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Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa on runsaasti tarjolla, mutta suomalaiset eivät omaksu
elämäntapoihinsa liittyviä suosituksia. Suomen väestö ei enää ole yhtenäinen ryhmä, vaan se koostuu
pienemmistä, eri tavoin yksilöityvistä ryhmistä, joiden tiedon tarpeet ja tiedon omaksumistavat ja -kyvyt
vaihtelevat suuresti. Erilaisten ryhmien tunnistaminen, niiden kiinnostuksen kohteiden ja niitä motivoivien
tekijöiden selvittäminen ovat teeman kannalta avainasemassa. Tutkimus voi tuottaa ratkaisuja siihen, miten
ja missä muodossa erilaisille ryhmille tulisi räätälöidä ja jakaa tietoa, jotta se omaksuttaisiin ja se muuttuisi
pysyväksi hyvinvoinniksi ja terveydeksi elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Uutta monitieteistä tutkimusta
tiedon käyttöönoton näkökulmasta tarvitaan, jotta terveys- ja hyvinvointitiedon vaikuttavuus ihmisten
elämään vahvistuisi tasa-arvoisesti. Tutkimustiedon avulla voidaan varmistaa yhteiskunnan resurssien
tehokas kohdentaminen, pienentää hoiva- ja sairaanhoitokustannuksia sekä lisätä kansakunnan
yhdenvertaisuutta.
Maailmanlaajuisesti kansantalouksia rasittavat yhä enemmän samat elintaso- ja elämäntapasairaudet, mm.
tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet sekä mielenterveyden ongelmat. Digitalisaatio sekä
hyvinvointi- ja terveysteknologioiden nopea kehitys tarjoavat yksilölle uusia mahdollisuuksia oman
terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseen ja elämäntapojen muuttamiseen. Terveysteknologia on yksi
kasvava elinkeinoelämän ala, joka luo Suomessa korkean teknologian työpaikkoja ja luo lisää
vientimahdollisuuksia.

Suomessa käytetään valtavasti varoja sellaisten sairauksien hoitoon, joita voitaisiin hoitaa ja erityisesti
ennaltaehkäistä riittävällä fyysisellä aktiivisuudella, sosiaalisista suhteista huolehtimalla ja terveellisellä
ruokavaliolla. Terveydenhuollolle liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset ovat pelkästään diabeteksen
osalta huomattavan korkeat. Liikunnan ja sosiaalisten suhteiden tuoma mielen tasapaino edistää
mielenterveyttä ja ne voivat lievittää myös masennuksen oireita. Tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä
elämäntavoista on paljon, mutta sitä ei osata riittävästi hyödyntää. Miten ihmisiä kannustetaan terveellisiin
elämäntapoihin ja valintoihin? Miten voidaan vaikuttaa eri sosioekonomisten ryhmien elämäntapaeroihin?
Mitkä ovat julkisen vallan vastuut ja mahdollisuudet? Millainen on eri ohjauskeinojen ja ratkaisujen
vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys? Miten yksilö saadaan ottamaan enemmän vastuuta omasta
terveydestään?
Tutkimuksen, poliittisen ohjauksen ja toimeenpanon yhdistäminen toisiinsa ei terveyden alalla toimi toivotusti.
Suomen väestö on jakautunut ryhmiin, joiden kiinnostuksen kohteet, motivaatiot ja toimintatavat ovat hyvin
erilaisia. Autoritäärinen valistus ei enää toimi tällaisessa monimuotoisessa kulttuurissa. Tutkimusta tarvitaan,
jotta terveys- ja hyvinvointitieto saadaan erilaisia ryhmiä parhaalla tavalla puhuttelevaan ja motivoivaan
muotoon. Tavoitteena on, että tieto omaksuttaisiin ja se muuttuisi hyvinvoinniksi ja terveydeksi elämänkaaren
kaikissa vaiheissa. Uutta monitieteistä tutkimusta tiedon käyttöönoton näkökulmasta tarvitaan, jotta terveysja hyvinvointitiedon vaikuttavuus ihmisten elämään vahvistuisi tasa-arvoisesti.
Terveysalan tulevaisuuden suurena haasteena on elämäntapasairauksien uhkaavan aikapommin torjuminen.
Esimerkiksi aikuisiän (tyypin 2) diabetes on merkittävästi lisääntynyt ja kansantaloudellisesti se on yksi
terveydenhuoltomme suurimmista haasteista. Aikuisiän diabetes liittyy vähäiseen liikkumiseen ja ylipainoon.
Sen riskitekijöistä samoin kuin keinoista vaikuttaa sekä taudin puhkeamiseen että hoitoon on tarjolla paljon
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tutkimustietoa ja suosituksia. Esimerkiksi diabetes voisi tarjota tutkimukselle kohderyhmän, jossa olisi
mahdollista kokeilla uusia käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Näiden menetelmien tulee ottaa huomioon yksilöiden
erilaisuus, esimerkiksi erilaiset arvot, asenteet ja tarpeet. Tutkimustiedon ja sen avulla tuotettujen ratkaisujen
avulla voidaan varmistaa yhteiskunnan resurssien tehokas kohdentaminen, pienentää hoiva- ja
sairaanhoitokustannuksia sekä lisätä kansakunnan yhdenvertaisuutta.
Terveisiin elämäntapoihin kannustavat ympäristöt ja yhteisöt voivat motivoida ja helpottaa elämäntapojen
muuttamista. Tarvitaan myös ratkaisuja, joilla tuetaan eri instituutioiden mm. koulujen, neuvoloiden sekä
yhteisöjen ja yritysten rooleja elämäntapojen muuttamisessa. Erityisesti tarvitaan tutkimusta ja
tapausesimerkkejä siitä, millä toimintamalleilla tiedon muuttamista toiminnaksi voidaan olennaisesti parantaa.
Tieto välittyy ihmisille digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän suoraan esim. sosiaalisen median
välityksellä. Digitalisaatio sekä hyvinvointi- ja terveysteknologioiden nopea kehitys tarjoavat uusia
mahdollisuuksia oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseen. Terveysteknologia on Suomessa kasvava
elinkeinoelämän ala, joka luo korkean teknologian työpaikkoja ja luo lisää vientimahdollisuuksia. Huomiota
tulee kiinnittää myös digitaaliseen jakoon uutena eriarvoisuuden muotona esim. ikäryhmien välillä, sillä usein
uusista teknologioista hyötyy vain osa kansasta.
Teeman tutkimuksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää ihmisten käyttäytymistä pysyvästi muuttaviin
mekanismeihin, jotka hyödyntävät tieteellisessä tutkimuksessa viime vuosikymmeninä saatuja tuloksia.
Kansainvälinen konteksti ja yhteistyö ovat tärkeitä: millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
menestyksellisiä toimenpiteitä muualla on tehty, mitä niistä on opittu ja mitä voisi siirtää tai soveltaa
Suomeen. Suomessa tutkitulla tiedolla ja tietoon pohjautuvilla uusilla toimintatavoilla on potentiaalia laajaan
kansainväliseen kysyntään. Hyvien elämäntapojen tullessa osaksi normaalia arkea hyvinvointi ja terveys
lisääntyvät ja tällä saavutetaan lisää terveitä elinvuosia, edistetään työssä jaksamista ja työurien pidentämistä
sekä vähennetään oleellisesti sairausmenoja elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

