimmin erot näkyivät tarmokkuuden, kivun ja liikkumisen ulottuvuuksissa 55–
74-vuotiaiden ikäryhmässä. Vähiten eroja oli sosiaalisen eristäytymisen, tunnere-
aktioiden ja unen ulottuvuuksissa. Nuorimman ikäryhmän (34–54v) miesten ter-
veyteen liittyvä elämänlaatu oli merkitsevästi huonompi kivun ja liikkumisen 
ulottuvuuksilla ja taas vanhimman ikäryhmän (75–84v) miehillä näiden lisäksi 
myös tarmokkuuden alueella.  
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15D-tulokset 

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu 
(N = 180) oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi kuin normaaliväestöllä 
(N = 4048) lähes kaikilla 15D:n ulottuvuuksilla ja kokonaisindeksillä, jossa ero 
oli myös kliinisesti merkittävä. Kuulo, puhe ja henkinen toiminta eivät eronneet 
normaaliväestön arvoista (Taulukko 12).  

Taulukko 12. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien (N = 180) 15D-mittarin 
ulottuvuuksien keskiarvot (KA) ja vastaavat arvot normaaliväestöllä (N = 4048) sekä 
keskiarvojen tilastollisen merkitsevyyden tarkastelun tulokset alkuvaiheen mittauk-
sessa, ennen hoitomenetelmiä. 

15D ulottuvuus Alaraajojen 

valtimonkovetustautia 

sairastavien keskiarvo 

(N = 180)  

Normaaliväestön 

keskiarvo  

 

(N = 4048) 

t-arvo Tilastollinen 

merkitsevyys 

 

p 

15D kokonaisindeksi 0,7800 0,8670 10,486 0,000 

Liikkuminen 0,6667 0,8883 17,460 0,000 

Näkö 0,8793 0,9199 2,734 0,007 

Kuulo 0,9020 0,9132 0,926 0,350 

Hengittäminen 0,8475 0,7237 6,739 0,000 

Uni 0,7514 0,8343 4,774 0,000 

Syöminen 0,9940 0,9840 −2,237 0,026 

Puhuminen 0,9697 0,9640 −0,611 0,540 

Eritystoiminta 0,7945 0,8470 3,404 0,001 

Päivittäiset toiminnot 0,6809 0,8386 8,455 0,000 

Henkinen toiminta 0,8044 0,8233 1,346 0,180 

Kivut ja vaivat 0,5947 0,7549 10,269 0,000 

Masennus 0,8462 0,9034 3,998 0,000 

Ahdistus 0,8315 0,8984 4,447 0,000 

Energisyys 0,7021 0,8351 10,352 0,000 

Seksuaalinen 

aktiivisuus 

0,6310 0,7722 6,515 0,000 
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8.1.3 Tutkimukseen osallistuneiden taustatekijöiden yhteydet 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun ennen hoitomenetelmiä  

NHP tulokset 

Miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi 
kuin naisten tarmokkuuden (p = 0,012), tunnereaktioiden (p = 0,050) ja sosiaali-
sen eristäytymisen (p = 0,028) ulottuvuuksilla.  

Ikä (p = 0,001), työssäkäynti (p = 0,002), taloudellinen tilanne, aiempi muu 
ateroskleroosisairaus (p = 0,002), kävelymatkan pituus (p = 0,001) ja liikunnan 
harrastaminen (p = 0,028) olivat yhteydessä liikkumisen ulottuvuuteen. Eniten 
vaikeuksia liikkumisessa oli liikuntaa harrastamattomilla, vanhimpiin ikäluokkiin 
kuuluvilla (65–84-v.), eläkkeellä sekä heikossa taloudellisessa asemassa olevilla. 
Niillä, jotka olivat sairastuneet jo aiemmin muuhun ateroskleroosisairauteen, sekä 
niillä, joiden kävelymatkan pituus ilman katkokävelyoireita oli lyhyt (alle 100 
metriä), oli myös korkeammat keskiarvot tarmokkuudessa kuin muilla.  

Työssäkäynnillä (p = 0,050), aiemmin sairastetulla muulla ateroskleroosisai-
raudella (p = 0,009), alkoholin käytöllä (p = 0,023), liikunnan harrastamisella 
(p = 0,049) ja kävelymatkan pituudella (p = 0,003) oli yhteys kivun ulottuvuuteen. 
Kipua keskimääräisesti enemmän kokeneet olivat eläkkeellä, sairastivat muita 
ateroskleroosisairauksia ja olivat jääneet sen takia eläkkeelle, eivätkä harrastaneet 
liikuntaa. Keskimääräistä kovempaa kipua kokivat myös ne, joiden kävelymatkan 
pituus ilman katkokävelyoireita oli lyhyt, alle 100 metriä. Alkoholia käyttäneet 
kokivat keskimääräistä vähemmän kipua kuin ne, jotka eivät käyttäneet alkoholia.  

Tunnereaktioiden ulottuvuudella oli yhteys taustamuuttujista sukupuoleen 
(p = 0,050) aiemmin sairastettuun muuhun ateroskleroosisairauteen (p = 0,009), 
kävelymatkan pituuteen (p = 0,003) ja liikunnan harrastamiseen (p = 0,007). Tut-
kimukseen osallistuneet, joilla oli tunnereaktioissa korkeammat keskiarvot kuin 
muilla, olivat miehiä, aiemmin muuhun ateroskleroosisairauteen sairastuneita ja 
eläkeläisiä. Lisäksi ne, joilla oli korkeammat keskiarvot tunnereaktioissa, eivät 
harrastaneet liikuntaa ja heidän kävelymatkansa pituus ilman katkokävelyoireita 
oli lyhyt, alle 100 metriä.  

Sukupuolella (p = 0,012), työssäkäynnillä (p = 0,006), aiemmin sairastetulla 
ateroskleroosisairaudella (p = 0,050), kävelymatkan pituudella (p = 0,025), tupa-
koinnilla (p = 0,008) ja alkoholin käytöllä (p = 0,005) oli yhteys tarmokkuuden 
ulottuvuuteen. Tutkimukseen osallistuneet, joilla oli tarmokkuudessa korkeammat 
keskiarvot kuin muilla, olivat eläkkeellä, miehiä, sepelvaltimotautiin aiemmin 
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sairastuneita ja he pystyivät kävelemään alle 100 metriä yhtäjaksoisesti ilman 
katkokävelyoireita.  

Tupakoinnin ja alkoholin yhteys tarmokkuuteen oli ristiriitainen. Ne, joilla oli 
tarmokkuudessa korkeammat keskiarvot kuin muilla, ilmoittivat, etteivät käyttä-
neet alkoholia. Kaksi kolmasosaa niistä, joilla ei ollut ongelmia tarmokkuuden 
ulottuvuudella, ilmoitti käyttävänsä alkoholia. Toisaalta tarmokkuuden yhteys 
siihen, monestiko alkoholia käytettiin, osoitti toisensuuntaisen yhteyden. Tutki-
mukseen osallistuneet, joilla ei ollut ongelmia tarmokkuuden ulottuvuudella, 
käyttivät vuodessa alkoholia muita harvemmin. Myös tarmokkuuden yhteys tupa-
kointiin osoitti ristiriitaisen tuloksen. Suurin osa niistä, joilla oli korkeammat 
keskiarvot tarmokkuuden ulottuvuudella kuin muilla, ilmoittivat, etteivät tupakoi. 
Toisaalta yli puolet niistä, joilla ei ollut ongelmia tarmokkuuden ulottuvuudella, 
tupakoivat muita harvemmin.  

Sukupuolella (p = 0,28), työssäkäynnillä (p = 0,002) ja liikunnan harrastami-
sella (p = 0,001) oli yhteys sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuuteen. Sosiaalisesti 
eristäytyneimmiksi itsensä kokivat eläkkeellä olevat miehet sekä liikuntaa harras-
tamattomat. Unen ulottuvuuteen oli yhteydessä kävelymatkan pituus (p = 0,044) 
ja työssäkäynti (p = 0,002). Ne, joilla oli keskimääräistä enemmän ongelmia unen 
ulottuvuudella kuin muilla, olivat eläkkeellä ja pystyivät kävelemään yhtäjaksoi-
sesti vain lyhyen alle 100 metrin matkan ilman katkokävelyoireiden ilmaantumis-
ta. 

Ulottuvuudet liikkuminen, kipu, tarmokkuus, tunnereaktiot, uni ja sosiaalinen 
eristäytyminen olivat yhteydessä asunnossa selviytymiseen, henkilökohtaisen 
hoitajan tarpeeseen, koettuun terveydentilaan ja ongelmiin sairautensa hoitami-
sessa (Taulukko 13).  
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Taulukko 13. Psykologisia ominaisuuksia kuvaavien taustatekijöiden yhteyksiä alaraa-
jojen valtimonkovetustautia sairastavien (N = 180) terveyteen liittyvään elämänlaatuun 
NHP–mittarilla mitattuna alkuvaiheen mittauksessa, ennen hoitomenetelmiä.  

Tarmokkuus Uni Kipu Tunnereaktiot Sosiaalinen 

erist. 

Liikkuminen Taustamuuttuja 

p 

KA/sd 

p 

KA/sd 

p 

KA/sd 

p  

KA/sd 

p 

KA/sd 

p 

KA/sd 

Koettu 

terveydentila 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hyvä 

Kohtalainen 

Huono 

17,7/29,2 

46,3/36,6 

61,6/35,1 

22,7/29,6 

35,8/32,4 

40,7/32,8 

21,7/19,0 

45,2/30,0 

55,3/29,0 

12,7/17,8 

25,8/26,5 

38,4/33,0 

5,7/13,8 

16,8/22,3 

32,1/32,7 

16,4/15,6 

31,4/20,9 

45,4/19,0 

Sairauden 

hoitaminen 

0,001 0,000 0,027 0,000 0,001 0,002 

Ei ongelmia 

On ongelmia 

33,3/35,3 

54,8/40,5 

27,1/29,3 

46,3/35,0 

34,9/26,9 

47,5/32,9 

18,4/21,3 

40,0/35,3 

12,5/21,1 

28,4/31,8 

26,1/19,5 

38,3/23,7 

Asunnossa 

selviytyminen 

0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 

Hyvä 

Kohtalainen 

Huono 

31,1/35,6 

58,7/36,1 

65,0/40,1 

26,3/27,8 

46,9/36,9 

50,6/33,2 

31,6/24,8 

53,2/31,9 

68,4/32,0 

18,9/22,7 

36,1/33,6 

52,2/38,7 

12,1/20,0 

27,2/32,8 

40,2/30,9 

24,8/19,9 

39,1/20,5 

56,4/26,7 

Henkilökohtaisen 

hoitajan tarve 

0,017 0,003 0,003 0,010 0,002 0,000 

Ei 

Kyllä 

37,7/37,0 

61,3/40,1 

29,9/30,9 

56,1/33,6 

36,4/27,8 

60,6/33,1 

22,5/25,9 

45,7/37,6 

14,9/23,3 

38,3/35,7 

27,6/19,9 

49,6/26,7 

Sukupuolielämä 0,000 0,017 0,002 0,015  0,001 

Ei ongelmia 

On ongelmia 

21,4/27,0 

47,2/39,6 

24,8/31,1 

38,4/33,6 

25,0/20,6 

42,9/31,0 

17,1/25,6 

27,9/28,6 

 21,2/19,2 

34,2/22,0 

KA = keskiarvo, sd = keskihajonta, p = Mann-Whitney U/ Kruskall-Wallisin testi 

Ne, joilla oli kaikilla edellä mainituilla ulottuvuuksilla korkeammat keskiarvot 
kuin muilla, tunsivat terveydentilansa keskimääräistä huonommaksi kuin muut ja 
heillä oli myös vaikeuksia sairautensa hoitamisessa, sekä selviytymisessä omassa 
asunnossaan. Heidän piti turvautua henkilökohtaiseen hoitajaan useammin kuin 
muiden. Hoitaja oli useimmiten joko aviopuoliso tai lapsi. Tutkimukseen osallis-
tuneet, joilla oli keskimääräistä enemmän ongelmia liikkumisen, kivun, tarmok-
kuuden, tunnereaktioiden ja sosiaalisen eristäytymisen alueella, kokivat ongelmia 
myös sukupuolielämässä. Eniten sukupuolielämän ongelmia aiheutti tutkimuk-
seen osallistuneiden kertomuksien mukaan valtimonkovetustaudeista aiheutuneet 
ongelmat, kuten impotenssi.  
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15D-tulokset 

Taustamuuttujista sukupuoli, ikä, työssäkäynti, aiemmin sairastettu ateroskle-
roosisairaus, liikunnan harrastaminen, kävelymatkan pituus ilman katkokävelyoi-
reita, asunnossa selviytyminen, henkilökohtaisen hoitajan tarve, koettu terveyden-
tila, sairauden hoitaminen ja sukupuolielämä olivat yhteydessä 15D-mittarin 
kokonaisindeksiin. Tutkimukseen osallistujista ne, joilla oli ongelmia edellä mai-
nituissa muuttujissa, oli myös matalampi keskimääräinen 15D-kokonaisindeksi-
arvo (Taulukko 14).  
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Taulukko 14. Tutkimukseen osallistuneiden (N = 180) taustatekijöiden yhteyksiä 
15D-mittarin kokonaisindeksiin alkuvaiheen mittauksessa, ennen hoitomenetelmiä. 

Taustamuuttuja KA sd t/F 15D-lukema 
Sukupuoli   −2,188 0,030 

Mies 0,7659    
Nainen 0,8052    

Ikä    2,645 0,009 
35–54 0,8150 0,11209   
75–84 0,7512 0,11656   

Työssä käynti   5,282 0,002 
Työssä 0,8634 0,10243   
Työtön 0,8315 0,09867   
Eläkkeellä 0,7721 0,11154   

Aiemmin sairastettu 
ateroskleroosisairaus 

  3,198 0,002 

Ei 0,8151 0,11359   
Kyllä  0,7589 0,11151   

Liikunnan harrastaminen   −3,023 0,003 
Ei 0,7401 0,12178   
Kyllä 0,7961 0,10785   

Kävelymatkan pituus ilman oireita   7,332 0,001 
0–100 0,7522 0,11077   
101–500 0,8211 0,10362   
Yli 500 0,8149 0,11336   

Asunnossa selviytyminen   12,798 0,000 
Hyvin 0,8050 0,11181   
Kohtalaisesti 0,7327 0,09675   
Huonosti 0,6320 0,10776   

Henkilökohtaisen hoitajan tarve   3,239 0,001 
Ei 0,7850 0,11132   
Kyllä 0,6025 0,10739   

Koettu terveydentila   25,508 0,000 
Hyvä 0,8496 0,09769   
Kohtalainen 0,7598 0,10606   
Huono 0,7133 0,09493   

Sairauden hoitaminen   2,645 0,009 
Ei ongelmia 0,7952 0,11293   
On ongelmia 0,7462 0,11353   

Seksielämä   8,510 0,000 
Ei ongelmia 0,8456 0,10233   
On ongelmia 0,7587 0,11511   

KA = keskiarvo, sd = keskihajonta, * Riippumattomien otosten T-testi (Independent Samples T test) tai 
yhdensuuntainen varianssianalyysi (one way ANOVA) 
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8.1.4 Tutkimukseen osallistuneiden terveyteen liittyvän 
elämänlaadun muutokset hoitomenetelmien jälkeen 

NHP tulokset ja efektikoot 

Kaikkien hoitoryhmän potilaiden kohdalla tapahtui terveyteen liittyvän elämän-
laadun paranemista hoitomenetelmien jälkeen NHP-mittarilla mitattuna (Tauluk-
ko 15).  

Taulukko 15. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien eri hoitoryhmien potilai-
den (n = 153) terveyteen liittyvän elämänlaadun muutokset vuoden seurannassa NHP-
mittarilla mitattuna.  

Konservatiivinen  
(n = 53) 

Endovaskulaarinen 
(n = 76) 

Kirurginen  
(n = 24) 

NHP ulottuvuus 

Md (Q1,Q3) p Md (Q1, Q3) p Md (Q1, Q3) p 

Tarmokkuus          
Alkuvaihe 24,8 (0–70,4  45,6 (0–70,4)  29,6 (0–100)  
6 kuukautta 29,6 (0–66,4)  24,8 (0–70,4) 0,038 0 (0–30,0) 0,042 
12 kuukautta 12,6 (0–47,8)  24,8 (0–54,4) 0,027 0 (0–24,8)  

Uni          
Alkuvaihe 6,9 (0–55,9)  28,9 (0–53,9)  41,7 (6,9–71,0)  
6 kuukautta 27,0 (0–38,2)  23,2 (0–51,9)  26,0 (6,9–68,10)  
12 kuukautta 6,9 (0–35,8) 0,047 12,5 (0–48,7)  6,9 (5,2–48,7) 0,030 

Kipu          
Alkuvaihe 29,0 (16,4–47)  32,0 (16,4–61,9)  36,9 (14,8–73,2)  
6 kuukautta 28,2 (16–42,3)  25,2 (0–51,9) 0,013 13,4 (0–44,32) 0,005 
12 kuukautta 16,4 (10,3–35,3)  16,4 (0–52,8)  10,3 (0–18,7) 0,001 

Tunnereaktiot          
Alkuvaihe 14,2 (0–32,8)   15,4 (0–40,4)  18,3 (4,7–55,0)  
6 kuukautta 6,2 (0–35,5)  0 (0–32,4) 0,006 0 (0–2,30) 0,011 
12 kuukautta 6,0 (0–23,4) 0,032 0 (0–23,4) 0,016 0 (0–0) 0,007 

Sosiaalinen 
eristäytyminen 

         

Alkuvaihe 0 (0–17,1)  0 (0–37,9)  0 (0–36,4)  
6 kuukautta 0 (0–23,4)  0 (0–16,1)  0 (0–17,1) 0,028 
12 kuukautta 0 (0–21,5)  0 (0–16,4) 0,050 0 (0–16,4) 0,050 

Liikkuminen          
Alkuvaihe 20,5 (9–46,2)  35,1 (11,5–49,9)  27,8 (11,5–44,8)  
6 kuukautta 23,5 (9–35,1)  23,4 (6,2–48,5)  19,9 (6,4–28,9) 0,026 
12 kuukautta 11,5 (0–35,1)  23,4 (0–48,0)  9 (0–26,9) 0,048 

Huom. Tilastollinen merkitsevyys on esitetty (p-arvo) alkuvaiheesta 12 kuukauden mittaukseen. 
Pienemmät pistemäärät tarkoittavat parempaa terveyteen liittyvää elämänlaatua. Md = Mediaani, Q1, 
Q3 = Kvartiiliväli, p = Wilcoxonin testi (Wilcoxon´s Matched-Pairs Signed-Rank Test). 
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Konservatiivisesti hoidetuilla potilailla unen laatu parani ja tunnereaktiot korjaan-
tuivat tilastollisesti merkitsevästi vuoden kuluttua hoitomenetelmistä. Puolen 
vuoden kuluttua endovaskulaarisesta hoidosta potilaiden terveyteen liittyvä elä-
mänlaatu parani tilastollisesti merkitsevästi tunnereaktioiden, kivun ja tarmok-
kuuden ulottuvuuksilla. Vuoden kuluttua paranemista tapahtui tilastollisesti mer-
kitsevästi tarmokkuuden, unen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Terveyteen 
liittyvä elämänlaatu parani tilastollisesti merkitsevästi kirurgisten potilaiden koh-
dalla puolen vuoden kuluttua tarmokkuuden, kivun, tunnereaktioiden, sosiaalisen 
eristäytymisen ja liikkumisen ulottuvuuksilla. Vuoden kuluttua kirurgisesti hoide-
tuilla potilailla edelleen kivun määrä väheni, liikkuminen parantui, tunnereaktiot 
korjaantuivat ja unen laatu parani tilastollisesti merkitsevästi.  

Efektikoot osoittivat muuttujien välisen yhteyden voimakkuuden ja tukivat ti-
lastollisen merkitsevyyden tarkastelua siten, että NHP-mittarilla mitattuna kon-
servatiivisen hoidon efektikoot olivat kivun, liikkumisen, sosiaalisen eristäytymi-
sen ja tarmokkuuden ulottuvuuksilla pieniä (alle 0,50) ja kohtalaisia (0,50-alle 
0,80) unen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Endovaskulaarisen hoidon efekti-
koot olivat kivun ja liikkumisen ulottuvuuksilla pieniä, tarmokkuuden ulottuvuu-
della kohtalainen ja unen, tunnereaktioiden sekä sosiaalisen eristäytymisen ulot-
tuvuuksilla suuria (0,80 ja yli). Kirurgisen hoidon efektikoot olivat kaikilla muilla 
ulottuvuuksilla suuria (0,80 ja yli), paitsi unen ulottuvuudella arvo oli kohtalainen 
ja tunneraktioiden ulottuvuudella pieni. Liitetaulukossa 1 on esitetty efektikoko-
jen arvot yksityiskohtaisemmin eri hoitoryhmien ja mittareiden ulottuvuuksien 
kohdalla (Liitetaulukko 1).  

15D-tulokset ja efektikoot 

Terveyteen liittyvä elämänlaatu parantui endovaskulaarisesti ja kirurgisesti hoide-
tuilla hoitomenetelmien jälkeen. Konservatiivisesti hoidetuilla potilailla ei tapah-
tunut muutosta millään 15D-mittarin ulottuvuudella puolen vuoden ja vuoden 
kuluttua hoitomenetelmistä (Taulukko 16).  
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Taulukko 16. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien eri hoitoryhmien potilai-
den (n = 153) terveyteen liittyvän elämänlaadun muutokset vuoden seurannassa 15D-
mittarilla mitattuna.  

Konservatiivinen  

(n = 53) 

Endovaskulaarinen 

(n = 76) 

Kirurginen  

(n = 24) 

15D Ulottuvuus 

KA sd p KA sd p KA sd  p 

15D kokonaisindeksi          

Alkuvaihe 0,79 0,12  0,78 0,11  0,78 0,12  

6 kuukautta 0,79 0,11  0,82 0,12 0,000 0,85 0,09 0,000 

12 kuukautta 0,80 0,12  0,82 0,12 0,000 0,85 0,10 0,002 

Liikkuminen          

Alkuvaihe 0,70 0,15  0,67 0,16  0,66  0,19  

6 kuukautta 0,71 0,18  0,78 0,21 0,000 0,79 0,19 0,000 

12 kuukautta 0,74 0,19  0,80 0,19 0,000 0,81 0,17 0,000 

Kivut ja vaivat          

Alkuvaihe 0,66 0,16  0,57 0,24  0,56 0,26  

6 kuukautta 0,63 0,22  0,64 0,24 0,000 0,75 0,20 0,000 

12 kuukautta 0,67 0,19  0,69 0,24 0,000 0,72 0,25 0,014 

Uni          

Alkuvaihe 0,78 0,21  0,75 0,23  0,71 0,27  

6 kuukautta 0,76 0,24  0,79 0,22  0,81 0,21  

12 kuukautta 0,80 0,22  0,80 0,22 0,023 0,84 0,22 0,002 

Päivittäiset toiminnot          

Alkuvaihe 0,70 0,23  0,68 0,25  0,72 0,25  

6 kuukautta 0,70 0,25  0,75 0,24 0,011 0,80 0,18 0,028 

12 kuukautta 0,76 0,25  0,77 0,23 0,002 0,79 0,22  

Masennus          

Alkuvaihe 0,87 0,18  0,85 0,17  0,84 0,20  

6 kuukautta 0,86 0,18  0,87 0,15 0,050 0,94 0,12 0,010 

12 kuukautta 0,85 0,16  0,88 0,14  0,86 0,22  

Ahdistus          

Alkuvaihe 0,87 0,20  0,82 0,20  0,82 0,21  

6 kuukautta 0,86 0,17  0,86 0,17 0,011 0,93 0,14 0,027 

12 kuukautta 0,88 0,16  0,88 0,16 0,009 0,91 0,17  

Energisyys          

Alkuvaihe 0,75 0,16  0,69 0,20  0,70 0,21  

6 kuukautta 0,70 0,21  0,78 0,14 0,000 0,80 0,17 0,003 

12 kuukautta 0,73 0,18  0,78 0,18 0,003 0,83 0,16 0,001 

Huom. Tilastollinen merkitsevyys on esitetty (p-arvo) alkuvaiheesta 12 kuukauden mittaukseen. 

Suuremmat pistemäärät tarkoittavat paremapaa terveyteen liittyvää elämänlaatua. KA = keskiarvo, 

sd = keskihajonta, p = Parittainen T-testi (Paired Samples T test). 
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Endovaskulaarisesti hoidetuilla potilailla paranivat tilastollisesti merkitsevästi 
yleinen elämänlaatu, liikkuminen, päivittäisistä toiminnoista selviäminen ja ener-
gisyys sekä kivut, masentuneisuus ja ahdistuneisuus vähenivät puolen vuoden 
kuluttua hoitomenetelmästä. Vuoden kuluttua paranemista tapahtui edelleen tilas-
tollisesti merkitsevästi yleisessä elämänlaadussa, liikkumisessa, unen laadussa, 
päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä ja energisyydessä sekä kivut ja ahdis-
tuneisuus helpottuivat.  

Kirurgisesti hoidetuilla potilailla paranemista tapahtui tilastollisesti merkitse-
västi yleisessä elämänlaadussa, liikkumisessa, hengityksessä, päivittäisistä toi-
minnoista selviytymisessä ja energisyydessä sekä kivut, masennus ja ahdistus 
helpottuivat puolen vuoden kuluttua hoitomenetelmästä. Vuoden jälkeen parane-
mista tapahtui edelleen tilastollisesti merkitsevästi yleisessä elämänlaadussa, 
liikkumisessa, unen laadussa ja energisyydessä. 

Myös 15D-mittarilla mitattuna konservatiivisen hoidon efektikoot olivat kai-
killa ulottuvuuksilla pieniä (alle 0,50). Endovaskulaarisen hoidon efektikoot oli-
vat lähes kaikilla ulottuvuuksilla kohtalaiset (0,50 ja yli), paitsi unen ja masen-
nuksen ulottuvuuksilla ne olivat pieniä (alle 0,50). Kirurgisen hoidon efektikoot 
olivat lähes kaikilla 15D-mittarin ulottuvuudella suuria (0,80 ja yli), paitsi unen ja 
päivittäisten toimintojen ulottuvuuksilla ne olivat kohtalaisia (0,50-alle 0,80) ja 
masennuksen ulottuvuudella efektikoko oli pieni (alle 0,50). Liitetaulukossa 1 on 
esitetty eri hoitomenetelmien ja mittareiden ulottuvuuksien efektikoot yksityis-
kohtaisemmin (Liitetaulukko 1).  

8.2 Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kokemukset 
elämästä sairauden kanssa hoitomenetelmien jälkeen 

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien (n = 18) kokemuksista elämästä 
sairauden kanssa vuoden kuluttua hoitomenetelmistä muodostui kolme pääkate-
goriaa. Ne ovat sairauden vaikutusten kanssa kamppailua, tasapainoisen elämän 
tavoittelua ja sisäisten voimavarojen käyttöä. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 3) 
esitetään yläkategoriat eri potilasryhmien kohdalla ja niistä muodostuneet pääka-
tegoriat. 
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Kuvio 3. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien (n = 18) kokemukset elämästä 
sairauden kanssa vuoden kuluttua hoitomenetelmistä.  

8.2.1 Sairauden vaikutusten kanssa kamppailua 

Pelkäämistä 

Tutkimukseen osallistuneiden pelokkuus liittyi ahdistaviin ajatuksiin tulevaisuu-
desta. Suurin osa suhtautui kuolemaan luonnollisena elämän tapahtumana, mutta 
oman elämänhallinnan menettäminen ja toisten hoidettavaksi joutuminen oli 
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suurin pelon aihe. Konservatiiviset potilaat pelkäsivät menettävänsä liikuntaky-
kynsä kokonaan ja joutuvansa toisten hoidettavaksi.  

”Kyllä se tuota pelot on siinä mielessä että, että ei vain joutus niinkun sai-
raalaan sänkyyn ja ettei pääse liikkeelle tai että joutuu niinku toisten kään-
neltäväks, väänneltäväks. Se on se että joutuu niinku, ettei pääse liikkeelle.” 
(KON, nro 3) 

Myös endovaskulaarisesti hoidetut pelkäsivät sairauden etenemistä ja oman elä-
mänhallinnan menettämistä. 

”Saa nähä että mitä tässä tapahtuu jos sekin mennee tukkoon, ei… kuolio kai 
siinä tullee.” (EN, nro 1) 

Kirurgisesti hoidetut potilaat kokivat myös elämänhallinnan menettämisen pelon 
kauhistuttavana ajatuksena. Myös terveyden menettämistä pelättiin. Toisten ih-
misten armoille joutuminen tuntui vaikealta ajatukselta.  

”En takuulla jää toisten pyöriteltäväksi, se on ihan varma, ei niinku toisten 
apuja kaipaa.” (KIR, nro 4) 

Menettämistä 

Konservatiivisesti hoidetut potilaat kokivat sairauden aiheuttamia menetyksiä 
entisestä terveydentilastaan, ihmissuhteistaan ja toimeentulostaan. He kokivat 
pettymyksenä sen, että he eivät olleet saaneet hoitoa sairauteensa ja joutuivat 
jatkamaan elämäänsä oireiden kanssa. Sairauden oireet vaikuttivat paljon heidän 
elämäänsä, erityisesti sitä rajoittavasti.  

”Siitä pahentuneet, siitä pahentuneet aika paljon (oireet). Joo että ne sillä 
lailla on pahentunu ja mää sillon pääsin vielä aika hyvin liikkeelle, mutta 
niin nyt, nyt on vielä nytkin on pahentuneet nyt taas aivan lähiaikoina., kyllä-
hän se tietenkin vaikuttaa mielialaan” (KON, nro 1) 

Konservatiivisesti hoidetut potilaat kokivat menetyksiä myös ihmissuhteissa. He 
kokivat mielipahaa yksinolosta ja ystävien menettämisestä. Yksinäisyys tuntui 
pahalta, eikä sitä toivottu itselle. Erästä osallistujaa harmitti ystävän kuolema ja 
yksinolo sen vuoksi. Osa oli kokenut, etteivät toiset, niin sanotusti terveet, hyväk-
syneet heidän sairauttaan ja sen oireita. Yksi osallistuja koki, että ystävät olivat 
jättäneet hänet sairauksien takia.  
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”Mää en niinku jaksanu seurustella, mää jäin niinkun yksin, että kaikki jätti, 
ja kukkaan ei voinu tulla mun kans (itkua) ja sano että sää oot sairas, kuk-
kaan ei soittanu, sillon yleensä (itkua) sitten tuli semmonen tunne, että minä 
en jaksa.” (KON, nro 4) 

Konservatiivisesti hoidetut osallistujat kokivat myös, että sairauksien myötä he 
olivat menettäneet taloudellisen toimeentulon ja eläminen oli taloudellisesti tiuk-
kaa. He kokivat huolta siitä, miten he taloudellisesti selviävät tulevaisuudessa. 
Eräs tutkimukseen osallistuja koki elävänsä hankalassa taloudellisessa ahdingossa, 
jolloin hänelle ei ollut varmaa toimeentuloa eikä asuntoa.  

”Mulla on niinkö muut asiat sillai päin peetä, niinku toimeentulot ja tämmö-
set. (KON, nro 4) 

Endovaskulaarisesti hoidetut taas kokivat menetyksenä sen, että he saivat muuta-
man kuukauden kuluttua uusia oireita. Oireet eivät olleet vielä niin elämää rajoit-
tavia kuin ennen hoitoa, mutta niiden ilmaantuminen harmitti useaa endovasku-
laarisesti hoidettua potilasta. Jotkut osallistujat esittivät, etteivät olleet edes usko-
neet pallolaajennushoidon onnistumiseen ja tehoon heidän sairautensa hoidossa.  

”Mutta kyllä tietysti se vähän harmitti, mää vähän osasin niinku ootella sitä. 
No minä ajattelin, että kun ne on kerran terveistä menny tukkoon niin ei kai 
se venyttämällä kovin kauan auki pysy kun se on nyt jo uuvestaan.” (END, 
nro 3) 

Epätietoisuutta 

Konservatiivisesti hoidetut potilaat olivat epätietoisia siitä, miksi heille ei annettu 
hoitoa alaraajojen valtimonkovetustautiin. He esittivät omia epäilyjään siitä, miksi 
juuri heidät oli jätetty hoitamatta. Esimerkiksi epäiltiin, että kunnassa oli niin 
huono rahatilanne, ettei kaikkia pystytä hoitamaan. Myös hoitohenkilökuntaa 
arvosteltiin päätöksenteosta. Eräät kokivat, että hoitohenkilökunta oli liian avuton 
ja tietämätön tekemään päätöksiä hoidosta.  

”Enempi tuli semmonen mieliala, että tuota tämä ei selevenny tämä, että ei 
juuta eikä jaata, lääkärit sanoneet mitään, että tämmöstäkö se on, että oisivat 
ihan selevästi sanoneet tuota, kyllä tässä ois nyt aihetta vaikka pallonlaajen-
nukseen… kaks mieslääkäriä mitä siinä oli, oli niin hirviän avuttoman tun-
tosia siinä.” (KON, nro 2)  
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Konservatiivisesti ja endovaskulaarisesti hoidetut tutkimukseen osallistujat koki-
vat pystymättömyyttä elämäntapojen muuttamiseen. Tupakan polttaminen oli 
usean kohdalla vähentynyt, mutta ei kuitenkaan kokonaan loppunut. Elämäntapo-
jen muuttaminen koettiin erittäin vaikeaksi ja siihen haluttiin tukea, ohjausta ja 
neuvontaa. Osalla konservatiivisesti hoidetuista potilaista ilmeni luovuttamisen 
tunteita mielipahan, yksinäisyyden ja itsetunnon heikentymisen vuoksi. Yksi 
endovaskulaarisesti hoidettu osallistuja koki myös, että vanhalla iällä ei kannata 
elämässä enää tavoitella eikä suunnitella mitään.  

”En oo kyenny lopettaan tupakanpolttoa ja sitten niin viimisen päälle terveel-
listä elämäntapaa ja ruokailua ja kaikkea tämmöstä” (KON, 3) 

”Ei se oo niin yksinkertasta, se on heleppo sanoa toisten, ite tietää kyllä sen” 
(END, nro 4) 

Endovaskulaarisesti hoidetut potilaat kokivat epätietoisuutta jatkohoidosta. He 
miettivät esimerkiksi, millaista ruokaa tulisi syödä ja saako liikkua normaalisti 
hoidon jälkeen. Heitä askarrutti myös se, millaisia mahdollisia rajoituksia elämäs-
sä on (esim. hieronta, alkoholin käyttö). Ohjausta ja neuvontaa kaivattiin, jotta 
sairautta ja sen hoitoa pystyttäisiin itse paremmin hallitsemaan. Myös vertaisryh-
män tukea kaivattiin.  

”Jälestä päin ajattelin sitä, että pitäskö tässä jotakin ruokavaliota olla, että 
ei uuvestaan menis tukkoon, ettei muita suonia menis tukkoon, mutta en minä 
täältä mittään tuota matkaan saanu, niin mittään hoito-ohjeita.” (END, nro 3) 

Myös kirurgisesti hoidettavat kokivat epävarmuutta jatkohoidosta. He olivat ko-
keneet hankaluuksia toipumisessa ja kokivat epävarmuutta itsensä hoitamisessa. 
He olisivat kaivanneet hoito-ohjeita esimerkiksi liittyen komplikaatioihin tai 
ruokavalioon. 

”Mutta sen oisivat saaneet sanoa ja sen oisivat saaneet panna siihen paperil-
le, joka annettiin että tuota se jalakojen kauhea turvotus, että siitä ei ois tar-
vinnu huolehtia, niin. Sitä säikähti kyllä kauhiasti ku oli yhtenä aamuna jalat 
ku tukit kun heräsin.” (KIR, nro 2) 
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8.2.2 Tasapainoisen elämän tavoittelua 

Sopeutumista 

Konservatiivisesti hoidetut tutkimukseen osallistujat olivat osittain sopeutuneet 
elämään sairauden kanssa. Heillä oli usein muitakin perussairauksia, kuten diabe-
tes, reuma tai sepelvaltimotauti. He kokivat, että olivat jo muiden sairauksien 
kautta tottuneet kipuihin ja muihin vaivoihin. He olivat tottuneet myös siihen, että 
liikkuminen oli rajoittunut.  

”En minä oo ollu sillai masentunu, kun minä en oo paljon tottunukkaan kulu-
kemaan ja kun on aina ollu pieni lapsia, ja niitä lapsenlapsia, niin mun on 
aina pitäny olla kotona.” (KON, nro 3) 

Myös endovaskulaarisesti hoidetut potilaat kokivat toisaalta sopeutuneensa saira-
uksiin ja uusiin oireisiin. He kokivat tottuneensa uusiin kipuihin ja liikuntakyvyn 
heikkenemiseen. 

 ”Se on samanlainen kuin se on ennenkin, ei kai se palijon vaikuta onko kipiä 
vai ei, sille ei voi mittään, kun on kipiä niin on kipiä. Kohtalo on se mikä se 
on ja sillä siisti. Siihen pittää sopeutua sitten.” (END, nro 4) 

Hetkessä elämistä 

Konservatiivisesti hoidetut olivat oppineet elämään tätä hetkeä. He kertoivat 
ottavansa jokaisen päivän kerrallaan sellaisena kuin se tulee, ilman suuria odotuk-
sia tulevaisuudesta. He olivat oppineet nauttimaan pienistä arkipäivän iloista.  

”Mää oon aika vähään tyytyväinen, pienistä asioista ossaan nauttia että mul-
la riittää sitä hyvvää elämää siinä mielessä aika pitkään siis…” (KON, nro 6) 

Myös kirurgisesti ja endovaskulaarisesti hoidetut osallistujat olivat oppineet elä-
mään tätä hetkeä ja pitivät jokaista päivää yhtä tärkeänä. He eivät murehtineet 
kuolemaa, eikä heillä ei ollut suuria tavoitteita tai suunnitelmia tulevaisuuteen, 
vaan elettiin niin sanotusti päivä kerrallaan.  

”En minä oikiastaan ossaa mittään oottaakkaan, minä oon kyllä sanonu näin 
että päivä kerrallaan että… kun aamu tullee niin sitä sannoo, no niin, tämä-
kin aamu valakes ja katotaanpa ilta ja seuraava aamu että en minä miten-
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kään mistään haaveile enkä sillä lain että jotakin pitäs semmosta…” (END, 
nro 5) 

”Elämä otetaan semmosena kun se kunakin päivänä annetaan, tännään pais-
taa aurinko ja niin päin pois” (KIR, nro 5) 

Terveyden ja autonomian arvostamista 

Konservatiivisesti hoidetuilla potilailla terveyden ja autonomian arvostaminen oli 
korostunut. Terveyttä pidettiin erittäin tärkeänä ja toivottiin että liikuntakyky 
pysyisi edes kohtalaisena siten, että pystyttäisiin säilyttämään itsenäinen, vapaa 
elämä.  

”Niin että pystys vielä ulukona liikkumaan., ehottomasti ja semmosta vap-
paata elämää.” (KON, nro 1) 

Myös kirurgisesti hoidetut potilaat korostivat kokemuksissaan terveyden ja liikun-
takyvyn arvostamista. He kokivat, että terveys on elämässä kaikkein tärkein ja 
että liikuntakyvyn merkitys korostuu erityisesti silloin, jos on aiemminkin ollut 
liikkuvainen ja saanut harrastaa ja mennä vapaasti.  

”Mää sanon että, että mää en olis saanu suurempaa lahjaa kun kävelemisen 
lahjan takasin että, että pääsee kävelemmään sillai, että ei pääse kun kym-
menen metriä ja sitten taasen tullee niin kamala kipukohtaus.” (KIR, nro 3) 

Kokonaisvaltaista toipumista 

Endovaskulaarisesti hoidetuilla potilailla liikkuminen helpottui selvästi heti hoi-
don jälkeen ja se merkitsi monelle nopeaa palaamista entiseen elämäntyyliin ja 
erityisesti entisten harrastusten pariin. Liikuntakyvyn palautuminen ja kivun lak-
kaaminen oli nopeaa ja muutos todettiin jo yleensä sairaalassa heti toimenpiteen 
jälkeen. Myös mieliala koheni.  

”Sehän paransi mielialaa kummasti, sitä intoutu esimerkiks niinkun kävele-
mään niin, mää kävelin, mää kävelin ne kaikki ne entiset lenkit mitä jäi käve-
lemäti.” (END, nro 6) 

Kirurgisilla potilailla toipuminen tapahtui vähitellen, mutta se oli kokonaisvaltais-
ta. Positiivinen muutos voinnissa ja liikkumisessa todettiin vasta muutaman kuu-
kauden päästä sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Lopullisen kuntoutumisen huo-
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maaminen oli kirurgisesti hoidetuille potilaille erittäin merkityksekäs asia. Kun-
toutuminen vaikutti kokonaisvaltaisesti tutkimukseen osallistujien elämään, sel-
keää vahvistumista koettiin fyysisesti ja psyykkisesti sekä sosiaaliset kontaktit 
paranivat. Tutkimukseen osallistuneet kirurgiset potilaat olivat kokeneet, että 
kuntoutumisen myötä myös avioliitto oli alkanut sujua paremmin. He kokivat, 
että syynä tähän oli se, että myös aviopuoliso jaksoi nyt paremmin ilman huolia 
oirehtivasta puolisosta.  

”Ja niin me käveltiin aika pitkä matka sinne autolle, ja siitä se alako sitten 
kevväällä ja se oli riemuvoitto.” (KIR, nro 2) 

8.2.3 Sisäisten voimavarojen käyttöä 

Sisukkuutta 

Periksiantamattomuus ja positiivinen elämän asenne korostui erityisesti konserva-
tiivisesti hoidetuilla potilailla. He kokivat, että elämässä ei saa antaa periksi, 
vaikka sairastaakin vakavia sairauksia. He kokivat myös, että kaikesta huolimatta 
he olivat saaneet elää hyvää elämää ja että oma aktiivisuus oli lisännyt voimia 
selviytyä arkipäivän askareista.  

”On niinku se semmonen asenne että ite pittää yrittää … ja ite pittää niinku, 
siis satsata niihin asioihin sillai kokkeilla että mitä ite pystyy, että ei aina oo-
ta sitä että minä oon täsä nyt ja tuokaa mulle sitä ja tuokaa mulle tätä ja teh-
kää mulle sitä ja tehkää tätä että yrittää itekkin. Kyllä mää oon entistä 
enemmän saanu sisua.” (KON, nro 6) 

Myös endovaskulaarisesti ja kirurgisesti hoidettujen potilaiden kokemuksissa 
korostui oman yrittämisen ja aktiivisuuden tärkeys. Elämän varjopuolia pyrittiin 
lieventämään huumorin avulla.  

”Minusta aina tuntuu että, että kun minä jotain voin tehä itteni hyväksi, niin 
minä niin kauan teen, että minä pysyn elämänorressa kiinni.” (END, nro 2) 

”Kyllä tässä niinku parempaan ollaan menossa, sillä lailla sitä pitäs ajatel-
la .Kyllä se on niinkun voiton puolella” (KIR, nro 6) 
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Toiveikkuutta 

Konservatiivisesti hoidetut tutkimukseen osallistujat olivat toiveikkaita tulevai-
suuden suhteen. Toiveikkuus saattoi liittyä siihen, että he pystyisivät edes kohta-
laisesti liikkumaan tulevaisuudessa, jatkamaan harrastamistaan ja että elämä jat-
kuisi. He olivat toiveikkaita siitä, että selviytyisivät yleensä jokapäiväisissä arjen 
askareissa, esimerkiksi siten, että he pystyisivät jatkamaan asumista omassa asun-
nossaan.  

”Mää sanon että mää tykkäisin että mää pystysin vielä niinku oikein kunnolla 
tanssimaan ja ois tanssikaveria.” (KON, nro 5) 

Endovaskulaarisesti hoidetut kokivat myös toiveikkuutta liikuntakyvyn suhteen. 
He esittivät kokemuksissaan toiveita siitä, että saisivat säilyttää liikuntakykynsä 
ennallaan. Osa heistä joutui pettymään uusien oireiden ilmaannuttua, mutta toi-
saalta he olivat toiveikkaita siten, että saisivat vielä joskus liikkua normaalisti.  

”Sitä vaan ootellaan …että jaksais mennä kottikärryjen kans että ei tartte py-
sähtyä välillä.” (END, nro 1) 

Hengellisyyttä 

Kirurgisesti ja endovaskulaarisesti hoidetut kokivat kiitollisuutta hyvästä elämästä, 
siitä että he saivat vielä nauttia elämästä. Kiitollisuutta koettiin suurempia hengel-
lisiä voimia kohtaan. Jumalaa kiitettiin siitä, että oli antanut hyvän elämän ja lisää 
aikaa jatkaa elämää suhteellisen terveenä. Kiitollisuutta koettiin myös sairaalan 
hoitohenkilökuntaa kohtaan. Usea tutkimukseen osallistuja oli kokenut saaneensa 
hyvää ja yksilöllistä hoitoa.  

”Tässäkin menin vanhusten talolle, siellä missä on ne kuolevat, niin menin 
sinne, niin minä aattelin, että en minä tuossa kunnossa … ja olin oikein on-
nellinen. Aattelin siinä, että kyllä Jumala on antanut mulle hyvän elämän.” 
(END, nro 2) 

”Mää tunsin aivan itteni semmoseksi niinku kuningattareksi että sillon kun oli 
leikattu, niin niin nämä tohtorit kävivät kattomassa monta kertaa, heti aamus-
ta alkaen ja sillon illallakin” (KIR, nro 3) 
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Itsenäisyyttä 

Kirurgisten potilaiden kokemuksissa korostuivat vapauden ja itsenäisyyden tun-
teet. Vuoden jälkeen leikkauksesta he kokivat elävänsä vapaata ja itsenäistä elä-
mää, riippumattomana toisista. Liikkumista ei tarvinnut enää suunnitella etukä-
teen, eikä apuvoimia enää tarvinnut, vaan se tapahtui itsenäisesti ja spontaanisti. 
Harrastaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen oli jälleen mahdollista.  

”Nyt on, nyt on aivan sillä lailla kaikki, että voi suunnitella ja uskaltaa niinku 
itekkin, että ei tartte aina olla, että kukahan lähtis mulle kaveriksi.” (KIR, 
nro 1) 

Kirurgisten potilaiden kokivat, että heidän elämäntavoissa oli tapahtunut positii-
vinen muutos entistä terveemmiksi. Erityisesti ruokavalioon kiinnitettiin aiempaa 
enemmän huomioita sekä pyrittiin välttämään stressiä. Itsenäisyyden tunteet lisä-
sivät terveellisten elämäntapojen noudattamista 

”Vähän ne näkemykset muutettu sillä lailla, että mittään ei aleta sillä lailla 
stressaavasti tekemään.” (KIR, nro 6) 

8.3 Alaraajojen valtimonkovetustaudin hoitomenetelmien 
kustannukset 

Seuraavassa kuvataan ensin eri hoitomenetelmistä muodostuneet kustannukset 
alkuvaiheen mittauksessa (sairauden diagnosointivaihe) ja seuraavaksi varsinaiset 
hoitomenetelmistä muodostuneet kustannukset (hoidosta aiheutuneet kustannuk-
set).  

8.3.1 Konservatiivisen hoitomenetelmän kustannukset  

Konservatiivisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa 
(diagnosointivaihe). Alkuvaiheessa erikoissairaanhoidon käyntejä oli konservatii-
visesti hoidetuilla (n = 53) yhteensä 77 (mediaani 2, vaihteluväli 1–3), joista 
hoitopäiviä oli 36 (mediaani 0, vaihteluväli 0–4). Hoitojaksoja konservatiivisesti 
hoidetuilla oli alkuvaiheessa 17 (mediaani 0, vaihteluväli 0–1). Perusterveyden-
huollon vastaanottokäyntejä konservatiivisesti hoidetuilla potilailla oli alkuvai-
heessa yhteensä 168 (mediaani 2, vaihteluväli 1–18). Niistä terveyskeskuslääkärin 
vastaanottokäyntejä oli 47 (mediaani 0, vaihteluväli 0–8), sairaanhoitajan vas-
taanottokäyntejä 23 (mediaani 0, vaihteluväli 0–10) ja fysioterapian käyntejä 83 
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(mediaani 0, vaihteluväli 0–50). Kotisairaanhoidon kotikäyntejä kertyi konserva-
tiivisesti hoidetuilla yhteensä 228 (mediaani 0, vaihteluväli 0–180). Taulukossa 17 
esitetään yksityiskohtaisesti konservatiivisen hoidon alkuvaiheen, eli diagnosoin-
tivaiheen kustannusten muodostuminen.  

Taulukko 17. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden (n = 53) kon-
servatiivisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa (diagnosoin-
tivaihe).  

Kustannustekijä Ka/Sd Min Max 95%LV 

Perusterv.huolto 414,33/1345,35 0 9215,78 43,50–785,16 

terv.kesk.lääk 73,09/125,90 0 659,44 38,40–107,80 

sair.hoit/terv.hoit 18,13/64,81 0 418 0,27–36,00 

työterveyshuolto 3,43/16,38 0 109,20 −1,08–7,9 

kotisairaanhoito 188,81/1117,70 0 7900,20 −119,26–496,88 

fysioterapia 109,38/453,00 0 3117,00 −15,47–234,25 

apuvälineet 0,70/0,51 0 3,75 −0,07–0,21 

per.terv/matkat 19,01/47,04 0 304 6,05–31,99 

per.terv/aika 11,60/21,82 0 128,70 5,586–17,61 

Sosiaalipalvelut 48,21/280,71 0 2038,32 −29,16–125,58 

Kotipalvelu 34,06/242,85 0 1768,32 −32,88–100,99 

Kuljetuspalvelu 14,15/49,43 0 270 0,52–27,77 

Erik.sair.hoito 1148,51/378,83 683,96 2064,21 1044,09–1252,93 

polikliin.hoito 599,25/336,87 0 1145,99 506–3914 

osastohoito 436,18/43,90 0 1692,41 258,70–613,67 

erik.sair/matkat 54,22/19,07 0 92,70 48,96–59,47 

erik.sair/aika 43,81/18,04 0 82,20 38,84–48,78 

yksityislääkäri 11,28/42,69 0 265,72 −0,48–23,04 

yks.lääk./matkat 2,23/8,45 0 52,63 −0,09–4,56 

yks.lääk/aika 1,53/5,81 0 9,05 −0,17–0,51 

Lääkkeet 13,76/13,92 0 36,19 −0,06–3,13 

Suorat kust yhteensä 1624,82/1497,52 720,05 10 725,36 1212,06–2037,60 

Välittömät terv.huollon 

kustannukset yhteensä  

1343,95/1342,38 668,60 10 394,67 973,94–1713,95 

Konservatiivisen hoitomenetelmän aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden seu-
rannassa. Vuoden kuluttua hoidosta konservatiivisesti hoidetuille (n = 53) kerty-
neistä erikoissairaanhoidon käynneistä 36 (mediaani 0, vaihteluväli 0–5) oli poli-
kliinisia vastaanottokäyntejä. Hoitojaksoja konservatiivisesti hoidetuille kertyi 
vain 2 (mediaani 0, vaihteluväli 0–1) ja hoitopäiviä yhteensä 4 (mediaani 0, vaih-
teluväli 0–2). Konservatiivisesti hoidetuilla potilailla kertyi perusterveydenhuol-
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lon käyntejä yhteensä 164 (mediaani 4, vaihteluväli 1–64). Niistä 67 käyntiä 
(mediaani 0, vaihteluväli 0–14) oli terveyskeskuslääkärin vastaanottokäyntiä, 
sairaanhoitajan vastaanottokäyntiä 75 (mediaani 0, vaihteluväli 0–60) ja fysiote-
rapina käyntejä 18 (mediaani 0, vaihteluväli 0–10). Kotisairaanhoidon toteuttamia 
kotikäyntejä oli yhteensä hoidon edettyä 201 (mediaani 0, vaihteluväli 0–105). 
Konservatiivisesti hoidetuista 42 (79,2 %) käytti asetyylisalisyylihappo- tai klopi-
dogreelivalmistetta. Varfariinia (esim. Marevan) käytti 3 potilasta (5,7 %), eli 
yhteensä veren hyytymistä hidastavaa lääkettä käytti 84,9 % konservatiivisesti 
hoidetuista potilaista. Taulukossa 18 esitetään yksityiskohtaisesti konservatiivisen 
hoidon kustannusten muodostuminen.  

Taulukko 18. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden konservatiivi-
sen hoitomenetelmän (n = 53) aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden seurannassa. 

Kustannustekijä Ka/Sd Min Max 95%LV 

Perustervhuolto 394,66/1248,01 0 6608,05 50,66–738,65 

Tervkesklääkäri 104,20/215,77 0 1154,02 44,73–163,68 

sair.hoit/terv.hoit 59,15/349,86 0 2508 −37,28–155,58 

työterv.huolto 2,75/14,06 0 72,80 −1,11–6,60 

kotisairaanhoito 166,45/734,99 0 4608,45 −36,14–369,04 

fysioterapia 21,17/100,03 0 623,4 −6,40–48,74 

per.terv/matka 18,81/58,06 0 389,12 2,52–34,56 

per.terv/aika 22,12/68,28 0 457,60 3,30–40,94 

Sosiaalipalvelut 56,11/175,43 0 993,88 7,76–104,46 

Kotipalvelu 12,52/91,19 0 663,88 −12,61–37,66 

Kuljetuspalvelut 43,58/123,07 0 540 9,66–77,51 

Erik.sair.hoito 230,46/514,91 0 2877,05 88,53–372,39 

polikliin. hoito 92,42/149,83 0 644,71 50,71–134,14 

osastohoito 100,15/438,50 0 2640,92 −21,45–222,70 

erik.sair/matkat 22,15/35,53 0 154,50 12,36–31,94 

erik.sair/aika 15,50/25,13 0 102,75 8,58–22,43 

yksityislääkäri 1,25/9,12 0 66,43 −1,26–3,76 

yks.lääk./matkat 0,25/1,80 0 13,16 −0,25–0,74 

yks.lääk/aika 0,17/1,24 0 9,05 −0,17–0,51 

Lääkkeet 21,16/11,44 0 33,04 18,00–24,32 

Suorat kust.yhteensä 702,40/1382,17 0 7083,79 321,43–1083,38 

Välittömät terv.huollon 

kustannukset yhteensä 

546,09/1217,23 0 6516,91 210,58–881,60 
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Konservatiivisen hoidon kustannuksista suurimman summan muodostivat alku-
vaiheen erikoissairaanhoidon kustannukset. Ne erosivat tilastollisesti merkitseväs-
ti (p = 0,000, t = 10,068) varsinaisen hoidon aiheuttamista erikoissairaanhoidon 
kustannuksista. Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden alaraajojen valtimonko-
vetustaudin johdosta käyttämien lääkkeiden kustannukset nousivat tilastollisesti 
merkitsevästi (p = 0,000, t = 0–4,477) diagnosointivaiheen jälkeen, kun taas suo-
rat kustannukset (direct costs) vähenivät alkuvaiheen jälkeen tilastollisesti merkit-
sevästi (p = 0,000, t = 5,224). Myös terveydenhuollon välittömät kustannukset 
(direct health care costs) laskivat diagnosointivaiheen jälkeen tilastollisesti mer-
kitsevästi (p = 0,000, t = 5,494).  

8.3.2 Endovaskulaarisen hoitomenetelmän kustannukset 

Endovaskulaarisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa 
(diagnosointivaihe). Endovaskulaarisesti hoidetuille potilaille (n = 76) kertyi 
erikoissairaanhoidon polikliinisia käyntejä alkuvaiheessa yhteensä 88 (mediaani 1, 
vaihteluväli 1–3). Osastohoitopäiviä heillä kertyi alkuvaiheessa yhteensä 63 (me-
diaani 0, vaihteluväli 0–2). Yksityislääkärillä (erikoislääkäri) käyntejä kertyi 
yhteensä 12 (mediaani 0, vaihteluväli 0–3), joista vain 1 käynti oli alkuvaiheen 
jälkeen. Hoitojaksoja endovaskulaarisesti hoidetuilla oli alkuvaiheessa 36 (medi-
aani 0, vaihteluväli 0–1).  

Perusterveydenhuollon käyntejä endovaskulaarisesti hoidetuille potilaille ker-
tyi alkuvaiheessa yhteensä 210 (mediaani 2, vaihteluväli 0–22), joista suurin osa, 
eli 131 käyntiä (mediaani 1, vaihteluväli 0–6), oli terveyskeskuslääkärin vastaan-
ottokäyntejä. Sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä oli 21 (mediaani 0, vaihteluväli 
0–6) ja fysioterapian käyntejä 46 (mediaani 0, vaihteluväli 0–12). Kotisairaanhoi-
don suorittamia kotikäyntejä oli yhteensä 24 (mediaani 0, vaihteluväli 0–24). 
Taulukossa 19 esitetään yksityiskohtaisesti alkuvaiheesta, eli diagnosointivaihees-
ta muodostuneet kustannukset.  
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Taulukko 19. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden (n = 76) endo-
vaskulaarisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa (diag-
nosointivaihe).  

Kustannustekijä KA/Sd Min Max 95%LV 

Perustervhuolto 242,30/344,88 46,80 2576,82 163,49–331,12 

Tervkesklääkäri 142,08/118,57 0 5494,58 114,98–169,18 

sair.hoit/terv.hoit. 11,55/46,09 0 250,80 1,01–22,08 

työterv.huolto 5,74/20,63 0 109,20 1,03–10,46 

kotisairaanhoito 13,86/120,82 0 1053,36 −13,75–41,47 

fysioterapia 37,73/157,40 0 935,10 1,76–73,70 

per.terv./matkat 16,38/22,21 0 133,76 11,30–21,45 

per.terv./aika 16,93/16,50 0 85,80 13,16–20,70 

Erik.sair.hoito 1150,18/481,56 0 2883,91 1040,13–1260,22 

polikliin. hoito 407,87/70,86 0 1008,19 323,13–492,62 

osastohoito 638,22/697,47 0 2638,32 478,85–797,60 

erik.sair/matkat 50,42/20,70 0 92,70 45,68–55,14 

erik.sair/aika 40,82/16,26 0 61,65 37,11–44,54 

yksityislääkäri 9,6133,79 0 265,72 1,89–17,33 

yks.lääk/matkat 1,90/6,69 0 39,47 0,37–3,43 

yks.lääk/aika 1,30/4,60 0 27,14 0,25–2,36 

Sosiaalipalvelut 93,9/445,36 0 3465,60 −7,80–195,70 

Kotipalvelu 90,16/430,39 0 3315,60 −8,19–188,51 

Kuljetuspalvelu 3,75/22,99 0 150 −1,50–9,00 

Lääkkeet 35,18/139,99 0 876,40 3, 19–67,17 

Suorat kust.yhteensä 1521,76/973,95 0 7631,21 1299,02–1744,14 

Välittömät terv.huollon 

kust. yhteensä 

1264,14/540,48 0 3014,45 1140,64–1387,65 

Endovaskulaarisen hoitomenetelmän aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden 
seurannassa. Varsinaisen hoidon aikana endovaskulaarisesti hoidetuille potilaille 
(n = 76) kertyi polikliinisia käyntejä erikoissairaanhoidossa yhteensä 102 (medi-
aani 1, vaihteluväli 0–5) ja hoitopäiviä yhteensä 182 (mediaani 2, vaihteluväli 1–
6). Hoitojaksoja heille kertyi yhteensä 87 (mediaani 1, vaihteluväli 0–3). Perus-
terveydenhuollon käyntejä heille kertyi hoidon aikana 124 (mediaani 2, vaihtelu-
väli 1–12), joista 53 (mediaani 0, vaihteluväli 0–6) oli terveyskeskuslääkärin 
vastaanottokäyntejä, 24 (mediaani 0, vaihteluväli 0–7) oli sairaanhoitajan vas-
taanottokäyntiä, ja 44 (mediaani 0, vaihteluväli 0–12) fysioterapian vastaanotto-
käyntiä. Kotisairaanhoidon kotikäyntejä endovaskulaarisesti hoidetuille kertyi 
hoidon aikana yhteensä 34 (mediaani 0, vaihteluväli 0–18). Endovaskulaarisesti 
hoidetuista 67 (88,2 %) käytti asetyylisalisyylihappo- tai klopidogreelivalmistetta. 
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Varfariinia (esim. Marevan) käytti 6 potilasta (7,9 %), eli yhteensä veren hyyty-
mistä hidastavaa lääkettä käytti 96,05 % endovaskulaarisesti hoidetuista potilaista. 
Taulukossa 20 esitetään yksityiskohtaisesti endovaskulaarisesta hoidosta aiheutu-
neet kustannukset.  

Taulukko 20. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden endovaskulaa-
risen hoitomenetelmän (n = 76) aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden seurannassa.  

Kustannustekijä KA/Sd Min Max 95%LV 

Per.terv.huolto 149,43/286,09 0 1599,85 84,05–214,80 

terv.kesk.lääkäri 57,48/118,90 0 494,58 30,31–84,65 

sair.hoit/terv.hoit. 13,20/48,85 0 292,60 2,04–24,36 

työterv.huolto 1,43/9,29 0 72,80 −0,69–3,56 

kotisairaanhoito 19,63/109,73 0 790,02 −5,44–44,71 

fysioterapia 36,09/120,14 0 748,08 8,64–63,54 

per.terv/matkat 9,921/18,16 0 72,96 5,76–14,07 

per.terv/aika 11,66/21,36 0 85,80 6,78–16,54 

Sosiaalipalvelut 55,13/189,63 0 1105,20 11,79–98,46 

Kotipalvelu 40,78/179,43 0 1105,20 −0,28–81,72 

Kuljetuspalvelu 14,41/70,37 0 540 −1,67–30,49 

Erik.sair.hoito 4317,13/1431,62 2259,19 9171,48 3989,99–4644,27 

polikliin. hoito 243,26/279,49 0 1547 179,40–307,15 

osastohoito 3919,04/1295,20 2043,29 8603,60 3623,07–4215,00 

erik.sair/matkat 76,84/39,89 0 216,30 67,72–85,96 

erik.sair/aika 76,74/40,18 20,55 184,95 67,61–85,97 

yksityislääkäri 0,87/7,62 0 66,43 −0,86–2,61 

yks.lääk/matkat 0,17/1,50 0 13,16 −0,17–0,51 

yks.lääk./aika 0,12/1,03 0 9,05 −0,11–0,35 

Lääkkeet 57,66/169,02 0 900,88 19,04–96,29 

Suorat kust. yhteensä 4579,35/1552,49 2283,66 9682,82 4224,59–4934,11 

Välittömät terv.huollon 

kustannukset yhteensä 

4312,62/1441,29 2211,66 9266,87 3983,27–4641,97 

Suurimman summan endovaskulaarisen hoidon kustannuksista muodostivat var-
sinaisesta hoidosta aiheutuneet erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissai-
raanhoidon kustannukset nousivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,000, 
t = −17,368) diagnosointivaiheen jälkeen. Suorat kustannukset (direct costs) nou-
sivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,000, t = −14,317) diagnosointivaiheen 
jälkeen, kun taas perusterveydenhuollon kustannukset laskivat tilastollisesti mer-
kitsevästi (p = 0,030, t = 2,213). Myös terveydenhuollon välittömät kustannukset 
(direct health care costs) nousivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,000, 
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t = −16,917). Lääkekustannukset nousivat, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkit-
sevä (p = 0,61, t = −1,906).  

8.3.3 Kirurgisen hoitomenetelmän kustannukset 

Kirurgisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa (diag-
nosointivaihe). Erikoissairaanhoidon polikliinisia käyntejä kirurgisesti hoidetuilla 
(n = 24) potilailla kertyi alkuvaiheessa yhteensä 24 (mediaani 1, vaihteluväli 1–3), 
osastohoitopäiviä alkuvaiheessa yhteensä 14 (mediaani 0,5, vaihteluväli 0–3) ja 
hoitojaksoja oli yhteensä 12 (mediaani 0,5, vaihteluväli 0–4). Yksityislääkärillä 
(erikoislääkäri) käyntejä oli yhteensä 7 (mediaani 0, vaihteluväli 0–6).  

Perusterveydenhuollon käyntejä heille kertyi alkuvaiheessa yhteensä 155 
(mediaani 2, vaihteluväli 0–5), joista 49 (mediaani 2, vaihteluväli 0–5) oli terve-
yskeskuslääkärillä käyntiä, 2 (mediaani 0, vaihteluväli 0–2) sairaanhoitajalla 
käyntiä ja 2 (mediaani 0, vaihteluväli 0–2) fysioterapian käyntiä ja 1 työterveys-
lääkärillä käynti. Taulukossa 21 esitetään yksityiskohtaisesti alkuvaiheesta, eli 
diagnosointivaiheesta muodostuneet kustannukset.  
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Taulukko 21. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden (n = 24) kirur-
gisen hoitomenetelmän kustannukset vuoden ajalta ennen hoitoa (diagnosointivaihe).  

Kustannustekijä KA/Sd Min Max 95%LV 

Perusterv.huolto 409,66/951,67 0 4835,79 7,79–811,52 

terv.kesk.lääkäri 168,29/112,65 0 412,15 120,72–215,86 

sair.hoit/terv.hoit 3,48/17,06 0 83,60 −3,72–10,69 

työterv.huolto 3,03/10,27 0 36,40 −1,30–7,37 

kotisairaanhoito 199,33/967,22 0 4740,12 −209,08–607,75 

fysioterapia 5,19/25,45 0 124,68 −5,55–15,94 

per.terv/matkat 13,71/8,56 0 30,40 10,09–17,32 

per.terv/aika 16,38/9,77 0 35,75 12,26–20,51 

Sosiaalipalvelut –/– – – – 

Erik.sair.hoito 1153,60/491,92 0 1936,09 945,89–1361,33 

polikliin. hoito 371,99/385,43 0 1029,53 209,24–534,75 

osastohoito 668,31/682,97 0 1404,79 379,92–956,70 

erik.sair/matkat 46,35/22,32 0 92,70 36,92–55,77 

erik.sair/aika 41,10/19,16 0 61,65 33,00–49,19 

yksityislääkäri 19,37/81,90 0 398,58 −15,20–53,95 

yks.lääk/matkat 3,83/16,22 0 78,95 −3,01–10,68 

yks.lääk./aika 2,63/11,15 0 54,28 −2,07–7,34 

Lääkkeet 15,76/15,15 0 33,04 9,36–22,15 

Suorat kust. yhteensä 1579,02/1113,50 191,32 6229,22 1108,84–2049,22 

Välittömät terv.huollon 

kustannukset yhteensä 

1449,59/1102,51 164,86 6143,99 984,03–1915,13 

Kirurgisen hoitomenetelmän aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden seurannas-
sa. Hoidon aikana kirurgisesti hoidetuille potilaille (n = 24) kertyi erikoissairaan-
hoidon polikliinisia käyntejä 30 (mediaani 1, vaihteluväli 0–4), osastohoitopäivä 
157 (mediaani 6, vaihteluväli 2–16) ja hoitojaksoja yhteensä 36 (mediaani 1,5, 
vaihteluväli 1–2). Perusterveydenhuollon käyntejä heille kertyi yhteensä 57 (me-
diaani 3, vaihteluväli 1–14), joista terveyskeskuslääkärin vastaanottokäyntejä oli 
33 (mediaani 0, vaihteluväli 0–9), sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä 16 (medi-
aani 0, vaihteluväli 0–9) ja fysioterapian käyntejä 8 (mediaani 0, vaihteluväli 0–5). 
Kotisairaanhoidon toteuttamia kotikäyntejä oli kirurgisesti hoidetuilla hoidon 
aikana yhteensä 150 (mediaani 0, vaihteluväli 0–150). Kirurgisesti hoidetuista 21 
(87,5 %) käytti asetyylisalisyylihappo- tai klopidogreelivalmistetta. Varfariinia 
(esim. Marevan) käytti 2 potilasta (8,3 %), eli yhteensä veren hyytymistä hidasta-
vaa lääkettä käytti 95,8 % kirurgisesti hoidetuista potilaista. Taulukossa 22 esite-
tään yksityiskohtaisesti kirurgisesta hoidosta muodostuneet kustannukset.  
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Taulukko 22. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden kirurgisen 
hoitomenetelmän (n = 24) aiheuttamat kustannukset 12 kuukauden seurannassa.  

Kustannustekijä KA/Sd Min Max 95%LV 

Perusterv.huolto 467,72/1330,25 0 6583,50 −93,99–1029,43 

terv.kesk.lääk. 113,34/183,21 0 741,87 35,97–190,70 

sairaanhoitaja 27,87/87,73 0 418,00 −9,19–64,91 

työterveyshuolto –/– – – – 

kotisairaanhoito 274,31/1343,85 0 6583,50 −293,14–841,77 

fysioterapia 20,78/72,76 0 311,70 −9,95–51,51 

per.terv/matkat 14,44/21,50 0 85,12 5,36–23,52 

per.terv/aika 16,98/25,29 0 100,10 6,30–27,65 

Sosiaalipalvelut 9,21/45,12 0 221,04 −9,84–28,26 

Kotipalvelu 9,21/45,12 0 221,04 −9,84–28,26 

Kuljetuspalvelu –/– – – – 

Erik.sair.hoito 5106,87/2119,92 2539,12 10 819,06 4211,70–6002,03 

polikliin. hoito 183,61/147,71 0 526,69 121,23–245,99 

osastohoito 4678,16/2028,90 2210,12 10 140,52 3821,43–5534,89 

erik.sair/matkat 84,96/38,93 30,90 185,40 68,54–101,41 

erik.sair/aika 160,12/71,69 41,10 369,90 129,84–190,39 

yksityislääkäri –/– – – – 

yks.lääk/matkat –/– – – – 

yks.lääk./aika –/– – – – 

Lääkkeet 23,91/10,00 0 33,04 19,68–28,14 

Suorat kust. yhteensä 5607,72/2960,86 2563,59 15 642,49 4357,45–6857,98 

Välittömät terv. huollon 

kustannukset yhteensä 

5301,21/2880,06 2378,49 15 148,99 4085,07–6517,35 

Kirurgisen hoidon kustannusten suurimman summan muodostivat erikoissairaan-
hoidon kustannukset vuoden jälkeisessä mittauksessa. Erikoissairaanhoidon kus-
tannukset nousivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,000, t = −9,475) diagnosoin-
tivaiheen jälkeen. Suorat kustannukset (direct costs) (p = 0,000, t = −8,683) ja 
lääkekustannukset (p = 0,003, t = −3,391) nousivat tilastollisesti merkitsevästi 
diagnosointivaiheen jälkeen. Myös välittömät terveydenhuollon välittömät kus-
tannukset (direct healthcare costs) nousivat (p = 0, 000, t = −8,668). Kirurgisesti 
hoidetuille potilaille ei koitunut sosiaalipalvelujen kustannuksia diagnosointivai-
heessa ja vain vähän 12 kuukauden seurannassa.  
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9 Pohdinta 

Pohdinnassa käsitellään ensin tutkimuksen luotettavuutta ja tarkastellaan tutki-
mustulosten merkitystä suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin. Lopuksi arvioidaan 
niiden merkitystä ja haasteita alaraajojen valtimonkovetustaudin hoidolle ja hoito-
tieteelle. 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sen vapautta satunnaisista ja epäolen-
naisista tekijöistä (Varto 1992), toisin sanoen luotettavuudella tarkoitetaan tutki-
mustulosten ja tutkittavan todellisuuden mahdollisimman hyvää vastaavuutta 
(Lukkarinen 1999). Luotettavuutta huonontavia virhetekijöitä liittyy sekä kvanti-
tatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin: tutkimuksen suun-
nitteluun, tutkijaan, mittareiden laadintaan, aineiston keruuseen, aineiston laatuun, 
aineiston analyysiin, tulosten esittämiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Luotet-
tavuus koostuu kahdesta osatekijästä: pätevyydestä eli validiteetista ja täsmälli-
syydestä eli reliabiliteetista. Näitä luotettavuuden osatekijöitä arvioitaessa kritee-
rinä ovat sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus 
(Lincoln & Cuba 1985, Polit & Beck 2004).  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestyttiin triangulaation avulla. 
Triangulaation tarkoitus ei ole lisätä tutkimuksen objektiivisuutta eikä triangulaa-
tiolla voidakaan saavuttaa mitään ehyttä ”totuudenmukaista” kokonaisuutta tutkit-
tavasta ilmiöstä (Lincoln & Cuba 1985, Denzin & Lincoln 2000). Täydellisen 
kokonaisuuden tavoittaminen elämästä tutkimuksen avulla on mahdottomuus. 
Triangulaatiolla saadaan kuitenkin eri näkökulmien välittämää tietoa tutkittavasta 
ilmiöstä, ja siihen tässäkin tutkimuksessa pyrittiin. Tämä on parempi kuin yksi 
suppea näkökulma, jota voidaan helposti pitää ”totuutena”. (Lukkarinen 1999.)  

Sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että 
tutkija pystyy osoittamaan tulosten reliabiliteetin ja validiteetin. Tutkimuksen 
reliabiliteetin ja validiteetin osoittaminen riippuu kuitenkin siitä, mikä on tutki-
muksen lähestymistapa. Kvalitatiivisia menetelmiä käyttäviä tutkijoita kritisoi-
daan usein siitä, että he eivät käsittele riittävästi tutkimuksen luotettavuuskysy-
myksiä ja perustele selkeästi metodeja, tuloksia ja johtopäätöksiä. Kvalitatiivises-
sa tutkimuksessa oletetaan, että todellisuuksia voi olla useita ja että tutkimus 
tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, ei objektiivista totuutta. Perinteisten luotetta-
vuuskäsitteiden mukaan on kuitenkin vain yksi konkreettinen totuus. (Grönfors 
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1982, Tynjälä 1991.) Kvantitatiivisen tutkimuksen arvioinnissa käytetyt validitee-
tin ja reliabiliteetin käsitteet eivät täten perinteisesti ymmärrettyinä sovellu kvali-
tatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. (Eskola & Suoranta 1998). Eri 
lähestymistapojen luotettavuutta tarkastellaan myös tässä tutkimuksessa erikseen.  

9.1.1 Kvantitatiivisten metodien luotettavuus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus perustuu ensisijaisesti tutkittavan ilmi-
ön mittaamisen onnistumiseen, mikä tarkoittaa luotettavan mittarin, sopivien 
tutkimusmenetelmien ja aineiston käsittelytapojen valintaa (Lukkarinen 1999). 
Lisäksi tässä tutkimuksessa arvioitiin otokseen ja sen edustavuuteen liittyviä 
tekijöitä.  

Terveyteen liittyvien mittareiden luotettavuuden tarkastelu. Alaraajojen val-
timonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareita valit-
taessa päädyttiin yleisiin, ei sairausspesifisiin, mittareihin. Sairausspesifisen mit-
tarin puuttuminen saattaa olla yksi tämän tutkimuksen luotettavuutta heikentävä 
tekijä. Tämän tutkimuksen aineistonkeruun aloittamisen aikaan oli olemassa 
muutama alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvän elä-
mänlaadun tarkasteluun kehitetty sairausspesifinen mittari. Niitä ei ollut kuiten-
kaan käännetty suomen kielelle, ne olivat suhteellisen uusia ja niiden luotettavuu-
den tarkastelu oli vasta alussa (Mehta ym. 2003). Mittareiden valinnan yksityis-
kohtaisempi perustelu löytyy teoreettisen viitekehyksen kohdasta 3.2.1. Tässä 
tutkimuksessa ei kuitenkaan tyydytty vain käyttämään aiemmin käyttökelpoisiksi 
ja luotettavaksi osoittautuneita, 15D- ja NHP-mittareita, vaan haluttiin tarkastella 
niiden psykometrisia omainaisuuksia tämän tutkimuksen aineistolla. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin mittareiden käyttökelpoisuutta, rakennevaliditeettia ja herk-
kyyttä. Mittareiden luotettavuuden yksityiskohtaisempi tarkastelu löytyy liitteenä 
olevasta osatyöstä II (alkuperäisjulkaisut).  

Tässä tutkimuksessa 15D-mittari osoitti hieman suurempia kyselylomakkei-
den täyttöprosentteja kuin NHP, joka kuitenkin oli melkein yhtä käyttökelpoinen 
alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden terveyteen liittyvän 
elämänlaadun mittaamisessa. Myös muiden tutkimusten mukaan 15D (Sintonen, 
1995, 2001a; Haapaniemi ym. 2004;) ja NHP (Lukkarinen 1999, Falcoz ym. 2002; 
Wann-Hansson ym. 2004, Lukkarinen & Hentinen 2006) -mittarit ovat käyttäjäys-
tävällisiä. 

Reliabiliteetti kertoo mittarin johdonmukaisuudesta, eli siitä, mittaako se aina 
ja kokonaisuudessaan samaa asiaa. Reliabiliteetissa erotetaan kaksi osatekijää, 
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jotka ovat stabiliteetti ja konsistenssi. Mittarin stabiliteetissa on kysymys mittarin 
pysyvyydestä ajassa. Epästabiilissa mittarissa näkyvät helposti olosuhteiden ja 
vastaajan mielialan sekä muiden satunnaisvirheiden vaikutukset. Mittarin pysy-
vyyttä voidaan tarkastella vertaamalla useampia ajallisesti peräkkäisiä mittauksia 
(uusintamittaus eli re-test reliability). Monissa tapauksissa tämä reliabiliteetin 
mittaustapa ei ole toteuttamiskelpoinen, sillä huono reliabiliteettikerroin voidaan 
usein helpommin selittää ajassa tapahtuneilla todellisilla muutoksilla kuin epästa-
biililla mittarilla (Wright 1979).  

Mittarin konsistenssilla eli yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kun useista 
väittämistä koostuva mittari jaetaan kahteen joukkoon väittämiä, niin kummankin 
väittämäjoukon tulisi mitata samaa asiaa. Molempien väittämäjoukkojen koko-
naispistemäärien välinen korrelaatiokerroin tulisi olla suuri. Ei ole kuitenkaan 
mitään ulkoista kriteeriä, jolla testattaisiin mittarin reliaabeliutta, vaan on tyydyt-
tävä edellä kuvatulla tavalla "sisäisiin" kriteereihin eli samaan tutkimusjoukkoon 
ja mittariin itseensä. (Procter 1998). Tämän toteamiseksi yleisesti käytetään muun 
muassa Cronbachin alfakerrointa, joka perustuu väittämien välisiin korrelaatioihin 
(Polit & Beck, 2004).  

NHP-mittarin reliabiliteetti on testattu mittarin kehittämisen yhteydessä Eng-
lannissa ja se on todettu hyväksi (Hunt ym. 1981a ja b; Hunt & Wiklund, 1987). 
Myös suomalaisen version reliabiliteettia on testattu suomalaisessa väestössä 
(Koivukangas & Koivukangas, 1988; Koivukangas ym. 1992; Koivukangas ym. 
1995), muun muassa aivokasvain potilaiden hoidossa (Ohinmaa 1997) ja sepel-
valtimotautia sairastavien potilaiden hoidon seurannassa (Lukkarinen 1999, Luk-
karinen & Hentinen 2006) ja todettu hyväksi. Klevsgård kumppaneineen (2002) 
ja Wann-Hansson kumppaneineen (2004) arvioivat myös alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua koskevissa tutkimuksis-
saan NHP-mittarin reliabiliteetin hyväksi tulostensa perusteella. Klevsgård ym. 
(2002) tutkimuksessa alfan arvot olivat NHP-mittarin ulottuvuuksilla > 0,70, 
paitsi sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuudella = 0,60 ja Wann-Hanssonin ym. 
(2004) tutkimuksessa ne olivat kaikilla NHP-mittarin ulottuvuuksilla > 0,70. 
Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien ihmisten 
terveyteen liittyvän elämänlaadun tutkimisessa NHP-mittarin kuuden eri ulottu-
vuuden sisäistä johdonmukaisuutta esittävät Cronbachin alpha reliabiliteettiker-
toimet ylittivät hyväksyttävänä pidetyn 0,70 arvon (Polit & Beck 2004, Waltz ym. 
2005) unen, kivun, sosiaalisen eristäytymisen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla 
ja olivat erittäin lähellä hyväksyttävää rajaa myös tarmokkuuden (0,66) ja liikku-
misen (0,69) ulottuvuuksilla.  
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Tutkimuksessa ei tehty uusintamittausta mittareiden reliabiliteetin vahvista-
miseksi stabiliteetin osalta, jolloin sen arvioiminen jää vajavaiseksi. Myöskään 
15D-mittarin konsistenssia ei arvioitu, koska alkuvaiheen mittauksen jälkeen 
huomattiin, että utiliteettimittarille, eli 15D-mittarille, ei ole järkevää laskea 
Cronbachin alfakertoimia. Sen eri ulottuvuudet ovat likert-asteikollisia, eivätkä 
koostu samanlaisista väittämistä kuin NHP-mittarin ulottuvuudet, jolloin alfaker-
rointa ei voitu laskea ulottuvuuksille erikseen, vaan ainoastaan koko mittarille, 
jolloin kerrointa ei voida pitää luotettavana. Sintonen (1994 ja 1995) toteaa tutki-
mustensa perusteella, että 15D-mittarin (92–100 %) stabiliteetti eli pysyvyys 
ajassa uusintamittauksilla osoitettuina näyttäytyi erittäin korkeaksi, jopa korke-
ammaksi kuin NHP-mittarin (89–95 %). 

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista 15D-mittaria pidetään mahdol-
lisesti herkimpänä ja laaja-alaisimpana (Sintonen 1999, Chatterjii ym. 2002), 
koska erilaisten moniulotteisten mittareiden vertailussa se kattaa terveyteen liitty-
vät osa-alueet käytetyllä asteikolla erittäin hyvin (Hawthorne ym. 2001, Chatterjii 
ym. 2002). Lisäksi 15D-mittarin sisällöllistä sopivuutta yleensä hoitotieteelliseen 
tutkimukseen sekä sepelvaltimotautipotilaiden hoitoon on tarkasteltu suomalai-
sessa tutkimuksessa ja todettu se erittäin sopivaksi (Kattainen & Meriläinen 2004). 
NHP-mittari on myös todettu sisällöllisesti sopivaksi ateroskleroottista sairautta 
sairastavien hoidon arvioinnissa (Lukkarinen 1999, Klevsgård ym. 2002, Wann-
Hansson ym. 2004). Kummankin mittarin sisällönvaliditeetti, facevaliditeetti sekä 
kriteeri- ja rakennevaliditeetti on testattu useissa aiemmissa tutkimuksissa (Hunt 
ym. 1981a, Koivukangas ym. 1992 ja 1995, Sintonen 1994, 1995, 2001a).  

Rakennevaliditeetti on yksi tärkeimmistä tekijöistä mittarin luotettavuuden 
tarkastelussa, mutta validointi on pitkä ja jatkuva prosessi (Sintonen 2001b). 
Rakennevaliditeetti liittyy teoreettisen käsitteen mittaamiseen. Kun teoreettisen 
käsitteen operationalisointi on onnistunut, mittarin katsotaan olevan rakennevali-
diteetiltaan hyvä. Rakennevaliditeetti on evidenssi siitä, miten instrumentissa 
operationalistetut käsitteen ominaispiirteet suhtautuvat toisiin vastaaviin tai eroa-
viin instrumentteihin. Concurrent validity vahvistetaan, jos instrumentilla saatu 
tulos (scores) korreloi toisen vastaavaa ominaisuutta tutkivan instrumentin tulok-
sen kanssa (convergent), eikä korreloi eri asiaa tarkastelevan muuttujan kanssa 
(discriminant) (Sintonen 2001b, Polit & Beck 2004).  

Tässä tutkimuksessa poikkileikkaustutkimuksen rakennevaliditeettia tarkas-
teltiin Multitrait-Multimethod matrix (MTMM) menetelmän avulla (mm. Falcoz 
ym. 2002, Polit & Beck 2004, Waltz ym. 2005). Se on korrelaatiomatriisi, josta 
voidaan tarkastella eri mittarein mitattua samaa ilmiötä, ja miten korrelaatiot 
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näkyvät. Matriisilla tarkasteltiin, korreloivatko tulokset muuttujiin, jotka mittaa-
vat samaa asiaa (konvergenssi), eivätkä korreloi muuttujiin, jotka mittaavat eri 
asiaa (divergenssi) (Sintonen 2001b, Polit & Beck 2004, Waltz ym. 2005). Kon-
vergenssin validiteetin vahvistamiseksi katsottiin, miten erilaiset NHP- ja 15D-
mittareiden ulottuvuudet korreloivat potilaiden ilmoittaman subjektiivisen tervey-
dentilan kanssa. Potilaiden kokeman terveydentilan mittaamisessa käytettyä VAS-
mittaria käytettiin tällöin jatkuvana muuttujana (0–100). Korrelaatiokertoimien 
tarkasteluissa käytettiin Spearmanin järjestys-korrelaatiokerrointa (Spearman’s 
rho). Lisäksi 15D-kokonaisindeksin konvergenssin vahvistamiseksi testattiin niin 
sanottuja äärimmäisiä ryhmiä riippumattomien otosten t-testillä (Sintonen 2001b). 

Korrelaatiomatriisin tulos (Multitrait-multimethod matrix (Liitetaulukko 2)) 
tässä tutkimuksessa osoitti selvän todistusaineiston 15D- ja NHP-mittareiden 
poikkileikkaustutkimuksen rakennevaliditeetista. Konvergenssivaliditeetin korre-
laatiot olivat melko suuret, ollen samaa ominaisuutta mittaavien 15D- ja NHP-
mittareiden ulottuvuuksien välillä 0,40–0,682. Mittareiden keskimääräisten pis-
temäärien vertailu potilaiden kokeman hyvän ja huonon terveydentilan ja pitkän 
ja lyhyen kävelymatkan ryhmissä lisäsi tämän tutkimuksen rakennevaliditeettia 
(Liitetaulukot 3 ja 4). On kuitenkin vaikea sanoa, ovatko erot 15D- ja NHP-
mittareiden ulottuvuuksilla ryhmien välillä kliinisesti merkittäviä, koska kliinises-
ti merkittävää eroa ei ole niille erikseen määritelty. Ero on ainoastaan määritelty 
15D-mittarin kokonaisindeksille.  

Mittarin herkkyys (sensitivity) sisältää kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin kyvyn 
erotella poikittaistutkimuksessa yksilöjä ja ryhmiä, joilla on erilainen terveydenti-
la (= mittarin erottelykyky eli discriminatory power) ja toiseksi kyvyn havaita 
muutoksia yksilöiden ja ryhmien terveydentilassa ajan kuluessa (= mittarin muu-
tosvaste eli responsiveness to change) (Kirshner & Guatt 1985).  

Tässä tutkimuksessa mittareiden erottelukykyä tutkittiin alkuvaiheessa ja 12 
kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä laskemalla niin sanotut “katto”- (ceiling 
effect) ja “lattia”-efektit (floor effect). Toisin sanoen laskettiin niiden potilaiden 
prosentuaalinen osuus, joiden pistemäärät nousivat kummallakin mittarilla mitat-
tuna korkealle ”kattoon”, eli parhaisiin elämänlaadun pistemääriin (15D = 1 ja 
NHP = 0) ja matalalle ”lattiaan”, eli huonoimpiin elämänlaadun pisteisiin 
(15D = 0 ja NHP = 100) (Sintonen 2001b). Tulokset osoittivat, että 15D-mittarin 
erottelukyky oli tämän tutkimuksen aineistossa samaa ominaisuutta mittaavilla 
ulottuvuuksilla parempi kuin NHP-mittarin (Liitetaulukko 5). Myös muut tutki-
mukset ovat raportoineet suurempia lattia- ja kattoefektejä NHP-mittarilla verrat-
tuna esimerkiksi SF-36-mittariin alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla 
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(Klevsgård ym. 2002, Wann-Hansson ym. 2004), 15D-mittariin aivokasvain poti-
laiden seurannassa (Ohinmaa 1997) ja sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen läpi-
käyneiden potilaiden seurannassa ja jopa vertailtaessa heitä normaaliväestöön 
(Sintonen 1994 ja 2001a).  

Mittareiden muutosvasteen arvioimiseksi laskettiin tutkimukseen osallistu-
neiden potilaiden kahden mittauksen muuttujien välisen yhteyden voimakkuutta 
kuvaavat efektikokojen (effect size) estimaatit kummallekin mittarille (Terwee ym. 
2003). Efektikoko ilmaisee kahden mittauksen keskiarvojen eroa suhteutettuna 
erotuksen vaihteluun (mitattuna keskihajonnasta). Sekä 15D- että NHP-mittarit 
olivat tässä tutkimuksessa lähes yhtä herkkiä alaraajojen valtimonkovetustaudin 
terveyteen liittyvässä elämänlaadun muutoksen havaitsemisessa hoitomenetelmi-
en jälkeen (Liitetaulukko 5). Aiempien tutkimusten valossa, 15D-mittari on ollut 
erittäin herkkä havaisemaan hoidon jälkeisiä terveyteen liittyvän elämänlaadun 
muutoksia, esimerkiksi kroonista obstruktiivista keuhkosairautta sairastavien 
hoidossa (Stavem 1999), lonkan tekonivelleikkauksen läpikäyneiden potilaiden 
hoidossa (Sintonen 2001a), sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- tai pallolaannushoi-
don läpikäyneiden potilaiden hoidossa (Kattainen ym. 2005) sekä HIV ja AIDS 
potilaiden hoidossa (Stavem ym. 2005).  

Toisaalta myös NHP-mittari on todettu herkäksi havaitsemaan muutoksia ala-
raajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoidossa, mutta erityisesti niiden 
potilaiden kohdalla, joiden tauti on kehittynyt kriittiseksi iskemiaksi (Klevsgård 
ym. 2002, Wann-Hansson ym. 2004). Etuna 15D-mittarissa voi olla Likert-
tyyppisen asteikon käyttö, jolloin vastaajalla on mahdollisuus valita useammasta 
vastausvaihtoehdosta. Tämä parantaa mittarin kykyä havaita sekä hyviä, että 
huonoja terveyteen liittyvän elämänlaadun pistemääriä, jolloin sen jakaumakin 
yleensä on normaali. NHP-mittarin ulottuvuudet muodostuvat dikotomisista väit-
tämistä (kyllä tai ei), jolloin vastausvaihtoehdot vähenevät ja mittari havaitsee 
enemmän ääripäiden terveyteen liittyvien elämänlaadun pistemääriä, eikä aineis-
ton jakauma yleensä noudata normaalijaukaumaa.  

Tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan vertailemaan 15D- ja NHP-
mittarin lähes toisiaan vastaavia fyysisiä ja psyykkisiä ulottuvuuksia. On kuiten-
kin muistettava, että nämä ulottuvuudet eivät ole täysin samoja, vaan ne mittaavat 
vain suurpiirteisesti toisiaan vastaavia terveyteen liittyvään elämänlaatuun sisäl-
tyviä ominaisuuksia.  

Analyysimenetelmien valinta. Analyysimenetelmien valinnassa on otettu 
huomioon tilastollisten menetelmien asettamat vaatimukset muun muassa ja-
kaumien muodon ja muuttujien mittaustason suhteen. Terveyteen liittyvän elä-
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mänlaatumittareista 15D-mittarin terveyteen liittyvää elämänlaatua kuvaavien 
pistemäärien jakaumat noudattivat normaalijakaumaa. Tällöin käytettiin paramet-
risiä keskiarvotestejä sekä terveyteen liittyvän elämänlaadun vertailussa normaa-
liväestöön sekä sen muutoksien tarkastelussa 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoito-
menetelmistä.  

NHP-mittarin terveyteen liittyvää elämänlaatua kuvaavien pistemäärien ja-
kaumat olivat vinoja, jolloin terveyteen liittyvän elämänlaadun vertailu normaali-
väestöön perustui 95 %:n luottamusvälien antamiin tuloksiin keskiarvojen sijaan. 
Terveyteen liittyvän elämänlaadun muutoksien tarkastelussa 6 ja 12 kuukauden 
kuluttua hoitomenetelmistä käytettiin parametritonta Wilcoxonin testiä. Wilcoxo-
nin testi muutoksen seurannassa on sopiva, koska se perustuu jokaisen tutkimuk-
seen osallistuneen pistemäärien muutoksen seurantaan keskiarvojen sijaan (Luk-
karinen 1999). Voidaan siis todeta, että näillä mittareilla ja analyysimenetelmillä 
saatiin johdonmukaiset tulokset alaraajojen valtimon-kovettumistautia sairastavi-
en terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja sen muutokseen vuoden kuluttua hoito-
menetelmistä.  

Otanta ja otoksen edustavuus. Tämän tutkimuksen osallistujat saatiin yhdestä 
yliopistollisesta sairaalasta, mikä saattaa vaikuttaa aineiston edustavuuteen ja sitä 
kautta tutkimustuloksien yleistettävyyteen. Toisaalta tällöin Pohjois-Suomesta 
saatuja tuloksia voidaan verrata kansallisesti esimerkiksi Etelä-Suomessa tehtyyn 
lähes vastaavanlaiseen tutkimukseen tulosten valmistuttua. Pitkittäistutkimus on 
aikaa ja rahaa vievää (Polit & Beck 2004), mutta tässä tapauksessa tutkija pystyi 
tekemään sitä osittain päätyönään. Aika on kuitenkin rajallinen, jolloin tutkimuk-
seen ei saatu enempää tutkimukseen osallistuneita sen ennalta asetettujen kriteeri-
en pohjalta. Kriteereissä pidettiin tärkeänä, että hoitomenetelmä olisi lähes jokai-
selle tutkimukseen osallistuneelle ensimmäinen hoito alaraajojen valtimon-
kovettumistautiin, jolloin myös kokemus olisi ainutlaatuinen. Tutkimuksen ede-
tessä huomattiin, että osallistuneita ei edellä mainitulla kriteerilla saatu juuri mu-
kaan tutkimukseen, koska useampi hoidettava oli jo aiemmin saanut vastaavaa tai 
joitain muuta hoitoa tautiinsa. Tätä kriteeriä jouduttiin tarkistamaan ja muutta-
maan siten, että edellisestä hoidosta olisi aikaa ainakin viisi vuotta. Lisäksi alku-
vaiheessa 43 potilasta kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen. Suurin osa kieltäy-
tyneitä oli konservatiivisesti hoidettujen potilaiden ryhmästä (29 potilasta). Syyt 
kieltäytymisiin olivat toisaalta hyvin ymmärrettäviä, kuten muita vaikeita sairauk-
sia, väsymystä ja vaikeasti sairaan omaisen hoitamiseen liittyvä ajanpuute.  

Aineiston edustavuuteen pitkittäistutkimusasetelmassa vaikuttaa lisäksi kato 
seurantavaiheessa (Polit & Beck 2004). Tässä tutkimuksessa kato aiheutti sen, 
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että esimerkiksi jo alkujaan pienestä kirurgisesti hoidettujen potilaiden ryhmästä 
(n = 31) jäi vuoden päästä pois seitsemän osallistujaa. Toisaalta kato eri hoito-
ryhmissä jäi prosentuaalisesti pieneksi (77,4–89,4 %). Yksi syy tähän voi olla se, 
että tutkimukseen osallistuneisiin pidettiin yhteyttä vuoden aikana useasti henki-
lökohtaisesti tapaamalla, puhelimitse ja postitse. Kun tutkittiin tutkimukseen 
osallistuneiden ja siitä kieltäytyneiden demografisia, sairauden vaikeusasteeseen 
ja terveyskäyttäytymiseen liittyneitä taustekijöitä, ei löydetty tilastollisesti merkit-
sevää eroa. Näin voidaan olettaa, että tutkimusjoukko oli riittävästi alkuperäisen 
joukon kaltainen.  

9.1.2 Kvalitatiivisen metodin luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa arviointi perustuu Eskolan ja Suorannan (1998) mu-
kaan kysymykseen tutkimusprosessin luotettavuudesta. He katsovat lähtökohdak-
si tutkimuksessa sen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline ja näkevät, 
että tutkija itse on pääasiallinen luotettavuuden kriteeri. Kvalitatiivisen tutkimuk-
sen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti. Lincoln ja Cuban (1985) mu-
kaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden osatekijät totuusarvo, yleistettä-
vyys, yhtäpitävyys ja neutraalisuus ovat samat kuin kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa, mutta niiden arviointikriteerit määritellään toisin. Luotettavuuden arvioin-
tikriteereinä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat heidän mukaan uskottavuus 
(credibility), siirrettävyys (credibility), riippuvuus (debendability) ja vahvistetta-
vuus (confirmability). (Lincoln & Cuba 1985, Tynjälä 1991.) Tässä tutkimuksessa 
kvalitatiivisen lähestymistavan luotettavuutta tarkastellaan edellä mainittujen 
Lincolnin ja Cuban (1985) arviointikriteerien pohjalta.  

Uskottavuus. Uskottavuus perustuu sille, mitä ihmiset kertovat omista koke-
muksistaan, miten tutkija heidän käsityksiään selvittää ja millaisia havaintoja 
tutkija tekee (Denzin & Lincoln 2000). Siihen vaikuttavat tutkijan sitoutuminen 
tutkimukseen ja se, että tutkija saavuttaa tutkittavien luottamuksen. Sitoutuminen 
ilmenee sen kulttuurin tuntemuksena, jota kohderyhmä edustaa. (Lincoln & Cuba 
1985) Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistujat kuvasivat kokemuksiaan 
alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa elämisestä hoitoprosessin edetessä 
monesta eri näkökulmasta. He uskalsivat tuoda kertomuksissaan julki myös hyvin 
henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita, kuten mielenterveyteen ja yksinäisyy-
teen liittyviä asioita.  

Grönfors (1982) käsittelee tutkijan subjektiivista roolia ja toteaa, että mitä pa-
remmin tutkija ymmärtää tutkittavien kielenkäytön ja mitä läheisemmät suhteet 
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hänellä on heihin, sitä enemmän hän pystyy saamaan todellista ja merkittävää 
tietoa tutkittavien elämästä. Tutkijan aikaisemmat kokemukset terveydenhuollon 
ammatillisen koulutuksen myötä ja verisuonikirurgisella osastolla sairaanhoitaja-
na toimineena antavat riittävän kielitaidon ja samaistumiskyvyn haastateltavien 
kokemuksiin. Lisäksi tutkimuksen uskottavuutta tässä tutkimuksessa parantaa se, 
että sama tutkija on kerännyt aineiston ja analysoinut sen (Tynjälä 1991). Tällöin 
tutkija tuntee aineiston riittävän hyvin pystyäkseen arvioimaan sen uskottavuutta.  

Uskottavuutta pyrittiin ottamaan huomioon keräämällä laaja ja monipuolinen 
tutkimusaineisto usealla eri menetelmällä. Usein eri menetelmillä saatuja tuloksia 
voidaan käyttää toistensa tarkistamiseen ja siten tutkimuksen luotettavuuden ja uskot-
tavuuden parantamiseen (Denzin & Lincoln 2000). Kvalitatiivinen tutkimusaineis-
to pohjautuu siis tutkimukseen osallistuneiden haastatteluihin. Aineistoa kerättiin 
myös kvantitatiivisin menetelmin.  

Tutkimukseen osallistujien ääni on tärkeä osa tutkimuksen uskottavuuden 
vahvistamisessa (Denzin & Lincoln 2000). Haastateltaviksi pyrittiin saamaan 
hyvin monipuolinen joukko alaraajojen valtimonkovetustautiin sairastuneita. 
Siksi haastateltavat valittiin käyttäen harkinnanvaraista otantaa. Aineiston kyl-
lääntymistä eli saturaatiopistettä tarkkailtiin haastatteluja tehtäessä (Higginbottom 
2004, Polit & Beck 2004). Tässä tutkimuksessa osallistujien lukumäärä rajoittui 
alussa viiteentoista. Haastatteluja jatkettiin vielä siten, että alaraajojen valtimon-
kovetustaudin vaikutuksia yksilön elämään, silloin kun hoitoprosessi oli edennyt, 
voitiin selvittää kaikkiaan 18 tutkimukseen osallistuneen kohdalla. Sitten vasta 
pystyttiin toteamaan samanlaisten havaintojen toistuminen ilman että uudenlaisia 
havaintoja olisi tullut esiin. Uskottavuutta lisää lisäksi se, että kaikki haastatteluis-
ta tehdyt nauhoitukset litteroitiin tarkasti. Litterointi tarkastettiin useaan kertaan ja 
epäselviä nauhoitusosuuksia oli koko aineistossa vähän.  

Eräs uskottavuuden ongelma voi tässä tutkimuksessa olla se, että osaa osallis-
tujista haastateltiin sairaalassa ja osaa kotona. Sairaala haastattelu-ympäristönä 
saattoi vaikuttaa haastateltavista vieraalta ja steriililtä, ja haastattelu tuntui siksi 
jäykemmältä kuin kotona tehdyt haastattelut. Aineiston totuudenmukaisuus ja 
monipuolisuus saattoi heikentyä sairaalassa tehtyjen haastattelujen kohdalla. 
Toisaalta taas niitä, jotka halusivat, että haastattelu tehdään muualla kuin heidän 
kotiympäristössään, oli vähän. Lisäksi tehtiin vain yksi haastattelu jokaiselle 
osallistujalle, mikä voi vähentää tulosten uskottavuutta. Useampi haastattelu 
mahdollistaa asioihin palaamisen ja niiden syventämisen tarkentavien kysymysten 
kautta, jolloin tuloksista saadaan vielä monipuolisempia ja totuudenmukaisempia. 
Tulokset voisivat olla myös monipuolisempia, jos haastatteluja olisi tehty myös 
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tutkimukseen osallistuneiden omaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jol-
loin olisi saatu myös kuvaukset siitä, millaisia vaikutuksia alaraajojen valtimon-
kovetustaudilla on elämään ulkopuolisen kokemana.  

Tässä tutkimuksessa luokkien määrittely tapahtui aineistolähtöisellä sisällön 
analyysilla. Lähtökohtana olivat alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 
alkuperäiset ilmaisut. Raportissa kuvaillaan analyysissa muodostetut kategoriat. 
Lisäksi kuvaillaan kategorioiden sisällöt eli mitä kategoriat tarkoittivat käyttäen 
alakategorioita ja pelkistettyjä ilmaisuja. Luotettavuuden kannalta on tärkeää 
kyetä osoittamaan yhteys aineiston ja tuloksen välillä. Suoria lainauksia eli näyt-
teitä tulisi käyttää raportissa vain esimerkinomaisesti, eikä tutkittavaa saa tunnis-
taa niistä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Täs-
sä tutkimuksessa raporttiin on sisällytetty näytteitä, joista ajattelukulku on lähte-
nyt. Näytteiden tarkoituksena on ensisijaisesti tehdä lukijalle helpommaksi seura-
ta tutkijan ajattelua ja toiseksi elävöittää tutkimusraporttia. Lausumien ottamisella 
näytteiksi on osaltaan tarkoitus näyttää aineiston ja tuloksen välinen yhteys sekä 
antaa lukijalle mahdollisuus seurata ja arvioida tutkijan ajattelua analyysiproses-
sissa. Näin lukijalle luodaan edellytykset hyväksyä tai hylätä tutkijan tulkinnat. 

Tynjälän (1991) mukaan tietoisuus siitä, miten tutkijan oma viitekehys vai-
kuttaa tutkimustyöhön, on hyvin olennaista tutkimuksen objektiivisuutta arvioita-
essa. Sisällön analyysin ongelmana on luotettavuuden kannalta pidetty sitä, että 
tutkija ei pysty objektiiviseen tarkasteluun analyysiprosessista, vaan tulos perus-
tuu subjektiiviseen näkemykseen asiasta. Tutkijan täytyy siis toisaalta tehdä tul-
kintoja aineistosta, mutta toisaalta pysyä objektiivisena. (Creswell 2003.) Nykyi-
sin korostetaan yhä useammin sitä, että subjektiivisuus on väistämätöntä. Tutki-
muksella tavoitellaan ennemminkin näkökulmia kuin totuutta sellaisenaan. Objek-
tiivisuudessa on siis kyse tutkijan luotettavuudesta, uskottavuudesta, rehellisyy-
destä ja tasapainosta. Luotettavuuden takaamiseksi on mahdollista käyttää face-
validiteettia tai toista luokittelijaa. Face-validiteetilla tarkoitetaan tulosten esittä-
mistä tutkittavan ilmiön kanssa tutuille henkilöille, joita pyydetään arvioimaan 
tulosten vastaavuutta todellisuuteen. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Tässä tutki-
muksessa aineisto ja tulokset olivat toisen tutkijan arvioitavana ja lopulliset luokat 
muodostettiin vasta hänen kanssaan käytyjen kriittisten keskustelujen jälkeen.  

Siirrettävyys. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tarjota seikka-
peräistä siirrettävyyttä, vaan antaa lukijoiden käyttöön riittävästi tutkimuksen 
aikana koottua aineistoa, jotta lukijoiden olisi mahdollista itse tehdä omia johto-
päätöksiään tulosten hyödyllisyydestä. Yleistäminen ja soveltaminen perustuvat 
siis lukijan tekemään arviointiin siitä, missä määrin hän kykenee soveltamaan 
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esitettyjä tuloksia ja johtopäätöksiä toisiin olosuhteisiin. (Lincoln & Cuba 1985.) 
Tämän tutkimuksen kulku on pyritty raportoimaan niin huolellisesti ja tarkasti, 
että lukijalla olisi mahdollisuus arvioida tulosten siirrettävyyttä vastaavaan kon-
tekstiin.  

Tulosten sovellusarvoa voi vähentää se, että tutkimusaineisto kerättiin pelkäs-
tään Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Alkuvaiheessa oli tarkoituksena alkaa 
kerätä aineistoa myös esimerkiksi Keski-Suomesta, mutta lopulta päädyttiin ke-
räämään sitä vain Pohjois-Suomesta. Ajateltiin, että tulosten valmistuttua olisi 
mielenkiintoista verrata niitä muiden, esimerkiksi Etelä-Suomessa (Helsinki) tai 
Lounas-Suomessa (Vaasa) tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Lisäksi siirrettävyyttä 
voi vähentää haastattelukertojen vähyys, jolloin tulosten monipuolisuuden heiken-
tyminen vaikuttaa myös niiden siirrettävyyteen. Verrattaessa tämän tutkimuksen 
tuloksia aiempiin tutkimustuloksiin löydettiin sekä samansuuntaisia (mm. Treat-
Jacobson ym. 2002, Johnstone 2004, Wann-Hansson ym. 2005b), mutta myös 
uusia, ennen raportoimattomia tuloksia.  

Riippuvuus. Lincoln ja Cuba (1985) viittaavat riippuvuudella siihen, että laa-
dullisessa tutkimuksessa on aina läsnä sekä inhimillinen vaihtelu että ilmiöön ja 
asetelmaan liittyvä muutos. Riippuvuutta lisää se, että alaraajojen valtimonkove-
tustauti oli tutkijalle tuttu sairaus koulutuksen ja työkokemuksen kautta, mikä 
puolestaan on saattanut rohkaista haastateltuja kertomaan kokemuksistaan hel-
pommin ja avoimemmin.  

Tulosten tarkka toistettavuus on mahdotonta, koska tulosten muotoutumiseen 
vaikuttavat lukuisat tutkijaan ja haastateltaviin sekä tutkimuksen toteuttamiseen 
liittyvät tekijät (vrt. Yin 1994). Haastattelujen käsittelyyn saattaa tässä tutkimuk-
sessa liittyä ongelmia. Ensinnäkään ei ole ollenkaan varmaa, että haastateltavien 
puhe on täysin identtinen heidän kokemustensa kanssa. Haastateltavien itseilmai-
sun taito ja persoonallisuus ovat erilaisia, jolloin kaikki puhuttu ei välttämättä 
vastaakaan kokemuksia, joten kokemuksista saattaa jäädä jotain arvokasta kerto-
matta. Pelkistäessään aineiston päälinjoja tutkija on pyrkinyt säilyttämään aineis-
ton alkuperäiset ominaispiirteet. Kategorioiden muodostus on tehty aineistolähtöi-
sesti ilman valmiita luokitusrunkoja. Kategorioita on korjattu pitkin tutkimuspro-
sessia paremmin aineistoa vastaavaksi. Kategorioiden sisältöjä on pyritty havain-
nollistamaan raportissa esimerkkien avulla. Tutkimuksen luotettavuuden paran-
tamiseksi tutkija on pyrkinyt perustelemaan ratkaisunsa ja tulkintansa. 

Vahvistettavuus. Lincoln ja Cuba (1985) tarkoittavat vahvistettavuudella sitä, 
että tutkimustulokset perustuvat aineistoon eivätkä tutkijan käsityksiin, vaikka 
tutkijan subjektiivinen vaikutus on laadullisessa tutkimuksessa aina läsnä. Vahvis-
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tettavuudessa on viime kädessä siis kysymys tutkijan luotettavuudesta, uskotta-
vuudesta ja rehellisyydestä (Tynjälä 1991). Tässä tutkimuksessa tutkija on rehelli-
sesti kertonut tutkimuksen eri vaiheista ja on pyrkinyt tuomaan esille tutkimuksen 
vahvuuksia ja heikkouksia mahdollisimman monipuolisesti.  

Laadullisen tutkimuksen vahvistettavuus saavutetaan Tynjälän (1991) mu-
kaan myös silloin, kun eri tekniikoin saadaan samat tutkimustulokset. Tässä tut-
kimuksessa vahvistettavuutta otettiin huomioon triangulaation avulla. Triangulaa-
tion käyttäminen rikastutti näkökulmaa tutkittavasta ilmiöstä ja sen avulla vahvis-
tettiin ilmiöstä saatua kuvaa ja saatiin selville syvällistä käsitystä tutkittavasta 
ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen sisältämillä strukturoiduilla ky-
symyksillä pyrittiin saamaan tietoa siitä, millainen alaraajojen valtimonkovetus-
tautia sairastavien potilaiden elämänlaatu on ja miten se muuttui eri hoitomene-
telmien jälkeen sekä millaisia kustannuksia hoitomenetelmistä koitui. Haastatte-
luilla taas pyrittiin selvittämään potilaiden subjektiivisia kokemuksia elämästä 
alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa 12 kuukautta hoidon jälkeen. Haastatte-
lun avulla tutkittavat saivat mahdollisuuden ilmaista asian omalla tavallaan, ei-
vätkä pelkästään tutkijan etukäteen jäsentämällä tavalla. Toisaalta laadullisessa 
lähestymistavassa on käytetty vain yhtä tekniikkaa, eli haastattelua. Tämän lisänä 
esimerkiksi päiväkirjat tms. olisivat voineet lisätä tutkimustulosten vahvistetta-
vuutta.  

9.1.3 Hoitomenetelmien kustannusten arvioinnin luotettavuus 

Eri hoitoa saavien alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kustannusten 
laskemisen luotettavuuden validiteettiarviointi kohdistuu erityisesti käytetyn 
mittarin sisältö- ja rakennevaliditeettiin (Polit & Beck 2004). Tällöin arvioidaan 
sitä, mittaako mittari luotettavasti alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien 
hoitomenetelmien kustannuksia, ovatko kaikki merkittävät kustannukset mukana 
ja millainen yhteys mittarin osioilla on teoriaan. Alaraajojen valtimonkovetustau-
din hoitomenetelmien kustannukset määriteltiin hoitopolun mukaan ja kustannus-
ten tunnistamisessa käytettiin asiantuntijoiden apua (Korhonen 2003). Tässä tut-
kimuksessa hoitomenetelmien kustannusten arviointi suoritettiin yhteiskunnalli-
sesta näkökulmasta, jolloin arvioinnissa kaikki merkittävät suorat kustannukset ja 
vaikutukset tulisi määrittää, mitata ja arvottaa riippumatta siitä, kenelle ne kohdis-
tuvat (Drummond ym. 1997, Hujanen 2003, d’Othée ym. 2006, Sintonen 2007). 
Aineiston lähteinä käytettiin kyselylomaketta sekä potilaiden erikoissairaanhoi-
don kertomuksia ja kuntalaskutustiedostoja. Kyselylomake muotoiltiin käyttämäl-
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lä apuna Pajunpään (1999) tutkimukseensa laatimaa lomaketta. Lisäksi kyselylo-
make esitestattiin kolmella alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavalla poti-
laalla. Tämän jälkeen lomaketta tarkennettiin.  

Tässä tutkimuksessa eri hoitoa saavien, alaraajojen valtimonkovetustautia sai-
rastavien hoitomenetelmien voimavarojen käytön kuvailuissa käytettiin Hujasen 
(2003) selvitystä terveydenhuollon yksikkökustannuksista Suomessa. Raportti on 
laadittu parantamaan kansallista hoitokustannusten vertailtavuutta. Sairaalakus-
tannukset kerättiin kuitenkin Oulun yliopistollisen sairaalan kuntalaskutustiedos-
tosta, joka perustuu toimintoperusteinen kustannuslaskentaan (Activity-Based 
Costing = ABC). Järjestelmä on organisaation informaatiojärjestelmä, joka ylläpi-
tää ja prosessoi tietoa organisaation toiminnoista ja tuotteista. Järjestelmä tunnis-
taa organisaation resurssit ja toiminnot ja kohdistaa kustannuksia näille toimin-
noille niiden resurssikäytön mukaan. Sitten se kohdistaa toimintojen kustannukset 
tuotteille käyttäen erilaisia kustannusajureja. Kustannusajurit kuvastavat tuotteen 
tarvitsemien toimintojen käyttöä. Toimintoperusteinen laskenta (ABC) perustuu 
prosessiin, jossa organisaation koko toiminta on jaettu erilaisiin toimintoihin. 
Periaatteena on, että toiminnot käyttävät resursseja, joita ovat ihmiset, materiaalit, 
koneet ja tuotantolaitokset. Tuotteet ja asiakkaat käyttävät toimintoja (Lumijärvi 
1993). Toimintojen kustannukset määräytyvät toimintojen resurssikäytön mukaan.  

Lisäksi hoitomenetelmistä aiheutuneet kustannukset jaettiin Sintosen (2007) 
esittämän jakoperusteen mukaan terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin 
(direct health care costs) ja välittömiin muun kuin terveydenhuollon kustannuk-
siin (direct non-health care costs). Välittömiin kustannuksiin kuuluvat terveyden-
huollon välittömät voimavarat, kuten aineet ja tarvikkeet (esim. lääkkeet, instru-
mentit), henkilöstökulut (koulutustaso, käytetty työaika) ja pääomahyödykkeet 
(esim. huonetilat, koneet ja laitteet). Välittömiin muun kuin terveydenhuollon 
kustannuksiin puolestaan kuuluvat yhteiskunnan muut voimavarat (kuten kotiapu, 
laitospalvelut), apuvälineet, kodin muutostyöt, erityisruokavalio, matkakustan-
nukset jne. sekä potilailta palvelujen käyttöön kuluva matka-, odotus-, tutkimus- 
ja hoitoaika. Lisäksi mukaan lasketaan omaishoitajien aika potilaan kotona ja 
saattajana terveyspalveluissa. Terveydenhuollon välittömistä kustannuksista sekä 
välittömistä muista kuin terveydenhuollon kustannuksista muodostuivat suorat 
kustannukset (direct costs) (Sintonen 2007). Edellä mainituilla seikoilla varmis-
tettiin mukaan otettavien kustannusten kattavuus.  

Kaikkien oleellisten kustannusten, jotka vaikuttavat lopputulokseen, tulisi siis 
sisältyä laskelmiin. Pienten kustannuserien puuttuminen ei kuitenkaan vääristä 
kustannusanalyysia. (Drummond ym. 1997, Hujanen 2003, Sintonen 2007.) Tut-
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kimuksessa arvioitiin potilaiden sosiaali- ja terveydenhuollon käyntejä kartoitta-
malla ja analysoimalla saamaan selville asiakaskohtaiset hoitomenetelmien kus-
tannukset. Vastanneet olivat paneutuneet tutkimukseen huolellisesti ja se kävi ilmi 
kysymyslomakkeisiin kirjoitetuista kommenteista, mutta ei ole varmaa, olivatko 
he arvioineet sosiaali- ja perusterveydenhuollossa käyntiensä määrän itse vai 
tarkastaneet ne kunnan tiedostoista. Jos he olivat arvioineet käynnit itse, voi olla, 
että kaikkien kohdalla arviointi ei täysin täsmää esimerkiksi muistihäiriöiden 
vuoksi. Potilaiden erikoissairaanhoidon käyntien ja niitä vastaavien kustannusten 
yhdenmukaisuuden tutkija tarkasti useaan kertaan sairaalan erikoissairaanhoidon- 
ja kuntalaskutustiedostoista.  

Puolen vuoden ja vuoden päästä täytetyissä taustatietolomakkeissa kysyttiin 
hyvin seikkaperäisesti potilaiden terveydenhuollon- ja sosiaalipalvelujen käyttöä, 
kuten esimerkiksi matkoihin ja käytettyyn aikaan liittyviä kysymyksiä. Nämä 
todettiin lopulta turhiksi, koska käytettiin potilaiden erikoissairaanhoidon- ja 
kuntalaskutustiedostoja sekä Hujasen (2003) raporttia terveydenhuollon yksikkö-
kustannuksista. Turhat kysymykset lisäsivät huomattavasti kysely-lomakkeiden 
pituutta, mikä saattoi vaikeuttaa vastaajien keskittymistä lomakkeiden täyttämi-
seen.  

Kustannusten tulee olla mitattavissa ja laskettavissa (Drummond ym. 1997, 
Sintonen 2007). Välillisten muiden kuin terveydenhuollon kustannusten (direct 
non-health care costs), kuten ostettujen siivous, lumenluonti ja muiden kiinteistö-
huoltopalveluiden jne. laskeminen voi olla vaikeaa. Tällaisten kustannusten arvi-
ointi edellyttäisi tarkempaa tilastointia ja työajan tarkkaa erottelemista. Näitä 
kustannuksia kyseltiin lomakkeessa osallistujilta, mutta niiden laskeminen aiheut-
ti vaikeuksia luotettavuuden osoittamisen kannalta. Lisäksi tässä tutkimuksessa 
siivous-, lumenluonti- ja hierontapalveluihin liittyvistä kustannuksista muodostui 
niin pieni kustannuserä, että ne päätettiin jättää pois lopullisista laskelmista.  

Tässä tutkimuksessa tulosten yleistettävyydessä on rajoituksia, ja ne voivat 
heikentää tutkimuksen ulkoista validiteettia. Koska kaikkien hoitoryhmien osalta 
tutkimukseen osallistuneiden valinta perustui harkintaan, eli potilaita pyydettiin 
mukaan ennalta määrättyjen kriteerien perusteella, on mahdollista, että tämä lisäsi 
mahdollisuutta aineiston valikoitumiseen (Polit & Beck 2004). Tällöin mahdolli-
sesti sellaiset potilaat, joilla olisi ollut tulosten kannalta merkitystä, saattoivat nyt 
jäädä pois tutkimuksesta. Lisäksi kato ja erityisesti kirurgisen hoitoryhmän pieni 
koko edellyttää tuloksiin suhtautumista varauksella. Hoitoryhmien välillä olevan 
osallistujien määrän välinen ero voi lisätä keskiarvotesteissä satunnaisen virheen 
mahdollisuutta testitulokseen (Korhonen 2003).  
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Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoitomenetelmien kustannuk-
siin liittyviä tuloksia ei voida yleistää, koska sairaalakustannusten arvioinnissa 
käytettiin potilaan kotikunnalta perittävää hintaa kustannuksena. Todellisuudessa 
tämä hinta ei ole sama kuin hoidon kustannukset, vaan kustannusten ja sairaalan 
hinnoittelupolitiikan yhdistelmä (ks. Drummond ym. 1997, Korhonen 2003). 
Toisaalta niin kuin aiemmin jo todettiin, tässä tutkimuksessa sairaalan kuntalasku-
tus perustuu toimintoperusteiseen ABC-kustannuslaskentajärjestelmään, joka 
voidaan ajatella olevan organisaation järjestelmällinen ja luotettava kustannusten 
laskennan ja kohdentamisen järjestelmä. 

Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoitome-
netelmien kustannusten arvioinnin reliabiliteetti todetaan hyväksi, koska tutki-
musaineistojen keruu ja analysointi voidaan toistaa samanlaisena. Tutkimuksessa 
mitkään kustannuserät eivät perustu tutkijan arvioon, vaan on käytetty virallisia 
tiedostoja, mikä mahdollistaa toistamisen.  

9.2 Tulosten ja niiden merkityksen tarkastelua 

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä 
elämänlaatu ennen hoitomenetelmiä.  

Kuten tämä tutkimus osoitti, alaraajojen valtimonkovetustaudilla oli selkeitä 
vaikutuksia siihen sairastuneisiin. Tässä tutkimuksessa terveyteen liittyvä elämän-
laatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi kaikilla NHP-mittarin ulottuvuuk-
silla miesten ikäryhmässä 55–74 verrattuna vastaavanikäisten normaaliväestön 
miehiin. Terveyteen liittyvä elämänlaatu oli myös selvästi huonompi nuorimman 
ikäryhmän miehillä kivun ja liikkumisen ulottuvuuksilla ja lisäksi vanhimmassa 
ikäryhmässä myös tarmokkuuden ulottuvuudella. Naisten terveyteen liittyvä elä-
mänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompaa kuin vastaavanikäisten nor-
maaliväestön naisten kivun ulottuvuudella ikäryhmässä 65–74 vuotta. Alaraajojen 
valtimonkovetustautuia sairastavilla oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi 
terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin normaaliväestöllä myös 15D-mittarilla mitat-
tuna. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset aiempien tutkimusten 
kanssa siinä, että alaraajojen valtimonkovetustautiin sairastuneiden elämä on 
fyysisesti rajoittunutta (Khaira ym. 1996, Hicken ym. 2000, Holler ym. 2004, 
Treat-Jacobson ym. 2002). Potilailla oli tässä tutkimuksessa myös ongelmia kivun 
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ulottuvuudella, kuten myös aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu (Hicken ym. 
2000, Holler ym. 2004, Johnstone 2004, Wann-Hansson ym. 2005a). Kuitenkin 
tässä tutkimuksessa keski-ikäisillä miehillä oli ongelmia, ei ainoastaan liikkumi-
sessa ja kivussa, mutta myös tarmokkuudessa, unessa, tunnereaktioissa ja he 
olivat sosiaalisesti eristäytyneempiä kuin normaaliväestön miehet.  

Bloemenkamp ym. (2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että alaraajojen val-
timonkovetustautia sairastavien nuorten naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli 
tilastollisesti merkitsevästi huonompi verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun kont-
rolliväestöön. Tämä tutkimus osoitti erilaisen tuloksen, jonka mukaan nuorten 
miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi 
liikkumisen ja kivun ulottuvuudella kuin suomalaisten vastaavanikäisten miesten, 
kun taas nuorten naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu ei eronnut vastaan-
vanikäisistä suomalaisista naisista.  

Tässä tutkimuksessa miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli merkitsevästi 
huonompaa tunnereaktioiden ja sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuuksilla ikä-
ryhmissä 55–74, mutta ei enää nuorempien ja vanhempien miesten ikäryhmissä. 
Naisten tunnereaktiot eivät eronneet vastaanvanikäisten suomalaisten naisten 
elämänlaadusta. McDermottin ym. (2003b) ja Arsevenin ym. (2001) tutkimusten 
perusteella alajaajojen valtimonkovetustautia sairastavilla miehillä ja naisilla 
esiintyi paljon depressiivisiä oireita. Khaira ym. (1996) löysivät alaraajojen val-
timonkovetustautia sairastavilla heikentynyttä fyysistä ja henkistä toimintakykyä, 
mutta sosiaalinen toimintakyky ei eronnut kontrolliryhmästä. Toisaalta Ponte & 
Cattinelli (1996) raportoivat, että alaraajojen valtimonkovetustauti ei ollut yhtey-
dessä heikentyneeseen psyykkiseen tai tunne-elämän terveyteen.  

Mies sukupuoli on listattu yhdeksi riskitekijäksi alaraajojen valtimonkovetus-
tautiin sairastumiseen (Crique ym. 1997). Toisaalta terveyteen liittyvissä elämän-
laatututkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan naiset raportoivat enemmän 
heikentynyttä fyysistä toimintakykyä, kipua ja enemmän tunnehäiriöitä kuin mie-
het (Oka ym. 2003). Naisilla esiintyi enemmän kipua jaloissa kuin miehillä (Mc-
Dermott ym. 2003a). McDermottin ym. (2003a) mukaan spinaalisen stenoosin 
suurempi esiintyvyys naisilla voi selittää jalkaoireiden erot naisilla ja miehillä. 
Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat päinvastaisen tuloksen, jonka mukaan 
miehillä oli enemmän ongelmia NHP-mittarilla mitattuna tarmokkuudessa ja 
mielialassa kuin naisilla ja he olivat sosiaalisesti eristäytyneempiä kuin naiset. 
Myös 15D-mittarilla mitattuna miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu oli yleises-
ti huonompi kuin naisten.  
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Yksi syy miesten ja naisten välisten tulosten eroihin saattoi olla se, että vaik-
ka taudin vaikeusaste miesten ja naisten ryhmissä oli samanlainen, miehet kokivat 
terveydentilansa huonommaksi kuin naiset. Tämä saattoi heijastua myös miesten 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Miehet olivat useammin naimisissa kuin 
naiset, mutta he kuitenkin raportoivat, että heillä oli vähemmän sosiaalisia suhtei-
ta kuin naisilla. Laajan sosiaalisen turvaverkon puuttuminen saattoi heijastua 
miesten heikompaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tässä on yksi syy, mik-
si terveydenhuollossa olisi tärkeää kehittää alaraajojen valtimonkovetustautia 
sairastaville kuntoutusohjelmia. Siten alaraajojen valtimonkovetustautia sairasta-
vat, ja erityisesti miehet, voisivat tavata muita samassa tilanteessa olevia ja ter-
veydenhuollon ammattilaisia ja näin kehittää omia tukiryhmiä.  

Mies sukupuoli, liikunnan puute, eläkkeellä olo, lyhyt oireeton katkokävely-
matka, huonoksi koettu terveydentila, ongelmat kotona selviytymisessä ja sairau-
den hoidossa sekä sukupuolielämässä olivat taustatekijöistä korostuneimmin 
yhteydessä osallistujien terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Niillä potilailla, 
jotka eivät harrastaneet säännöllisesti liikuntaa, oli myös ongelmia tarmokkuudes-
sa, kivussa, liikkumisessa, tunnereaktioissa ja he olivat myös sosiaalisesti eristäy-
tyneempiä kuin muut. Liikunnan puute heikentää potilaiden terveyteen liittyvää 
elämänlaatua. On selvää näyttöä siitä, että liikunta parantaa alaraajojen valtimon-
kovetustautia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua usean potilaan koh-
dalla. Nämä tulokset tukevat osaltaan myös kuntoutusohjelmien tarvetta alaraajo-
jen valtimonkovetustautia sairastavien kohdalla. Ohjelmien tulisi sisältää myös 
liikunnan ohjausta ja opettamista.  

Potilailla, jotka olivat eläkkeellä, oli huonompi terveyteen liittyvä elämänlaa-
tu kuin muilla yleisessä terveyteen liittyvässä elämänlaadussa ja lähes kaikilla 
ulottuvuuksilla. Voi olla, että vaikka eläkkeellä olevilla on enemmän aikaa toimit-
taa arkipäivän askareita, heillä on kuitenkin paljon ongelmia niistä selviytymises-
sä. Tässä tutkimuksessa he olivat muita vanhempia, he kokivat terveydentilansa 
huonommaksi kuin muut ja heillä oli myös muita vakavampi sairaus.  

Vanhempaan ikäryhmään kuuluvilla oli muita enemmän ongelmia liikkumi-
sessa. Lisäksi ne, joilla oli ongelmia terveyteen liittyvässä elämänlaadussa ylei-
sesti ja lähes kaikilla ulottuvuuksilla, kokivat myös terveydentilansa huonommak-
si kuin muut, kokivat ongelmia sairautensa hoitamisessa ja kotona selviytymises-
sä ja tarvisivat muita enemmän henkilökohtaista hoitajaa. Tämä tulos tarkoittaa, 
että potilaat, joilla on huonompi terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin muilla, oli-
vat joutuneet niin sanotusti ongelmien kehään jokapäiväisessä elämässään. Ter-
veydenhuollon ammattilaisten tulisi kohdistaa erityishuomiota potilaiden ongel-
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miin ja tarjota sosiaalista ja hoidollista tukeaan kehittämällä erilaisia kuntoutus-
muotoja alaraajojen valtimonkovetustautia sairastaville, ja pyrkiä ehkäisemään 
noidankehän syntyminen. Ystäviltä, perheeltä ja vertaisilta saatu ymmärrys ja 
sosiaalinen tuki ovat myös erittäin tärkeitä tälläisessa tilanteessa.  

Yksi hämmentävä tulos tässä tutkimuksessa oli se, että potilailla, jotka käytti-
vät alkoholia ja tupakoivat, oli myös tilastollisesti merkitsevästi matalammat 
indeksiarvot NHP-mittarin tarmokkuudessa kuin muilla. Lisäksi potilailla, jotka 
käyttivät alkoholia, oli myös matalammat indeksiarvot kivun ulottuvuudella kuin 
muilla. Toisin sanoen heillä oli parempi terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin muil-
la. Toisaalta ne potilaat, joilla ei ollut ongelmia edellä mainituilla ulottuvuuksilla, 
käyttivät muita vähemmän alkoholia ja tupakoivat muita vähemmän.  

On tutkittu, että matalapitoisella alkoholilla on suotuisia vaikutuksia sydämen 
toimintaan ja verenkiertoon, kun taas korkeapitoinen alkoholi heikentää verenvir-
tausta suonissa (Altura ym. 1996). Lisäksi kohtuullinen alkoholin nauttiminen 
vähentää sydäninfarktiriskiä (Gaziano ym. 1993). Näistä tuloksista yhteenvetona 
voidaan todeta, että kohtuullisella alkoholin käytöllä on suotuisia vaikutuksia 
potilaiden fysiologisiin toimintoihin ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun, erityi-
sesti tarmokkuuteen ja kipuun. Tupakoinnilla ei ole mitään suotuisia vaikutuksia 
henkilön ruumiiseen ja sen toimintoihin, sen sijaan tupakointi pahentaa niitä. 
Tupakka sisältää kuitenkin huumaavia aineita ja mahdollisesti sen vuoksi ne, 
jotka silloin tällöin tupakoivat, olivat tarmokkaampia kuin muut.  

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä 
elämänlaatu hoitomenetelmien jälkeen.  

Yhtenä hoidon tärkeimmistä tavoitteista, erityisesti kroonisten sairauksien kohdal-
la, on parantaa sairastuneen elämänlaatua vähentämällä sairauden vaikutusta 
(Carr ym. 2001). Tässä tutkimuksessa minkään hoitomenetelmän jälkeen ei tapah-
tunut terveyteen liittyvän elämänlaadun huonontumista vuoden seurannassa. Toi-
saalta potilaat olivat mahdollisesti sopeutuneet sairauteensa tässä ajassa. Tässä 
tutkimuksessa konservatiivisesti hoidettujen terveyteen liittyvä elämänlaatu pa-
rantui unen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Oireeton katkokävelymatka pi-
dentyi, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tämä saattoi olla merkki 
taudin paremmasta hallinnasta, esimerkiksi tautiin sopeutumisen seurauksena.  

ABI:ssa ei tapahtunut muutosta konservatiivisesti hoidettujen potilaiden koh-
dalla. Amighi ym. (2004) saivat samansuuntaisia tuloksia osoittaen, että suurin 
osa konservatiivisesti hoidetuista potilaistaan saavutti kliinisesti ja hemodynaami-
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sesti vakaita arvoja vuoden seurannassa. Siitä huolimatta tässä tutkimuksessa 
potilaiden kivun kokemisessa ja liikkumisessa ei tapahtunut muutosta parempaan. 
Myös tupakointi lisääntyi. Tämä tulos saattaa johtua potilaiden tietämättömyydes-
tä terveyttä uhkaavista riskitekijöistä. Willingendael ym. (2004) löysivät tutki-
muksessaan, että potilailta puuttua tietoa alaraajojen valtimonkovetustaudin riski-
tekijöistä ja jopa tupakoinnin lopettamisen merkittävyydestä.  

Tässä tutkimuksessa konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla ei ollut 
hoitoon liittyvää interventiota. He eivät esimerkiksi saaneet pitkään jatkunutta, 
systemaattista ohjausta liikunnasta ja riskitekijöiden välttämisestä. Liikunnan 
harrastamisella on todettu (Tsai ym. 2002, Carlon ym. 2003, Cheetham ym. 2004, 
Menard ym. 2004, Gardner ym. 2005) olevan suotuisia vaikutuksia potilaiden 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja sen on todettu johtavan oireiden parantu-
miseen pitkällä aikavälillä. Suurin osa tämän tutkimuksen konservatiivisesti hoi-
detuista potilaista harrasti liikuntaa säännöllisesti. On kuitenkin näyttöä (Currie 
ym. 1995) siitä, että ohjaamattomana liikunta ei paranna potilaiden terveyteen 
liittyvää elämänlaatua. Voi olla, että tämän tutkimuksen potilaiden kohdalla lii-
kunnan kesto oli liian lyhyt, jolloin sillä ei ollut suuria vaikutuksia potilaiden 
mitattuihin kliinisiin tuloksiin.  

Intensiivisen harjoittelun on todettu (Tsai ym. 2002) parantavan alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien fyysistä kuntoa, joka edelleen johtaa toimin-
nalliseen riippumattomuuteen. Tuloksikkaiksi on osoitettu (Tsai ym. 2002, Carlon 
ym. 2003, Cheetham ym. 2004, Menard ym. 2004, Gardner ym. 2005) erilaiset 
jatkuvat ja ohjatut liikuntaohjelmat. Feinglass ym. (2000b) toteavat kirjallisuuden 
tarkastelussaan, että vaikka liikuntaohjelmien on todettu olevan hyödyllisiä kai-
kille ateroskleroottisia sairauksia sairastaville, ovat ne kuitenkin usein lyhytaikai-
sia, eivätkä systemaattisia. Toisaalta myös kotiharjoittelu voi olla tehokasta, jos 
potilaiden hoidon tuloksia seurataan systemaattisesti (Savage ym. 2001). Liikun-
nan katsotaan lisäävän kollateraaliverenkiertoa, mikä on eduksi perifeerisessä 
valtimosairaudessa. Kuitenkin myös verenkierron muuttunut jakauma harjoittelun 
vaikutuksesta on olennainen, samoin valtimoiden laajentumista aiheuttavien teki-
jöiden osuus (Falcone ym. 2003). Kävelyä on siis hyvä jatkaa kivusta huolimatta, 
se kasvattaa uusia verisuonia ja näin parantaa liikkumista yleensä. Potilaiden 
tulisi harrastaa liikuntaa säännöllisesti, esimerkiksi kävellen rappusia, tasamaata 
ja ylämäkeä mahdolliseen raajakipuun saakka (Tsai ym. 2002). Tällöin vauhtia 
hiljennetään tai pysähdytään ja jatketaan kivun mentyä ohi. Kipu-lepovaiheita 
toistetaan useaan kertaan. Liikuntaa tulisi harjoittaa vähintään 30 minuuttia päivit-
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täin tai vähintään 3 kertaa viikossa. Rasitusta tulisi lisätä harjoittelun edistyessä ja 
oireiden vähetessä, mutta varovasti ja vähitellen (Norgren ym. 2007). 

Potilaita tulisi myös motivoida ja tukea tupakoinnin lopettamiseen, koska tu-
pakoinnin lopettamisen on todettu (Hobbs & Bradbury 2003) olevan tärkein asia, 
jolla oireita voidaan helpottaa. On myös tärkeää kiinnittää huomiota ruokavalioon 
ja valita sydänystävällisiä vaihtoehtoja.  

Aiempien tutkimusten mukaan onnistunut verisuonien invasiivinen hoito on 
parantanut merkitsevästi potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua (Feinglass 
ym. 2000b, Donaghue ym. 2000, Klevsgard ym. 2000, Taft ym. 2001, Kalbaugh 
ym. 2004, Wann-Hansson ym. 2005a), ja sen parantava vaikutus voi kestää use-
ampia vuosia (Wann-Hansson ym. 2005a). Endovaskulaarisilla ja kirurgisilla 
hoitomenetelmillä on osoitettu olevan hyvät pitkäaikaisvaikutukset esimerkiksi 
raajan säilymisen ja kuolleisuuden määrissä (Kalbaugh ym. 2006).  

Kirurgisesti hoidettujen potilaiden tulokset 12 kuukauden kuluttua olivat täs-
sä tutkimuksessa hyvät. Potilaat pystyivät kävelemään kivuttomasti ainakin viisi 
kilometriä. Kirurgisesti hoidetuilla tapahtui parantumista erityisesti yleisessä 
terveyteen liittyvässä elämänlaadussa, kivussa ja liikkumisessa. Parantumista 
tapahtui myös unen laadussa ja psyykkisiä sekä sosiaalisia ominaisuuksia mittaa-
vissa ulottuvuuksissa. Potilaan terveyteen liittyvässä elämänlaadussa oli tapahtu-
nut siis merkittävä parantuminen. Tätä tulosta tukevat myös suuret efektikoon-
arvot lähes kaikilla NHP- ja 15D-mittareiden ulottuvuuksilla kirurgisesti hoidettu-
jen potilaiden kohdalla. Vaikka leikkaus on suuri toimenpide ja siihen liittyy ris-
kejä, joista tärkeimmät ovat verenvuoto ja infektio, antaa se vähintään vuoden 
ajalle hyvän elämänlaadun alaraajojen valtimonkovetus-tautia sairastaville poti-
laille. Efektikoon-arvot olivat kuitenkin pieniä tai kohtalaisia psyykkisillä ulottu-
vuuksilla sekä unen ulottuvuuksilla riippuen terveyteen liittyvästä elämänlaatu-
mittarista. Tämä tulos voi johtua osaltaan siitä, että kirurgisesti hoidetut potilaat 
toipuivat hitaammin kuin muut ja se saattoi edelleen vaikuttaa uneen ja tunteisiin.  

Tässä tutkimuksessa endovaskulaarisilla menetelmillä hoidettujen potilaiden 
katkokävelymatka ja ABI-indeksi parantuivat merkitsevästi ja ABI-indeksin para-
neminen oli myös kliinisesti merkittävä (vrt. Norgren ym. 2007). Endovaskulaari-
nen hoito ja siihen tarvittaessa liitetty stenttaus paransivat myös potilaiden tervey-
teen liittyvää elämänlaatua fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia mit-
taavilla ulottuvuuksilla. Yllättävää oli kuitenkin se, ettei kivun määrässä ja liik-
kumisessa tapahtunut merkittävää parantumista NHP-mittarilla mitattuna. Myös 
efektikoon-arvot olivat kummankin mittarin kohdalla pieniä tai kohtalaisia kivun, 
liikkumisen, unen ulottuvuuksilla sekä 15D-mittarin kokonaisindeksissä. Tämä 
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tulos saattaa johtua taudin etenemisestä endovaskulaaristen potilaiden kohdalla ja 
myös siitä tosiasiasta, että hoidon hyödyt erityisesti kivussa ja liikkumisessa voi-
vat ajallisesti olla rajalliset endovaskulaarisesti hoidettujen potilaiden kohdalla. 
Näyttää kuitenkin siltä, että sairauteen sopeutuminen oli alkanut, koska parantu-
mista oli edelleen tapahtunut tunnereaktioissa ja tarmokkuudessa.  

On muistettava, että alaraajojen valtimonkovetustauti on etenevä systeemisai-
raus (Dormandy & Rutherford 2000, Hirsch ym. 2001, Norgren ym. 2007) mikä 
tarkoittaa sitä, että invaviiset hoitomenetelmät voivat tuoda helpotuksen joksikin 
aikaa, mutta eivät lopeta sairauden etenemistä. Elämäntavan muutokset voivat 
puolestaan hidastaa taudin etenemistä (Ouriel 2001). Tämän johdosta pelkkä 
alaraajojen valtimonkovetustaudin hoito ei riitä, vaan potilaille tulee aina antaa 
ohjeita elämäntavoista, joista tärkeimmät ovat tupakoinnin lopettaminen, laihdut-
taminen, vähärasvainen ruokavalio ja säännöllinen liikkuminen.  

Lisäksi kivun ohjaus, kivun kanssa selviytymisestä ja tarkoituksenmukaisesta 
lääkehoidosta huolehtiminen ja muut kipua helpottavat menetelmät ovat tärkeitä 
näkökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon potilaiden ohjaus- ja opetusohjelmissa. 
Tämä tutkimus osoitti, että erityisesti konservatiivisesti ja myös endovaskulaari-
sesti hoidettujen potilaiden kohdalla kipu aiheutti ongelmia vielä hoidon jälkeen-
kin. Kivun lievityksellä saattaa olla positiivisia vaikutuksia myös muihin tervey-
teen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksiin, kuten liikkumiseen.  

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien kokemukset elämästä 
sairauden kanssa hoitomenetelmien jälkeen 

Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat, että heidän täytyi edelleen jatkaa taudin 
kanssa kamppailua hoidon jälkeenkin. Potilaiden pelkääminen liittyi ahdistaviin 
ajatuksiin tulevaisuudesta. Myös Treat-Jacobsonin ym. (2002) ja Johnstonen 
(2004) tutkimuksissa potilaat pelkäsivät menettävänsä fyysisen toimintakyvyn ja 
joutuvansa toisten hoidon armoille. Lisäksi heidän tutkimuksessaan potilaat pel-
käsivät kuolemaa. Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat, että kuolema oli luonnol-
linen tapahtuma elämässä. Oman elämänhallinnan menettäminen ja joutuminen 
toisten hoidettavaksi oli suurin pelon aihe. Potilaan pelkojen hallinnan tukemises-
sa ovat hoitoalan ammattilaiset erityisessä asemassa, koska he tekevät työtä lähel-
lä potilasta ja voivat täten tarkastella ja arvioida potilaan tunne-elämän vaihtelua 
ja esiin nousevia pelkoja. Samaan aikaan hoitoalan ammattilaiset voivat kertoa 
potilaalle taudin riskitekijöistä sekä tarjota tukeansa potilaille, jotta he voivat 
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säilyttää kokemuksensa itsenäisyydestä ilman suurempia pelkoja, jolloin he voi-
vat myös elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.  

Erityisesti konservatiivisesti hoidetut potilaat kokivat sairauden aiheuttamia 
fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudelliseen toimeentuloon liittyneitä mene-
tyksiä elämässään. Potilaat kokivat pettymyksenä sen, että heidän sairauttaan ei 
hoidettu ja he joutuivat kärsimään kivusta ja rajoittuneesta elämästä. Treat-
Jacobson ym. (2002) tutkimuksessa osallistujat myös kokivat fyysisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen elämän rajoittuneisuutta alaraajojen valtimon-kovettumistaudin 
vuoksi.  

Osa potilaista koki, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset olivat avuttomia ja 
tietämättömiä tekemään päätöksiä hoidosta. Potilaat myös kokivat epätietoisuutta, 
koska heillä ei ollut tarpeeksi tietoa mahdollisista elämäntapojen muutoksesta, 
joiden avulla taudin kulkua voisi estää. Omien elämäntapojen muuttaminen koet-
tiin erittäin vaikeaksi ja potilaat kokivat pystymättömyyttä sekä toivottomuutta 
asian suhteen.  

Treat-Jacobson ym. (2002) tulokset osoittivat, että potilailta puuttui tietoa ris-
kitekijöistä ja niiden hallinnasta. Tässä tutkimuksessa endovaskulaarisesti ja kiru-
gisesti hoidetut potilaat toivat esille jatkohoitoon liittyviä epävarmuuksia ja tietä-
mättömyyttä. He halusivat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Myös muut tutkimukset 
(White 2001, O’Neil ym. 2001) ovat osoittaneet, että kroonisiin sairauksiin liittyy 
huomattava tietämättömyys ja epävarmuus. Potilaan oikeuksia ja asemaa tervey-
denhuollossa on viimeisten parin vuosikymmenen aikana pyritty parantamaan. 
Tästä huolimatta resurssien puutteen ja potilaiden hoidon priorisoinnin seurauk-
sena potilaan oikeudet jäävät usein toteutumatta ja väärinymmärryksiä tapahtuu 
(Dimond 2006).  

Suomessa on laki potilaan oikeuksista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). 
Se velvoittaa potilaan saamaan asianmukaista terveydentilansa edellyttämää ter-
veydenhoitoa ja sairaanhoitoa. Potilaalle tulisi antaa tietoa hänen terveydentilas-
taan ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri 
hoitovaihtoehtoja potilaalla on. Tietoa tulisi antaa ymmärrettävällä tavalla. Poti-
laalle ei saisi siis jäädä epäselvyyttä siitä, mitä hoitoja on sairauteen olemassa ja 
miksi jotain hoitoa ei hänelle voida toteuttaa. Potilaalle tulisi järjestää myös 
asianmukaista jatkohoitoa.  

Kuitenkin vuoden kuluttua hoidoista potilaat tavoittelivat tasapainoa elä-
määnsä. Samoin Treat-Jacobsonin ym. (2002), Johnstonen (2004) ja Wann-
Hanssonin ym. (2005a) tutkimuksissa osallistujien kokemuksissa korostui tarve 
ymmärtää, sopeutua ja jossain määrin myös hyväksyä taudin aiheuttamat fyysiset, 
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psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset elämään. Krooninen sairaus voi pysäyttää 
elämän vakiintuneen kulun ja saada sairastuneen yksilön ajattelemaan elämäänsä 
syvällisemmin kuin ennen sairastumistaan, jolloin sairastunut voi oppia iloitse-
maan pienistä arkipäivän iloista elämässä eri tavalla kuin ennen. Tässä tutkimuk-
sessa potilaat kokivat, että he tavoittelivat tasapainoista elämää sairauteen sopeu-
tumisen kautta, eläen tätä hetkeä, ilman suuria suunnitelmia ja nauttien pienistä 
elämän iloista.  

Sisäisten voimavarojen käyttö korostui hoitomenetelmien jälkeen. Potilaat 
tunsivat sisäistä voiman tunnetta ja olivat toiveikkaita suhteessa tulevaisuuteen. 
He halusivat nähdä tulevaisuutensa positiivisena. Potilaat eivät halunneet antaa 
periksi, vaan ponnistella säilyyttääkseen kykynsä suoriutua arkipäivän askareista 
ja iloitakseen elämästään. Sisäisten voimavarojen kautta yksilö voi sopeutua tilan-
teeseensa ja sairauteensa. Se voi olla myös yksi merkityksekäs taistelutahdon 
ylläpitäjä terveellisten elämäntapojen omaksumisessa ja hoitoon sitoutumisessa. 
Sisäisten voimavarojen käytön merkitystä toipumisessa tulisi terveydenhuollossa 
enemmän korostaa. Potilaita tulisi rohkaista, tukea ja ohjata kaikella tapaa, jotta 
he pystyisivät ja oppisivat käyttämään sisäisiä voimavaroja.  

Potilaiden sisäisten voimavarojen käyttö tuli esille tässä tutkimuksessa myös 
endovaskulaarisesti ja kirurgisesti hoidettujen kohdalla hengellisyyden kokemisen 
näkökulmasta. He kiittivät Jumalaa siitä, että olivat saaneet hyvän elämän ja lisä-
aikaa elää suhteellisen terveenä. Myös sairaalan hoitohenkilökuntaa kiiteltiin. On 
osoitettu (Albaugh 2003), että potilaat saavat lohdutusta ja voimaa hengellisyy-
destä ja uskonnosta, elämää uhkaavan sairauden aiheuttamissa vaikeissa hetkissä. 
Luontaisella uskonnollisella aktiivisuudella on osoitettu olevan yhteyttä elämään 
tyytyväisyyteen, erityisesti vanhempien ihmisten kohdalla (Ayele ym. 1999).  

Kirurgisesti hoidetut potilaat saivat sisäisiä voimavaroja myös itsenäisyyden 
tunteista. Tässä tutkimuksessa heidän vapauden ja itsenäisyyden tunteensa lisäsi-
vät terveellisten elämäntapojen noudattamista. Vapauden ja itsenäisyyden tunteita 
tulisi pyrkiä vahvistamaan muidenkin hoitoryhmien potilaiden kohdalla, koska ne 
voivat osaltaan edistää terveellisten elämäntapojen omaksumista ja sitä kautta 
ehkäistä alaraajojen valtimokovettumistaudin etenemistä.  

Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoitomenetelmien 
kustannukset 

Tutkimuksessa keskityttiin kuvaamaan suoria alaraajojen valtimonkovetus-
taudista johtuneita terveys- ja sosiaalipalvelujen käytön kustannuksia (direct 
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costs). Suorat kustannukset muodostuvat terveydenhuollon välittömistä kustan-
nuksista (direct health care costs) ja välittömistä muista kuin terveydenhuollon 
kustannuksista (direct non-health care costs) (Sintonen 2007).  

Tässä tutkimuksessa konservatiivisen hoidon kohdalla suurimman kustannus-
erän alkuvaiheessa muodostivat erikoissairaanhoidon kustannukset. Ne jakautui-
vat polikliinisen ja osastohoidon aiheuttamiin kustannuksiin. Tämän tutkimuksen 
kaikille potilaille tehtiin alkuvaiheessa varjoainekuvaus taudin diagnosoimiseksi 
ja voidaan katsoa, että siitä muodostuivat alkuvaiheen erikoissairaanhoidon kus-
tannukset. Myös endovaskulaarisen ja kirurgisen hoitomenetelmän alkuvaiheen 
erikoissairaanhoidon kustannuksiksi muodostuivat diagnosoinnin kustannukset. 
Myös aiemmat tutkimukset (deVries ym. 2002) suosittelevat perinteisen varjo-
ainekuvauksen käyttöä ennen alaraajojen valtimonkovetustaudin invasiivista 
hoitoa.  

Nämä diagnosointivaiheen terveydenhuollon välittömät kustannukset (direct 
health care costs) olivat konservatiivisen hoidon osalta 1 344 € ja nousivat 1 625 
euroon kun välittömät, muut kuin terveyden-huollon kustannukset (direct non- 
health care costs) huomioitiin. Endovaskulaarisen hoitomenetelmän osalta ne 
olivat 1 264 € ja nousivat 1 522 euroon kun välittömät, muut kuin terveydenhuol-
lon kustannukset huomioitiin ja kirurgisen hoidon osalta ne olivat 1 450 € ja nou-
sivat 1 879 euroon kun välittömät, muut kuin terveydenhuollon kustannukset 
huomioitiin. Alkuvaiheen kustannukset vaihtelivat esimerkiksi sen mukaan, oliko 
eri hoitoryhmän potilaille tehty varjoainekuvaus polikliinisesti vai joutuivatko he 
jäämään sen vuoksi osastohoitoon.  

d’Othée ym. (2006) tutkimuksessa vertailtiin kahdeksaa eri alaraajojen ve-
risuonten kuvantamis- ja endovaskulaarista hoitotoimenpidetyyppiä laskemalla 
niiden keskimääräiset kustannukset. Aortan varjoainekuvauksen keskimääräiseksi 
kustannukseksi muodostui 1 442 dollaria ja aorttabifemoraalisen varjoaine-
kuvauksen 1 554 dollaria. d’Othéen ym. tutkimuksen tulokset ovat siis saman-
suuntaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa diagnostisten tutkimusten osalta.  

Hieman yllättävä tulos oli, että konservatiivisen hoitomenetelmän suorat ja 
välittömät terveydenhuollon kustannukset vähenivät tilastollisesti merkitsevästi 
diagnosointivaiheen jälkeen. Toisin sanoen potilaiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen käyttö väheni merkitsevästi hoidon aikana. Tämä voi olla tulosta 
siitä, että konservatiivisesti hoidetut hyväksyivät ja sopeutuivat sairauteensa ajan 
kuluessa, mikä näkyi myös terveys- ja sosiaalipalvelujen käytössä.  

Endovaskulaarisen hoitomenetelmän aiheuttamat suorat ja terveydenhuollon 
välittömät kustannukset nousivat tilastollisesti merkitsevästi diagnosointivaiheen 
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jälkeen ja suurimman summan niistä muodostivat erikoissairaanhoidon kustan-
nukset. Endovaskulaarisen hoidon erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 4 317 
€ ja siitä osastohoidon osuus oli 3 919 €. Myös kirurgisen hoitomenetelmän aihe-
uttamat suorat ja terveydenhuollon välittömät kustannukset nousivat tilastollisesti 
merkitsevästi diagnosointivaiheen jälkeen ja niistä suurimman summan muodos-
tivat erikoissairaanhoidon kustannukset. Kirurgisen hoidon erikoissairaanhoidon 
kustannukset olivat 5 107 € ja siitä osastohoidon osuus oli 4 678 €. Myös aiem-
missa tutkimuksissa (Holler ym. 2004, Margolis ym. 2005) sairaalahoidon kus-
tannukset nousivat suurimmaksi kustannuseräksi alaraajojen valtimonkovetustau-
din hoidossa.  

Tämän tutkimuksen arvioinneissa ei eroteltu sitä, käytettiinkö endovaskulaa-
risissa menetelmissä stenttiä vai ei, vaikka stentin asettamisen vaikuttavuudesta 
onkin ristiriitaisia tuloksia (mm. Bosch ym. 1999, Greenberg ym. 2004). Joka 
tapauksessa Greenbergin ym. (2004) tutkimuksessa pallolaajennushoidon ensim-
mäisen hoitojakson sairaalakustannukset olivat $ 4 980. Tämän tutkimuksen en-
dovaskulaarisen hoidon kustannukset erikoissairaanhoidon osalta olivat 4 317 €. 
Tässä tutkimuksessa endovaskulaarisen hoitomenetelmän kustannuksiin sisältyi 
kuitenkin kaikki potilaiden hoitojaksot, eikä ainoastaan ensimmäinen osastohoito-
jakso, koska oli kiinnostuttu tarkastelemaan hoidon aiheuttamia kustannuksia 
kokonaisuudessaan, jolloin tulos ei ole täysin vertailukelpoinen.  

Sosiaalipalvelujen käyttö kaikkien tämän tutkimuksen osallistuneiden kohdal-
la oli yllättävän vähäistä niin diagnosoinnin kuin varsinaisen hoidonkin aikana. 
Tämä tulos voi olla merkki siitä, että sairaus katkokävelyoireisten kohdalla ei 
ollut edennyt vielä niin pitkälle, että potilaiden olisi tarvinnut tukeutua koti- tai 
kuljetuspalveluihin. Voi olla, että pidempi seuranta-aika toisi esille laajemman 
kuvan sosiaalipalvelujen käytön kustannuksissa. Toisaalta voi olla, että potilaat 
halusivat säilyttää itsenäisyytensä ja yrittivät siksi kaikin tavoin selviytyä itsenäi-
sesti tai läheistensä tukemina.  

Suurimmalle osalle (62,1 %) tutkimukseen osallistuneista oli jo aiemmin 
diagnosoitu joku muu valtimonkovetustaudin muoto (yleisimmin sepelvaltimo-
tauti) ja heistä 56,2 %:lla oli jo vuoden ajan ennen tutkimuksen aloittamista ollut 
säännöllinen asetyylisalisyylihappo- tai klopidogreelilääkitys. Kaikille tutkimuk-
seen osallistuneille oli määrätty asetyylisalisyylihappovalmiste käyttöön ensim-
mäisen ateroskleroottisen sairauden tai alaraajojen valtimon-kovettumistaudin 
diagnoosin varmistuttua, mutta vuoden päästä ylimääräisellä käyntikerralla tapah-
tuneissa haastatteluissa ilmeni, että kaikki eivät olleet ottaneet sitä käyttöön sään-
nöllisenä lääkityksenä. Osa tutkimukseen osallistuneista ei käyttänyt asetyylisali-
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syylihappo- tai klopidogreelilääkitystä, koska heillä oli käytössä veren hyytymistä 
hidastava varfariinivalmiste (esim. Marevan®), ja se oli aiemmin määrätty heille 
sydämen rytmihäiriöstä aiheutuvan veritulppariskin ennaltaehkäisyyn, jolloin sitä 
ei sisällytetty lääkekustannuksiin.  

Konservatiivisesti hoidettujen lääkekustannukset nousivat merkitsevästi ja 
olivat hoidon aikana keskimäärin 21 €. Yhä useampi konservatiivisesti hoidettu 
otti siis käyttöön asetyylisalisyylihappo- tai klipidogreelivalmisteen hoidon edet-
tyä, mutta silti vielä 20,8 % potilaista ei niitä käyttänyt. Invasiviisesti hoidetuista 
useampi käytti lääkitystä kuin konservatiivisesti hoidetuista. Kirurgisesti hoidettu-
jen lääkekustannukset nousivat merkitsevästi ja 87,5 % heistä käytti lääkkeitä 
hoidon jälkeen. Myös endovaskulaarisesti hoidetuista 88,2 % käytti lääkkeitä 
hoidon jälkeen. Margolis ym. (2005) esittävät tutkimuksensa perusteella, että 
lääkehoidon käyttö voi alaraajojen valtimonkovetustaudin hoidossa olla alikäytet-
tyä, koska heidän tutkimuksensa perusteella lääkehoidon kustannukset olivat vain 
10,2 % vuosittaisista kokonaiskustannuksista yhtä potilasta kohden. Toisaalta on 
raportoitu (Heikkilä ym. 2005), että merkittävimmät kustannusten nousua aiheutta-
vat tekijät ovat kokonaan terveydenhuollon oman prosessin ulkopuolella. Lääkkeisiin 
käytetty rahamäärä kasvoi Suomessa 1990-luvun aikana reaaliarvoltaan yli 1,8-
kertaiseksi, ja sen osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista nousi runsaasta 9 
prosentista lähes 16 prosenttiin. Toisaalta lisääntynyt lääkkeiden käyttö on vain esi-
merkki laajemmasta lääketieteellisen teknologian aiheuttamasta kustannuspaineesta. 
Tässä tutkimuksessa eri hoitomenetelmien lääkekustannukset vaihtelivat 21 eu-
rosta 58 euroon, jolloin ne olivat hoidon aiheuttamista suorista kustannuksista 
vain 0,4–3 % yhtä potilasta kohden.  

Tässä tutkimuksessa hoitomenetelmien kustannusten arviointi suoritettiin yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta, jolloin otettiin huomioon kaikille osapuolille 
hoidosta aiheutuneet kustannukset. Tällöin arvonlisävero on siirtoerä, joka ei 
vaikuta terveysohjelmasta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin, eikä sitä tule ottaa 
mukaan kustannuksiin (Gold 1996, Hujanen 2003). Myös niin sanotut tulonsiirrot, 
joihin ei liity välitöntä voimavarojen kulutusta, eivät ole yhteiskunnan kannalta 
kustannuksia vaan siirtoeriä (sairausvakuutuskorvaukset, eläkkeet, sairaus-, työt-
tömyys- ja vanhempainpäivärahat sekä välilliset ja välittömät verot), eikä niitä 
sisällytetä kustannuksiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta tapahtuvassa kustan-
nusten arvioinnissa (Hujanen 2003). Niin sanotuista tuottavuuskustannuksista 
huomioitiin potilaan poissaolot työstä sairauden hoidon vuoksi ja siten ansionme-
netykset. Koska valtaosa (81,7 %) tutkimukseen osallistuneista oli eläkkeellä, ei 
niin sanottuja tuottavuuskustannuksia otettu huomioon tässä tutkimuksessa (esim. 
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uudelleen koulutus, ammatinvaihto jne.). Alaraajojen valtimonkovetustaudin 
johdosta tutkimukseen osallistujista ei kukaan ollut joutunut vaihtamaan asunto-
muotoa tai tekemään taudista johtuvia muutoksia asuntoonsa (lämmitys tai kor-
jaukset). 

9.2.1 Tulosten merkitys ja haasteet alaraajojen 
valtimonkovetustaudin hoidolle, hoitotieteelle sekä 
jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus tuotti triangulaation avulla laajan ja kokonaisvaltaisen kuvan 
alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvästä elämänlaa-
dusta, potilaiden kokemuksista elämästä sairauden kanssa ja hoitomenetelmien 
kustannuksista ennen ja jälkeen hoitojen. Triangulaation käyttö on aikaa ja resurs-
seja vaativa tapa tehdä tutkimusta, mutta se antoi tilaisuuden monipuolistaa ja 
syventää tutkimuskohteesta saatavaa tietoa. Tutkimuksessa tuotettua uutta tietoa 
voidaan hyödyntää monitieteisesti sekä monialaisesti ja erityisesti alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä sekä 
hoitotyön perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Tutkimus osoitti, että alaraajojen valtimonkovetustautiin sairastuneiden elämä 
oli fyysisesti rajoittunutta ja heillä oli myös ongelmia kivun ulottuvuudella. Li-
säksi keski-ikäisillä miehillä oli ongelmia tarmokkuudessa, unessa, tunnereakti-
oissa ja he olivat sosiaalisesti eristäytyneempiä kuin normaaliväestön miehet. 
Alaraajojen valtimonkovetustauti aiheuttaa siis monenlaisia ongelmia potilaiden 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja elämään yleensä. Sen vuoksi on tärkeää, 
että terveydenhuollon ammattilaisilla on ymmärrys alaraajojen valtimon-
kovettumistaudista, sen kehittymisestä, riskitekijöistä ja vaikutuksista yksilön 
elämään, jotta potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ja eloonjäämis-
ennustetta voidaan parantaa niin laadullisesti kuin määrällisestikin.  

Tutkimus osoitti muun muassa, että sosiaalisen tuen ja liikunnan puutteella 
oli yhteys potilaiden huonontuneeseen terveyteen liittyvään elämälaatuun. Ter-
veydenhuollon ammattilaisten tulisi kiinnittää erityistä huomiota ateroskleroottis-
ta sairautta sairastavien kuntoutusohjelmien kehittämiseen. Kuntoutuksen avulla 
voidaan ehkäistä potilaita joutumasta ongelmien kehään. Potilaiden tulisi saada 
ajantasalla olevaa tietoa sairaudesta, sen riskitekijöistä ja hoidoista, kuten esimer-
kiksi säännöllisestä liikkumisesta ja sen vaikutuksista sairauteen.  

Tässä tutkimuksessa alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien tervey-
teen liittyvässä elämänlaadussa ei tapahtunut huonontumista minkään hoitomene-
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telmän jälkeen, mutta erityisesti kirurginen hoito antoi vähintään vuoden ajalle 
hyvän elämänlaadun alaraajojen valtimonkovetustautia sairastaville potilaille. 
Tarve keskittyä alaraajojen valtimonkovetustaudin ehkäisyyn ja hoitoon tulee 
lisääntymään edelleen tulevaisuudessa, koska kansalaiset ovat entistä iäkkäämpiä 
ja krooniset sairaudet lisääntyvät. Terveyskeskusten ja sairaaloiden hoitotyön 
ammattilaisten osaamista tulisi käyttää tehokkaammin hyväksi. Potilaille tulisi 
perustaa systemaattisesti seurattuja kuntoutusryhmiä ja tukiryhmiä, jotta hoitome-
netelmien jälkeen saavutetut parantuneet kliiniset tulokset ja terveyteen liittyvä 
elämänlaatu voitaisiin säilyttää yhä pidempään. Hoitotyön ammattilaisten on 
tällöin mahdollisuus kokonaisvaltaisemmin antaa tietoa, ohjata, motivoida ja 
tukea niin alaraajojen valtimonkovetustautiin kuin muihinkin ateroskleroottisiin 
sairauksiin sairastuneita.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat muun muassa, että konservatiivisesti hoidet-
tujen potilaiden tupakointi lisääntyi. Myös elämäntapojen muuttaminen koettiin 
erittäin vaikeaksi ja potilaat kokivat pystymättömyyttä sekä toivottomuutta asian 
suhteen Koska kysymyksessä on progredioiva systeemisairaus, tulee terveyden-
huoltoalan henkilöstön ottaa kantaa potilaan elämäntapoihin, oli alaraajojen val-
timonkovetustaudin hoito mikä tahansa. Hoitoketjujen vahvistamiseksi tulisi 
kaikille ateroskleroottisia sairauksia sairastaville kehittää yhteinen katkeamatto-
man hoitopolun malli, jossa yksilö liikkuisi sujuvasti, olkoonpa hänellä sitten 
alaraajojen, sydämen tai kaulan alueen valtimonkovettumatauti. Erikoissairaan-
hoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen toimiminen yhteen on ensiarvoi-
sen tärkeää, mutta myös vertaistuen tuomaa kokemustietoa tulisi vahvistaa enti-
sestään. Parhaimmillaan terveydenhuollon ammattilaisten ja erilaisten yhdistysten 
tuki tuo potilaalle tietoa ja turvaa, kun sairastuminen aiheuttaa elämänmuutoksen.  

Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
olivat avuttomia ja tietämättömiä tekemään päätöksiä hoidosta. Potilaat myös 
kokivat epätietoisuutta, koska heillä ei ollut tarpeeksi tietoa mahdollisista elämän-
tapojen muutoksesta, joiden avulla taudin kulkua voisi estää. Potilaat toivat myös 
esille jatkohoitoon liittyviä epävarmuuksia ja tietämättömyyttä. Potilas on oman 
tilansa paras asiantuntija, mutta terveydenhuollon ammattilaisten tulisi varmistaa, 
että potilas saa riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoitomenetelmistä, ja että 
tieto on annettu ymmärrettävällä tavalla. Tutkimusta eri ateroskleroottisia sairauk-
sia sairastavien elämänlaadusta sekä siitä aiheutuneista kustannuksista ja niiden 
vertailua toisiinsa tulisi lisätä tukemaan terveydenhuollon päätöksentekoa.  

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on tärkeä terveyttä kuvaava indikaattori, joka 
on saamassa yhä merkittävämmän aseman verrattuna muihin terveys-
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indikaattoreihin kuten työkykyisyys, lääkkeiden käyttömäärä, invaliditeetin aste, 
palvelujen tarve ja käyttö sekä kuolleisuus. Elämänlaatumittareiden käyttäminen 
osana kliinistä työtä antaa mahdollisuuden huomioida potilaan omia arvioita 
tautinsa hoidosta, ja se tuo esille sellaisia asioita, joita ei voi todeta tavallisilla 
kliinisillä tutkimuksilla. Terveysongelmia voidaan arvioida sen perusteella, mil-
lainen yhteys niillä on potilaan elämänlaatuun. Terveyteen liittyvä elämänlaatu 
tunnistetaan käsitteenä, joka edustaa yksilön vastetta sairauden fyysisiin, henki-
siin ja sosiaalisiin vaikutuksiin jokapäiväisessä elämässä.  

Perinteisesti elämänlaatumittareita on käytetty osana taloudellista arviointia. 
Tässä tutkimuksessa käytetyt yleiset NHP- ja 15D-mittarit todettiin riittävän luo-
tettaviksi ja herkiksi havaitsemaan hoidon aiheuttamia muutoksia alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden terveyteen liittyvässä elämänlaadus-
sa, joten niitä voidaan käyttää verrattaessa eri sairauksien aiheuttamia rasituksia 
keskenään. Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen on hyvä keino saada 
selville potilaiden yksilöllisiä subjektiivisia reaktioita sairauteensa. Tämän vuoksi 
sen mittaamista käytännön hoitotyössä tulisi lisätä. Terveyteen liittyvän elämän-
laadun mittaamisen kautta terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat tehokkaam-
min tunnistaa ne alueet ja ulottuvuudet alaraajojen valtimonkovetustautia sairas-
tavien potilaiden terveyteen liittyvässä elämänlaadussa, jotka tarvitsevat enem-
män huomiota ja lisäksi tunnistaa ne potilaat, joilla on kokonaisuudessaan paljon 
ongelmia ja tarvitsevat siksi muita enemmän hoitohenkilökunnalta tietoa, tukea ja 
kannustusta. 

Yksi tämän tutkimuksen vahvuus oli triangulaation käyttö, mikä mahdollisti 
laajan ja kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamisen siitä, miten alaraajojen val-
timonkovetustauti ja sen hoidot vaikuttavat yksilön elämään. Yksistään elämän-
laatumittareiden käyttö olisi antanut selvästi suppeamman käsityksen näistä vai-
kutuksista. Tutkimuksessa käytetyistä elämänlaatumittareista puuttui sellaisia 
ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi hengellisyys, joilla voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia yksilön elämään ja sairauksista toipumiseen.  

Tutkimus osoitti, että vaikka sairaus on sama, eri hoitomenetelmillä hoidetuil-
la potilailla on osin samanlaisia, osin erilaisia kokemuksia elämästä sairauden 
kanssa hoidon jälkeen. Potilaat joutuivat kamppailemaan taudin vaikutusten kans-
sa hoitomenetelmien jälkeen. Erityisesti konservatiivisesti hoidetut kokivat mo-
nenlaisia pelkoja, menetyksiä ja epätietoisuutta. Joka tapauksessa vuoden kuluttua 
hoidoista potilaat tavoittelivat tasapainoista elämää ja käyttivät sisäisiä voimava-
roja. Sisäiset voimavarat antoivat potilaille voimaa sopeutua sairauteen ja toipua 
hoidoista. Tutkittaessa alaraajojen valtimon-kovettumistaudin vaikutuksia elä-
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mään kvalitatiiviset menetelmät usein laiminlyödään, vaikka esimerkiksi haastat-
telu on tehokas menetelmä ja tuo esille monipuolisen kuvan potilaiden kokemuk-
sista. Tarvitaan enemmän tutkimuksia potilaiden ja heidän omaistensa kokemuk-
sista elämästä alaraajojen valtimonkovetustaudin kanssa ennen ja jälkeen hoito-
menetelmien, jotta saavutetaan entistä syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi käsi-
tys siitä, kuinka tauti vaikuttaa potilaiden ja heidän omaistensa elämään. Myös 
kuntoutuksen vaikutuksia alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien potilai-
den elämään tulisi tutkia.  

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu sitä, miten potilaiden kokemilla stressaavilla 
elämänkokemuksilla oli yhteyttä potilaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun. 
Muiden ateroskleroottista sairautta sairastavien kohdalla niillä on todettu (Lukka-
rinen 1999, Kattainen 2004) olevan merkitystä potilaiden kokemaan terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun sairauden lisäksi. Jatkossa potilaiden traumaattiset ja 
stressaavat elämänkokemukset tulisi huomioida.  

On oleellista, että terveydenhuollossa tunnistetaan eri hoitomenetelmien kus-
tannuksia ja vaikutuksia nykyaikana, kun terveydenhuollon menot kasvavat; 
hoidettavia tulee olemaan tulevaisuudessa entistä enemmän ja hoitohenkilöstöä 
taas entistä vähemmän. Näihin haasteisiin vastatakseen useat kunnat ja kaupungit 
ovat uudistamassa toimintarakenteitaan ja luomassa kilpailuun perustuvia palvelu-
markkinoita. Ne myös tavoittelevat asiakkaille lisää valinnanmahdollisuuksia, laa-
dukkaita ja yksilöllisiä palveluita. Terveydenhuollon johtamis- ja ohjausjärjestelmiä 
pyritään mukauttamaan yritysmaailmasta nousevien mallien mukaisiksi. Pelkkä tuot-
tavuuden kehittäminen ei tule kuitenkaan koskaan riittämään tehokkaan ja taloudelli-
sesti kestävän terveydenhuollon varmistamiseksi. Sen sijaan, että tuotantoprosessia 
hiotaan yhä tuottavammaksi, on voimavaroja kyettävä suuntaamaan vaikuttaviin 
hoitomuotoihin. Tulevaisuudessa yhä suurempaa huomiota tullaan kiinnittämään 
tehokkuuteen eli tuotetun terveyshyödyn ja sen vaatimien voimavarojen väliseen 
suhteeseen (Heikkilä ym. 2005). 

Markkinoiden ja kilpailun kehittyminen siirtää ihmisten välistä vuorovaiku-
tusta valtasuhteista asiakassuhteisiin. Asiakaskeskeisyyden lisäksi lisääntyy samalla 
myös sekä terveydenhuollon tehokkuus, ohjaus että yksilön vapaus ja vastuu au-
tonomisena toimijana. Asiakaskeskeisyys ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa 
tarvitsee tuekseen sellaisia palvelutuotantoon liittyviä uudistuksia, joilla on vahva 
yhteys ihmisten mieltymyksiin eri vaihtoehtojen suhteen (Lillrank & Haukkapää-
Haara 2006). Potilaan subjektiivisista arvioinneista ja tarpeista lähdettäessä pääs-
tään entistä parempaan palveluun alempaa matalimmilla kustannuksilla, jolloin 
myös terveydenhuollon tehokkuus paranee.  
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Voimavarojen siirtäminen tehottomista hoitomenetelmistä vaikuttavampiin on 
terveydenhuollon tulevaisuuden haaste. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten tulisi 
tiedostaa, mistä kaikesta eri hoitomenetelmien kustannukset koostuvat ja mitkä 
ovat niiden vaikutukset. Hoitotyön perus- ja täydennys-koulutuksessa tulisi ottaa 
huomioon terveystaloudellisen arvioinnin osuus opetuksessa. Terveystalouteen 
liittyvien opintojen sisällyttäminen erityisesti ammattikorkeakoulun ylempiin 
tutkintoihin on tarkoituksemukaista, jotta tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset kykenevät arvioimaan eri hoitojen ja palvelujen kustannuksia ja 
vaikuttavuutta. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuvailemaan hoitoa edeltäviä, diagnosointiin 
liittyneitä kustannuksia ja varsinaisia alaraajojen valtimonkovetustautia sairasta-
vien eri hoitomenetelmien kustannuksia, mutta kustannusten suhteuttaminen 
vaikutuksiin on huomattavasti vaikeampaa ja usein laiminlyöty tutkimuskohde. 
Kustannus-utiliteettianalyysi (KUA) on KVA:n erikoistapaus, jota nykyisin suosi-
tellaan terveydenhuollon menetelmien arviointiin. Se perustuu oletukseen, että 
terveydenhuollon keskeiset tavoitteet ovat pitää ihmisiä hengissä mahdollisimman 
pitkään ja parantaa heidän terveyteen liittyvää elämänlaatuaan. Muutos elämän 
pituudessa ja laadussa otetaan KUA:ssa huomioon ja nämä muutokset yhdistetään 
yhdeksi mittaluvuksi painottamalla elämän pituutta sen arvioidulla laadulla. Vai-
kuttavuutta voidaan siis mitata laatupainotettujen lisäelinvuosien eli QALYjen 
muutoksella (quality-adjusted life years gained). QALYa pidetään nykyisin ter-
veydenhuollon vaikuttavuuden parhaana mittarina. (Sintonen 2007). Tätä tutki-
musta on jatkettu arvioimalla kustannuksia suhteessa vaikutuksiin käyttämällä 
KUA:aa. Tutkimuksen tulokset tullaan raportoimaan toisessa yhteydessä.  

Olisi myös tarkoituksenmukaista selvittää eri hoitojen kustannus-
vaikuttavuutta pidemmällä seuranta-ajalla, jolloin potilaiden terveys- ja sosioeko-
nomiseen tilanteeseen saattaisi tulla enemmän muutoksia. Kustannusvaikuttavuut-
ta olisi hyvä myös vertailla eri ateroskleroottista sairautta sairastavien potilaiden 
ryhmissä, jolloin saataisiin kokonaisvaltaisempi käsitys ateroskleroottisista saira-
uksista yleensä ja niiden vaikutuksista ihmisen elämään ja suhteutettuna kustan-
nuksiin.  

9.2.2 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: Ter-
veyteen liittyvä elämänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi kaikilla 
NHP-mittarin ulottuvuuksilla miesten ikäryhmässä 55–74 kuin vastaavanikäisten 
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normaaliväestön miesten. Terveyteen liittyvä elämänlaatu oli myös selvästi huo-
nompi nuorimman ikäryhmän miehillä kivun ja liikkumisen ulottuvuuksilla ja 
lisäksi vanhimmassa ikäryhmässä myös tarmokkuuden ulottuvuudella. Naisten 
terveyteen liittyvä elämänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompaa kuin 
vastaavan-ikäisten normaaliväestön naisten kivun ulottuvuudella ikäryhmässä 65–
74 vuotta. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavilla oli tilastollisesti merkit-
sevästi huonompi terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin normaaliväestöllä myös 
15D-mittarilla. 

Mies sukupuoli, liikunnan puute, eläkkeellä olo, lyhyt oireeton katkokävely-
matka, huonoksi koettu terveydentila, ongelmat kotona selviytymisessä ja sairau-
den hoidossa sekä sukupuolielämässä olivat taustatekijöistä korostuneimmin 
yhteydessä osallistujien terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Niillä potilailla, 
jotka eivät harrastaneet säännöllisesti liikuntaa, oli myös ongelmia energisyydessä, 
kivussa, liikkumisessa, sekä psyykkisessä ja sosiaalisessa elämässä.  

Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvilla oli muita enemmän ongelmia liikkumi-
sessa. Ne, joilla oli ongelmia terveyteen liittyvässä elämänlaadussa yleisesti ja 
lähes kaikilla ulottuvuuksilla, kokivat myös terveydentilansa huonommaksi kuin 
muut, kokivat ongelmia sairautensa hoitamisessa ja kotona selviytymisessä ja 
tarvisivat muita enemmän henkilökohtaista hoitajaa.  

Minkään hoitomenetelmän jälkeen ei tapahtunut terveyteen liittyvän elämän-
laadun huonontumista vuoden seurannassa. Konservatiivisesti hoidettujen tervey-
teen liittyvä elämänlaatu parantui unen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Oiree-
ton katkokävelymatka pidentyi, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
ABI:ssa ei tapahtunut muutosta konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla. 
Suurin osa tämän tutkimuksen konservatiivisesti hoidetuista potilaista harrasti 
liikuntaa säännöllisesti. Voi olla, että tämän tutkimuksen potilaiden kohdalla lii-
kunnan kesto oli liian lyhyt, jolloin sillä ei ollut suuria vaikutuksia potilailta mi-
tattuihin kliinisiin tuloksiin. Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kivun ko-
kemisessa ja liikkumisessa ei tapahtunut muutosta parempaan. Myös tupakointi 
lisääntyi.  

Endovaskulaarisilla toimenpiteillä hoidettujen potilaiden katkokävelymatka ja 
ABI-indeksit parantuivat merkitsevästi ja ABI:en ero oli myös kliinisesti merkit-
tävä. Endovaskulaarinen hoito ja siihen tarvittaessa liitetty stenttaus paransivat 
potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 
ominaisuuksia mittaavilla ulottuvuuksilla. Yllättävää oli kuitenkin se, ettei kivun 
määrässä ja liikkumisessa tapahtunut merkittävää parantumista NHP-mittarilla 
mitattuna. Myös efektikoon-arvot olivat endovaskulaarisen hoidon osalta kum-
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mankin mittarin kohdalla pieniä tai kohtalaisia kivun, liikkumisen, unen ulottu-
vuuksilla sekä 15D- mittarin kokonaisindeksissä.  

Kirurgisesti hoidetut potilaat pystyivät kävelemään kivuttomasti ainakin viisi 
kilometriä vuoden kuluttua hoitomenetelmästä. Myös ABI-indeksit parantuivat 
merkitsevästi ja ero oli myös kliinisesti merkittävä. Kirurginen hoitomenetelmä 
antaa potilaille vähintään vuoden ajalle hyvän terveyteen liittyvän elämänlaadun, 
koska siinä oli tapahtunut merkittävä parantuminen erityisesti kivussa ja liikkumi-
sessa sekä 15D- mittarin kokonaisindeksissä. Parantumista tapahtui unen laadussa 
ja psyykkisiä sekä sosiaalisia ominaisuuksia mittaavissa ulottuvuuksissa. Tätä 
tulosta tukevat myös suuret efektikoon-arvot lähes kaikilla NHP- ja 15D-
mittareiden ulottuvuuksilla kirurgisen hoitomenetelmän kohdalla. Efektikoon-
arvot olivat kuitenkin pieniä tai kohtalaisia psyykkisillä ulottuvuuksilla sekä unen 
ulottuvuuksilla riippuen terveyteen liittyvästä elämänlaatumittarista. Tämä tulos 
voi johtua osaltaan siitä, että kirurgisesti hoidetut potilaat parantuvat hitaammin 
kuin muut ja toipuminen saattoi edelleen vaikuttaa uneen ja tunteisiin.  

Potilaat kokivat, että heidän täytyi edelleen jatkaa taudin kanssa kamppailua 
vielä hoidon jälkeenkin. Potilaiden pelkääminen liittyi ahdistaviin ajatuksiin tule-
vaisuudesta. Potilaat kokivat, että kuolema oli luonnollinen tapahtuma elämässä, 
mutta oman elämänhallinan menettäminen ja joutuminen toisten hoidettavaksi oli 
suurin pelon aihe. Erityisesti konservatiivisesti hoidetut potilaat kokivat sairauden 
aiheuttamia fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudelliseen toimeentuloon liitty-
viä menetyksiä elämässään. Potilaat kokivat pettymyksenä sen, että heidän sai-
rauttaan ei hoidettu ja he joutuivat kärsimään kivusta ja rajoittuneesta elämästä. 
Osa potilaista koki, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset olivat avuttomia ja 
tietämättömiä tekemään päätöksiä hoidosta. Potilaat kokivat epätietoisuutta, kos-
ka heillä ei ollut tarpeeksi tietoa mahdollisista elämäntapojen muutoksesta, joiden 
avulla taudin kulkua voisi estää. Omien elämäntapojen muuttaminen koettiin 
erittäin vaikeaksi, ja potilaat kokivat pystymättömyyttä sekä toivottomuutta asian 
suhteen. Endovaskulaarisesti ja kirurgisesti hoidetut potilaat toivat esille jatkohoi-
toon liittyviä epävarmuuksia ja tietämättömyyttä. He halusivat tukea, ohjausta ja 
neuvontaa. 

Kuitenkin vuoden kuluttua hoitomenetelmistä suurin osa potilaista koki, että 
he olivat saavuttaneet tasapainon elämäänsä sairauteen sopeutumisen kautta. He 
elivät hetkessä ilman suuria suunnitelmia ja nauttivat pienistä elämän iloista. 
Sisäisten voimavarojen käyttö korostui. Potilaat tunsivat sisäistä voimantunnetta 
ja olivat toiveikkaita suhteessa tulevaisuuteen. He halusivat nähdä tulevaisuutensa 
positiivisena, eivätkä halunneet antaa periksi, vaan ponnistella säilyyttääkseen 
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kykynsä suoriutua arkipäivän askareista ja iloitakseen elämästään. Sisäisten voi-
mavarojen käyttö tuli esille tässä tutkimuksessa myös endovaskulaarisesti ja ki-
rurgisesti hoidettujen kohdalla hengellisyyden kokemisen näkökulmasta. He kiit-
tivät Jumalaa siitä, että olivat saaneet hyvän elämän ja lisäaikaa elää suhteellisen 
terveenä. Myös sairaalan hoitohenkilökunta sai kiitosta. 

Konservatiivisen hoitomenetelmän kohdalla suurimman kustannuserän alku-
vaiheessa, ennen hoitoa, muodostivat erikoissairaanhoidon kustannukset. Ne 
jakautuivat polikliinisen ja osastohoidon aiheuttamiin kustannuksiin. Kaikille 
potilaille tehtiin alkuvaiheessa varjoainekuvaus taudin diagnosoimiseksi. Voidaan 
katsoa, että siitä muodostuivat alkuvaiheen erikoissairaanhoidon kustannukset. 
Myös endovaskulaarisen ja kirurgisen hoitomenetelmän alkuvaiheen erikoissai-
raanhoidon kustannuksiksi muodostuivat diagnosoinnin kustannukset. Nämä 
diagnosointivaiheen terveydenhuollon välittömät kustannukset olivat konservatii-
visesti hoidetuilla 1 344 € ja nousivat 1 625 euroon kun välittömät muut kuin 
terveydenhuollon kustannukset huomioitiin. Endovaskulaarisen hoitomenetelmän 
osalta ne olivat 1 264 € ja nousivat 1 522 euroon kun välittömät muut kuin ter-
veydenhuollon kustannukset huomioitiin. Kirurgisen hoitomenetelmän osalta ne 
olivat 1 450 € ja nousivat 1 879 euroon kun välittömät muut kuin terveydenhuol-
lon kustannukset huomioitiin. 

Konservatiivisen hoitomenetelmän suorat ja välittömät terveydenhuollon kus-
tannukset vähenivät tilastollisesti merkitsevästi diagnosointivaiheen jälkeen. 
Toisin sanoen potilaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö väheni 
merkitsevästi hoidon aikana. Endovaskulaarisen hoidon aiheuttamat suorat kus-
tannukset olivat 4 579 € ja terveydenhuollon välittömät kustannukset olivat 
4 313 €. Ne nousivat tilastollisesti merkitsevästi diagnosointivaiheen jälkeen ja 
suurimman summan niistä muodostivat erikoissairaanhoidon kustannukset. Endo-
vaskulaarisen hoidon erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 4 317 €, josta 
osastohoidon osuus oli 3 919 €. Kirurgisen hoidon aiheuttamat suorat kustannuk-
set olivat 5 608 € ja terveydenhuollon välittömät kustannukset olivat 5 301 €. Ne 
nousivat tilastollisesti merkitsevästi diagnosointivaiheen jälkeen ja niistä suurim-
man summan muodostivat erikoissairaanhoidon kustannukset. Kirurgisen hoidon 
erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 5 107 € ja siitä osastohoidon osuus oli 
4 678 €. 

Sosiaalipalvelujen käyttö kaikkien tämän tutkimuksen osallistuneiden kohdal-
la oli vähäistä niin diagnosointivaiheessa kuin hoitomenetelmien jälkeen. 

Konservatiivisesti hoidettujen lääkekustannukset nousivat merkitsevästi ja 
olivat vuosi hoidon jälkeen keskimäärin 21 €. Yhä useampi konservatiivisesti 
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hoidettu otti siis käyttöön asetyylisalisyylihappo- tai klipidogreelivalmisteen 
hoidon edettyä, mutta silti vielä 20,8 % potilaista ei käyttänyt lääkkeitä. Invasivii-
sesti hoidetuista useampi käytti lääkitystä kuin konservatiivisesti hoidetuista. 
Kirurgisesti hoidettujen lääkekustannukset nousivat merkitsevästi ja 87,5 % heistä 
käytti lääkkeitä hoidon jälkeen. Myös endovaskulaarisesti hoidetuista 88,2 % 
käytti lääkkeitä hoidon jälkeen.  
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Liite 1 Taustatietolomake (alkuvaiheessa täytetty) 
Tiedonkeruulomake 
Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien elämänlaatu ja kuntoutuminen 
sekä hoitomenetelmien kustannukset 
Täytetään sairauskertomusten perusteella sekä haastattelemalla potilasta 
Ympyröikää seuraavista kysymyksistä se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa Teidän 
tilannettanne. Jos kysymyksessä on annettu tyhjä tila, niin kirjoittakaa vastaus 
siihen. 
TAUSTATIEDOT 
1. Nimi, ht. (tarra), osoite, puh.: 
__________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________ 
Dg ja 
Tp:______________________________________________________________ 
2. Syntymäpaikka:______________________________ 
3. Siviilisääty:  

1. naimaton 
                         2. avoliitossa 
                         3. avioliitossa 
                         4. eronnut 
                         5. leski 
4. Lasten lukumäärä:______________ 
5. Koulutus: _____________________________________________________ 
6. Ammatti, jos olette eläkkeellä, entinen ammatti: 
____________________________________ 
7. Oletteko tällä hetkellä:  

1. kokopäivätyössä 
                         2. osa-aikatyössä 
                         3. työtön tai lomautettu 
                         4. kotiäiti (koti-isä) 
                         5. opiskelija 
                         6. sairaslomalla 
                         7. sairaseläkkeellä 
                         8. vanhuuseläkkeellä 
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9. Jos olette työssä, saatteko alaraajavaltimokovettumataudista johtuvaa sosiaalis-
ta tukea: 
                        1. en 
                        2. kyllä, mitä ja kuinka paljon?___________________________ 

 
10. Jos olette eläkkeellä, mikä on eläkkeelle jäämisenne syy: 

1. sepelvaltimotauti 
2. aivoverenkiertohäiriö 
3. alaraajojen valtimokovettumatauti 
4. muu sairaus, mikä___________________________________ 
5. muu syy, mikä______________________________________ 

 
11. Milloin olette jääneet eläkkeelle: 
_____________________________________________ 
12. Saatteko eläkkeen lisäksi alaraajojen valtimokovettumataudista johtuvaa sosi-
aalista tukea: 

1. en 
2. kyllä, mitä ja kuinka paljon___________________________ 

____________________________________________________ 
LÄÄKETIETEELLISET TAUDIN VAIKEUSASTETTA KUVAAVAT 
MUUTTUJAT 
13. Alaraajojen valtimokovettumataudin toteamisvuosi______________ 
14. Ilmenikö alaraajojen valtimokovettumatauti  

1. äkillisesti 
                         2. vähitellen 
15. Perinnölliset seikat (sukuanamneesi: isä, äiti, sisarukset): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________ 
16. Pituus:_________ Paino:___________ BMI:____________ 
17. Aikaisemmin sairastettu valtimokovettumataudin muoto: 

1. sepelvaltimotauti 
2. aivoverenkiertohäiriö 
3. muu, mikä_________________________________________ 

18.ABI-indeksi: 
___________________________________________________________ 
19.Alaraajojen varjoainekuvauslöydös: 
_____________________________________________ 
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20. Kävelymatkan pituus (ilman oireita): 
____________________________________________ 
21. Totaali kolesteroli:______________LDL/ HDL:________________ 
23. Lääkitys :__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________ 
24. Muut sairaudet:_________________________________________________________ 
TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT MUUTTUJAT 
25. Tupakoitteko: 

1. en 
2. kyllä, minkä verran /pv:______________________________ 
3. olen ollut tupakoimatta, kauanko_______________________ 

26. Harrastatteko liikuntaa: 
1. en 
2. kyllä, millaista______________________________________ 
ja miten usein_______________________________________ 

27. Käytättekö alkoholia: 
1. en 
2. kyllä, miten usein ja paljonko__________________________ 

_____________________________________________________ 
28. Millainen on tavanomainen ruokavalionne (rasvaton ruokavalio / vähäkoleste-
rolinen): 
_________________________________________________________________
________________________________________ 
29. Muuta mainittavaa: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
YHTEISKUNNALLISTA JA TALOUDELLISTA TILANNETTA KUVAAVAT 
MUUTTUJAT 
30. Oletteko alaraajojen valtimokovettumataudin johdosta joutunut vaihtamaan 
ammattia, työpaikkaa tai työtehtäviä: 

1. en mitään edellä olevista 
2. olen vaihtanut ammattia 
3. olen vaihtanut työpaikkaa 
4. olen vaihtanut työtehtäviä 

31. Oletteko ollut uudelleenkoulutuksessa (tai lisä-) alaraajojen valtimokovettu-
mataudin johdosta: 

1. en 
2. kyllä,________kk_________v 
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32. Onko mahdollinen työpaikan vaihto vaikuttanut tuloihinne: 
1. ei ole vaikuttanut 
2. on lisännyt tulojani (_______%) 
3. on alentanut tulojani (_______%) 

33. Miten selviätte nykyisistä työtehtävistänne: 
1. erittäin hyvin 
2. hyvin 
3. kohtalaisesti 
4. melko huonosti 
5. erittäin huonosti 
6. en ole mukana työelämässä 

34. Jos olette sairaslomalla, onko syynä: 
1. alaraajojen valtimokovettumatauti 
2. valtimokovettumatautiin liittyvä, mikä___________________ 
3. muu, mikä_________________________________________ 

35. Milloin sairaslomanne on alkanut:_____.______.______ 
  
36. Kuinka suuret ovat bruttotulonne kuukaudessa:_________________mk 
37. Ovatko tulonne pysyneet samana vai muuttuneet viimeisen vuoden aikana: 

1. pysyneet samana 
2. kasvaneet 
3. laskeneet 

38. Mikä on asuinkuntanne: 
___________________________________________________ 
39. Asutteko: 

1. omistusasunnossa 
2. vuokra-asunnossa 
3. palveluasunnossa 
4. aitoksessa 
5. muuten, miten____________________________________ 

40. Millainen on asuntonne: 
1. omakotitalo 
2. rivitalo- tai paritaloasunto 
3. kerrostaloasunto 

41. Millainen lämmitys asunnossanne on: 
1. sähkölämmitys 
2. keskuslämmitys 
3. jokin muu, mikä_____________________________________ 
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42. Miten mielestänne selviydytte asunnossanne: 
1. hyvin 
2. melko hyvin 
3. kohtalaisesti 
4. melko huonosti 
5. erittäin huonosti 

43. Kuinka pitkä matka Teillä on Oulun yliopistolliseen sairaa-
laan:______________km 
44. Kuinka pitkä matka Teillä on lähimpään terveyskeskuk-
seen:________________km 
45. Kuinka monta kertaa olette alaraajojen valtimokovettumataudin johdosta 
käyttänyt seuraavia palveluja viimeisen vuoden aikana (Jos ette ole käyttäneet, 
merkitkää 0): 
terveyskeskuslääkärillä___________           kertaa 
sairaanhoitajalla/terv. hoitajalla__________ kertaa 
sairaalan poliklinikalla______________       kertaa 
työpaikan lääkärillä________________        kertaa 
yksityislääkärillä__________________         kertaa 
laboratoriossa_____________________        kertaa 
muualla, missä______________, _________kertaa 
46. Oletteko ollut osastohoidossa alaraajojen valtimokovettumataudin johdosta 
viimeisen vuoden aikana ennen toimenpidettä:  

1. en ole ollut 
                         2. kyllä, ____________päivää 
47. Oletteko tarvinnut kotisairaanhoidon palveluja alaraajavaltimokovettumatau-
din johdosta viimeisen vuoden aikana ennen toimenpidettä: 

1. en ole tarvinnut 
2. kyllä, viikottain______________päivää/viikko 
3. kyllä, kuukausittain_______________kertaa/kk 
4. kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

_________________________kertaa/vuosi 
48. Oletteko tarvinnut kotiavustajan/kodinhoitajan palveluja alaraajojen valtimo-
kovettumataudin johdosta viimeisen vuoden aikana ennen  toimenpidettä: 

1. en ole tarvinnut 
2. kyllä, päivittäin 
3. kyllä, viikottain______________kertaa/vko 
4. kyllä, kuukausittain_____________kertaa/kk 
5. kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

__________________________kertaa/vuosi 
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49. Oletteko käyttänyt joitain muita palveluja alaraajojen valtimokovettumataudin 
johdosta viimeisen vuoden aikana ennen toimenpidettä: 

1. en ole käyttänyt 
2. kyllä,       mitä palveluja, montako kertaa 

___________________         ________________ 
___________________         ________________ 
50. Oletteko saanut toiminta -tai fysioterapeuttista hoitoa alaraajojen valtimoko-
vettumataudin johdosta viimeisen vuoden aikana ennen toimenpidettä: 

1. en ole tarvinnut 
2. kyllä, olen saanut_________________kertaa/vuosi 
3. en ole saanut, mutta olisin tarvinnut, mitä ja milloin 

_________________________________________________________________
_________________________________________ 
51. Oletteko ollut sopeutumisvalmennuksessa alaraajojen valtimokovettumatau-
din johdosta viimeisen vuoden aikana ennen toimenpidettä: 

1. en ole tarvinnut 
2. olen ollut___________kertaa___________päivää 
3. en ole ollut, mutta olisin tarvinnut, mitä ja milloin 

_________________________________________________________________
_________________________________________ 
52. Tarvitsetteko apuvälineitä alaraajojen valtimokovettumataudin johdosta: 

1. en tarvitse 
2. kyllä, mitä______________________________________ 
___________________________________________________ 
mistä olette ne saaneet___________________________________ 
_____________________________________________________ 
niistä Teille aiheutuneet kustannukset__________________mk/kk 
  

53. Oletteko saaneet tarvitsemanne apuvälineet: 
1. kyllä 
2. en , mitä en saanut__________________________________ 

_____________________________________________________ 
54. Onko joku perheenjäsenistänne ollut poissa työstä Teidän alaraajojen valtimo-
kovettumataudin johdosta: 

1. ei ole ollut 
2.kyllä___________kertaa____________päivää 
perheenjäsenen ammatti__________________________________ 
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55. Estääkö alaraajojen valtimokovettumatauti Teitä käyttämästä julkisia liiken-
nevälineitä: 

1. ei estä 
2. kyllä 

56. Käytättekö kuljetuspalveluja: 
1. en 
2. kyllä, _________kertaa viikossa, ________kertaa kuukaudessa 

SOSIAALISTA TILANNETTA KUVAAVAT MUUTTUJAT 
57. Vaikeuttaako alaraajojen valtimokovettumatauti Teidän kanssakäymistänne 
muiden ihmisten kanssa:           

1. ei vaikeuta 
2.kyllä, miten__________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________ 
58. Vaikeuttaako alaraajojen valtimokovettumatauti Teitä hoitamasta käytännön 
kodinhoitoon liittyviä tehtäviä (kotitaloustyöt, ostokset jne): 

1. ei haittaa 
2. kyllä, haittaa_______________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________ 
59. Tarvitsetteko tällä hetkellä henkilökohtaista hoitajaa: 

1. en tarvitse 
2. kyllä, jatkuvasti 
3. kyllä, päivittäin 
4. kyllä, viikottain 
5. kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 

60. Hoitaja on:            
1. avio-/avopuoliso 

                         2. toinen vanhemmista  
3. lapsi tai lapsenlapsi 
4. muu lähisukulainen 
5. kotiavustaja, kotisairaanhoitaja 
6. palkattu hoitaja 
7. muu, kuka_____________________ 
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61. Millainen on osallistumisenne sosiaaliseen elämään (esim. osallistuminen 
yhdistystoimintaan, luottamustehtävät, matkustelut, kyläilyt): 

1. en osallistu 
2. osallistun, millaiseen________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________ 
kuinka usein_______________________________________ 
62.Mitä harrastatte: 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
63. Millainen on tällä hetkellä perhetilanteenne: 
______________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
64. Millainen on sukupuolielämänne: onko ongelmia? (suhde vaimoon/mieheen, 
pelot): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________ 
HOITOKOKEMUKSIA KUVAAVAT MUUTTUJAT 
65. Onko Teillä ollut ongelmia sairautenne hoitamisessa: 

1. ei  
2. kyllä, millaisia______________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________ 
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66. Oletteko saanut riittävästi sairautta koskevia tietoja, ohjausta ja neuvontaa: 
1. kyllä 
2. en, olisin halunnut saada enemmän tietoa_________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________ 
67. Miten odotatte toimenpiteen vaikuttavan: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
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Liite 2 Nottingham Health Profile -mittari 

NHP-TERVEYSPROFIILI 
Alla on lueteltu joitakin vaivoja, joita ihmisillä voi olla päivittäisessä elämässään. 
Käykää luettelo läpi ja merkitkää rasti kyllä -ruutuun kaikkien niiden vaivojen 
kohdalle, joita teillä tällä hetkellä on.  
Merkitkää rasti ei -ruutuun aina kun teillä ei ole kyseistä vaivaa.  
Olkaa hyvä ja vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Mikäli olette epävarma siitä, 
onko vastauksenne kyllä vai ei, merkitkää se vaihtoehto, joka mielestänne on tällä 
hetkellä totuudenmukaisempi.  
 
 Kyllä Ei 
Olen koko ajan väsynyt. _____ _____ 
Minulla on kipuja öisin. _____ _____ 
Käytän lääkkeitä päästäkseni uneen. _____ _____ 
Asiat masentavat minua. _____ _____ 
Asennon vaihtaminen on minulle tuskallista _____ _____ 
Hermoni ovat kireällä. _____ _____ 
Tunnen itseni yksinäiseksi. _____ _____ 
Pystyn kävelemään vain sisätiloissa. _____ _____ 
Minulla on sietämättömiä kipuja. _____ _____ 
Kaikki asiat vaativat ponnistelua. _____ _____ 
En pysty lainkaan kävelemään.  _____ _____ 
Herään hyvin aikaisin aamulla. _____ _____ 
Olen unohtanut, millaista on nauttia elämästä. _____ _____ 
Minun on vaikea lähestyä ihmisiä.  _____ _____ 
C PJK (1991) Suomi  
Minulla on kipuja kävellessäni.  _____ _____ 
Päivät tuntuvat matelevan.  _____ _____ 
Minun on vaikea nousta ja laskeutua portaita 
tai askelmia. _____ _____ 
Minun on vaikea kurottaa esineitä. _____ _____ 
Menetän nykyään malttini herkästi.  _____ _____ 
Makaan valveilla suurimman osan yötä. _____ _____ 
Minusta tuntuu kuin olisin menettämässä  
hallintani. _____ _____ 
Minulla on kipuja seistessäni.  _____ _____ 
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Minusta tuntuu, että en ole kenellekään läheinen ._____ _____ 
Minun on vaikea pukea itseäni.  _____ _____ 
Voimani loppuvat nopeasti. _____ _____ 
Minun on vaikea seistä pitkään.  _____ _____ 
(esim. tiskipöydän ääressä, linja-autoa odotellessa). 
Minulla on jatkuvia kipuja.  _____ _____ 
Minun on vaikea päästä uneen.  _____ _____ 
Minusta tuntuu, että olen vaivaksi ihmisille.  _____ ____ 
Huolet pitävät minua valveilla öisin.  _____ _____ 
Minusta tuntuu, että elämä ei ole elämisen  
arvoista.  _____ _____ 
C PJK (1991) Suomi 
 
Nukun huonosti öisin.  _____ _____ 
Tarvitsen apua kävellessäni ulkona _____ _____ 
(esim. kävelykeppiä tai taluttajaa).  
Tunnen kipua kulkiessani ylös ja alas portaita  
tai askelmia.  _____ _____ 
Herään masentuneena.  _____ _____ 
Minun on vaikea tulla toimeen ihmisten kanssa.  _____ _____ 
Tunnen kipua istuessani.  _____ _____ 
C PJK (1991) Suomi 
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Liite 3 15D-mittari 

TERVEYTEEN LIITTYVÄN ELÄMÄNLAADUN KYSELYLOMAKE (15D©) 
 
Ohje: Lukekaa ensin läpi huolellisesti kunkin kysymyksen kaikki vastausvaihto-
ehdot. Merkitkää sitten rasti (x) sen vaihtoehdon kohdalle, joka parhaiten kuvaa 
nykyistä terveydentilaanne. Menetelkää näin kaikkien kysymysten 1-15 kohdalla. 
Kustakin kysymyksestä rastitetaan siis yksi vaihtoehto. 
15D©/Harri Sintonen 

 

KYSYMYS 1.  Liikuntakyky 

1 (  )  Pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisällä, ulkona ja portaissa. 

2 (  )  Pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä vaikeuksia. 

3 (  )  Pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona ja/tai portaissa melkoisin 

vaikeuksin tai toisen avustamana. 

4 (  )  Pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana. 

5 (  )  Olen täysin liikuntakyvytön ja vuoteenoma. 

 

KYSYMYS 2.  Näkö 

1 (  )  Näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai ilman). 

2 (  ) Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman). 

3 (  )  Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman). 

4 (  )  En näe lukea lehteä enkä TV:n tekstejä ilman silmälaseja tai niiden kanssa, mutta näen kulkea  

ilman opasta. 

5 (  )  En näe kulkea oppaatta eli olen lähes tai täysin sokea. 

 

KYSYMYS 3.  Kuulo 

1 (  )  Kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeella tai ilman). 

2 (  )  Kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin. 

3 (  )  Minun on melko vaikea kuulla normaalia puheääntä, keskustelussa on käytettävä normaalia kovem-

paa puheääntä. 

4 (  )  Kuulen kovaakin puheääntä heikosti; olen melkein kuuro. 

5 (  )  Olen täysin kuuro. 

 

KYSYMYS 4.  Hengitys 

1 (  )   Pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hengenahdistusta eikä muita hengitysvaikeuksia. 

2 (  )  Minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheillessa, reippaassa kävelyssä tasamaalla  

tai lievässä ylämäessä. 

3 (  )  Minulla on hengenahdistusta, kun kävelen tasamaalla samaa vauhtia kuin muut ikäiseni. 

4 (  )  Minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai pukeutuessa. 

5 (  )  Minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa. 
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KYSYMYS 5.  Nukkuminen 

1 (  )  Nukun normaalisti eli minulla ei ole mitään ongelmia unen suhteen. 

2 (  )  Minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai satunnaista yöheräilyä. 

3 (  )  Minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti tai uni ei tunnu riittävältä. 

4 (  )  Minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämään usein tai säännöllisesti unilääkettä,  

herään säännöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain. 

5 (  )  Kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden runsaasta käytöstä huolimatta nukkuminen 

 on lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä. 

 

KYSYMYS 6.  Syöminen 

1 (  )  Pystyn syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia. 

2 (  )  Pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai erityisapuneuvoin). 

3 (  )  Tarvitsen  hieman toisen apua syömisessä. 

4 (  )  En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää. 

5 (  )  En pysty syömään itse lainkaan, vaan minulle pitää antaa ravintoa letkun avulla tai  

suonensisäisesti. 

 

KYSYMYS 7.  Puhuminen 

1 (  )  Pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti. 

2 (  )  Puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole riittävän 

kuuluva tai se vaihtaa korkeutta. 

3 (  )  Pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten, sammaltaen tai änkyttäen. 

4 (  )  Muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani. 

5 (  )  Pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein. 

 

KYSYMYS 8.  Eritystoiminta 

1 (  )  Virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta. 

2 (  )  Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on  

virtsaamisvaikeuksia tai kova tai löysä vatsa 

3 (  )  Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on satunnaisia 

virtsanpidätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli. 

4 (  )  Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on säännöllisesti   

"vahinkoja" tai peräruiskeiden tai katetroinnin tarvetta. 

5 (  ) En hallitse lainkaan virtsaamista ja/tai ulostamista. 
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KYSYMYS 9.  Tavanomaiset toiminnot 

1 (  )  Pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö, opiskelu, kotityö,  

vapaa-ajan toiminnot). 

2 (  )  Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai pienin vaikeuksin. 

3 (  )  Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla tai  

huomattavin vaikeuksin tai vain osaksi. 

4 (  )  Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin. 

5 (  )  En pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoista. 

 

KYSYMYS 10.  Henkinen toiminta 

1 (  )  Pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti ja muistini toimii täysin moitteettomasti. 

2 (  )  Minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai muistini ei toimi täysin  

moitteettomasti 

3 (  )  Minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on jonkin  

verran muistinmenetystä 

4 (  )  Minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on  

huomattavaa muistinmenetystä 

5 (  )  Olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan tai paikan tajua 

 

KYSYMYS 11.  Vaivat ja oireet 

1 (  )  Minulla ei ole mitään vaivoja tai oireita, esim. kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 

2 (  )  Minulla on lieviä vaivoja tai oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne. 

3 (  )  Minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua, särkyä, pahoinvointia,  

kutinaa jne. 

4 (  )  Minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim. voimakasta kipua, särkyä, pahoinvointia,  

kutinaa jne. 

5 (  )  Minulla on sietämättömiä vaivoja ja oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä, pahoinvointia, 

 kutinaa jne. 

 

KYSYMYS 12.  Masentuneisuus 

1 (  )  En tunne itseäni lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi. 

2 (  )  Tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi. 

3 (  )  Tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi. 

4 (  )  Tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi. 

5 (  )  Tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi. 

 

KYSYMYS 13.  Ahdistuneisuus 

1 (  )  En  tunne itseäni lainkaan ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi. 

2 (  )  Tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi. 

3 (  )  Tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi. 

4 (  )  Tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi. 

5 (  )  Tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi. 
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KYSYMYS 14.  Energisyys 

1 (  )  Tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi. 

2 (  )  Tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi. 

3 (  )  Tunnen itseni melko uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi. 

4 (  )  Tunnen itseni erittäin uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, lähes  

"loppuun palaneeksi". 

5 (  )  Tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, täysin  

"loppuun palaneeksi".  

 

KYSYMYS 15.  Sukupuolielämä 

1 (  )  Terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni. 

2 (  )  Terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni. 

3 (  )  Terveydentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni. 

4 (  )  Terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi. 

5 (  )  Terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi. 

 



 194 

Liite 4 Tämän hetkistä terveydentilaa kuvaava 
Visual Analogue Scale -mittari 
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Liite 5 Saatekirje 

Hei!  
Olen Kirsi Helena Koivunen. Pohjakoulutukseltani olen sisätauti-kirurginen sai-
raanhoitaja, vuonna 2000 valmistuin terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopis-
tosta. Syksyllä 2001 olen aloittanut alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavi-
en elämänlaatua ja kuntoutumista sekä hoitomenetelmien kustannuksia käsittele-
vän väitöskirjatyön. Tutkimukseeni pyydän mukaan 100 konservatiivisesti hoidet-
tavaa potilasta, 100 kirurgisesti hoidettavaa potilasta (eli lähinnä ohitusleikkauk-
sella hoidettua) sekä 100 endovaskulaarisesti hoidettua potilasta (eli pallolaajen-
nuksella hoidettua).  
Nyt toivonkin, että suostuisitte mukaan tutkimukseeni. Hoidon arviointi ja kehit-
täminen on arvokas asia ja tällä tutkimuksellani pyrin siihen. Tutkimus on Oulun 
yliopistollisen sairaalan Eettisen toimikunnan hyväksymä ja Oulun yliopistollinen 
sairaala on sen järjestelyissä mukana.  
Pyydän Teitä lukemaan potilastiedotteen. Siinä kerrotaan tutkimuksen kulusta ja 
muista asioista. Potilastiedotteen saatte itsellenne. Jos suostutte tutkimukseeni, 
allekirjoittakaa suostumuskaavake ja lähettäkää se kyselykaavakkeen kanssa 
samassa palautuskuoressa.  
Minuun voi myös ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää. Lähetän siis nyt tutkimuksen 
alkaessa, sekä 6 ja 12 kuukautta tutkimuksen aloittamisesta Teille postikyselynä 
kyselykaavakkeet, joihin toivoisin Teidän vastaavan. Palautuskuoret tulevat aina 
mukana, jolloin Teille ei kerry postimaksuja lainkaan. Myös ylimääräinen käynti 
vuoden kuluttua on Teille ilmainen (ei poliklinikka maksuja). Kuitenkaan matka-
kuluja en ikävä kyllä voi maksaa käynnistänne.  
Toivoisin, että lähdette mukaan tutkimukseeni! 
Ystävällisin terveisin 
 
Kirsi Koivunen puh. 044-5922120 
 
Vastauskuoressa on osoite valmiina 
PS. Miettikää aikaa ennen tehtyä tai tulevaa hoitotoimenpidettä ja vastatkaa sen 
perusteella tähän ensimmäiseen kyselyyn.  
Palautattehan lomakkeet noin 1 viikon kuluttua kirjeen saamisesta 
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Liite 6 Potilastiedote ja suostumuslomake 

POTILASTIEDOTE HOITOTIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA VARTEN 

Tutkimus: ”Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien elämänlaatu ja kuntou-
tuminen sekä hoitomenetelmien kustannukset” 
Tutkimuksen tarkoitus: 
Tämän tiedotteen tarkoitus on kertoa tutkimuksesta ja Teidän osuudestanne siinä. Tutustu-
kaa siihen huolellisesti. Tutkimuksen tekijä (Kirsi Koivunen) vastaa Teitä askarruttaviin 
kysymyksiin tästä ohjeesta ja itse tutkimuksesta.  
Tutkimuksessa selvitetään elämänlaadun muutoksia sekä kuntoutumista kolmella eri mit-
tauskerralla ennen ja jälkeen alaraajoihin kohdistuvien hoitotoimenpiteiden. Lisäksi laske-
taan hoitomenetelmien kustannukset. Tutkimus kestää noin vuoden. Tutkimuksella pyri-
tään kartoittamaan elämänlaadun ja kuntoutumisen muutoksia hoitotoimenpiteiden jälkeen 
sekä suhteuttamaan niitä kustannuksiin.  
Tutkimuksen kulku 
Tutkimuksen kuluessa pyydän Teitä täyttämään sairaalassa ennen hoitotoimenpiteitä kyse-
lylomakkeen, joka sisältää mm. terveyteen liittyvän elämänlaatuun mittaamiseen käytetyt 
NHP (Nottingham Health Profile) ja 15D lomakkeet. Lomakkeessa tiedustellaan myös 
Teidän terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen käyttöä ja niistä Teille koituneita kustannuk-
sia. Kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua hoitotoimenpiteestä lähetän Teille posti-
kyselynä samat kyselylomakkeet. Noin kuukauden kuluttua hoitotoimenpiteestä kontrolli-
käynnillä sairaalassa Teiltä mitataan nilkasta ja olkavarresta systoliset verenpaineet (ABI-
indeksi). Nämä tiedot otetaan ylös. Lisäksi noin vuoden kuluttua hoitotoimenpiteestä 
pyydän Teitä tulemaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan ylimääräiselle käynnille, jolloin 
Teiltä mitataan nilkan ja olkavarren systoliset verenpaineet jälleen. Ylimääräisen käyn-
tiajan ilmoitan Teille myöhemmin. Ikävä kyllä, matkakuluja Teille en voi maksaa ylimää-
räisestä käynnistänne, mutta teen tutkimuksen maksutta (ei poliklinikka maksua). Lisäksi 
teen osalle potilaista tarkemman haastattelun vuoden kuluttua hoitotoimenpiteestä.  
Tietojen luottamuksellisuus ja osallistuminen tutkimukseen: 
Kaikkia Teistä tutkimuksen aikana kirjattavia tietoja käsitellään luottamuksellisina ja 
tietojen raportoinnissa käytetään vain tutkimusnumeroa. Teitä koskevia henkilökohtaisia 
tietoja ei anneta ulkopuolisille. Teillä on oikeus olla osallistumatta tutkimukseen ja Teillä 
on oikeus keskeyttää tutkimus niin halutessanne. Mikäli tarvitsette lisätietoja, voitte ottaa 
yhteyttä tutkimusta suorittavaan henkilöön.  

___________________________________ 
Kirsi Koivunen  
Terveystieteiden maisteri 
Oulun yliopistollinen sairaala 
Kirurgian klinikka 
PL 21, 90029 OYS 
puh. 050-5922120 (gsm-numero) 
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Liite 7 Liitekuviot ja -taulukot 

Liitekuvio 1. Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien (Atheroscl) ja normaali-
väestön (Popul) 15D kokonaisindeksilukemien profiili ennen hoitomenetelmiä.  
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Alkuperäinen ilmaisu Pelkistys Alakategoria Yläkategoria 

  
Myönteistä ajattelua  

” Kyllä minä enemmän oon sitä että 

sitähän mennee ja porskutettaan” 

(konservatiivinen potilas, nro 3)  

Eteenpäin menemistä 

  

Elämänmyönteisyyttä   

   

”Se on se myönteisyys ja positiivisuus 

ne päällimmäiset asiat, mitkä on 

tärkeitä elämässä”    

(konservatiivinen potilas, nro 6)    

Tavoitteellisuutta   

   

 Peräänantamattomuutta Sisukkuutta 

-”Mun pitää katsos, antaa itelle 

tehtäväksi, että nyt pitää vaan alkaa 

kävelemään niin kuin joskus ennen” 

(konservatiivinen potilas, nro 4)    

  

  

-” Kyllä mää oon entistä enemmän  

saanu sisua” 

 (konservatiivinen potilas, nro 1) 

Taistelutahtoa  

  

    

  -”Nämä ikävät asiat pittää nähä ja 

tiedostaa, että ihminen ei saa 

Todellisuuden 

ymmärtämistä   

 Aktiivisuutta  

   

   

vaipua semmmoseen 

pumpuliolotillaan, että ei oo elämässä 

mittään huonoa” 

(konservatiivinen potilas, nro 2)     

Omaa ponnistelua   

   

   

   

   

   

   

-” Se semmonen asenne että ite pittää 

yrittää ja ite pittää niinku, siis satsata     

niihin asioihin sillai kokkeilla että mitä 

ite pystyy, että ei aina oota sitä että 

minä oon täsä nyt, ja tuokaa mulle sitä 

ja tuokaa mulle tätä ja tehkää mulle 

sitä ja tehkää tätä että yrittää itekkin” 

   

(konservatiivinen potilas, nro 6)    

Liitekuvio 2. Esimerkki yhden yläkategorian ”sisukkuutta” muodostumisesta konser-
vatiivisesti hoidettujen potilaiden kohdalla.  
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Liitetaulukko 1. Alaraajojen valtimonkovetustaudin eri hoitomuotojen efektikoon arvot 
12 kuukauden kuluttua alkuvaiheen mittauksesta NHP- ja 15D-mittareilla mitattuna.  

Mittareiden ulottuvuudet Konservatiivinen  

(n = 64) 

Endovaskulaarinen  

(n = 85) 

Kirurginen  

(n = 31) 

15D kokonaisindeksi 0,00 −0,54 1,11 

Liikkuminen/15D −0,27 −0,73 1,25 

Vaivat ja oireet/15D −0,11 −0,50 −0,86 

Uni/15D −0,09 −0,35 −0,70 

Päivittäiset toiminnot/15D −0,26 −0,54 −0,52 

Masennus/15D 0,23 −0,42 −0,47 

Ahdistus/15D −0,12 −0,56 0,86 

Energisyys/15D 0,02 −0,50 1,25 

Kipu/NHP 0,44 (32) 0,45 (33) 0,90 (16) 

Liikkuminen/NHP 0,38 (42) 0,47 (63) 1,04 (22) 

Uni/NHP 0,62 (36) 0,81(53) 0,60 (22) 

Tunnereaktiot/NHP 0,55 (32) 0,80 (57) 0,41 (20) 

Sosiaalinen 

eristäytyminen/NHP 

0,41(22) 0,87 (31) 0,96 (13) 

Tarmokkuus/NHP 0,05 (32) 0,55 (33) 0,90 (16)  

Huom. Tässä tutkimuksessa 15D-mittarin ulottuvuuksien efektikoon arvot lasket-
tiin kaavalla: muutos keskiarvossa alkuvaiheen mittauksen ja 12 kk mittauksen 
välillä jaettuna alkumittauksen keskihajonnalla (Kazis ym. 1989), jokaiselle hoi-
toryhmälle erikseen ja vain niiden potilaiden kohdalta, jotka täyttivät mittarin 
täydellisesti. Koska NHP-mittarin aineisto ei noudattanut normaalijakaumaan, sen 
efektikoon arvot laskettiin kaavalla: muutos mediaanissa alkumittauksen ja 12 kk 
mittauksen välillä jaettuna alkumittauksen kvartiilivälillä (interquartile range) 
(Kazis ym. 1989) myös jokaiselle hoitoryhmälle erikseen ja vain niiden potilaiden 
kohdalta, jotka alkumittauksessa saivat indeksiarvon yli nolla (Wann-Hansson ym. 
2005a). Cohen (1988) esittää, että efektikoon arvo 0,20 on pieni, 0,50 on kohta-
lainen ja 0,80 on iso. 
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Liitetaulukko 2. Multitrait-Multimethod Matrix lähes samaa ominaisuutta mittaavista 
15D- ja NHP-mittareiden ulottuvuuksien korrelaatiokertoimista alaraajojen valtimonko-
vetustautia sairastavilla ennen hoitoa.  

15D Vaivat / 

oireet 

Liikkuminen Uni Masennus Ahdistus Energisyys 

NH       

Kipu −0,54 −0,34 −0,41 −0,20 −0,25 −0,32 

Liikkuminen −0,38 −0,41 −0,28 −0,23 −0,26 −0,32  

Uni −0,33 −0,22 −0,68 −0,35 −0,38 −0,42  

Sosiaalinen 

eristäytyminen 

−0,28 −0,28 −0,50 −0,45 −0,44 −0,43  

Tunnereaktiot −0,41 −0,37 −0,57 −0,59 −0,58 −0,46 

Tarmokkuus −0,32 −0,35 −0,37 −0,34 −0,40 −0,42  

Suurin piirtein samaa ominaisuutta mittaavien ulottuvuuksien korrelaatiot on taulukossa kursivoitu. 

Korrelaatiot ovat negatiivisia, koska mittareiden asteikot kulkevat vastakkaisiin suuntiin.  

Liitetaulukko 3. Lähes samaa ominaisuutta mittaavien NHP- ja 15D-mittareiden ulottu-
vuuksien keskimääräiset indeksiarvot niiden tutkimukseen osallistuneiden alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien potilaiden kohdalla, jotka kokivat terveydentilansa 
huonoksi tai hyväksi ennen hoitomenetelmiä (95% luottamusvälit suluissa).  

Tämän hetkinen terveydentila Mittarin ulottuvuus 

Huono Hyvä Ero p 

15D lukema 0,69 (0,67–0,72) 0,83 (0,80–0,89) −0,14 0,000 

Liikkuminen/15D 0,61 (0,58–0,66) 0,75 (0,72–0,81) −0,14 0,000 

Uni/15D 0,69 (0,63–0,76) 0,82 (0,77–0,88) −0,13 0,005 

Vaivat ja oireet/15D 0,51 (0,44–0,59) 0,72 (0,67–0,76) −0,21 0,000 

Masennus/15D 0,74 (0,70–0,82) 0,90 (0,88–0,95) −0,16 0,000 

Ahdistus/15D 0,75 (0,68–0,82) 0,92 (0,88–0,95) −0,17 0,000 

Energisyys/15D 0,62 (0,57–0,68) 0,80 (0,77–0,85) −0,18 0,000 

Kipu/NHP 56,3 (46,7–63,8) 21,7 (15,8–25,6) +34,6 0,000 

Liikkuminen/NHP 45,4 (39,6–51,1) 16,4 (12,3–20,4) +29,0 0,000 

Uni/NHP 40,7 (30,7–50,7) 22,7 (15,1–30,4) +18,0 0,005 

Sosiaalinen 

eristäytyminen/NHP  

33,2 (22,2–42,1) 5,9 (2,1–9,2) +27,3 0,000 

Tunnereaktiot/NHP 38,4 (28,4–48,4) 12,6 (8,1–17,3) +25,8 0,000 

Tarmokkuus/NHP 61,6 (50,9–72,3) 17,7 (10,2–25,2) +43,9 0,000 
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Liitetaulukko 4. Lähes samaa ominaisuutta mittaavien NHP- ja 15D-mittareiden ulottu-
vuuksien keskimääräiset indeksiarvot niiden tutkimukseen osallistuneiden alaraajojen 
valtimonkovetustautia sairastavien kohdalla, jotka raportoivat oireettoman katkokäve-
lymatkansa lyhyeksi tai pitkäksi ennen hoitomenetelmiä (95% luottamusvälit suluissa).  

Oireeton kävelymatkan pituus Mittarin ulottuvuus 

Lyhyt (< 149 m) Pitkä (≥ 150 m) Ero p 

15D lukema/15D 0,75 (0,73–0,78) 0,83 (0,79–0,85) −0,08 0,000 

Liikkuminen/15D 0,62 (0,59–0,66) 0,73 (0,69–0,78) −0,11 0,000 

Uni/15 0,72 (0,67–0,78) 0,79 (0,74–0,85) −0,07 0,040 

Vaivat ja oireet/15D 0,53 (0,48–0,58) 0,70 (0,64–0,76) −0,17 0,000 

Masennus15D 0,81 (0,77–0,86) 0,88 (0,84–0,93) −0,07 0,063 

Ahdistus/15D 0,79 (0,75–0,84) 0,88 (0,83–0,93) −0,09 0,009 

Energisyys/15D 0,66 (0,62–0,70) 0,76 (0,72–0,80) −0,10 0,003 

Kipu/NHP 43,6 (38,8–51,0) 32,2 (23,9–37,6) +11,4 0,030 

Liikkuminen/NHP 34,9 (30,1–39,7) 19,5 (14,7–24,4) +15,4 0,000 

Uni/NHP 39,2 (31,6–46,9) 23,4 (15,5–31,3) +15,8 0,006 

Sosiaalinen 

eristäytyminen/NHP 

18,0 (11,7–24,4) 14,2 (7,9–20,5) +3,8 0,408 

Tunnereaktiot/NHP 31,3 (24,2–38,4) 17,3 (11,3–23,4) +14,0 0,003 

Tarmokkuus/NHP 48,8 (39,6–58,0) 31,8 (21,6–42,0) +17,0 0,016 

Liitetaulukko 5. Lähes samaa ominaisuutta mittaavien 15D ja NHP- mittareiden ulottu-
vuuksien sekä 15D kokonaisindeksilukeman “katto” ja “lattia”-efektit alkumittaukses-
sa ja mittauksessa 12 kuukauden kuluttua sekä efektikoon arvot.  

Alkumittaus Mittaus 12 kk Mittarin ulottuvuus 

Katto (%) Lattia (%) Katto (%) Lattia (%) 

Efektikoko 

15D score 0,7 – 1,6 – −0,40 

Liikkuminen/15D 12,6 – 38,1 – −0,70 

Uni/15D 35,8 1,3 47,6 – −0,57 

Vaivat ja oireet/15D 11,3 1,3 19,8 1,6 −0,28 

Masennus/15D 49,1 – 53,2 – −0,16 

Ahdistus/15D 50,3 – 61,9 – −0,29 

Energisyys/15D 15,2 – 25,4 – −0,36 

Kipu/NHP 8,6 8,6 27,8 7,8 0,45 

Liikkuminen/NHP 15,2 0,7 35,8 1,6 0,27 

Uni/NHP 24,5 6,0 30,9 1,6 0,23 

Tunnereaktiot/NHP 31,8 2,0 62,0 0,8 0,48 

Sos. eristäytyminen/NHP 58,9 2,6 69,6 – 0,20 

Tarmokkuus/NHP 37,7 21,9 52,4 7,9 0,42 
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