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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli laatia katsaus kirjallisuuteen aikuisten painonhallintaryh-
mien ohjelmista ja niiden tuloksista painonpudotuksen ja terveyshyötyjen osalta. Tavoit-
teena on saada terveydenhoitajan työssä tietoa eri painonhallintaohjelmista ja niiden-
hyödyistä. 
 
Opinnäytetyössäni sovelsin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Analysoin tut-
kimusaineiston käyttäen induktiivista sisällönanalyysiä jakaen ohjelmien sisällöt, painon-
pudotustulokset ja terveyshyödyt omiin kategorioihinsa. Painonhallintaohjelmat olivat: Pieni 
päätös päivässä –ohjelma ja sen sovellukset, Ikihyvä Päijät-Häme –ohjelma (GOAL), The 
Greater Green Triangle in Australia –ohjelma (GGT), Tyypin 2 Diabeteksen ehkäisyohjel-
ma (DPS), Psykologinen lyhythoito-ohjelma ja Elvira Counseling -ohjelma. 
 
Tuloksista kävi ilmi, että jokaisessa ohjelmassa tutkittavilla tapahtui painonpudotusta. Te-
hokkain painonhallintaohjelma painonpudotustulosten ja terveyshyötyjen osalta oli tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyohjelma. Merkittävimpinä terveyshyötyinä tuloksista nousivat parantu-
neet seerumin rasva-arvot ja kohentunut sokerinsietokyky, verenpaineen lasku sekä tyypin 
2 diabeteksen puhkeamisen siirtäminen usealla vuodella. Pieni päätös päivässä –ohjelman 
ryhmäläisten elintavat muuttuivat terveellisemmiksi. PPP-lyhytohjelman lähtötason tilan-
teessa eniten liikkuvilla todettiin vähemmän uupumusta ja heillä painonpudotustulos osoit-
tautui suuremmaksi kuin muilla ryhmäläisillä. Ikihyvä Päijät-Häme –ohjelmassa painonpu-
dotustulos oli vähäisempi, mutta ryhmäläisten kuidunkäyttö osoittautui tilastollisesti erittäin 
merkitseväksi. Psykologisen lyhythoito-ohjelman tuloksista käy ilmi, että neljän ohjausker-
ran ryhmäläisillä esiintyi enemmän merkitsevää >5%:n  painonpudotusta ja itseluottamuk-
sen kasvua verrattuna kertaluonteista ohjausta saaneiden ryhmäläisten mittaustuloksiin. 
Kertaluontoinen ryhmäohjausmalli vaikuttaisi soveltuvan paremmin hyvän itseluottamuk-
sen jo valmiiksi omaaville henkilöille. Videovälitteinen etäohjattu elintapaohjausmenetelmä 
soveltui hyvin harvaan asutuilla alueilla asuvien painonhallinnan ohjausvälineeksi. Video-
välitteisessä ohjausmallissa etäohjatut ryhmäläiset kokivat saaneensa eniten vertaistukea 
muilta ryhmäläisiltä. Olisi hyödyllistä lisätä etäohjattujen painonhallintaryhmien määrää, 
jotta kaikilla olisi samat mahdollisuudet osallistua ryhmiin ja edistää terveyttään. 

Avainsanat painonhallintaohjelmat, elämäntapaohjaus, terveysvaikutukset, 
aikuiset, terveyden edistäminen, painonpudotus 
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1 Johdanto 

1.1 Ylipaino maailmalla ja Suomessa 

Ylipaino ja lihavuus ovat merkittäviä terveyshaittoja ja niiden uskotaan lisääntyvän 

tulevaisuudessa. Maailman terveysjärjestön WHO:n ennusteen mukaan maailman 

aikuisväestöstä yli 700 miljoonaa ihmistä olisi lihavia vuoteen 2015 mennessä (Lo-

veman ym. 2011:1-2; Raussi, Uusitupa 2011: 2659.) WHO:n vuoden 2008 tilastojen 

mukaan enemmän kuin puolet eurooppalaisista aikuisista on ylipainoisia ja yli 20 % 

aikuisväestöstä luokitellaan lihaviksi (WHO 2013).  

Viime vuosikymmeninä myös suomalaisten paino on noussut ja Finriski 2012 -

tutkimuksessa joka viides aikuinen luokitellaan ylipainoiseksi. Suomalaisesta väes-

töstä 1/2 naisista ja 2/3 miehistä on ylipainoisia. Terveydelle haitallisesta vyötäröli-

havuudesta kärsii 30 % suomalaisista. Finriski 2007 -tutkimuksen mukaan Suomes-

sa oli vuonna 2007 yli 2 miljoonaa työikäistä ja ylipainoista henkilöä, joista 650 000 

henkilöä oli lihavia. Pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 

on 180 000 ylipainoista työssäkäyvää ihmistä (Suojanen ym. 2013). 

Vuoden 2011 Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -

tutkimuksen mukaan ylipainon on todettu olevan yleisintä vähemmän koulutetussa 

väestössä. Naisista ylipainoisia oli alimmassa koulutusryhmässä 53 %, keskiasteen 

koulutuksen saaneista 48 % ja korkeammin koulutetuista 40 %. Miehistä ylipainoisia 

oli alimmassa koulutusryhmässä 67 %, keskiasteen koulutuksen saaneista 63 % ja 

korkeammin koulutetuista 57 %. (Helakorpi – Holstila – Virtanen – Uutela 2012: 26) 

Suomalaisen aikuisväestön terveyskyselytutkimuksen 2011 tulosten mukaan 23 % 

miehistä ja 38 % naisista ilmoitti yrittäneensä vakavasti laihduttamista vuoden 2010 

aikana (Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys 2011 -

tutkimus). Lisäksi väestön kolesteroliarvoissa on viime vuosina tapahtunut nousua 

(Finriski 2007 -tutkimus; Finriski 2012 –tutkimus.) Näin ollen suomalaisten painon-

hallinnan tarve on merkittävä.  
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1.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli katsauksena kirjallisuuteen selvittää, millaisia aikuis-

ten painonhallintaryhmien ohjelmia on kehitetty ja millaisia painonhallintatuloksia ja 

terveyshyötyjä ohjelmien käytöstä on tutkimusten mukaan seurannut. Tavoitteena on 

tarjota taustatietoa muiden aikuisten painonhallintaryhmiin liittyvien tutkimusten tulok-

sista valottaen mitä painonhallintaohjelmista jo tiedetään tutkimusten perusteella, ja 

miten ohjelmat ovat toteutuneet ja mitä terveyshyötyjä sekä  painonpudotustuloksia on 

tutkimusten perusteella todettu.  

Tutkimustehtävät ovat: 

1. Mitkä ovat painonhallintaohjelmien sisällöt?

2. Mihin taustateorioihin ohjelmat painottuvat?

3. Millaisia painonpudotustuloksia ja terveyshyötyjä ohjelmista nousi?

2 Ylipaino, lihavuus ja niiden seuraukset 

Ylipaino johtuu rasvakudoksen liiallisesta määrästä kehossa. Painoindeksillä (BMI) 

kuvataan pituuden ja painon suhdetta henkilön painoon neliömetrillä. Normaali pai-

noindeksi jakautuu välille 18,5 - 25 kg/m². Ylipainoiseksi henkilö määritellään hänen 

painoindeksinsä ylittäessä 25 kg/m² ja lihavuuden raja-arvona pidetään 30 kg/m² pai-

noindeksiä. Vaikeasta lihavuudesta puhutaan henkilön painoindeksin ollessa 35 kg/ m² 
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tai enemmän ja sairaalloisen lihavuuden määritelmä on 40kg/ m² tai enemmän. Pai-

noindeksi on universaalissa käytössä. Vyötärölihavuus kuvaa vatsaonteloon ja sisäelin-

ten ympärille kerääntyneen rasvan määrää. Sisäelinten ja vatsaonteloon kertynyttä 

rasvaa kutsutaan viskeraaliseksi rasvaksi. Vyötärölihavuuden raja-arvoina pidetään 

miehillä 100 senttimetriä ja naisilla 90 senttimetriä. Raja-arvojen ylittyessä terveysriskit 

ja lihavuuden liitännäissairauksien vaara kasvaa. (Lihavuuden käypä hoito (aikuiset) 

2011.) 

Lihavuus voi lisätä useiden liitännäissairauksien puhkeamisriskiä. Lihavuuden aste 

korreloi sairastuvuusriskin kanssa: mitä suurempi painoindeksi, sen suurempi on riski 

sairastua lihavuuden liitännäissairauksiin. Lihavuuden liitännäissairauksia ovat muun 

muassa sydän- ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, rasva-

aineenvaihdunnan häiriöt, kihti, masennus ja erilaiset syöpäsairaudet. Vyötärölihavuu-

dessa haitallinen, viskeraalinen rasva kertyy sisäelinten ympärille häiriten näiden ai-

neenvaihduntaa ja sekoittaen elinten normaalia toimintaa (Finriski 2012 -tutkimus.) 

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöissä niin sanottujen hyvien HDL -kolesterolihiukkasten 

määrä on usein pienentynyt, haitallisten LDL -hiukkasten määrä on lisääntynyt ja see-

rumin triglyseridipitoisuus veressä on suurentunut. Lihavuus liitännäissairauksineen on 

tutkimusten mukaan yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen (WHO 2000: 44-46; 

Lihavuuden käypä hoito- suositus (aikuiset) 2011.) Keski-iän painoindeksin on ennus-

tettu korreloivan iäkkäiden kuolleisuuteen (Pajunen ym. 2012: 2624).  

Lihavuus saattaa altistaa myös tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiselle. Maailmanlaajui-

sesti tarkasteltuna vuoden 2011 tilaston mukaan diabeetikkojen kokonaismäärän on 

ennustettu nousevan 366 miljoonasta henkilöstä 552 miljoonaan vuoteen 2030 men-

nessä (IDF 2012). Suomalaisista yli 500 000 henkilöllä on diabetes (Diabeteksen käypä 

hoito -suositus 2013). Suomalaisen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabeetikoista valta-

osa, yhdeksän kymmenestä, oli ylipainoisia ja suuri osa lihavia. Ylimääräiset painokilot 

olivat tutkimuksen mukaan yleisempiä naisilla kuin miehillä. Esimerkkinä tutkimustulok-

sista kerrottakoon, että vaikeasti lihavia (BMI >35kg/m) tyypin 2 diabetesta sairastavas-

ta tutkimusjoukosta oli kaksi kolmasosaa naisista, kun taas vaikeasti lihaviksi luokiteltiin 

tutkittavista joka kuudes mies (Pajunen ym. 2012: 2623-2626.) Lihavuuden on todettu 

voivan vaikuttaa elämänlaatua ja fyysistä toimintakykyä alentavasti (Lihavuuden Käypä 

hoito (aikuiset) 2011; Finriski 2007 –tutkimus; Mustajoki ym. 2006; Svärd ym. 2011.) Jo 

5% painonpudotuksen on tutkittu alentavan ylipainoisuudesta aiheutuvien liitännäissai-
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rauksien, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen, ilmaantumisriskiä lähes 50% (Lihavuuden 

käypä hoito (aikuiset 2011.)  

Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat merkittävimmät työikäisten terveydenhuollos-

sa ja sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset (Myhrman – Alila – Siljander 2009: 

52-53). Lihavuuden ja sen aiheuttamien liitännäissairauksien on arvioitu aiheuttavan 

merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle muun muassa lääkekustannusten, sairauspäi-

vien, työkyvyttömyyseläkkeiden ja vuodeosastopäivien vuoksi. On arvioitu, että vuonna 

2011 yhteiskunnalle aiheutui 330 miljoonan euron kokonaiskustannukset juuri lihavuu-

den ja sen liitännäissairauksien vuoksi. Lihavan henkilön vuosittaisten terveyskustan-

nusten on arvioitu olevan noin 25 % suuremmat kuin normaalipainoisen henkilön (Pe-

kurinen 2011: 8,18.) Lihavuuden liitännäissairautena usein ilmaantuva tyypin 2 diabe-

tes aiheuttaa Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannuksista 15 % (Käypä hoito 

diabetes 2013). 

Terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä merkittävä taloudellinen kustan-

nushyöty on mahdollista saavuttaa väestön terveyden ja toimintakyvyn parantamisella. 

Työikäisen väestön työkyvyn edistäminen sairauksia ehkäisemällä ja toimintakykyä 

kohentamalla vähentää myös varhaista eläkkeelle siirtymistä. Myös väestönryhmien 

välisellä sosioekonomisten terveyserojen kaventamisella voidaan saada aikaan merkit-

täviä säästöjä yhteiskunnassa (Heinonen – Syvänne – Toropainen – Nuutinen – Turku 

2010: 8). Terveyden edistämisessä elintapoja muokkaavien toimenpiteiden, kuten elin-

tapaohjauksen, ravitsemusohjauksen, painonhallinnan ja liikunnan lisäämisen, on to-

dettu olevan varsin kustannustehokkaita. Esimerkiksi henkilön kolesterolipitoisuuden 

alentamiseen annetun liikuntaintervention on arvioitu maksavan 1780-17000€ jokaista 

laatupainotettua elinvuotta kohden. Liikuntareseptiä elintapaohjauksessa käytettäessä 

kustannukset ovat matalimmillaan 1780€ jokaista laatupainotettua elinvuotta kohti. Sen 

sijaan kolesterolitason alentaminen lääkehoidolla statiinien avulla on arvioitu aiheutta-

van noin 2000-50 000€ kustannukset jokaista laatupainotettua elinvuotta kohti korkean 

riskin henkilöllä, kun taas matalan riskin henkilöllä kustannukset statiineja hoitona käyt-

täessä ovat 200 000€ jokaista laatupainotettua elinvuotta kohti (Myhrman – Alila – Sil-

jander 2009: 52.) Lisäksi amerikkalainen tutkimus vaikuttaisi viittaavan elintapaohjauk-

sen olevan lääkehoitoa tehokkaampaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä (Knowler ym. 

2002: 4-5). 
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3 Painonhallinta 

Painonhallinnan elintapaohjaus tulee järjestää mieluiten ryhmässä, sen kustannuste-

hokkuuden vuoksi. (Lihavuuden käypä hoito (aikuiset 2011; Hakala 2006:169-170.) 

Painonhallinnalla pyritään ylläpitämään jo saavutettu painonpudotustulos. On hyvä 

muistaa, että normaalipainoisenkin henkilön lihomisen estämistä pidetään painonhallin-

tana. Painonhallinnassa energiansaanti ja energiankulutus ovat tasapainossa, jolloin 

paino pysyy kurissa. Painonhallinta edellyttää pysyvien muutosten tekemistä elämän-

tavoissa. Muutoksia suositellaan tehtävän ravinnon, liikkumisen ja ajattelutapojen suh-

teen (Lihavuuden käypä hoito (aikuiset 2011.) Elintapamuutokset vaativat usein aikaa 

ja ponnisteluja eivätkä ne tapahdu nopeasti vaan asteittain (Lappalainen – Turunen 

2007: 35-40.) Painonhallinnassa suositellaan käytettäväksi apuvälineitä. Säännöllinen 

punnitus ja vyötärönympäryksen mittaaminen ovat hyödyllisiä mittareita painonhallin-

nan tuloksia arvioitaessa ja vertailtaessa. Vyötärönympäryksen mittaamisella ja painon 

punnitsemisella saadaan myös palautetta omista elintavoista tai käyttäytymis- ja toimin-

tatavoista suhteessa omaan painonhallintaan. Mittaustulosten ylöskirjaaminen helpot-

taa pidempiaikaista tarkastelua elintapojen tai käyttäytymismuutosten tulkinnassa. 

(Lappalainen - Turunen 2007: 34.) 

3.1 Ruokavalio 

Suositusten mukaan painonhallintaan suositellaan kuitupitoisten, vähän rasvaa ja soke-

ria sisältävien elintarvikkeiden ja juomien käyttämistä ruokavaliossa. Lisäksi kasvisten, 

hedelmien ja marjojen lisääminen ruokavalioon edistää painonhallintaa, koska niiden 

energiatiheys on pieni niiden sisältämän suuren vesimäärän vuoksi. Kasvikset ja täys-

jyvävilja ovat myös hyödyllisiä kuidunlähteitä. Mustajoen (2011 Duodecim) mukaan 

runsaasti kuitua nauttivat henkilöt saavat päivän aikana noin 10 % vähemmän energiaa 

ruoastaan kuin vähän kuitua ruokavaliossaan käyttävät henkilöt. Tulos on noin 200 

kilokaloria vähemmän kuin vähän kuitua käyttävällä henkilöllä. Ateriat on suositeltavaa 

koota lautasmallin mukaan, jolloin puolet lautasesta täytetään kasviksilla, neljäsosa 

kalalla tai vähärasvaisella lihalla sekä loppuneljännes perunalla, täysjyväpastalla tai 

tummalla riisillä. Energiaköyhä ravinto on laadultaan hyvää, koska se sisältää kuidun 

lisäksi myös elimistölle hyödyllisiä vitamiineja ja hivenaineita esimerkisi kasvisten ja 

marjojen muodossa. Ruoan annos- ja lautaskokoon on hyvä kiinnittää huomiota, koska 

suureen astiaan tulee otettua enemmän ruokaa kuin pienempään astiaan (Mustajoki 

2007: 4754-4755.)  
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Säännöllinen ateriarytmi on tärkeää painonhallinnassa. On suositeltavaa syödä päivän 

aikana noin 3-5 tunnin välein, koska tällöin verensokeri pysyy tasaisena ja haiman in-

suliinin tuotanto ei lisäänny voimakkaasti. Säännölinen syöminen voi vähentää ylimää-

räistä napostelua välipalojen muodossa, eikä ylisuuria ruoka-annoksia tule enää nautit-

tua niin herkästi (Laitinen ym. 2012: 30-31.) Proteiinipitoisia tuotteita suositellaan käy-

tettäväksi ruokavaliossa, jos ne eivät sisällä runsaasti rasvaa. Rasvan määrään on 

suositeltu kiinnitettävän huomiota painonhallinnassa, sillä rasva sisältää yli kaksi kertaa 

enemmän energiaa painoyksikköä kohti kuin hiilihydraatit ja proteiinit. Runsasrasvainen 

ateria jättää helposti jäljelle näläntunteen, koska sen tilavuus on pienempi kuin proteii-

ni- tai kuitupitoisen aterian. Rasvan varastointiin rasvakudokseen kuuluu vain 3-5 % 

energiaa sen sisältämästä energiamäärästä, kun taas esimerkiksi hiilihydraattien va-

rastoimiseen sitä kuluu 5-10 % ja proteiinien varastoimiseen taas 20 % niiden ener-

giamäärästä. Runsas rasvamäärä aiheuttaa elimistössä sen hapettumisen vähenemi-

sen, jolloin elimistö ei käytä rasvaa enää hyväksi vaan se siirtyy rasvakudokseen. Myös 

rasvan laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä elimistö ei itse pysty valmistamaan 

sille välttämättömiä rasvahappoja. Terveellisiä rasvahappoja saadaan esimerkiksi ka-

lasta ja rypsi- tai oliiviöljystä (Mustajoki 2012.)  

3.2 Liikunta 

18-64 -vuotiaille suositellaan aerobista kestävyysliikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa 

ja raskasta liikuntaa vähintään 75 minuuttia viikossa jaettuna useammalle päivälle. Li-

säksi on suositeltavaa harrastaa voimaharjoittelua, joka edistää luustolihasten voimaa 

ja kestävyyttä (Liikunnan käypä hoito 2012). Kestävyysliikunnan harrastaminen paran-

taa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Lisäksi kestävyysliikunta myös kohentaa 

sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä. Liikunnan harrastaminen tukee myös 

painonhallintaa ja vaikuttaa suotuisasti veren rasva- ja sokeritasapainoon (UKK-

instituutti 2013). Terveydenhuollon ammattilainen voi kirjoittaa myös asiakkaalle Suo-

men Reumaliiton, Suomen Lääkäriliiton, Suomen Sydänliiton, UKK-instituutin, KKI-

ohjelman ja Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen yhteis-

työssä kehittämän liikuntareseptin. Liikuntareseptin käyttöön kuuluu koulutus ja ohjekir-

ja, jotka ovat tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Henkilökohtaiseen 

liikuntareseptiin kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa tavoite, johon asiakas liikunnan 

lisäämisellä pyrkii. Lisäksi liikkumisreseptistä selviää myös liikunnasta tulevat terveys-

hyödyt ja yleiset liikuntasuositukset harrastaa kestävyysliikuntaa vähintään kolmena 
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päivänä viikossa ja suorittaa voima-, ketteryys- ja tasapainoharjoitteita ainakin kahtena 

päivänä viikossa. Liikuntareseptin määrääjä määrittää myös sopivan rasittavuustason 

asiakkaalleen liikuntasuoritusten ajaksi. Huomioon otetaan  myös asiakkaan liikkumis-

mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet sekä kirjataan ne liikuntareseptiin ylös. Myös 

yhteydenotosta ja seurannasta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Liikuntareseptin 

määrääjän on hyvä tehdä asiakkaalleen liikkumisen rasittavuuden määritystesti, jossa 

liikkuja itse arvioi liikkumisen aiheuttamaa rasittavuutta  niin sanotulla Borgin asteikolla. 

Liian suureksi koettu rasittavuus liikunnan harrastamisen aikana voi vähentää liikku-

mismotivaatiota (UKK-instituutti, materiaalit 2013.) 

4 Painonhallintaohjelmien teoriat 

Tarkastelemani tutkimukset pohjautuvat kolmeen eri teoriaan : Transteoreettiseen 

muutosvaihemalliin ja sen muunnelmiin,  ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykologi-

seen lyhythoito-ohjelmaan sekä sosiaalis-kognitiivista-, voimavaraistavaa-

ideaperustaa-, ja motivaation-, sekä tavoitteellisen toiminnan teorioita hyödyntävään -

malliin.  

4.1 Transteoreettinen muutosvaihemalli 

Transteoreettinen muutosvaihemalli on James Prochaskan ja Carlo DiClementen 1970-

1980 -luvulla kehittämä malli, joka oli alkujaan kohdennettu tupakkariippuvuudesta kär-

siville tupakoijille. Transteoreettista muutosvaihemallia hyödynnetään myös elintapaoh-

jauksessa painonhallinnassa sekä huume- ja alkoholiriippuvuudesta kärsittäessä 

(Prochaska, DiClemente, Norcross 1992:1). Muutosvaihemallissa painonhallitsija läpi-

käy kuusi vaihetta, joihin liittyy erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Erilaiset painonhallit-

sijan toimintatavat kertovat ryhmäohjaajalle muuttujan muutosvalmiuden asteesta (Tur-

ku 2007:55.)Transteoreettisen muutosvaihemallin ensimmäistä vaihetta kutsutaan esi-

harkintavaiheeksi. Esiharkintavaiheessa muuttuja usein kieltää tai vähättelee ongel-

maansa eikä usko omiin onnistumismahdollisuuksiinsa elintapojen muuttamisen suh-

teen. Ensimmäisessä vaiheessa muuttuja ei aio vielä muuttaa toiminta- ja ajattelutapo-

jaan mitenkään. Muutosvaihemallin toista vaihetta kutsutaan harkintavaiheeksi. Harkin-

tavaiheessa muuttujalla on käsitys ongelmastaan ja hän myöntää itselleen muutoksen 

tarpeellisuuden, mutta muuttujalla ei ole oikeita valmiuksia muuttaa aikaisempia toimin-

tatapojaan ja hän vasta harkitsee ajatusta toiminta- ja ajattelutapojensa muuttamisesta. 

Muutosvaiheprosessin kolmannessa vaiheessa elintapojen muuttaminen koetaan tär-
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keäksi. Kolmannessa vaiheessa on jo kokeiltu joitakin uusia toimintatapoja ja yritetty 

tehdä joillakin tavoin muutoksia. Lisäksi saatetaan pohtia vielä eri toimintatapojen vaih-

toehtojen välillä niiden sopivuutta juuri itselle. Tässä muutosprosessin vaiheessa kaiva-

taan usein ohjaajan tukea ja haetaan sitä häneltä herkästi. Muutosprosessin neljän-

nessä vaiheessa, toimintavaiheessa, toteutetaan ajattelu- ja toimintatapojen muutta-

mista käytännössä. Toteutetuista toiminnoista kertyy sekä positiivisia että negatiivisia 

kokemuksia. Tässä vaiheessa voi havaita, että elintapamuutokset vaativat aikaa, aktii-

visia ponnisteluja ja kärsivällisyyttä. Muutosprosessin viides vaihe on ylläpitovaihe, 

jossa muutetut toimintatavat ovat olleet käytössä noin puoli vuotta tai kauemmin. Täl-

löin muutos on hyväksytty pysyväksi elämäntavaksi, mutta tämä ei tarkoita etteikö jou-

tuisi tasapainottelemaan ajattelutapojen ”mitä pitäisi” ja ”mitä haluaisi” tehdä välillä. 

Muutosprosessin pysyvyyden toteutumiselle olisi myönteistä, jos sisäistäisi –

sisäsyntyisen motivaation ajattelutapaansa, jossa ”että mitä pitää tehdä” -ajatusmalli 

muuttuisi ”mitä haluan tehdä” -ajatusmalliksi. (Turku 2005:56-59.) 

Transteoreettiseen muutosvaihemalliin sisältyy usein myös repsahdusvaihe, jossa voi-

daan olla muutosvaiheprosessin missä vaiheessa tahansa. Repsahdusvaihe voi olla 

väliaikainen tai pysyvä vaihe. Muutosvaihe- prosessissa repsahdusvaihetta pidetään 

normaalina kehittymisen osana tavoiteltaessa pysyviä elintapamuutoksia. Aikaisemmat 

repsahdukset voivat auttaa ennakoimaan mahdollisia tulevia repsahduksia ja kehittä-

mään itsekontrollikykyä. Elintapaohjaajalla on tärkeä merkitys muutosvaiheen tunnis-

tamisessa ja tukemisessa sekä repsahdusvaiheessa yksilön tukemisessa ja motivoimi-

sessa. Elintapaohjauksessa käytetään usein sovellettua muutosvaihemallia, joka on 

todettu yleistä muutosvaihemallia tehokkaammaksi ohjauskeinoksi sen yksilökeskei-

syyden vuoksi (Turku 2007: 60-62.).Kolme tutkimusta ja kaksi painonhallintaohjelmaa 

pohjautuivat transteoreettiseen muutosvaihemalliin tai sen sovellukseen. Ne olivat Pie-

ni päätös päivässä -ohjelma ja sen lyhytversio sekä Elvira Counseling –

ryhmäohjausmalli. 

4.2 Sosiaalis-kognitiivista-, voimavaraistavaa- ja motivaation- ja tavoitteellisen 

toiminnan säätelyn teorioita soveltava elintapaohjelma 

Ikihyvä Päijät-Häme -elintapaohjausmalli soveltaa sosiaalis-kognitiivista oppimisteori-

aa, yksilöä voimavaraistavaa (empowerment) teoriaa sekä motivaation ja tavoitteellisen 

toiminnan määräytymisen teoriaa. Elintapaneuvontaohjelmassa ajatellaan ryhmään 
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osallistujan käyttäytymisen muuttumista prosessimaisena ajanjaksona, jolloin käyttäy-

tymiseen vaikuttavat kunakin ajanjaksona eri tekijät. 

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa yksilön muutosprosessi alkaa hänen motivoitumi-

sestaan muutokselle. Motivoitumiseen tarvitaan tietoinen oivallus omasta sairastuvuus-

riskistä ja ymmärrys oman toimintakyvyn, elämänlaadun ja elinajan ennusteen heikke-

nemisestä, jos yksilö vielä jatkaa terveydellehaitallisia elintapojaan. Riskikäsityksen 

tiedostamisen lisäksi yksilön on uskottava elintapojen muuttamisen auttavan terveys-

riskin vähenemiseen. Lisäksi yksilön on uskottava omiin mahdollisuuksiinsa muutoksen 

tekemisessä eli hänen pystyvyyden tunteensa on aktivoiduttava muutosaikomuksen 

aikaansaamiseksi. Aikomusten toteutumiseksi, on ohjelmaan otettu mukaan konkreet-

tisten suunnitelmien laatiminen. Konkreettiset suunnitelmat antavat yksilölle toiminta-

suunnitelman, josta käy ilmi, mikä toiminta on tavoitteena sekä milloin, missä ja miten 

kyseinen toiminta toteutetaan. Konkreettisten suunnitelmien laatimisen on todettu edis-

tävän tavoitteiden saavuttamista ja helpottavan muutoksen ylläpitovaiheessa sekä eh-

käistäessä repsahduksia (Absetz-Patja 2008:11.) 

Toiminnan toteutumisen vaiheessa yksilön oman pystyvyyden tunteen, ongelmanrat-

kaisutaitojen ja omien voimavarojen hyödyntämisen uskotaan olevan tärkeimpiä onnis-

tuneen toiminnan toteutumisen keinoja. Ikihyvä -elintapaneuvontaohjelmassa on tarkoi-

tuksena tarjota ryhmäläisille oman elämänsä hallintakeinoja ja luoda ryhmäläisten kes-

ken autonomiaa tukeva ilmapiiri. Ryhmänohjaaja ei toimi ryhmän kontrolloijana vaan 

tukijana, ja yksilö itse on vastuussa omista tekemisistään. Elintapaohjausmallissa muu-

tosta kohti edetään seuraamalla omaa toimintaa tehtävien avulla, asettamalla vähän 

kerrallaan suurempia tavoitteita, tekemällä konkreettisia suunnitelmia toimintaa varten, 

arvioimalla omia jo saavutettuja tuloksia sekä korjaamalla arvioitujen tulosten pohjalta 

omaa toimintaa. Ryhmäohjauksessa osallistujat voivat hyödyntää muiden osallistujien 

vertaistukea (Absetz – Patja 2008: 11-13.) Valitsemistani tutkimuksista kolme painon-

hallintaohjelmaa pohjautui sosiaalis-kognitiivista-, voimavaraistavaa- ja motivaation- ja 

tavoitteellisen toiminnan säätelyn teorioita soveltavaan elintapaohjelmaan. Ne olivat 

Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelma(GOAL), Greater Green Triangle -ohjelma(GGT) ja Diabe-

teksen ehkäisytutkimus (DPS). 
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4.3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen painonhallinnan psykologinen lyhythoito-

ohjelma 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), englanniksi Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) pohjautuu suurelta osin oppimispsykologiseen teoriaan, suhdekehys-

teoriaan. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa ohjaa kolme perusperiaatetta, jotka 

ovat hyväksy (H), omistaudu arvojesi mukaiseen elämään (O) ja toimi arvojesi mukaan 

(T) (Lappalainen – Lappalainen 2010: 84.) Hyväksymis- ja omistautumisterapian lähtö-

kohtana on, että ohjaaja ja hänen asiakkaansa ovat yhdenvertaisia ja yhtä ”sairaita” tai 

”terveitä” molemmat. Menetelmässä asiakkaan uskotaan kykenevän toimimaan itse 

arvojensa ja itselle tärkeiden asioiden puolesta. Teorian perusajatuksena on hyväksyä 

epämiellyttävien tuntemusten ja ajatusten esiintyminen elämässä; ja lisäksi yksilöä tue-

taan  suhtautumaan epämiellyttäviin tuntemuksiin toisella tavalla kuin hän mahdollisesti 

aikaisemmin on suhtautunut sekä tunnistamaan itsessään nämä tuntemukset. Hyväk-

symis- ja omistautumisterapian tavoitteena on muuttaa yksilön mielessä luomia, hänel-

le mahdollisesti haitallisia ja elintapamuutosta jarruttavia asioita sekä lisätä yksilön 

omiin, tärkeisiin arvoihin perustuvaa omistautumista ja toimintaa. Käytännössä hyväk-

symis- ja omistautumisterapian pyrkimyksenä on lisätä yksilön psykologista joustavuut-

ta ja antaa rohkeutta muuttaa aikaisempia, juurtuneita, vanhoja tapoja (Lappalainen – 

Lappalainen 2010: 82-84.) 

5 Aineisto ja menetelmät 

5.1 Katsaus kirjallisuuteen 

Tämä opinnäytetyö toteutuu katsauksena kirjallisuuteen kooten yhteen tutkimustehtä-

viin liittyvät aikaisemmat tutkimukset. Katsaus kirjallisuuteen osoittaa lukijalle työn teo-

reettisen taustan ja kertoo, mitä aiheesta on jo aikaisemmin tutkittu, mitä näkökulmia 

tutkimuksissa on käytetty ja miksi nykyinen tutkimusongelma on merkittävä. Kirjalli-

suuskatsauksen tulokset tulevat esiin vasta kun saatujen luokkien sisällä tarkastellaan 

lähteisiin nojaten, millaisia kuvauksia kyseisistä aiheista tutkimuksissa esitetään (Jo-

hansson, Axelin, Stolt, Ääri 2007:6-7.) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan 

aineistolähtöistä ja ymmärtämiseen tähtäävää ilmiön kuvausta (Kangasniemi 

2013:292). 
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Sisäänottokriteerit tulee määrittää kirjallisuuskatsauksen teossa tarkasti ennen kuin 

valitaan alkuperäistutkimukset. Sisäänottokriteerit perustuvat tutkimustehtäviin, jotka 

opinnäytetyössäni olivat aikuisten painonhallintaohjelmien sisällöt, taustateoriat, 

painonpudotustulokset ja terveyshyödyt. Sisäänottokriteereitä sovelletaan ensin 

tutkimusten otsikko-, seuraavaksi tiivistelmä- ja viimeiseksi kokotekstitasoilla. 

(Johansson, Axelin, Stolt, Ääri 2007:59.) 

Asetin tutkimusartikkelien sisäänottokriteereiksi: painonhallintaohjelmat, painonpudotus 

ja terveyshyödyt ryhmissä, Aikuiset (19-80-vuotiaat) ja painonhallintaohjelmien tuli so-

veltua perusterveydenhuollon käyttöön. Tutkimusten kesto piti olla vähintään yksi vuo-

si. Aikarajaukseksi laitoin 2000-2013 ajanjakson, jotta tutkimustieto olisi ajantasaista ja 

tutkimusten kieliksi rajasin suomen- tai englannin kielen. Painonhallintaohjelmien toteu-

tuspaikkana oli Suomi tai ulkomaat. Opinnäytetyössäni ulkomaita edusti Australia. Tut-

kimusten tuli olla alkuperäisartikkeleja tai –tutkimuksia. Hyväksyin myös käytännön 

ohjaustyössä hyväksi todettuja ns. best practise käytäntöjä, jotka ovat painonhallinta-

ryhmien ohjaajien hyödyntämiä materiaaleja.  

5.2 Tutkimustiedon haku 

Suoritin opinnäytetyöni aineistonhaun Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston Nelli –

portaalin kautta. Tein tiedonhakuja aluksi Cinahl -tietokannasta weight control, weight-

loss –hakusanoilla saaden valtavasti tutkimuksia ja tuloksia. Valitettavasti tutkimukset 

eivät vastanneet tutkimustehtäviini eivätkä olleet perusterveydenhuollossa hyödynnet-

täviä ohjelmia vaan kaupallisia painonhallintaohjelmia, joista ei ole vielä riittävästi tut-

kimustietoa niiden terveysvaikutuksista, jotta ohjelmia voisi hyödyntää tai suositella 

turvallisesti asiakkaille perusterveydenhuollossa. Huomasin,  että muita kuin kaupallisia 

painonhallintaohjelmia käsitteleviä tutkimuksia, jotka olisivat kestäneet vähintään vuo-

den, oli tietokannoissa tarjolla suhteellisen vähän. Taulukosta 1. voi nähdä valitsemani 

tutkimusaineiston.  

Jatkoin hakujen tekemistä myös informaatikon avustuksella. Hakuprosessin kuvaus 

näkyy Liitteessä 1. Medic-tietokannasta hain hakusanalla: painonhallinta saaden tulok-

seksi 22 tutkimusta. Luin kaikki tutkimukset otsikkotasolla karsien tuolloin 20 tutkimusta 

pois, koska ne eivät vastanneet tutkimustehtäviini. Tiivistelmä- ja kokotekstitasolla luin 

kaksi tutkimusta, joista vain yksi vastasi osittain tutkimustehtäviinii toisen tutkimuksen 

käsitellessä ainoastaan Pieni päätös päivässä -painonhallintaryhmäläisten omia koke-
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muksia painonhallintaryhmistä ja niiden toiminnasta. Jäljelle jäänyt yksi tutkimus, jonka 

valitsin osaksi aineistoani, käsitteli Pieni päätös päivässä –ohjelmaa soveltavaa lyhy-

empää ohjelmaa ja naisten painonhallinnan yhteyttä uupumukseen. Tutkimuksessa 

kuitenkin kävi ilmi myös ryhmäläisten painonpudotustulokset. Seuraavaksi vaihdoin 

hakusanaksi laihd*, josta sain 145 tulosta. Luin kaikki 145 tutkimusta otsikkotasolla, 

tiivistelmätasolla luin 121 tutkimusta ja kokotekstitasolla kaksi tutkimusta. Toinen tutki-

muksista oli sama kuin painonhallinta -hakusanalla jo valitsemani tutkimus ja toinen 

tutkimus taas ei vastannut tutkimustehtäviini.  

Saatuani hakusanavihjeitä PPP-ohjelmaa soveltavasta naisten painonhallintaa ja uu-

pumusta koskevasta tutkimuksesta, siirryin tekemään tiedonhakuja Pubmed-

tietokannasta.  Suoritin tiedonhakuja sanoilla Type 2 diabetes  prevention AND lifestyle 

AND intervention hakien kaikkia sanoja koskemaan tiivistelmää tai otsikkoa. Haun tu-

loksena tuli 20 tutkimusta, jotka luin otsikkotasolla. Tiivistelmätasolle jäi neljä tutkimus-

ta luettavaksi, joista valitsin vain yhden koska se oli tunnettu suomalainen klassikkotut-

kimus tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja saatavilla kokonaan ilmaiseksi toisin kuin 

muut samalla haulla tulleet, maksulliset tutkimukset. Hain tutkimuksia myös hakusanoil-

la Type 2 Diabetes Prevention AND GOAL AND primary health care AND lifestyle raja-

ten hakusanat koskemaan otsikkoa/tiivistelmää. Tulokseksi sain 34 tutkimusta, jotka 

luin kaikki otsikkotasolla, tiivistelmätasolle luettaviksi pääsi neljä tutkimusta, joista valit-

sin yhden tutkimusaineistooni sen käsitellessä suomalaista tunnettua painonhallintaoh-

jelmaa (GOAL). Jatkoin hakujen tekemistä Pubmed-tietokannassa luettuani GOAL-

tutkimuksen hakusanoilla: greater green triangle, rajaten sanat otsik-

ko/tiivistelmätasolle. Tuloksena löytyi 19 tutkimusta, joista luin kaikki otsikkotasolla. 

Tiivistelmätasolle pääsi neljä tutkimusta ja kokotekstitasolle luettavaksi soveltui yksi 

tutkimus. Valitsin kyseisen tutkimuksen tutkimusaineistooni sen käsitellessä suoma-

laista painonhallintaohjelmaa sovellettuna Australian osavaltiotasolla ja lisäksi sen 

hyvän saatavuuden takia. Pubmed-tietokannasta hain vielä hakusanoilla: Short term 

AND group counselling koskien otsikko/tiivistelmätasoa, jolloin sain hakutulokseksi 

kuusi tutkimusta. Tutkimuksista vain yhden luin tiivistelmä- ja kokotekstitasolla. Valitsin 

kyseisen tutkimuksen tutkimusaineistooni sen käsitellessä Tampereen yliopistossa 

kehitettyä psykologista lyhythoito-ohjelmaa painonhallinnassa kahden vuoden seuran-

nassa. Hakuprosessi on kuvattu Taulukossa 2. 

Melinda-tietokannasta tein tiedonhakuja hakusanoilla: Pieni päätös päivässä, saaden 

tulokseksi neljä tutkimusta, joista luin kaikki otsikkotasolla, tiivistelmätasolla luin yhden, 
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sillä kaksi tutkimusta olivat täysin sama tutkimus ja muut kaksi eivät vastanneet tutki-

muskysymyksiini tai olivat maksullisia. Valitsin kyseisestä hausta yhden tutkimuksen 

tutkimusaineistooni sen käsitellessä Pieni päätös päivässä –ohjelman käytettävyysas-

tetta ryhmissä ohjaajien kertomana ottaen huomioon myös ryhmäläisten painonpudo-

tustuloksen. Melinda-tietokannasta hain myös tarkennetulla haulla: hyväksymis- ja 

omistautumisterapia ja painonhallinta -sanoilla saaden tulokseksi yhden tutkimuksen. 

Kyseessä oli ohjaajan opas hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä kognitiivisen 

käyttäytymisterapian käytöstä painonhallinnassa. Otin kirjan käsittelemän menetelmän 

yhdeksi painonhallintaohjelmaksi. Kyseisestä ohjaajan oppaasta sain myös vihjeen 

etsiä tutkimuksia Tampereen yliopiston tutkimustietokannasta, koska edeltävä painon-

hallintaohjelma oli kehitetty Tampereen yliopistolla. Näin ollen hain tampub.uta.fi -

osoitteesta hakusanoilla: painonhallin*+seurantatutkimus saaden tulokseksi 11 tutki-

musta, joista luin kaikki otsikkotasolla. Tiivistelmä- ja kokotekstitasolle pääsi vain yksi 

seurantatutkimus, joka käsitteli juuri etsimääni psykologista lyhyt-hoito-ohjelmaa pai-

nonhallinnassa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kirjastotietokannasta hain ha-

kusanalla: muuutosvaihemalli saaden hakutulokseksi viisi tutkimusta, joista neljä oli 

sama teos ja yksi ei vastannut tutkimuskysymykseeni. Valitsin yhden teoksen samasta 

neljästä teoksesta. Kyseessä oli: Muutosta tukemassa:Valmentava elämäntapaohjaus 

–teos.
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Taulukko 1. Opinnäytetyöhöni valittu tutkimusaineisto. Menetelmät: kyselyloma-

ke, teemahaastattelu,

antropometriset mittauk-

set

Menetelmät: kyselyloma-

ke, teemahaastattelu,

antropometriset mittauk-

set

Menetelmät: kyselyloma-

ke, teemahaastattelu,

antropometriset mittauk-

set

Opinnäytetyöhöni valittu  tutkimusaineisto: 

1. Absetz, Pilvikki – Valve, Raisa - Oldenburgh, Brian – Heinonen, Heikki – Nissi-
nen, Aulikki – Fogelholm, Mikael – Ilvesmäki, Vesa – Talja, Martti - Uutela, Antti
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Menetelmät: kyselyloma-

ke, teemahaastattelu, 

antropometriset mittauk-

set 

Hakusanat:  
Painonhallinta, laihd*, Type 2 diabetes  prevention AND 
lifestyle AND intervention, Type 2 Diabetes Prevention 
AND GOAL AND primary health care AND lifestyle, 
greater green triangle, Short term AND group counsel-
ing, Pieni päätös päivässä, hyväksymis- ja omistautumis-
terapia ja painonhallinta, painonhal-
lin*+seurantatutkimus, muuutosvaihemalli 

Tietokannat:  

Medic :  22+147=169 

PubMed: 20+34+19+6=79 

Melinda: 4+1=5 

tampub.uta.fi: 11 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjastotietokanta: 5 

Yhteensä: 269 

Tietokannat: tutkimukset tiivistelmätasolla luettuna:  

Medic : 2+121 =123 

PubMed: 4+4+4+1=13 

Melinda: 1+1=2 

tampub.uta.fi: 1 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjastotietokanta: 2 

Yhteensä:141 

Tietokannat: tutkimukset kokotekstitasolla luettuna:  

Medic : 2+2 =4 

PubMed: 1+1+1+1=4 

Melinda: 1+1=2 

tampub.uta.fi: 1 

Yhteensä:11 

Tietokannat: tutkimukset lopullinen valinta:  

Medic : 1 

PubMed: 1+1+1+1=4 

Melinda: 1=1 

tampub.uta.fi:1 

Yhteensä:7 

Taulukko 2. Hakuprosessin kuvaus 



    

 

16 

5.3 Sisällön analyysi 

Sisällön analyysi koostuu aineiston pelkistämisestä, sisällön ryhmittelystä, 

yhtäläisyyksien ja erojen etsimisestä, asioiden tiivistämisestä yhteen eri kategorioihin 

sekä kategorioiden nimeämisestä. Sisällön analyysin tarkoituksena on muodostaa 

tutkittavasta ilmiöstä tiivis kuvaus, joka yhdistää tutkimustulokset laajempaan 

kontekstiin ja aihetta käsitteleviin muihin tutkimustuloksiin. Sisällön analyysin avulla 

tutkittava ilmiö käsitteellistetään yksinkertaisempaan muotoon (Tuomi – Sarajärvi 

2009:101.) Sisällön analyysiprosessi näkyy liitteessä 3. Käytin aineiston 

analyysimenetelmänä teorialähtöistä sisällön analyysitapaa eli deduktiivista sisällön 

analyysia. Deduktiisessa analyysissa muodostetaan analyysirunko, jonka sisälle 

muodostetaan eri kategorioita( Tuomi -  Sarajärvi 2009:113). Tutkimustehtävät 

ohjaavat aina sisällön analyysin tekoa (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2006.) 

Analyysivaiheen alussa loin analyysirungon, joka perustui painonhallintaohjelmien 

taustateorioihin. Ryhmittelin tutkimukset (7 kpl) ja niissä esiintyvät eri painonhallintaoh-

jelmat niiden taustateorioiden perusteella omiin kategorioihinsa, vertailin painonhallin-

taohjelmien sisältöjä sekä luokittelin painonpudotustulokset ja terveyshyödyt omiin ka-

tegorioihinsa. Vertailin myös painonhallintaohjelmien painonpudotustuloksia ja terveys-

hyötyjä keskenään. Käytin aineistona kotimaisia ja ulkomaisia tutkimuksia. Tein tulok-

sista eli painonhallintaohjelmien sisällöistä, painonpudotustuloksista ja terveyshyödyis-

tä taulukoita. Taulukot olivat sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia. Kvantitatiivisten 

taulukoiden painonpudotustuloksista ilmoitin ryhmäläisten keskiarvot. Kvalitatiiviset 

tutkimustulokset, jotka olivat lähinnä käyttäytymisen muutoksia ja liittyivät terveyshyöty 

-kategoriaan, ilmoitin taulukoissa sanallisesti. 

 

Aineiston analysoinnissa hain vastausta seuraaviin tutkimustehtäviin: 

 

- Mihin taustateorioihin ohjelmat painottuvat? 

- Mitkä ovat painonhallintaohjelmien sisällöt? 

- Millaisia painonpudotustuloksia ja terveyshyötyjä ohjelmista nousi? 

- Mitä eroavaisuuksia tai yhteneväisyyksiä ohjelmista nousi esille? 
 

Aineistoa analysoidessa ryhmittelin painonhallintaohjelmien taustateoriat kolmeen 

omaan yläkategoriaansa. Painonjallintaohjelmien tausteoriat olivat: transteoreettinen 

muutosvaihemalli, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä  sosiaalis-kognitivistinen ja 

tavoitteellisen toiminnan ja voimavaraistumisen teoria. Seuraavaksi ryhmittelin seitse-
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män painonhallintaohjelmaa omiin alakategorioihinsa perustuen yläkategorioiden taus-

tateorioihin. Transteoreettisen muutosvaihemallin alakategoriaan ryhmittelin painonhal-

lintaohjelmista Pieni päätös päivässä -ohjelman, Pieni päätös päivässä -lyhyt ohjelman 

ja Elvira counselling –ohjelman. Hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriaan perustui 

Tampereen yliopistolla kehitetty lyhytohjelma, jonka ryhmittelin omaan alakategoriaan-

sa. Sosiaalis-kognitivistinen ja tavoitteellisen toiminnan ja voimavaraistumisen teoriaan 

pohjautui kolme painonhallintaohjelmaa, joita olivat suomalainen diabeteksen ehkäisy-

tutkimus, Diabetes Prevention Study (DPS), Ikihyvä Päijät-Häme (GOAL-malli) ja edel-

lä mainittuun painonhallintaohjelmaan pohjautuva The Greater Green Triangle in Aust-

ralia -ohjelma (GGT). Kaikille kolmelle ohjelmalle muodostin oman alakategoriansa. 

Ryhmittelin tutkimuskysymysten mukaiset tulokset omiin alakategorioihinsa. Tulosten 

alakategorioita muodostin kaksi: painonhallintaohjelmien sisällöt sekä painonpudotus-

tulokset ja terveyshyödyt. Katsaukseni kirjallisuuteen tulokset pohjautuvat seitsemään 

tutkimukseen. Kaikissa opinnäytetyöni aineistoon valituissa tutkimuksissa käytettiin 

painonhallintamenetelmänä ryhmäohjausta. 

 

6 Tulokset 
 

6.1 Painonhallintaohjelmien sisällöt 

  Pieni päätös päivässä –ohjelma.  6.1.1

Turun ja Heinosen Pieni päätös päivässä -projektin kaksivaiheisessa 

seurantatutkimuksessa vuodelta 2005 lähetettiin postitse kyselylomake Pieni päätös 

päivässä –ohjaajakoulutuksen vuosina 2001-2003 käyneille ryhmäohjaajille. 372 ry-

hmäohjaajaa sai kyselyn, joista 250 ohjaajaa palautti lomakkeen. Kyselyyn vastanneet 

ohjaajat olivat toimineet terveydenhuollon ammatissa lähes 20 vuotta. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää ryhmämuotoisen painonhallintaohjauksen edellytyksiä pe-

rusterveydenhuollossa sekä kuvata ohjaajien käyttämiä toimivia ohjauskäytäntöjä 

muiden painonhallintaryhmien ohjaajien ohjaustyön tukena. Tutkimuksen toisessa 

vaiheessa kyselyaineiston analysoinnin tuloksena valikoitui kolme erilaista ohjaajien 

toteuttamaa ohjaustapaa, jotka täyttivät niin sanotut best-practise-mallien vaatimukset. 

Näiden ohjausmallien toteuttajia, kolmea terveydenhoitajaa haastateltiin, jotta saataisiin 

hyviä ohjaustoimintakäytäntöjä esille. Yhden ryhmäohjaajan ohjauskäytänteistä käy ilmi 

myös viiden eri Pieni päätös päivässä -ryhmän keskimääräiset painonpudotustulokset, 
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58:n ryhmäläisen osalta. Tutkimus ei antanut vastausta toiseen tutkimuskysymykseeni 

painonhallintaohjelmien terveyshyödyistä, koska niitä ei oltu tilastoitu mitenkään. 

 

  PPP-ohjelman lyhytversio 6.1.2

Pieni päätös päivässä -ohjelmaa soveltava lyhytkestoisempi ohjelma. Tutkimus keskit-

tyi selvittämään Pieni päätös päivässä -ohjelmaa soveltavan kestoltaan lyhyemmän 

ohjelman tuloksia naisten painonhallinnassa elintapamuutosten toteutumisen osalta. 

Tutkimukseen osallistui 13 terveyskeskuksessa pidettävää painonhallintaryhmää. Pai-

nonhallintaryhmään kuului keskimäärin 12 henkilöä, vaihteluvälin ollessa 7-17 henkilöä. 

Tutkimusvälineinä käytettiin kyselylomakkeita ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa, 

koska kyseessä oli kaksivaiheinen seurantatutkimus. Tutkimusryhmä koostui  84:stä, 

iältään 30-73 vuotiaasta naisesta, joista 77% oli perheellisiä. Kaikki ryhmäohjaajat so-

velsivat PPP-kansion valmiiksi suunniteltua ohjelmaa ryhmissään. Ryhmien kokonais-

kesto oli keskimäärin viisi kuukautta. Ensimmäiset kyselylomakkeet jaettiin ryhmäta-

paamisten toisella tai kolmannella kerralla ja toiset kyselylomakkeet jaettiin ryhmäläisil-

le viimeisellä kokoontumiskerralla. Tutkimukseen osallistujat palauttivat lomakkeet tut-

kijoille postitse. Kysymykset kohdistuivat osallistujien liikunnan harrastustottumuksiin ( 

liikunnan yleisyyden,  keston ja rasittavuuden osalta),  ruokaostokäyttäytymiseen (ras-

van laadun ja suolaisuuden huomioiminen ostoksilla ollessa) ja ravintotottumuksiin ( 

herkkujen ja rasvaisten ruokien nauttiminen) ruoan laadun osalta. 

 

 Elvira-Counceling -ryhmäohjausmalli 6.1.3

Elvira-Counceling -ryhmäohjausmalli kehitettiin alkujaan Työterveyslaitoksen ja Suo-

men Akatemian rahoittamassa Elvira-tutkimusprojektissa, joka tähtäsi tyypin 2 diabe-

teksen puhkeamisen ehkäisyyn ja harvaan- asutuilla alueilla asuvan väestön tavoitta-

miseen perusterveydenhuollon toimintaedellytyksin. Ohjausmallissa hyödynnetään 

videovälitteistä laitteistoa ravitsemusterapeutin etävastaanotolta käsin. (Kanste 2011). 

Suomalaisessa kyselytutkimuksessa testattiin videovälitteisen etäyhteydellä toimivan, 

ravitsemusterapeutin ylläpitämän, elintapaohjauksen käyttökelpoisuutta harvaan asu-

tuilla alueilla asuvilla henkilöillä verrattuna paikanpäällä annettuun elintaparyhmäohja-

ukseen. Tutkimukseen osallistui 74 tyypin 2 diabeteksen korkeaan riskiryhmään kuulu-

vaa henkilöä, joista videovälitteisesti ohjattuihin ryhmiin jaettiin 33 henkilöä. Videovälit-

teisiä painonhallintaryhmiä muodostettiin yhteensä viisi. Paikan päällä ohjattuihin –

ryhmiin jaettiin 41 henkilöä, joista muodostui yhteensä kuusi ryhmää. Transteoreetti-
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seen muutosvaihemalliin sekä konstruktivistiseen oppimisteoriaan pohjautuvassa ohja-

usmallissa (itsensä aktivoiminen tekemällä oppimaan, muiden ryhmäläisten kanssa 

yhteistyössä oppiminen) käsiteltiin elintapamuutosta viidellä eri ohjauskerralla (Peso-

nen 2009:106-108.) Molemmille ryhmille, sekä etäohjatuille että paikan päällä –

ohjatuille, toteutettiin samansisältöinen elintapaohjaus. Elintapaohjauskertojen teemat 

keskittyivät ruoan ravitsemukselliseen laatuun, kuten sen korkean kuitupitoisuuden 

suosimiseen, rasvojen hyvälaatuisuuteen välttämällä tyydyttyneitä rasvahappoja sisäl-

täviä ruoka-aineita, sopivaan annoskokoon ja lautasmallin hyödyntämiseen. Myös 

syömistiheyteen, oman syömiskäyttäytymisen tarkasteluun suhteessa tunnekokemuk-

siin, hyvän elämän määrittelyyn ja liikunnan lisäämiseen sekä omiin kokemuksiin pai-

nonhallinnasta sen hetkisessä tilanteessa kohdistettiin huomio elintapaohjauskerroilla. 

Lisäksi ryhmissä pohdittiin omia tulevaisuuden näkymiä. Elintapaohjauskerroilla oli tar-

koituksena aktivoida ryhmäläisiä tekemään itse yksilö- ja paritehtäviä, kuten pelaa-

maan noppapeliä ja katselemaan erilaisia ravitsemukseen liittyviä kuvia ja tietolehtisiä 

sekä tekemään itsehavainnointitehtäviä. Ohjauskertojen välillä ryhmäläiset täyttivät 

ruokapäiväkirjaa ja hyödynsivät askelmittaria liikuntaa harrastaessaan. Lisäksi ryhmä-

läiset saivat kotitehtäviä ohjauskertojen välille tehtäväksi. Kotitehtävinä oli muun muas-

sa ruoka-aineiden tuoteselosteisiin tutustumista sekä terveellisen välipalan tuominen 

ryhmäohjauskerralle. (Laitinen ym. 2010: 508, 510.) 

Lisäksi 15 kuukauden kuluttua viimeisestä elintapaohjauskerrasta oli kontrollikäynti. 

Ensimmäisellä ja viimeisellä ohjauskerralla ryhmäläisille tehtiin antropometrisiä mitta-

uksia, kuten (Paino, vyötärönympärys, fP-Gluk, fP-Kol, fP-Trigly, fP-Kol-HDL, fP-Kol-

LDL, HbA1C, Pt-Gluk-R1 ja hsCRPi). 

 

 Ikihyvä Päijät-Häme –ohjelma (GOAL) 6.1.4

Päijät-Hämeessä toteutetussa, tyypin 2 diabeteksen leviämisen ehkäisemiseksi teh-

dyssä, tutkimuksessa tutkittiin keski-ikäisten diabetesriskitestissä yli 12 riskipistettä 

saaneiden kohonneen tyypin 2 diabetesriskin omaavien henkilöiden elintapoja ja testat-

tiin Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelman käyttökelpoisuutta perusterveydenhuollossa. Tutki-

mukseen osallistui vuonna 2003 yhteensä 16  Päijät-Hämeessä sijaitsevaa terveyskes-

kusta, joissa terveydenhoitajat ja fysioterapeutit ohjasivat 36 elintapaohjausryhmää. 

Tutkimusjoukko koostui 352:sta 50-65 -vuotiaasta henkilöstä, joista naisia oli 265 hen-

kilöä ja miehiä oli  87 henkilöä. Terveydenhoitajat ja fysioterapeutit ohjasivat kuusi kah-

den tunninmittaista elintapaohjauskertaa ryhmää kohti. Ravitsemusterapeutti toimi asi-

antuntijana yhdellä ryhmäohjauskerralla. Lisäksi paikalliset liikuntatoimijat tutustuttivat 
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ryhmäläisiä yhdellä tapaamiskerralla paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin. Fysiotera-

peutit ohjasivat ryhmäläisille liikuntaharjoitteita. Elintapaohjaus perustui suomalaisen 

tyypin 2 diabeteksen ehkäisy –ohjelman (DPS) käyttämille ohjeistuksille: Päivittäin nau-

titun ravinnon kokonaisenergiamäärän tulisi sisältää alle 30% rasvaa, alle 10% tyydyt-

tynyttä rasvaa, vähintään 15 grammaa kuitua 1000 kilokaloria kohti. Lisäksi ryhmäläis-

ten tulisi liikkua vähintään neljä tuntia viikossa keskinkertaisella rasittavuustasolla sekä 

painonpudotustuloksen tulisi olla yli 5% lähtötilanteen painosta. Hoitajat tekivät lisäksi 

lähtötilanteessa antropometrisiä mittauksia ( Paino, BMI, vyötärönympärys, fP-Gluk-, 

Pt-Gluk-R1, fP-Kol-, fP-Kol-HDL- ja fP-Kol-LDL-, fP-Trigly-, RR) ryhmäläisille. Vuoden 

kuluttua ryhmien aloituksesta tehtiin uudet antropometriset mittaukset, laboratorioteste-

jä ja ryhmäläiset täyttivät myös kolmepäiväistä ruokapäiväkirjaa. Elintapamuutoksista 

seurattiin: Kokonaisenergian määrää, tyydyttyneen rasvan määrää, kuidun käytön 

määrää, fyysistä aktiivisuutta ja painonpudotustulosta lähtötilanteesta, yhdeksän kuu-

kauden kohdalla ja vuoden päästä ryhmien alkamisesta.  

 GOAL-ohjelma Australiassa: (GGT) 6.1.5

Tutkimus toteutettiin vuosien 2004-2006 välillä Viktorian osavaltiossa Australiassa. 

Painonhallintaohjelmana käytettiin suomalaista, Päijät-Hämeessä kehitettyä GOAL-

ohjelmaa. GOAL -ohjelmassa tavoitteena on pudottaa painoa vähintään 5% 

lähtöpainosta, vähentää rasvankäyttöä niin että rasvan määrä olisi alle 30% nautitun 

ravinnon kokonaisenergiamäärästä ja tyydyttyneen rasvan määrä olisi alle 10% ko-

konaisenergiamäärästä vuorokaudessa. Tavoitteena on myös lisätä kuidun käyttöä 15 

grammaan 1000 kilokaloria kohti sekä lisätä liikunnan määrää niin että keskiraskasta 

liikuntaa tulisi harrastettua vähintään neljän tuntia viikossa. Ohjauskertojen ravitsemu-

sosuus noudatti Australian ravitsemus-suosituksia aikuisille (The Australian Guide to 

Healthy Eating 2003:34). Ohjelman liikuntaosuus taas noudatti Australian kansallisia 

liikuntasuosituksia aikuisille (Australia`s Physical Activity and Sedentary Behaviour 

Guidelines Adults 2013:4). Australiassa toteutettu GOAL-ohjelma sisältää kuusi 90 

minuutin kestoista painonhallinnan ohjauskertaa, jotka toteutettiin kahdeksan 

kuukauden aikana. Viisi ensimmäistä ohjauskertaa pidettiin kahden viilkon välein kol-

men kuukauden aikana. Viimeinen, kuudes ohjauskerta oli 8 kuukauden kuluttua alo-

ituksesta. Tutkimukseen osallistui 311 henkilöä, jotka olivat saaneet tyypin 2 diabe-

teksen riskitestistä yli 12 pistettä. Painonhallintaryhmiin osallistujista naisia oli 223 ja 

miehiä 88. Ryhmiä vetivät painonhallintaryhmien ohjaamiseen koulutetut 

sairaanhoitajat; ja ryhmissä vieraili ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Antropome-

trisiä mittauksia tehtiin ryhmänvetäjien toimesta lähtötilanteessa, kolmen kuukauden 
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kuluttua ja vuoden kuluttua ryhmien alkamisesta. Mittaukset sisälsivät 

vyötärönympäryksen, painon, pituuden, lantionympäryksen, Pt-Gluk-R2, fP-Gluk, fP-

Kol, fP-LDL- ja fP-HDL-kolesterolin, fP-Trigly- sekä diastolisen verenpaineen mittaami-

sen. Psykologisina mittausmenetelminä käytettiin Kessler 10-, HADS- ja SF-36v2- mit-

tareita.  

 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykologinen lyhythoito-ohjelma 6.1.6

 

Vuosien 2003-2004 välillä Tampereen yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty 

painonhallintaan kaksi psykologista lyhythoito-ohjelmaa. Lyhythoito-ohjelmat kehitettiin 

vastaamaan lihavuuden ja sen aiheuttamien liitännäissairauksien vuoksi ylikuormittu-

neen terveydenhuoltojärjestelmän kasvavaan tarpeeseen. Niin ryhmä- kuin yksilöhoi-

toihin soveltuvien painonhallinnan lyhytohjelmien eroja löytyy niiden sisällöistä, laajuu-

desta ja rakenteesta. Yhteistä molemmille ohjelmille on yksilön valinnanvapaus siitä 

mitä muutoksia hän haluaa itse kokeilla. Ohjelmat sisältävät psykologiseen tutkimuk-

seen ja käyttäytymisen muuttamiseen perustuvaa tietoa. Ensimmäisessä ja kestoltaan 

lyhyemmässä ohjelmassa (noin 30 min) sovelletaan ravitsemuspsykologista tietoa ja 

tutustutaan itsehavainnointimenetelmiin. Pidempi ohjelma sisältää lyhyemmän kertais-

tunnon sisällön lisäksi psykoterapiamenetelmiä, kuten arvo-  este- ja muutoksenteko-

analyysejä sekä metaforien käyttöä. Arvoanalyysissä merkitään muistiin itselle tärkeitä 

asioita ja tekoja, joita henkilö itse voisi tärkeiden asioiden hyväksi tehdä. Esteanalyy-

sissä käsitellään painonhallintaan liittyviä psykologisia esteitä esimerkiksi selityksiä, 

tunne-esteitä ja välttämiskäyttäytymistä. Lyhythoito-ohjelmissa hyödynnetään muun 

muassa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Painonhallinnan lyhythoito-ohjelmat on 

todettu edullisiksi. Yhden henkilön lyhythoito-ohjelmalla aiheutuneet kustannukset ovat 

noin 5-10 euroa henkilöä kohden. Lisäksi lyhytohjelmat säästävät ohjaajien aikaa nii-

den keston ollessa lyhyt, pisimmillään neljä ohjauskertaa (Lappalainen – Turunen 

2007: 7,8,10,11, 52, 60, 61, 66.) 

 

Suomalaisessa kaksivuotisessa tutkimuksessa vertailtiin Tampereen yliopistolla kehite-

tyn kahden ryhmämuotoisen psykologisen lyhythoito-ohjelman vaikuttavuutta painon-

hallintaan ja psyykkiseen hyvinvointiin kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin 

onko yhden ja neljän ohjauskerran ryhmien välillä eroja painonmuutoksen ja psyykki-

sen hyvinvoinnin kokemisen suhteen. Pääsykriteereinä oli yli 25 BMI ja vähintään 18 

vuoden ikä. Tutkimukseen osallistui 232 henkilöä, joista 184 oli naisia. Iältään osallistu-

jat olivat 17-79 -vuotiaita. Heidän painokeskiarvonsa oli noin 94kg, pituudenkeskiar-
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vonsa 168cm, vyötärönympäryksen keskiarvonsa  noin 106 cm ja tavoitepainokeskiar-

vonsa noin 70 kg. Lyhyempään interventioryhmään osallistui 108 henkilöä ja pidem-

pään interventioryhmään osallistui 124 henkilöä. 

 

Lyhyempi ohjelma sisälsi 30 minuuttia ravitsemustiedollista ohjaamista, itsehavainnoin-

titietoutta ja kirjallisen yhteenvedon painonhallintamenetelmistä. Lisäksi osallistujille 

tehtiin antropometrisiä- (Paino, pituus, BMI, vyötärönympärys) ja psyykkisen hyvinvoin-

nin- ( Beck- masennusmittari, AAQ-8-lomake eli Acceptance and Avoidance Question-

naire-kyselylomake, sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointilomake eli JESI –lomake 

Social Adapatation and Self Evulation Scale, psyykkisen hyvinvoinnin sosiaalinen ulot-

tuvuus- sekä syömiskäyttäytymisen ja –tapojen mittauksia (eli TFEQ-R-18-mittari). Pi-

dempi ohjelma koostui neljästä ohjauskerrasta, joista ensimmäisen ohjauskerran sisäl-

tö vastasi täysin lyhyemmän ohjelman sisältöä. Pidempikestoinen ryhmä tapasi 1-3 

viikon välein. Toisen, kolmannen ja neljännen ohjauskerran teemat sisälsivät käyttäy-

tymisanalyysin ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Ryhmienvetäjinä toimivat psy-

kologi ja psykologian opiskelija. (Kuukka 2007). 

 

6.2 Painonhallintaohjelmien painonpudotustulokset ja terveyshyödyt 

 Videovälitteinen etävastaanottona toteutettu ryhmäohjausmalli 6.2.1

Laitisen ym. vuonna 2010 toteuttaman tutkimuksen antropometrisistä mittauksista il-

menee videovälitteisesti etäohjattujen ja paikanpäällä ohjattujen ryhmäläisten vyötä-

rönympäryksen kaventuneen merkitsevästi ensimmäisen kuuden kuukauden mittauk-

sessa kaikilla ryhmäläisillä, videovälitteisesti ohjatuilla ryhmäläisillä keskimäärin 1,9 

senttimetriä ja paikanpäällä ohjatuilla ryhmäläisillä keskimäärin 3,4 senttimetriä. Kum-

mallakaan ryhmällä, etäohjatulla tai paikanpäällä ohjatuilla ei ilmennyt merkitsevää 

muutosta sokeriaineenvaihdunnassa, insuliininerityksessä tai seerumin rasva-arvoissa. 

(Ks. Taulukko 2. ) Paikanpäällä ohjatuilla ryhmäläisillä ilmeni kuuden kuukauden mitta-

uksissa merkitsevästi alhaisempia herkän C-reaktiivisen proteiinin (hsCRP) arvoja kuin 

etäohjatuilla ryhmäläisillä. Paikanpäällä ohjattujen ryhmäläisten hsCRP arvot laskivat 

keskimäärin 0,9 mmol/l, kun taas videovälitteisesti ohjattujen ryhmäläisten hsCRP-

arvot nousivat keskimäärin 1,8 mmol/l  kuuden kuukauden mittausten perusteella. Jopa 

40%:lla kaikista tutkimukseen osallistujista oli heikentynyt sokerinsietokyky (IGT) eli 

impaired glucose tolerance lähtötilanteessa Tarkasteltaessa kuuden kuukauden aikai-

sia mittaustuloksia niistä selviää, että videovälitteisesti etäohjatuilla ryhmäläisillä (n=29) 

painonpudotusta tapahtui 52%:lla ja paikanpäällä ohjatuista ryhmäläisistä (n=35) 
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39%:lla, jonkin verran,  paikanpäällä ohjatuilla -ryhmäläisillä keskimäärin -2,1 kiloa ja 

videovälitteisesti ohjatuilla -ryhmäläisillä keskimäärin -0,7 kiloa (Laitinen ym. 2010:507.) 

Taulukko 2. Videovälitteisen ja paikanpäällä ohjatun elintapainterventioryhmien painonpudotus- 
ja terveyshyödyt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videovälitteisesti ohjattujen ryhmäläisten painonpudotustulos oli keskimäärin 900 

grammaa (n=24) ja paikan päällä ohjattujen ryhmäläisten (n=21) painonpudotustulos  

oli keskimäärin 400 grammaa 21 kuukauden painokontrollissa. Vyötärönympärysmitta 

kaventui videovälitteisesti ohjatuilla ryhmäläisillä keskimäärin 6,5 senttimetriä (n=24). 

Myös paikanpäällä ohjatuilla ryhmäläisillä vyötärönympäryksen kaventuminen oli tilas-

tollisesti merkitsevää ollen 3,1 senttimetriä (n=21) verrattaessa lähtötilanteen ja 21 

kuukauden aikaisia vyötärönympärysarvoja. Molempia ohjausryhmiä tarkasteltaessa 

kaikilla tutkimukseen osallistujilla vyötärönympärysmitta kaventui merkitsevästi lähtöti-

lanteen vyötärönympärysarvoja ja 21 kuukauden aikaisia arvoja verrattaessa. Muissa 

laboratoriotesteissä (fP-Gluk, fP-Kol, fP-Trigly, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, HbA1C) ei il-

mennyt merkitseviä muutoksia tai eroja tutkimuksen aikana. Videovälitteistä ryhmäoh-

jausta saaneet henkilöt kokivat saaneensa enemmän vertaistukea toisilta ryhmäläisiltä 

kuin paikanpäällä ryhmäohjausta saaneet henkilöt. (Laitinen ym. 2010: 507, 508, 510). 

 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhythoito-ohjelma. 6.2.2

Suomalaisen- kahta psykologista lyhythoito-ohjelmaa vertailevan tutkimuksen tuloksis-

ta ilmenee kaikkien seurantaan osallistuneiden 150 henkilön painon pudonneen 

kahden vuoden seurantatulosten perusteella keskimäärin kolme kiloa. Kertaluontoista 

elintapaohjausta saaneilla ryhmäläisillä paino putosi keskimäärin 2,9 kiloa.  Neljästi 

elintapaohjausta saaneet ryhmäläiset pudottivat painoaan keskimäärin 3,2 kiloa. Pai-

nonpudotusta voidaan pitää tilastollisesti erittäin merkitsevänä. Kaikkien seurantaan 

Videovälitteisien ja paikanpäällä ohjattujen elintapaohjausryhmien vertailu-tutkimus 
 

• Ryhmien ohjaussisällöt ovat samanlaisia 
 

Painonpudotustulos: (21kk:n seurannassa) 

• Videovälitteisesti ohjatut: -900g (N=24) 
• Paikanpäällä ohjatut:-400g (N=21) 

 

Terveyshyödyt:(21kk:n seurannassa) 

• Vyötärönympärys: kaventui Videovälitteisesti ohjatut: -6,5 cm (N=24) 
• Vyötärönympärys: kaventui Paikanpäällä ohjatut: -3,0 cm (N=21) 
• S-hs-CRP :kasvoi Videovälitteisesti ohjatut: n. 1 yksikön (mg/l) 
• S-hs-CRP : laski Paikan päällä ohjatut: n. 1 yksikön (mg/l) 
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osallistuneiden ryhmäläisten painoindeksi (BMI) laski lähtötilanteen keskiarvon 

33kg/m2 painoindeksistä 31,9 kg/m2:iin. Tulosta voidaan pitää tilastollisesti mer-

kitsevänä. Kovarianssianalyysillä mitatut ryhmien vertailutulokset painonpudotuksen 

suhteen antoivat tulokseksi molempien terapiamuotojen olevan tehokkuuden osalta 

samanvertaisia. 

 

Merkitsevään, vähintään 5%:n painonpudotustulokseen, ylsi kaikista ryhmäläisistä 

29,3%. Vertailtaessa samaa merkitsevää vähintään 5% painonpudotustulosta kertalu-

ontoisen ja neljä kertaa elintapaohjausta vastaanottaneiden ryhmien välillä, saatiin 

tulokseksi 33,9% kertaluonteista ohjausta saaneille ja 25,3% neljästi elintapaohjausta 

saaneille. Valtaosalla, 66%:lla ryhmiin osallistujista, paino putosi alle 5%. Yhden kerran 

ohjausta saaneilla ryhmäläisillä alle 5%:n painonpudotustulos oli  63,4%:lla osal-

listujista. Neljä kertaa elintapaohjausta saaneilla ryhmäläisillä sama vertailukohde pai-

nonpudotustuloksen osalta ilmeni 68,4%:lla osallistujista. Vertailtaessa kolmea ryhmää: 

niitä ryhmäläisiä, joiden paino ei laskenut lainkaan tai nousi vähintään 5%, niitä ryhmä-

läisiä, joiden paino laski 5-9,99% ja niitä ryhmäläisiä, joiden paino laski vähintään 10%, 

saatiin tulokseksi, että lyhyempikestoisissa ryhmissä oli määrällisesti enemmän paino-

aan pudottaneita henkilöitä ja niissä saavutettiin pienempi painonpudotustulos kuin 

pidempikestoisissa, neljä kertaa elintapaohjausta saaneissa ryhmissä.  

 

Sekä naiset että miehet onnistuivat pudottamaan painoaan elintapaohjausten aikana. 

Miehet pudottivat painoaan keskimäärin 4,2 kilogrammaa ja naiset keskimäärin 2,7 

kilogrammaa. Lisäksi naisten painoindeksin keskiarvo putosi 32,6 kg/m2:sta  

31,6:kg/m2:iin ja miesten taas 34,0 kg/m2:sta  32,6 kg/m2:iin. Molempien ryhmäläisten 

psyykkinen hyvinvointi parani kahden vuoden seurannassa. Ryhmäläisten osalta 

elämään tyytyväisyydessä, mielialassa ja itseluottamuksessa tapahtui merkitsevää 

kasvua. Molemmissa painonhallintaryhmissä tyytyväisyys koettuun elämään kasvoi. 

Itseluottamus koheni merkitsevästi neljään interventiokertaan osallistuneilla ryhmä-

läisillä. Kummankaan hoitoryhmän sisällä ei tapahtunut merkitsevää muutosta mielialan 

kohenemisen suhteen. Ryhmien välillä ei ollut tilastolliisesti merkitsevää eroa psyyk-

kisen hyvinvoinnin muuttumisessa. Vertailtaessa ryhmien välisiä eroja merkitsevästi 

laihtuneilla todettiin enemmän psyykkisen hyvinvoinnin kokemista kovari-

anssianalyysillä tarkasteltaessa ja käytettäessä kovariaattina ryhmäläisten lähtömit-

taustuloksia (Kuukka 2007:.29,30,31.) 
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 Pieni päätös päivässä- projektin seurantatutkimus.  6.2.3

Turun ja Heinosen seurantatutkimuksesta (2005) käy ilmi, että yksi ryhmäohjaaja, joka 

valikoitui jatkohaastatteluun hyvän ohjauskäytäntönsä vuoksi, ilmoitti myös ryhmäläis-

tensä painonpudotustulokset. Huittisten kuntayhtymän viiden Pieni päätös päivässä -

ryhmään osallistuneiden henkilöiden (n=58) yhteispainonpudotustuloksen oli 0-5 kiloa 

44,8%.lla ryhmäläisistä. 27,5%:lla ryhmäläisistä painonpudotus oli 5,1-10,0 kiloa. Kai-

kista painonhallintaryhmäläisistä 12%:lla paino putosi 10,1-15,0 kiloa ja 10,5%:lla pai-

nonpudotus tulos oli yli 15 kiloa. Ryhmään osallistumisen aikana paino nousi 5,2%:lla 

kaikista ryhmään osallistuneista (Turku ym. 2005:23). Turun ja Heinosen 

seurantatutkimus ei antanut vastausta tutkimuskysymykseeni painonhallintaohjelman 

muista terveyshyödyistä. 

  DPS-tutkimuksen tulokset: Diabetes Prevention Study 6.2.4

Suomalaisen diabeteksen ehkäisy tutkimuksen (DPS) vuodelta 2001 mukaan ryhmäs-

sä toteutettu elintapainterventio ruokavalion ja liikunnan suhteen osoittautui tehokkaak-

si menetelmäksi ehkäistä suurentuneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien tutkittavien 

sairastuminen tyypin 2 diabetekseen sekä naisilla että miehillä. Tutkimuksessa 350 

naista ja 172 miestä, iältään keskimäärin 55-vuotiaita ja painoindeksiltään keskimäärin 

31 BMI, jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä sai elintapaohjausta ryhmässä yli 

10 kertaa terveellisen ravitsemuksen suhteen sekä ohjattua liikuntaa halutessaan en-

simmäisen tutkimusvuoden ajan. Kontrolliryhmä sai pienen kirjallisen ohjeen koskien 

terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa. Tutkimustuloksista käy ilmi, (Ks.Taulukko 3.), että  

interventioryhmään osallistuneiden keskimääräinen painonpudotustulos oli -4,2 kiloa 

vuoden jälkeen aloituksesta, kun taas kontrolliryhmäläisillä painonpudotustulos ryhmän 

keskiarvona oli -0,8 kiloa. Kahden vuoden seurannassa interventioryhmään osallistu-

neiden henkilöiden painonpudotustulos oli keskimäärin -4,5 kilogrammaa ja kontrolli-

ryhmäläisten keskiarvo -2,6 kilogrammaa. Painonpudotustulosta voidaan pitää tilastolli-

sesti merkitsevänä.  

 

Lähtötilanteeseen nähden vuoden jälkeisistä seurantatuloksista selviää, että vyötä-

rönympärysmitta pieneni keskimäärin -4,5 senttimetriä interventioryhmäläisillä, kun 

taas kontrolliryhmäläisillä vastaava tulos oli -1,3 senttimetriä. Kahden tunnin sokeri-

rasitustestin tuloksista ilmenee, että interventioryhmäläisten paastosokeriarvot (fP-

Gluk) nousivat +4 mg/dl ja kontrolliryhmäläisillä vastaava tulos oli keskimäärin +1mg/dl 

kohti. Kahden tunnin sokeriarvot (Pt-Gluk-R2) laskivat  interventioryhmäläisillä keski-
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määrin -15mg/dl ja kontrolliryhmäläisillä keskimäärin -5mg/dl.  Paastoseerumin insulii-

niarvot (fS-Insu) pienenivät lähtötilanteesta interventioryhmäläisillä keskimäärin -2 µg 

/ml ja kontrolliryhmäläisillä – 1 µg/ml. Kahden tunnin insuliiniarvot (fS-Insu-R2) pieneni-

vät interventioryhmäläisillä keskimäärin -29 µg /ml ja kontrolliryhmäläisillä 11 µg /ml 

vuoden seurannassa. Kokonaiskolesteroliarvot plasmassa (fP-Kol)  pienivät interven-

tioryhmäläisillä keskimäärin -5mg/dl ja kontrolliryhmäläisillä keskimäärin –4mg/dl. 

Plasman, hyvät,  HDL-kolesteroliarvot (fP-Kol-HDL) nousivat interventioryhmäläisillä 

keskimäärin  2mg/dl kohti ja kontrolliryhmäläisillä keskimäärin 1mg/dl kohti. Myös 

plasman triglyseridiarvot (fP-Trigly) pienenivät interventioryhmäläisillä keskimäärin -

18mg/dl kohti ja kontrolliryhmäläisillä keskimäärin –1mg/dl kohti (Tuomilehto ym. 2001: 

1346-1347.) 
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Taulukko 3.  DPS-ohjelman painonpudotustulokset ja terveyshyödyt. 
(Tuomilehto – Lindström -  Eriksson – Valle – Hämäläinen - Ilanne-Parikka - Keinänen- Kiu-
kaanniemi – Laakso – Louheranta – Rastas – Salminen -  Uusitupa 2001). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenpaineen osalta interventioryhmään osallistuneiden systolinen verenpaine laski 

keskimäärin  -5 mmHg ja diastolinen verenpaine laski -5mmHg. Vastaavat veren-

DPS-ohjelma: 
Interventioryhmä: N=256 Kontrolliryhmä: N=250 

 
Painonpudotuskeskiarvo vuoden seurannassa: 

 
• Interventioryhmä: aleni 4,2kg 
• Kontrolliryhmä: aleni 0,8kg  
• Muutos%(keskiarvo): 
• Interventioryhmä:-4,7% 
• Kontrolliryhmä: -0,9% 

 
Painonpudotuskeskiarvo 2. vuoden seurannassa: 

• Interventioryhmä: aleni 4,5kg 
• Kontrolliryhmä: aleni 2,6kg 

 
Terveyshyödyt  vuoden seurannassa: (Interventioryhmä N=256 kontrolliryhmä N=250) 

• Vyötärönympärys: pieneni Interventioryhmä: 4,5 cm  Kontrolliryhmä: 1,3 cm
  

• fP-Gluk.: nousi  Interventioryhmä: 4mg/dl Kontrolliryhmä: 1mg/dl 
• Pt-Gluk-R2:pieneni  Interventioryhmä: 15mg/dl Kontrolliryhmä: 5mg/dl 
• fS-Insu:pieneni  Interventioryhmä: 2µg /ml Kontrolliryhmä: 1µg /ml 
• S-insu-R2:pieneni  Interventioryhmä: 29µg /ml Kontrolliryhmä: 11µg /ml 
• fP-Kol.:pieneni  Interventioryhmä: 5mg/dl Kontrolliryhmä: 4mg/dl 
• fP-Kol-HDL:nousi  Interventioryhmä: 2mg/dl Kontrolliryhmä: 1mg/dl 
• fP-Trigly: pieneni  Interventioryhmä: 18mg/dl Kontrolliryhmä: 1mg/dl 
• RR systolinen/diastolinen: laski Interventioryhmä: 5/5mmHg Kontrolliryhmä: 1/3mmHg 

 
-Muutokset terveystottumuksissa itseraportoidut: (Interventioryhmä: N=253 Kontrolliryhmä:  

N=247) 

• Rasvan käytön vähentäminen:  Interventioryhmä: 87% Kontrolliryhmä: 70% 
• Rasvan laadun muutos: Interventioryhmä: 70% Kontrolliryhmä: 39%  
• Lisääntynyt liikunta  Interventioryhmä: 36%  Kontrolliryhmä: 16% 
• Lisääntynyt kasvisten käyttö Interventioryhmä: 72% Kontrolliryhmä: 62% 
• Sokerin käytön vähentäminen Interventioryhmä: 55% Kontrolliryhmä: 40% 
• Suolan käytön vähentäminen Interventioryhmä: 59% Kontrolliryhmä: 50% 
• Alkoholin käytön vähentäminen Interventioryhmä: 26% Kontrolliryhmä: 23% 

 
-2DM sairastuvuusriski 95% todennäköisyydellä 2. vuonna: 

 
• Interventioryhmä:11% 
• Kontrolliryhmä:23% 
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painearvot pienivät kontrolliryhmäläisillä keskimäärin systolisen verenpaineen osalta -1 

mmHg ja diastolisen verenpaineen osalta -3 mmHg. Sairastuvuusriski tyypin 2 diabe-

tekseen (arvioidaan 95% todennäköisyydellä tilastollisesti) aleni interventioryhmäläisillä 

11%:iin, kontrolliryhmäläisillä sen ollessa 23% kahden vuoden seurannan jälkeen. Ko-

konaisriski sairastua tyypin 2 diabetekseen väheni yhteensä 58% interventioryhmään 

osallistuneilla tutkimuksen aikana. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että henkilöt, jotka eivät 

laihtuneet tutkimuksen aikana lainkaan, mutta jotka harrastivat yhteensä yli 4 tuntia 

liikuntaa viikossa, onnistuivat alentamaan tyypin 2 diabetekseen sairastuvuusriskiään 

silti merkitsevästi. (Tuomilehto – Lindström -  Eriksson – Valle – Hämäläinen – Ilanne-

Parikka - Keinänen- Kiukaanniemi – Laakso – Louheranta – Rastas – Salminen -  Uusi-

tupa 2001:1349). 

 Pieni päätös päivässä- lyhytohjelma 6.2.5

Pieni päätös päivässä (PPP) -ohjelmasta muokatun kestoltaan lyhyemmän painonhal-

lintaintervention tutkimustuloksista ilmenee, että tutkimukseen osallistuneiden naisten 

(n=84) keskimääräinen painonpudotustulos oli hieman yli neljä kiloa. (Ks. Taulukko 4.). 

Tutkittavien  painoindeksi (BMI) väheni 1,6 yksikköä; vyötärönympärys kaventui alle 

neljä senttimetriä lähtötilanteesta. Muutoksia voitiin pitää tilastollisesti merkitsevinä. 

Ryhmän kestolla ei ollut vaikutusta painonlaskuun tai painoindeksin alenemiseen.  

 

Vyötärönympäryksen pienenemiseen ryhmän kestolla oli vaikutusta, mitä pidempään 

ryhmä kesti, sitä enemmän vyötärönympärys kaventui. Tutkittavat alkoivat kiinnittää 

enemmän huomiota ruokaostoksilla rasvan laatuun. Sen sijaan ruoan  suolapi-

toisuuteen kiinnitti huomiota satunnaisesti vielä osa tutkimusjoukosta ostoksilla ollessa, 

mutta suolapitoisuuden aina huomioivien määrä kasvoi kuitenkin intervention edetessä. 

Leivonnaisia ja rasvaisia välipaloja syötiin vähemmän intervention lopussa kuin lähtöti-

lanteessa. Liikuntaa alettiin myös harrastaa enemmän intervention edetessä kuin sen 

alussa. 
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Interventioryhmän alussa aktiivisesti liikkuvilla osallistujilla oli keskimäärin pienempi 

lähtöpaino ja painoindeksi sekä vähemmän uupumusta, heillä myös painoindeksi, 

paino ja uupumus vähenivät keskimääräistä enemmän intervention edetessä. (Kok-

kinen-Jussila – Julkunen – Lipsanen 2011:209,210,214). 

 
Taulukko 4. Naisten painonpudotustulokset ja terveyshyödyt PPP-ohjelman lyhytversio. (Kokki-
nen-Jussila – Julkunen - Lipsanen 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimustulosten perusteella ryhmäläisten lähtötason uupumuksella ei ollut merkitystä 

lähtötason painon eikä painonmuutoksen kanssa. Uupumus vähentyi painonhallintary-

hmän edetessä ja uupumuksen muutos vaikutti olevan yhteydessä painonmuutokseen. 

Uupumuksen muutos yhdessä lähtötason liikunnan harrastamisen tason kanssa selitti 

painon ja painoindeksin muutosta siten että uupumuksen vähentyminen ja alunperin 

aktiivinen liikuntaharrastus olivat yhteydessä onnistuneisiin painonhallintatuloksiin.  

 

Suomalaisen kahta psykologista lyhythoito-ohjelmaa vertailevan tutkimuksen tuloksista 

ilmenee kaikkien seurantaan osallistuneiden 150 henkilön painon pudonneen kahden 

vuoden seurantatulosten perusteella keskimäärin kolme kiloa. (Ks. Taulukko 5.) 

Lähtötilanteessa osallistujia oli 232 henkilöä. Kertaluontoista elintapaohjausta saaneilla 

ryhmäläisillä ( N=71)  paino putosi keskimäärin 2,9 kiloa.  Neljästi elintapaohjausta 

 
PPP-ohjelman lyhytversio ja uupumus( N=84) 

 
Painonpudotus keskiarvo:  

• >4kg 
• BMI laski 1.6 yksikköä 

Terveyshyödyt: 
 

-Vyötärönympäryksen pienenemisen keskiarvo: (N=84) 
• <4cm 
• vyötärönympärys pieneni eniten pidempään kestäneissä ryhmissä 

 
-Uupumus: 

• Uupumus väheni painonhallintaryhmän aikana ja uupumuksen muutos oli 
yhteydessä painonpudotukseen 

• Uupumus väheni eniten henkilöillä, jotka liikkuivat aktiivisesti jo lähtötilan-
teessa 

 
-Terveystottumusten muutos: 

 
• Liikuntaa alettiin harrastaa enemmän 
• Ruokaostoksilla rasvanlaatuun kiinnitettiin enemmän huomiota. 
• Leivonnaisten ja rasvaisten välipalojen syöminen väheni  
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saaneet ryhmäläiset ( N=79) pudottivat painoaan keskimäärin 3,2 kiloa. Painon-

pudotusta voidaan pitää tilastollisesti merkitsevänä. Kaikkien kahden vuoden 

seurantaan osallistuneiden ryhmäläisten painoindeksi (BMI) laski lähtötilanteen keski-

arvon 33kg/m2 painoindeksistä 31,9 kg/m2:iin. Tulosta voidaan pitää tilastollisesti mer-

kitsevänä. Kovarianssianalyysillä mitatut ryhmien vertailutulokset painonpudotuksen 

suhteen lähtötason mittausarvoja verrattaessa antoivat tulokseksi molempien terapia-

muotojen olevan tehokkuuden osalta samanvertaisia. 

 

Merkitsevään, vähintään 5%:n painonpudotustulokseen ylsi kaikista ryhmäläisistä 

29,3% (N=150). Vertailtaessa samaa merkitsevää vähintään 5% painonpudotustulosta 

kertaluontoisen (N=71) ja neljä kertaa elintapaohjausta vastaanottaneiden ryhmien 

(N=79) välillä, saatiin tulokseksi 33,9% kertaluonteista ohjausta saaneille ja 25,3% nel-

jästi elintapaohjausta saaneille. Valtaosalla, 66%:lla ryhmiin osallistujista, paino putosi 

alle 5%. Yhden kerran ohjausta saaneilla ryhmäläisillä (N=71) alle 5%:n painon-

pudotustulos oli  63,4%:lla osallistujista. Neljä kertaa elintapaohjausta saaneilla ryhmä-

läisillä sama vertailukohde painonpudotustuloksen osalta ilmeni 68,4%:lla osallistujista 

(N=79). Vertailtaessa kolmea ryhmää: niitä ryhmäläisiä, joiden paino ei laskenut 

lainkaan tai nousi vähintään 5%, niitä ryhmäläisiä, joiden paino laski 5-9,99% ja niitä 

ryhmäläisiä, joiden paino laski vähintään 10%, saatiin tulokseksi, että 

lyhyempikestoisissa ryhmissä oli määrällisesti enemmän painoaan pudottaneita hen-

kilöitä ja niissä saavutettiin pienempi painonpudotustulos. Pidempikestoisissa, neljän 

ohjauskerran ryhmissä sen sijaan ilmeni suurempia painonpudotustuloksia. 

 

Sekä naiset että miehet onnistuivat pudottamaan painoaan elintapaohjausten aikana. 

Miehet pudottivat painoaan keskimäärin 4,2 kilogrammaa (N=38) ja naiset keskimäärin 

2,7 kilogrammaa (N=112) kaikki tutkimukseen osallistujat (N=150) huomioiden kahden 

vuoden seurannassa. Lisäksi naisten painoindeksin (BMI) keskiarvo putosi 32,6 

kg/m2:sta  31,6:kg/m²:iin ja miesten painoindeksi pieneni 34,0 kg/ m²:sta 32,6 kg/ m²:iin 

(Kuukka 2007:31). 
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Taulukko 5.  Psykologisen lyhythoito-ohjelman painonpudotustulokset ja terveyshyödyt. 
(Kuukka 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molempiin ryhmäohjausmuotoihin osallistuneilla psyykkinen hyvinvointi parani kahden 

vuoden seurannassa. Neljän ohjauskerran ryhmissä koettiin enemmän 

itseluottamuksen ja elämääntyytyväisyyden kohenemista. Kertaluonteista ohjausta 

saaneet ryhmäläiset kokivat myös elämään tyytyväisyyden kohonneen. Ryhmien välillä 

ei ollut tilastolliisesti merkitsevää eroa psyykkisen hyvinvoinnin muuttumisessa. Vertail-

taessa ryhmien välisiä eroja merkitsevästi laihtuneilla, neljälle ohjauskerralle osal-

listuneilla ryhmäläisillä todettiin enemmän psyykkisen hyvinvoinnin kokemista kovari-

anssianalyysillä tarkasteltaessa käytettäessä kovariaattina ryhmäläisten lähtömit-

taustuloksia. Neljä kertaa ryhmäohjausta saaneet raportoivat painonhallntaohjelman 

hyödyllisemmäksi kuin kertaluonteista ohjausta saaneet ryhmäläiset (Kuukka 2007: 

29,30,31). 

 

  GOAL –ohjelman tutkimustulokset 6.2.6

Päijät-Hämeessä toteutetussa Ikihyvä Päijät-Häme –tutkimuksessa (Good Ageing in 

Lahti Region) tutkittiin keski-ikäisten tyypin 2 diabetesriskitestissä yli 12 riskipistettä 

saaneiden henkilöiden elintapoja ja testattiin Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelman käyttökel-

poisuutta perusterveydenhuollossa. Tutkimustuloksista selviää, että 57% tutkimukseen 

osallistuneista 352 henkilöstä oli mukana kaikilla kuudella ryhmäohjauskerralla. Elinta-

paohjauksen tehokkuutta tarkasteltaessa 20% ryhmiin osallistujista (N=352) ylsi viiteen 

tavoitteeseen neljästä (rasvasuositukset, kuitusuositus, liikuntasuositus, painonpudo-

Psykologinen lyhythoito-ohjelma 
 

 Painonpudotuskeskiarvo 2. vuoden seurannassa: 
 

• 1. kerran ryhmäläiset: aleni -2,9 kg (N=71) 
• 4. kerran ryhmäläiset: aleni -3,2 kg (N=79) 

 
  Merkitsevä vähintään 5% painonpudotustulos: 
 

• 1. Kerran ryhmässä: 33,9% (N=71) 
• 4. Kerran ryhmässä:25,3% (N=79) 

 
  Terveyshyödyt: 
 

• Merkitsevästi >5% laihtuneilla ryhmäläisillä korkeampi itseluottamus ja painohallin-
takeinojen käyttö yleisempää kuin <5% tai ei lainkaan laihtuneilla ryhmäläisillä 
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tus-suositus). Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmaan osallistuneiden tutkittavien liikunta-

aktiivisuus, yli 30 minuuttia rasittavuustasoltaan keskiraskasta liikuntaa vuorokaudessa, 

oli vuoden seurantatulosten mukaan täyttynyt 66%:lla tutkimukseen osallistujista. Ikihy-

vä Päijät-Häme -ohjelmassa saavutettiin merkitsevä tulos kuidun määrän nauttimisen 

suhteen. Ikihyvä Päijät-Häme -ryhmäläisistä 52% käytti kuitua yli 15 grammaa 1000 

kilokaloria kohti. Rasvan käytön suhteen Ikihyvä Päijät-Häme -ryhmäläisistä 48% ylsi 

alle 30% rasvankäytön tavoitteiseen päivää kohti. Elintapamuutosten suhteen jaettiin 

häiriintyneen sokeriaineenvaihdunnan omaavat omaan ryhmäänsä ja normaalisokeriai-

neenvaihdunnalliset verrokit omaan ryhmäänsä. Häiriintyneen sokeriaineenvaihdunnan 

omaavat henkilöt ylsivät eniten kuitusuositustasolle. Terveen sokeriaineenvaihdunnan 

omaavilla henkilöillä liikunta-aktiivisuustaso taas täyttyi muita useammin. Naiset ylsivät 

rasvasuositustasolle useammin kuin miehet. Diastolinen verenpaine, paino ja painoin-

deksi sekä vyötärönympärys pieneni miehillä eniten. (Ks. Taulukko 6.) Systolinen ve-

renpaine laski miehillä  3 yksikköä (mmHg) ja diastolinen verenpaine laski keskimäärin 

4 yksikköä (mmHg). Paino putosi miehillä keskimäärin -1,5 kilogrammaa lähtötilantees-

ta vuoden seurannassa. Miesten vyötärönympärys kaventui -2,3 senttimetriä lähtötilan-

teesta vuoden mittauksessa.  

 
Taulukko 6. Ikihyvä Päijät-Häme –ohjelman painonpudotustulokset ja terveyshyödyt. 
(Absetz ym. 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikihyvä Päijät-Häme/GOAL 
(Naiset N=270 ja Miehet N= 91) 

 
Painonpudotustulos vuoden seurannassa: Naiset(N=226) 

Miehet  (N=77) 
 

• Naiset paino: laski 0,5 kg  
• Miehet paino: laski 1,5 kg  
• BMI naiset: pieneni 0,2 yksikköä 
• BMI miehet: pieneni 0,5 yksikköä 

Terveyshyödyt: 
• Vyötärönympärys naiset: pieneni 1,2cm 
• Vyötärönympärys miehet: pieneni 2,3 cm 
• fP-Gluk. naiset: kasvoi 0,1 yksikköä(mmol/l 
• fP-Gluk. miehet: kasvoi 0,2 yksikköä(mmol/l) 
• Pt-Gluk-R2 naiset: nousi 0,1 yksikköä(mmol/l) 
• Pt-Gluk-R2 miehet: laski 0,1 yksikköä(mmol/l) 
• fP-Kol. miehet: pieneni 0,2 yksikköä (mmol/l) 
• fP-Kol-HDL miehet:  nousi 0,1 yksikköä (mmol/l) 
• fP-Trigly naiset: pieneni 0,1 yksikköä(mmol/l) 
• RR systolinen/diastolinen naiset: laski 1 yksikköä molemmissa (mmHg) 
• RR systolinen/diastolinen miehet: laski 3 yksikköä/ laski 4 yksikköä 
• Kuitutavoite täyttyi useimmiten häiriintyneen sokeriaineenvaihdunnan 

omaavilla 
• Rasvatavoite täyttyi määrän ja laadun suhteen useimmiten normaalisoke-

riaineenvaihdunnan omaavilla naisilla 
• Liikuntatavoite täyttyi useimmiten normaalisokeriaineenvaihdunnan 

omaavilla  
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Myös naisten vyötärönympärys pieneni jonkin verran, ollen -1,2 senttimetriä kapeampi 

kuin lähtötilanteessa vuoden seurannassa. Naisilla paino putosi keskimäärin 0,5 kilo-

grammaa lähtötilanteesta vuoden seurannassa. Naisilla systolinen ja diastolinen ve-

renpaine laskivat keskimäärin yhden yksikön (mmHg) vuoden seurannassa. Naisten 

paasto- ja kahden tunnin sokerirasitusarvot nousivat hieman, ollen vuoden seurannas-

sa keskimäärin 0,1 yksikköä (mmol/l) lähtötilannetta korkeammat. Miehillä paastove-

rensokeriarvot kasvoivat keskimäärin 0,2 yksikköä (mmol/l) ja kahden tunnin sokeri-

rasituskokeessa verensokeriarvot taas laskivat keskimäärin  0,1 yksikköä (mmol/l). 

Kahden tunnin sokerirasituskokeen tulokset osoittivat normaaliglukoosiaineenvaihdun-

nan omaavien  sokerinsietokyvyn vähän laskeneen loppumittauksissa ja häiriintyneen 

sokeriaineenvaihdunnan omaavien sokerinsietokyvyn parantuneen loppumittauksissa. 

Rasva-aineenvaihdunnassa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia kummallakaan suku-

puolella (Absetz ym. 2007:1419.) 

 Greater Green Triangle –tutkimustulokset (GGT) 6.2.7

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa GOAL-ohjelman sisältöä  vastaavassa Greater 

Green Triangle –ohjelmassa (GGT) saavutettiin keskimäärin -2,5 kilogramman painon-

pudotustulos (N=237). (Ks. Taulukko 7.) Osallistujien( N=237) painoindeksi (BMI) laski 

keskimäärin 0,9 yksikköä. Terveyshyötyjä ilmeni vyötärönympäryksen pienenemisessä 

keskimäärin  -4,2 senttimetriä (N=236), lantionympäryksen kaventumisessa keskimää-

rin -2,7 senttimetriä (N=236), Kahden tunnin sokerirasitustestissä keskimäärin -0,6 

mmol/l (Pt-Gluk-R2) (N=232), kokonaiskolesterolin (fP-Kol) alentuessa -0,30 mmol/l 

(N=237), pahan kolesterolin (fP-Kol-LDL) alentuessa -0,25 mmol/l (N=229), hyvän ko-

lesterolin (fP-Kol-HDL) kohotessa 0,06 mmol/l (N=237), seerumin triglyseridien laskies-

sa -0,2 yksikköä (N=237) ja diastolisen verenpaineen laskiessa -1,0 mmHg ja systoli-

sen verenpaineen laskiessa -2,2 mmHg (N=236). 
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Taulukko 7.  Greater Green Triangle- tutkimuksen painonpudotustulokset ja terveyshyödyt. 
(Laatikainen ym. 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Kaikkien painonhallintaohjelmien painonpudotustulokset  

Vertailtaessa painonhallintaohjelmien painonpudotustuloksia (kts. Taulukko 8 )Tyypin 2 

diabeteksen ehkäisyohjelmassa (DPS) saavutettiin merkitsevin -4,5 kilogramman pai-

nonpudotustulos interventioryhmällä (N=256) kahden vuoden seurannassa. Tyypin 2 

diabeteksen ehkäisyohjelmassa kontrolliryhmän paino putosi -2,6 kilogrammaa 

(N=250). Ikihyvä Päijät-Häme (GOAL) -ohjelmassa painonpudotustulos oli keskimäärin 

-0,5 kilogrammaa naisilla (N=226) ja miehillä keskimäärin -1,5 kilogrammaa (N=77), 

mikä on melko pieni painonpudotustulos verrattaessa sitä muiden ohjelmien tuloksiin. 

Kuitenkin Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmaa jäljittelevässä The Greater Green Triangle in 

Australia -tutkimuksessa (GGT) keskimääräinen painonpudotustulos oli kuitenkin -2,5 

kilogrammaa (N=237). Pieni päätös päivässä -ohjelman lyhytversiossa painonpudotus-

tulos oli peräti -4 kilogrammaa (N=84). Videovälitteisesti ohjatulla ryhmillä paino putosi 

keskimäärin -900 grammaa (N=24) ja paikanpäällä ohjatuilla ryhmäläisillä keskimäärin 

-400 grammaa (N=21) Näin ollen videovälitteinen Elvira Counceling -ohjelma osoittau-

tui painonpudotustuloksiltaan vaatimattomimmaksi ohjelmaksi vertailtaessa kaikkia 

painonhallintaohjelmien painonpudotustuloksia keskenään. Tamperelaisen psykologi-

sen lyhythoito-ohjelman painonpudotustulos oli neljän kerran ryhmäläisillä keskimäärin 

-3,2 kilogrammaa (N=79) ja kertaluonteista ohjausta saaneilla ryhmäläisillä keskimäärin 

Greater Green Triangle (GGT) 
 

Painonpudotuskeskiarvo: 
 

• Paino laski 2,5kg ( N=237) 
• BMI laski n.yksikön (N=237) 

Terveyshyödyt: 
• Vyötärönympärys pieneni: >4cm( 

N=236) 
• Lantionympärys pieneni: <3cm (N=236) 
• fP-Gluk: pieneni 0,1 yksikköä (mmol/l) 

N= 237) 
• Pt-Gluk-R2: pieneni 0,6 yksikköä 

(mmol/l) N=232) 
• fP-Kol.: pieneni 0,3 yksikköä (N=237) 
• fP-Kol-LDL: pieneni 0,3 yksikköä ( 

N=229) 
• fP-Kol-HDL: kohosi 0,06 yksikköä 

(N=237) 
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-2,9 kilogrammaa (N=71), jolloin ohjauskertojen määrällä ei ollut merkitsevää vaikutus-

ta ryhmäläisten painonpudotustuloksiin. Pieni päätös päivässä –ohjelman keskimääräi-

nen painonpudotustulos oli 48%:lla osallistujista -0-5kilogrammaa (N=58).  

6.4 Kaikkien painonhallintaohjelmien terveyshyödyt 

Painonhallintaohjelmien terveyshyötyjä tarkasteltaessa Tyypin 2 Diabeteksen ehkäisy-

ohjelmassa saavutettiin myös merkitsevimmät terveyshyödyt verenpaineen, rasva- ja 

sokeriaineenvaihdunnan osilta erinomaisen painonpudotustuloksen lisäksi interven-

tioryhmäläisillä. Myös tyypin 2 diabeteksen sairastuvuusriskin vähenemisessä ohjelma 

ylsi interventioryhmäläisillä merkitsevään tulokseen sen ollen kahden vuoden seuran-

nassa peräti 58% pienempi kuin lähtötilanteessa. (Tuomilehto ym. 2001: 1347-1348.) 

Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelman terveysvaikutukset ylsivät pääasiassa kuitutavoitetason 

saavuttamiseen häiriintyneen sokeriaineenvaihdunnan omaavilla, rasvojen laatu- ja 

määrätavoitteiden saavuttamiseen normaalisokeriaineenvaihdunnan omaavilla naisilla 

sekä liikuntatason saavuttamiseen normaalisokeriaineenvaihdunnan omaavilla ryhmä-

läisillä. Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmaan osallistuneilla miehillä sekä systolinen- että 

diastolinen verenpaine laskivat ja vyötärönympärys kaventui (Absetz ym. 2007: 2467.) 

Australiassa toteutetun Greater Green Triangle –ohjelman terveysvaikutukset painot-

tuivat vyötärönympäryksen kaventumiseen ja veren sokeriaineenvaihdunnan kohentu-

miseen. Myös systolisen ja diastolisen verenpaineen arvot kohenivat GGT-ohjelmaa 

noudattaneilla ryhmäläisillä. Australiassa toteutetun GGT –ohjelman ryhmäläisten ve-

renpaineiden kohenemistulos on samansuuntainen kuin Suomessa toteutettu, samaa 

painonhallintaohjelmaa noudattava, Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmassa saavutettu ve-

renpaineiden kohenemistulos (Laatikainen ym. 2007:5.) 

 
Taulukko 8. Painonhallintaohjelmien painonpudotustulokset yhteisvertailu. 

DPS 1. Vuoden seuranta: interven-
tioryhmä >4kg 

Kontrolliryhmä <1kg 

DPS 2. Vuoden seuranta: interven-
tioryhmä<5kg 

Kontrolliryhmä <3kg 

IKIHYVÄ (GOAL) Naiset: n. 0,5 kg Miehet n. 1,5 kg 

GGT  n. 2,5kg - 

PPP lyhytohjelma >4kg - 

PSYK.lyhytohjelma Kerran ohjausta saaneet 
<3kg 

4x ohjausta saaneet > 3kg 

ELVIRA -
Counseling 

Etäohjattu ryhmä < 1kg Paikanpäällä ohjattu ryhmä

 <500g 
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Lyhyempikestoisen Pieni päätös päivässä –ohjelman terveysvaikutukset olivat  

vyötärönympäryksen kaventuminen keskimäärin neljä senttimetriä ja ruoan ravitse-

muksellisen laadun parantuminen muun muassa rasvanlaatua tyydyttymättömäksi 

muuttamalla sekä leivonnaisten ja rasvaisten välipalojen syömisen vähentämisellä. 

Myös liikunnan harrastaminen lisääntyi. Lisäksi lähtötilanteessa kevyemmillä ja enem-

män liikkuvilla ryhmäläisillä uupumuksen tunne väheni keskimäärin enemmän kuin läh-

tötilanteessa vähemmän liikkuvilla ja painavammilla ryhmäläisillä (Kokkinen-Jussila ym. 

2011:209, 210, 211, 212.) Turun (2005) Pieni päätös päivässä –ohjelman seurantatut-

kimuksen tuloksista ei ilmennyt terveysvaikutuksia painonpudotustulosten lisäksi (Tur-

ku ym. 2005:10,11,23.) 
 

Elvira Counceling -ohjelman merkitsevin terveyshyöty oli vyötärönympäryksen kaven-

tuminen etäohjatuilla ryhmäläisillä yli kuusi senttimetriä. Myös paikan päällä ohjatut 

ryhmäläiset onnistuivat kaventamaan vyötärönympäryksiään keskimäärin kolme sent-

timetriä. Lisäksi paikan päällä ohjattujen ryhmäläisten seerumin herkkä C-reaktiivinen 

proteiiniarvo (S-hs-CRP), mikä kertoo elimistön tulehdustilasta, laski -0,8 mg/l 21 kuu-

kauden seurannassa toisin kuin videovälitteisesti ohjattujen ryhmäläisten herkät C-

reaktiiviset proteiiniarvot  (Laitinen ym. 2010: 507). 

 

Tamperelaisesta psykologisen lyhythoito-ohjelman tuloksista nousee esille, että merkit-

sevästi, vähintään 5% lähtöpainosta laihtuneilla, esiintyi enemmän painonhallintakeino-

jen käyttöä ja heillä oli suurempi itseluottamus, tyytyväisyys elämään sekä korkeampi 

mieliala. Neljään painonhallintaohjauskertaan osallistuneet muuttivat ruokailutotumuk-

siaan useammin kuin kertaluontoista ryhmäohjausta saaneet ryhmäläiset (Kuukka, 

Ranja 2007: 27). 

 

DPS -tutkimuksesta esiin nousseita terveyshyötyjä olivat: vyötärönympäryksen kaven-

tuminen -4,5 senttimetriä interventioryhmällä ja kontrolliryhmällä -1,3 senttimetriä, Pt-

Gluk-R2 arvo pieneni -15 mg/dl ja kontrolliryhmällä -5 mg/dl, S-Insu-R2 pieneni -29 

µg/ml ja kontrolliryhmällä – 11µg/ml, fP-Kol pieneni interventioryhmällä –5 mg/ ja kont-

rolliryhmällä -4 mg/dl. fP-Kol-HDL –arvot kasvoivat 2 mg/dl ja kontrolliryhmällä 1mg/dl. 

fP-Trigly -arvot pienenivät interventioryhmällä -18mg/dl ja kontrolliryhmällä -1mg/dl. 

Systolinen ja diastolinen verenpaine laskivat molemmat -5mmHg interventioryhmäläisil-

lä ja kontrolliryhmäläisillä systolinen verenpaine laski -1mmHg ja diastolinen verenpai-

ne laski -3mmHg. Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksessa vyötärönympärys kaventui kes-
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kimäärin -1,2 senttimetriä naisilla ja -2,3 senttimetriä miehillä. Systolinen ja diastolinen 

verenpaine laskivat naisilla (N=226) -1mmHg molemmissa paineissa ja miehillä (N=77) 

-3 mmHg ja -4 mmHg. GGT-ohjelmassa vyötärönympärys pieneni keskimäärin -4,2 

senttimetriä ja lantionympärys pieneni -2,7 senttimetriä (N=236). Samalla ryhmällä 

diastolinen ja systolinen verenpaine alenivat keskimäärin -1,0 mmHg ja -2,1 mmHg . 

Videovälitteisellä ryhmällä vyötärönympärys kaventui keskimäärin -6,5 senttimetriä 

(N=24) ja paikanpäällä ohjatuilla ryhmäläisillä keskimäärin -3,1 senttimetriä (N=21). 

Videovälitteisesti ohjatuilla ryhmäläisillä S-hs-CRP kohosi 0,8 mg/l ja paikanpäällä oh-

jatuilla ryhmäläisillä arvo -0,8 mg/l laski 21 kuukauden seurannassa. Tamperelaisesta 

psykologisen lyhythoito-ohjelman tuloksista nousee esille, että merkitsevästi (>5%) 

laihtuneilla esiintyi enemmän painonhallintakeinojen käyttöä ja heillä oli suurempi itse-

luottamus. 

 

7 Pohdinta 
 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Kirjallisuuskatsauksen eettisyyttä voidaan tarkastella sen hyvällä suunnittelulla, toteu-

tuksella ja raportoinnilla sekä tekemällä hakuprosessin kuvauksen ja aineiston ana-

lyysivaiheet mahdollisimman selkeiksi ja näkyviksi. Kirjallisuuskatsauksen teoreettisen 

viitekehyksen tulee olla hyvin rajattu. Viitekehyksen rajaamisen kanssa toimisin vastai-

suudessa tiukempien raamien puitteissa. Toteutin kirjallisuuskatsauksen teon yksin, 

mikä saattaa vähentää tutkimusaineiston luotettavuutta eli validiteettia tutkimuksia vali-

tessa, koska ei ole toista henkilöä kyseenalaistamassa valittavien tutkimusten tasoa ja 

vastaavuutta tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksen aineiston haku tulee myös 

olla toistettavissa eli reliaabeleita eri konteksteissa (Hirsjärvi – Remes - Sajavaara 

2009:231). Valitsin tutkimusaineistoksi mahdollisimman paljon alkuperäistutkimuksia- ja 

tutkimusartikeleja. Käytin kirjallisuuskatsauksessani myös ryhmäohjaajien painonhallin-

taryhmien ohjaamisessa käyttämää ns. best practise -ohjausmateriaalia, joka perustuu 

hyviksi todettuihin käytännön kokemuksiin elintaparyhmien ryhmäohjaustyössä. Raja-

sin tutkimusaineiston kieliksi englannin ja suomenkielet, joten muunkielisiä tutkimuksia 

olisi saattanut olla myös saatavilla, mikä saattaa vähentää tutkimusaineiston luotetta-

vuutta ja kaventaa tutkimusaineistoa. Käytin tiedonhauissa kuitenkin monipuolisesti eri 

tietokantoja, Medic-, Melinda-, Pubmed- ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tieto-
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kantaa sekä käsikirjastoa. Tiedonhaun luotettavuutta lisää myös samojen tutkimusten 

ilmeneminen eri tietokantojen tiedonhauissa. 

 

Kaikki käyttämäni tutkimusaineisto noudatti hyvän tutkimuskäytännön mukaisia ohjeita, 

jotka oli raportoitu tarkasti jokaisessa tutkimusvaiheessa. Osallistujia oli tiedotettu tut-

kimuksista, niiden aikatauluista ja laboratoriotesteistä sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Tutkimukset olivat saanut eettisen toimikunnan tutkimusluvat. 

 

Kuukan (2007) tutkimuksessa psykologisista lyhytinterventiomalleista luotettavuutta 

tarkastellessa on hyvä huomioida että tutkimuksesta puuttui kontrolliryhmä, joten saa-

tuja tuloksia ei voida yleistää täysin kontrolliryhmän puuttuessa. Myös toisen vuoden 

seurantahaastattelut tehtiin puhelimitse, jolloin ryhmäläiset raportoivat itse vyötä-

rönympärysmitat ja psykologiset terveysmuutokset. Tällöin halu miellyttää ohjaajaa voi 

vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta ryhmäläiset oli jaettu ryhmiin satunnaistetusti mikä on tut-

kimuksen luotettavuutta parantava asia, sen vuoksi että usein painonhallintaryhmiin on 

todettu hakeutuvan jo aikaisemmin elintapamuutoksia kokeilleita henkilöitä. Lisäksi 

ryhmäläisten raportoimista painonpudotustuloksista muodostettiin tilastollisesti korjaus-

painokerroin, mikä laski ryhmäläisten painonpudotustulosten keskiarvon, jolloin paino-

pudotustuloksien luotettavuus kasvaa. Tutkimuksesta jäi pois vuoden seurannan koh-

dalla määrällisesti suuri joukko lähtötilanteeseen osallistujia, koska koko vuoden seu-

rannasta luovuttiin, jolloin kahden vuoden seurannassa ei välttämättä ole mukana enää 

lähtötilanteeseen verrattavaa taustajoukkoa (Kuukka 2007: 17-18). 

7.2 Tulosten tarkastelu 

 

Tarkasteltaessa painonhallintaohjelmia (Kokkinen-Jussilan ym. 2011) Pieni päätös päi-

vässä –lyhytohjelma sovellusta sekä uupumusta naisilla, PPP-ohjelma osoittautui tu-

lokselliseksi painonhallintamenetelmäksi kohderyhmäläisillä lyhyellä aikavälillä. Tulos-

ten luotettavuutta ja niiden yleistettävyyttä kuitenkin vähentävät pieni otoskoko, pelkäs-

tään naisten osallistuminen tutkimukseen, vertailevan kontrolliryhmän puuttuminen 

sekä ryhmäläisten itseraportoimat ruokailutottumusten muutokset kyselylomakkeissa. 

Ei voida täysin todistaa vastasivatko osallistujat kyselylomakkeiden sisältämiin kysy-

myksiin ruokailutottumusten muutoksista ja uupumuksen määrän kokemisesta toden-

mukaisesti. On saatu tutkimusnäyttöä siitä että painonhallintaryhmiin hakeutuu jo val-

miiksi muutokseen motivoituneita henkilöitä, jotka ovat jo aikaisemmin ennen painon-

hallintaryhmiin osallistumistaan yrittäneet parantaa elintapojaan (Roine, Mustonen 
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2012:29; Absetz 2007: 2469; Kuukka 2007:33). Asia on hyvä huomioida tuloksia yleis-

tettäessä ja elintaparyhmien sisältöjä suunniteltaessa. Toisaalta painonpudotustuloksia 

ja saavutettuja terveyshyötyjä tukee se asia, että käyttöön otettiin ryhmänohjaajien mit-

taamat vyötärönympärysmitat sekä heidän punnitsemistaan painotuloksista muodostet-

tiin absoluuttinen muutosmuuttuja, joten ainakin painoon ja vyötärönympärykseen koh-

distuvat tulokset vaikuttavat luotettavilta. Terveysvalintojen pysyvyyden ja painonpudo-

tustuloksen jälkiseurannan lyhyt kesto vähentävät tutkimustulosten yleistettävyyttä pai-

nonhallintaohjelman tehokkuudesta ylläpitää saavutettu painonpudotustulos. Painon-

hallintaryhmäläisten uupumukseen mittaamiseen käytettiin tunnettua ja korkealla re-

liabiliteettikertoimella varustettua mittaria, mikä tukee taas tulosten luotettavuutta ( 

Kokkinen-Jussila – Julkunen – Lipsanen 2011: 208). 

 

Alahuhdan ym. tutkimus, jossa sovellettiin Elvira counselling -ryhmäohjausmallia vuo-

delta 2010 osoittaa, että videovälitteisesti etäohjatun ja paikan päällä ohjattujen ryhmi-

en painonpudotustulos jäi vaatimattomaksi. Vyötärönympärysmitat kaventuivat kuiten-

kin merkitsevästi molemmilla eritavoin, mutta samansisältöisesti ohjatuilla ryhmillä, 

mikä saattoi johtua lisääntyneestä liikunnan harrastamisesta esimerkiksi 21 kuukauden 

kontrollitulosten perusteella. Kuitenkin videovälitteinen etäryhmäohjausmalli antaa osal-

listumismahdollisuuden syrjäisillä  seuduilla asuvalle väestölle vastaanottaa elintapaoh-

jausta. Näin voidaan vähentää terveyspalveluiden jakaantumista eriarvoisesti väestön 

keskuudessa, kun kaikille suodaan mahdollisuus osallistua. (Alahuhta ym. 2010: 508, 

510). 

 

Tuomilehdon ym. (2001) Diabetes Prevention Study -tutkimuksessa käytetty intensiivi-

nen asiantuntijoiden pitämä elintapaohjaus, jossa tavoiteltiin viittä elintapamuutosta 

liikunnan, kuidunmäärän, rasvojen määrän ja laadun ja ravitsemuksen energiapitoisuu-

den suhteen tehosi varsinkin interventioryhmäläisiin, ja ne ryhmäläiset, jotka saavutti-

vat vähintään neljä viidestä tavoitteesta onnistuivat siirtämään merkitsevästi tyypin 2 

diabeteksen sairastuvuusriskiä yli kolmella vuodella. Lisäksi DPS-tutkimuksessa osal-

listujien fP-Kol- arvot laskivat ja hyvät fP-HDL- arvot nousivat enemmän kuin Ikihyvä 

Päijät-Häme ohjelmaan osallistuneilla, mikä saattaa johtua DPS -ryhmäläisten lisään-

tyneestä liikunta-aktiivisuudesta.  

 

Ikihyvä Päijät-Häme- ohjelmaan osallistujista keskiraskasta liikuntaa harrasti vuoden 

seurantatulosten mukaan 66% ryhmäläisistä, kun taas DPS-tutkimukseen osallistujista 

86% harrasti keskiraskasta liikuntaa. DPS- ryhmäläisistä valtaosa kuului elintapaohja-
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usta saaneeseen ryhmään. Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmaan osallistujista valtaosalla oli 

vain vähän heikentynyt sokerinsietokyky, lievästi heikentynyt rasva-aineenvaihdunta, 

mutta lihavuutta esiintyi enemmän kuin DPS -tutkimukseen osallistujilla. DPS-

tutkimuksessa valtaosalla osallistujista oli häiriintynyt sokerinsietokyky. Lisääntynyt 

DPS- tutkimuksen interventioryhmän liikunta-aktiivisuus ravitsemusneuvontaan yhdis-

tettynä saattavat selittää menestyksekkäämmät painonpudotustulokset, parantuneet 

sokerirasitusarvot ja rasva-aineenvaihdunnan paranemisen. DPS-tutkimuksessa osal-

listujat saivat enemmän ravitsemusterapeuttien ohjaamaa ravitsemusohjausta kuin 

Ikihyvä Päijät-Häme –ohjelmassa, jossa ei ollut resursseja niin intensiiviseen ja yksilö-

keskeiseen ravitsemusterapeuttien työpanokseen kuin yksittäisohjausta saaneilla ryh-

mäläisillä DPS-ohjelmassa.  

 

Ikihyvä Päijät-Hämeessä saavutettiin merkitsevä tulos kuidunmäärän nauttimisen suh-

teen. Ikihyvä Päijät-Häme -ryhmäläisistä 52% käytti kuitua yli 15 grammaa 1000 kiloka-

loria kohti. Vastaava prosentti DPS-tutkimukseen osallistuneilla ryhmäläisillä oli 25%:lla 

osallistujista. Heikentyneen sokerinsietokyvyn omaavat henkilöt olivat pääasiassa näitä 

runsaasti kuitua käyttäviä henkilöitä Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmassa. Rasvan käytön 

suhteen DPS-tutkimuksen ja Ikihyvä Päijät-Häme- ohjelman ryhmäläiset olivat saman-

tasoisia Ikihyvä Päijät-Häme -ryhmäläisistä 48% käytti alle 30% rasvaa päivän koko-

naisenergiamäärästä ja DPS-tutkimukseen osallistuneista samaan tulokseen ylsi 47%. 

Naiset ylsivät rasvasuositustasolle Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmassa useammin kuin 

miehet. Diastolinen verenpaine, paino ja painoindeksi sekä vyötärönympärys pieneni-

vät eniten Ikihyvä Päijät-Häme -ohjelmaan osallistuneilla miehillä. Ikihyvä Päijät-Häme-

ohjelmaan osallistuneiden naisten vyötärönympärys pieneni vain jonkin verran. Vertail-

taessa DPS-tutkimuksen ja Ikihyvä Päijät-Häme- ohjelman painonpudotustuloksia, Iki-

hyvä Päijät-Häme -ohjelmassa saavutettiin vähäisempi painonpudotustulos kuin DPS-

tutkimuksessa. DPS-tutkimuksen osallistujat saivat keskimäärin 20 kertaa elintapaoh-

jausta, joten ryhmän kestolla vaikuttaisi olevan merkitystä painonpudotus tuloksiin ja 

terveyshyötyihin DPS-tutkimuksen osalta. 

 

Tampereen yliopistolla kehitetyn psykologisen lyhythoito-ohjelman (Kuukka 2007) pai-

nonpudotustulos oli keskimäärin samansuuruinen, noin kolme kilogrammaa oli sitten 

kyse kertaluontoisesta tai neljän kerran ohjaustavasta. Neljä kertaa ohjatuilla ryhmäläi-

sillä esiintyi kuitenkin enemmän suurempaa painopudotustulosta eli paino laski vähin-

tään 10% lähtöpainosta 15,2%:lla osallistujista (N=79), kun taas kertaluonteista ohjaus-

ta saaneilla ryhmäläisillä vastaava tulos oli 8,5%:lla (N=71). Itseluottamus koheni 
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enemmän  neljä kertaa ohjausta saaneilla ryhmäläisillä, mutta kuitenkin vasta kahden 

vuoden seurannassa eikä neljän kuukauden seurannassa (Kuukka 2007:32), jolloin 

pohdittavaksi jää, että oliko juuri neljän kerran ryhmäohjausmallilla todella vaikutusta 

itseluottamuksen kasvuun vai löytyykö selitys esimerkiksi neljän kerran ohjattujen suh-

teellisesti suuremmasta painonpudotustuloksesta? Neljä kertaa ohjatut ryhmäläiset 

saivat ohjausta kognitiivien käyttäytymisanalyysien ja hyväksymis- ja omistautumister-

pian menetelmiä hyödyntäviltä ohjaajilta ja tekivät itsehavainnointitehtäviä, psykologista 

hyväksyntää lisääviä analyysejä ja pohtivat hyvän elämän tarkoitusta suhteessa tervey-

teen motivaatioanalyysien tekemisen avulla. Psykologisten ohjausmenetelmien vas-

taanottaminen saattoi vaikuttaa painonpudotustuloksen suuruuteen ryhmätasolla, kos-

ka suuremman painonpudotuksen onnistuivat saavuttamaan neljän kerran ryhmäohja-

usta saaneet kertaluontoista ohjausta saaneita ryhmäläisiä useammin. Toisaalta lyhyt-

ohjaus vaikuttaisi soveltuvan parhaiten vahvan itseluottamuksen omaaville ja reilusti 

ylipainoisille, jolloin psykologista ohjausta ei mahdolisesti tarvita niin suuresti kuin hei-

komman itsetunnon omaavat saattaisivat tarvita. 

 

Vertailtaessa kaikkia painonhallintaryhmien ryhmäläisten painonpudotustuloksia kes-

kenään voidaan todeta, että eniten paino putosi Diabetes Prevention Studyn -ohjelmaa 

noudattavalla interventioryhmällä. DPS-tutkimuksessa eniten painoa pudottanut inter-

ventioryhmä sai elintapaohjausta  sekä ravitsemuksen että liikunnan osilta. Myös sa-

man tutkimuksen kontrolliryhmäkin sai korkean painonpudotustuloksen verrattaessa 

muita painonhallintaohjelmia noudattaneiden ryhmäläisten painonpudotustuloksia. 

 

Turun ja Heinosen seurantatutkimuksesta (2005:11) selvisi, että Pieni päätös Päivässä 

–ohjelman 30:n painonhallintaryhmän painonpudotustulos 317 osallistujan painopudo-

tustulokset huomioiden, vuosien 2002-2004 välillä, oli keskimäärin 3,2 kiloa. Tuloksia ei 

ole kuitenkaan kerätty säännöllisesti ja niiden ilmoittaminen on ollut vapaaehtoista, 

joten tulosten yleistettävyys ja luotettavuus kärsivät tämän johdosta. Painonpudotustu-

lokset on ilmoitettu laajemmalla mitta-asteikolla (0-5kg ja 5-10kg) kuin muiden tutki-

musten painomittaustulokset, joten Turun ym. (2005) mittaustulokset eivät ole tässä 

muodossa vertailukelpoisia muiden tutkimustulosten kanssa. 
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7.3 Kehitysehdotukset 

 

Mielestäni olisi hyvä tehdä eri painonhallintaohjelmia hyödyntäneiden ja painoa pudot-

tamaan ja ylläpitämään onnistuneiden henkilöiden tilastointia pidemmältä aikaväliltä 

muutaman vuoden seurannan sijaan, jotta luotettavia ja yleistettäviä johtopäätöksiä 

painonhallintaohjelmista voisi tehdä. Myös mittausmenetelmänä olisi hyvä käyttää 

enemmän antropometrisiä mittauksia, sillä puhelimitse saadut tiedot vyötärönympäryk-

sestä tai painosta eivät ole riittävän luotettavia yleistettäviksi. Miehiä olisi hyvä saada 

osallistumaan enemmän tutkimuksiin, sillä valtaosa tarkastelemieni tutkimusten osallis-

tujista oli naisia. Painonhallintaryhmissä saavutetuista sekä terveydellisistä että yhteis-

kunnalle säästöä tuovista hyödyistä ehdottaisin tehtäväksi enemmän kustannusvaikut-

tavuusarvioita, jotta saataisiin vakuutettua myös päättäjät painonhallintaryhmien toteut-

tamisen- ja ylläpitämisen hyödyistä muun muassa lisätyövuosien määriä esittämällä. 

Lisää pitkäkestoisia tutkimuksia tulisi tehdä niin sanottujen riskiryhmien painonhallin-

nasta. Sydän- ja verisuonitauteihin sairastuvia sekä tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin 

kuuluvia ovat mielenterveyspotilaat, raskaana olevat, maahanmuuttajat, nuoret lapsi-

perheet, työttömät ja syrjäytyneet ihmiset. Terveydenhoitajilla on oivallinen mahdolli-

suus ohjata vastaanotolta asiakkaita painonhallintaryhmiin, jos heidät saa motivoitu-

maan elämäntapamuutokseen. Myös alueellisiin terveyseroihin ja niiden sijoittumiseen 

olisi hyvä kohdistaa huomio ja perustaa painonhallintaryhmiä näille alueille, joita voitai-

siin myös tutkia lisää. Mielestäni olisi hyvä myös osallistaa ja motivoida yrityksiä ja nii-

den johtoa tukemaan niiden omien työntekijöiden lisäksi yhteiskunnan vähäosaisia, 

joilla usein sairastuvuuskuormitustekijöitä esiintyy. Lakeihin ja asetuksiin tulisi kohdis-

taa erityisesti vähäosaisten ja heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien vaivatto-

mampi pääsy painonhallintaryhmiin sekä mahdollistaa kaikille osallistumismahdollisuus 

tulotasosta tai yhteiskuntaluokasta riippumatta. Etäohjattujen painonhallintaryhmien 

määrää voisi lisätä, jolloin syrjäseuduilla asuvat saisivat vaivattomammin osallistumis-

mahdollisuuden painonhallintaryhmiin. Etäohjattujen painonhallintaryhmien määriä li-

säämällä saataisiin lisää tutkimusaineistoakin uusien tutkimusten tekemisen mahdollis-

tamiseksi. Näillä toimenpiteillä päästäisiin myös puuttumaan mahdollisiin terveyson-

gelmiin, mikäli tavoitettaisiin kaikki väestöryhmät. 
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(39%:lla) että paikanpäällä 
ohjatuilla (59%:lla) ryhmäläisil-
lä. Vyötärönympärys kaventui 
merkitsevästi molemmilla ryh-
mäläisillä. Veren sokeri- ja ras-
va-aineenvaihdunnan -
arvoissa ei tapahtunut merkit-
seviä muutoksia. Paikanpäällä 
ohjausta saaneiden ryhmäläis-
ten hsCRP-arvo pieneni mer-
kitsevästi 21 kuukauden mitta-
ustulosten perusteella verrat-
tuna videovälitteisesti ohjattui-
hin ryhmäläisiin. Videovälittei-
sesti ohjatut ryhmäläiset koki-
vat saaneensa enemmän ver-
taistukea muilta ryhmäläisil-
tään kuin paikanpäällä ohjatut 
ryhmäläiset. 

 
 
Kuukka, 2007 Suomi Vertailla Tampereen 

yliopistolla kehitetyn 
Laadullinen ja 
määrällinen tutki-

Tutkimukseen 
osallistui 232 

Paino laski kahden vuoden seurannassa kes-
kimäärin 3kg kaikilla seurantamittauksiin osal-
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kahden ryhmämuo-
toisen psykologisen 
lyhythoito-ohjelman 
vaikuttavuutta pai-
nonhallintaan ja 
psyykkiseen hyvin-
vointiin kahden vuo-
den ajan.  
Tarkoituksena oli 
myös selvittää miten 
suurelle osalle oh-
jelmista on ollut hyö-
tyä ja millaisille ryh-
mille ohjelmat sovel-
tuvat. 

mus (kvali- ja kvan-
titatiivinen tutkimus 
(haastatteluja pu-
helimitse, kysely-
lomakkeita, antro-
pometrisia mittauk-
sia) 

Tampereen seu-
dulla asuvaa hen-
kilöä, joista 184 oli 
naisia. Lyhyem-
pään interven-
tioryhmään (90 
min kestävä) osal-
listui 108 henkilöä 
ja pidempään in-
terventioryhmään 
(4 ohjauskertaa 
osallistui 124 hen-
kilöä. 
 

listuneilla ryhmäläisillä molempien ryhmien si-
sällä. ( 1. Kerran ryhmäläisillä keskimäärin    
2,9kg ja 4. Kerran ryhmäläisillä keskimäärin 
3,2kg). Painonpudotustulosta voidaan pitää 
tilastollisesti erittäin merkitsevänä. Osallistujien 
BMI laski merkitsevästi seurantojen väillä, läh-
tötilanteen BMI 33kg/m laski 31,9 kg/m2:oon. 
Kovarianssianalyysin ryhmiä vertailevista tulok-
sista ilmeni molempien  terapiamuotojen olevan 
yhtä vaikuttavia. Vähintään 5% ja merkitsevän  
painonpudotustuloksen saavutti kaikista osallis-
tujista 29,3%, 1. Kerran ryhmäläisistä 33,9% ja 
4. Kerran ryhmäläisistä 25,3%. Valtaosalla 
(66%:lla)  painonpudotus oli <5%, josta 1. ker-
ran ryhmäläisillä 63,4%.lla ja 4. kerran ryhmä-
läisillä 68,4%:lla. Lyhyempikestoisessa ryh-
mässä määrällisesti enemmän painoa pudotta-
neita, samoin kuin pienempi painonlaskutulos. 
Molemmissa painonhallintaryhmissä 
tyytyväisyys koettuun elämään kasvoi. 
Itseluottamus koheni merkitsevästi neljään in-
terventiokertaan osallistuneilla ryhmäläisillä. 
Kummankaan hoitoryhmän sisällä ei tapahtunut 
merkitsevää muutosta mielialan kohenemisen 
suhteen. Ryhmien välillä ei ollut tilastolliisesti 
merkitsevää eroa psyykkisen hyvinvoinnin 
muuttumisessa.  
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Absetz, Valve, 
Oldenburg, 
Heinonen, Nis-
sinen, Fo-
gelholm, Il-
vesmäki, Talja, 
Uutela 
2007 
 
 

Suomi Tutkia Ikihyvä Päijät-
Häme (GOAL) -
ohjelman käyttökel-
poisuutta peruster-
veydenhuollossa ja 
vertailla tuloksia 
DPS -tutkimuksessa 
saavutettuihin tulok-
siin sekä vertailla 
diabetesriskitasoa 
lähtötilanteesta vuo-
den päästä tapahtu-
viin mittaustuloksiin 
ja vertailla myös 
sukupuolten välisiä 
eroja 

Laadulli-
nen ja 
määrälli-
nen tutki-
mus(Antro
pometriset 
mittauk-
set, 
ruokapäi-
väkirjat, 
liikunta-
päiväkir-
ja,) 

Tutkimukseen 
osallistui vuonna 
2003 yhteensä 16  
Päijät-Hämeestä 
kotoisin olevaa  
terveyskeskusta, 
joissa terveyden-
hoitajat ja fysiote-
rapeutit ohjasivat 
36 elintapaoh-
jausryhmää. Tut-
kimusjoukko n=  
352 keski-ikäistä 
(50-65v.) kohon-
neessa tyypin 2 
diabetesriskissä ( 
>12p.) olevaa 
henkilöä, joista 
naisia oli 265 ja 
miehiä 87. 

Elintapaohjauksen tehokkuutta tarkasteltaessa 
20% osallistujista ylsi tavoitteisiin ravitsemuksen ja liikun-
nan harrastamisen suhteen. GOAL:n tuloksia ja DPS:n 
tuloksia  verrattaessa GOAL -ohjelman ryhmäläisten lii-
kunta-aktiivisuus oli merkittävästi alhaisempaa kuin 
DPS:ssä osallistuneiden. GOAL-  
ohjelmassa saavutettiin merkitsevä tulos kuidun nauttimi-
sen suhteen. Rasvan käytön suhteen DPS- ja GOAL- 
ohjelmien ryhmäläiset olivat samantasoisia. 12% GOAL-
ohjelman ryhmäläisistä onnistui pudottamaan painoaan > 
5% lähtötilanteesta. DPS-tutkimuksessa >5%:n painon-
pudotustuloksen saavutti 43% ryhmäläisistä. Elintapa-
muutosten suhteen jaettiin häiriintyneen sokeriaineen-
vaihdunnan omaavat omaan ryhmäänsä ja normaalisoke-
riaineenvaihdunnalliset verrokit omaan ryhmäänsä. Hei-
kentyneen glukoosinsietokyvyn omaavat henkilöt ylsivät 
eniten kuitusuositustasolle. Terveen glukoosinsietokyvyn 
omaavilla henkilöillä liikunta-aktiivisuustaso täyttyi muita 
useammin. Naiset ylsivät rasvasuositustasolle useammin 
kuin miehet. Diastolinen verenpaine, paino ja BMI sekä 
vyötärönympärys pieneni miehillä. Myös naisten vyötä-
rönympärys pieneni. Naisten paastosokeriarvot nousivat 
hieman.  Kahden tunnin sokerirasituskokeen tulokset 
osoittivat normaaliglukoosinsietokyvyn omaavien  sieto-
kyvyn vähän laskeneen loppumittauksissa ja heikenty-
neen glukoosinsietokyvyn omaavien glukoosinsietokyvyn 
parantuneen loppumittauksissa. 
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Tuomilehto,  Lind-
ström, Eriksson, Val-
le, Hämäläinen, Ilan-
ne-Parikka,  Keinä-
nen-Kiukaanniemi, 
Laakso, Louheranta, 
Rastas, Salminen, 
Uusitupa 2001 

Suomi Tutkimuksen tavoit-
teena oli testata elin-
tapainterventioiden 
vaikutusta tyypin 2 
diabeteksen ehkäi-
syssä suuren diabe-
tesriskin  omaavilla 
henkilöillä. 
 
 

Määrällinen 
tutkimus, 
kvantitatiivinen 
tutkimus 
 
 

 

Tutkimukseen osallistui 522 
keski-ikäistä henkilöä, joista 
naisia oli 350 ja miehiä oli 
172. Tutkimusjoukko jaettiin 
kahteen eri ryhmään: Elin-
tapaohjausta ravitsemuksen 
ja liikunnan suhteen saa-
vaan ryhmään ja satunnais-
tettuun verrokkiryhmään. 

Vuoden seurannassa keskimääräi-
nen painonpudotustulos oli interven-
tioryhmällä -4,2kg ja kontrolliryhmällä 
-0,8. 
 
2.vuoden seurannassa keskimääräi-
nen painonpudotustulos oli interven-
tioryhmällä -4,5kg ja kontrolliryhmällä 
-2,6kg. 
 
Tyypin 2 diabeteksen sairastuvuus-
riski 95%n todennäköisyydellä 
2.vuonna mitattuna oli interven-
tioryhmällä 11% ja kontrolliryhmällä 
23%. 
 
Interventioryhmäläisten riski sairas-
tua tyypin 2 diabetekseen väheni 
keskimäärin 58% tutkimuksen aika-
na. Sairastuvuusriskin vähennys joh-
tui suoraan elintapamuutoksista (lii-
kunnan lisäys ja ravitsemuksen pa-
rantaminen). 
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Laatikainen, Dun-
bar, Chapman,  
Kilkkinen, Vartiai-
nen, Heistaro, Phil-
pot, Absetz,  Bun-
ker,  O´Neil, Prasu-
na, Reddy Best, 
Janus 2007 

Australia Tutkimuksen tavoitteena 
oli tutkia onko elintapa-
muutosohjelma käyttö-
kelpoinen perustervey-
denhuollossa osavaltio-
tasolla tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyssä. 

 Tutkimukseen 
osallistui 237 
henkilöä, joista 
65 miestä ja 172 
naista, iältään 
40-75-vuotiaita. 
Diabeteksen ris-
kitestissä >12 
pistettä saanutta 
henkilöä. Lou-
nais-Viktorian 
osavaltiossa, 
Kaakkois-
Australiassa. 
Tutkimus tehtiin 
vuosien 2004-
2006 välillä. 

1 vuoden seuran-
nassa keskimääräi-
nen painonpudotus-
tulos oli 2,52kg.  
 
Vyötärönympärys 
pieneni keskimäärin 
4,17cm. (N=236)  
 
BMI laski 0,9 yksik-
köä (N=237) 

 
 

Lantionympärys pie-
neni: 2,65cm 
(N=236) 
 
fP-Gluk: väheni 0,1 
yksikköä (mmol/l) N= 
237) 
 
Pt-Gluk-R2: väheni 
0,58 yksikköä 
(mmol/l) N=232) 

 
fP-Kol: pieneni 0,29 
yksikköä (N=237) 
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fP-LDL: pieneni 0,25 
yksikköä ( N=229) 
fP-HDL: kohosi 0,06 
yksikköä (N=237) 
 
fP-Triglyt: pieneni 
0,15 yksikköä 
(N=237) 
 
RR: diastoli-
nen/systolinen laski: 
1,01/2,14 yksikköä 
(mmHg)N=236) 

 
 
Turku, Heinonen, 
2005 

Suomi Tavoitteena tutkia 
Hyviksi todettuja oh-
jauskäytäntöjä pai-
nonhallintaryhmien 
ohjaajien käyttöön 

Laadullinen, kvalitatii-
vinen tutkimus 

Haastateltiin kysely-
tutkimuksilla 372 
PPP-ryhmäohjaajaa. 
Kyselylomakkeilla 
haastateltiin kolmea 
PPP -
painonhallintaryhmän 
ohjaajaa, jotka olivat 
soveltaneet ryhmässä 
hyviä ohjausmene-
telmiä. 

PPP-ryhmissä, joissa 
ohjaajat olivat mitan-
neet asiakkaiden pai-
noa, oli yleisin pai-
nonpudotustulos 0-5 
kg. 
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PAINONHALLINTAOHJELMAT 

Painonhallintaohjelmien teoriat 

Transteoreettinen muutosvaihemalli Sosiaalis-kognitivistinen, tavoitteellisen toiminnan 

ja voimavaraistumisen teoria 

P
ieni päätös päivässä -ohjelm

a 

P
ieni 

päätös 
päivässä 

-

lyhytohjelm
a 

E
lvira C

ounseling -ohjelm
a 

Tam
pereen yliopiston psykologi-

nen -lyhytohjelm
a 

The 
G

reater 
G

reen 
Triangle 

in 

A
ustralia -ohjelm

a 

Ikihyvä 
P

äijät-H
äm

e 
(G

O
A

L) 
-

ohjelm
a 

D
iabetes P

revention S
tudy (D

P
S

) 

  Tulos: (7)  1. Painonhallintaohjelmien sisällöt 

    2. Painonpudotustulokset 

    3. Terveyshyödyt 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia, 

Suhdekehysteoria 

Aineiston analyysi 
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Painonhallintaohjelmat tutkimuksittain 

 

Tuomilehto 2001: Prevention of type 2 
diabetes mellitus by changes in lifestyle 
among subjects with impaired glucose 

tolerance. (DPS) 

Laatikainen ym. 2007: Prevention of 
Type 2 Diabetes by Lifestyle Interventi-
on in an Australian Primary Health Care 
Setting: Greater Green Triangle (GGT). 

Diabetes Prevention Project. 

Absetz ym. 2007:Type 2 Diabetes Pre-
vention in the ”Real World”. One-year 
results of the GOAL Implementation 

Trial.  

Ikihyvä Päijät-Häme elintapaneuvontaoh-

jelma (GOAL) 

3. Perustuu terveyskäyttäytymisen pro-
sessiteoriaan ja on ns. tavoitteellisen 

toiminnan –malli. Hyödyntää myös voi-
mavaraistavaa vuorovaikutusta (Empo-

werment) 

2. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psyko-
loginen lyhythoito-ohjelma 

 

Kuukka, Ranja 2007: Lyhytinterventio 
painonhallinnassa - Kahden psykologisen 
lyhythoito-ohjelman kahden vuoden seu-

rantatutkimus 

Turku, Riikka – Heinonen, Liisa 2005. 
Pieni päätös päivässä –projektin seuran-
tatutkimus. Ryhmämuotoisen painonhal-

lintaohjauksen edellytykset 

Laitinen ym. 2010: Feasibility of video-
conferencing in group counseling 

Kokkinen-Jussila ym. 2011: Naisten pai-
nonhallinta ja sen yhteys uupumukseen  

1. Transteoreettinen muutosvaihemalli 
ja sovellukset 

Pieni päätös päivässä –ohjelma ja  so-
vellukset 
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Ikihyvä Päijät-Häme/GOAL -

ohjelma 

5 suositusta: 
* Nautitun ravinnon kokonais-
energiamäärästä <30% rasvaa 
 
*< 10% tyydyttynyttä rasvaa 
 
* Väh. 15g kuitua/ 1000kcal 
 
*Väh. 30 min/vrk keskiraskasta 
fyysistä liikuntaa 
 
*>5% painonlasku 
 

1. & 2. Tapaamiskerta: 
*Muutosaikomuksen herättely ja 
ryhmäytyminen 
 
-Oman sairastuvuusriskin ym-
märtäminen ja muutosmahdolli-
suus elintapoja muuttamalla 
 
-Miniluennot diabeteksesta ja 
-ryhmäharjoituksia: ”missä vuo-
den kuluttua”, tavoitteet, suunni-
telma 
 
-Kotitehtävät: ruokapäiväkirja, 
liikuntapäiväkirja 
-rasva- ja kuitutestien teko 
-onnistumiseen vaikuttavat teki-
jät 
 

3.&4. Tapaamiskerta: 
*Liikunta- ja ruokavaliotavoittei-
den asetus 
 
-Palautteiden saanti liikunta- ja 
ruokapäiväkirjoista 
 
-Miniluennot liikunnan terveys-
vaikutuksista terveellisestä ravit-
semuksesta (ravitsemustera-
peutti ja liikuntatoimi) 
 
-Konkreettisten tavoitteiden aset-
taminen (mitä, missä, milloin, 
miten) 
 
-helpot ja vaikeat tilanteet syö-
misessä, liikunnassa 
 
-lempiruokien kevytversiot 
 
-Tavoiteportaikko 
 
-Kotitehtävät: Positiivinen palau-
te ja palkitseminen, sosiaalisen 
tuen saaminen, liikunta- ja ruo-
kailutottumukset 

5.&6. Tapaamiskerta: 
*Tulosten ylläpitäminen ja tavoit-
teiden kasvattaminen 
 
-Tavoitteiden arviointi 
 
-Kuitu- ja rasvatestien hyödyn-
täminen, liikuntatottumuslomak-
keet 
 
-Uusien tavoitteiden asettaminen 
6kk:n ajalle 
 
-Muutosvalmiuden ylläpitäminen 
ja esteiden ylittäminen 
 
-Vertaistuen mahdollistaminen 
 
-5. Kerralla kotitehtäväksi: Lii-
kunta- ja ruokapäiväkirjan pito 
 
-Onnistumisten ja epäonnistu-
misten tarkastelu oppimispro-
sessina. Pystyvyyden tunteen 
lisääminen 
 
-Jatkosuunnitelmat, tavoitteet 
 
-Ryhmän päättäminen 
 

Mittaukset:  

Alkumittaus,3kk- ja1.vuoden 

seurantamittaus 

 

Yhteensä 6 elintapaohjausker-

taa kestoltaan 2h/kerta 
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Tulokset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Naiset N=226 

Paino:  -0,5kg,  

Vyötärönympärys:(Vy).n. -1,2cm 

RR Syst:n -1mmHg 

RR Diast:n.-1mmHg  

Seerumin rasva-arvot: 

fP-kol: 0 

fP-Trigly:n-0,1mmol/l 

fP-Kol-HDL:0mmol/l 

Plasman paastoglukoosi: 

Pt-Gluk-R1: +0,1mmol/l 

2 tunnin glukoosirasitusarvo: 

Pt-Gluk-R2.+0,1mmo/l 

 

                    Miehet           N=77 

Paino: -1,5kg 

Vyötärönympärys:(Vy). n.-2,3cm 

Verenpaine:(RR)Syst: n. -3mmHg 

Verenpaine:(RR) Diast. n.-4mmHg  

Seerumin rasva-arvot: 

fP-kol:, -0,2mmol/l 

fP-Trigly:-0 mmol/l 

fP-Kol-HDL: + 0,1mmol/l 

Plasman paastoglukoosi 

Pt-Gluk-R1: +0,2mmol/l 

2 tunnin glukoosirasitusarvo: 

Pt-Gluk-R2: -0,1mmol/l 

 

* Rasvankokonaismäärä < 30E% : 48% 

*Tyydyttynyt rasvamäärä < 10E%: 34% 

*Kuitu >15g/1000kcal 52% 

*Kesk.rask. liikuntaa >30min/vrk 66% 

*Painonpudotus >5% 12% 

*Saavutti 4/5:stä tavoitteesta: 20% (71 

henkilöä) 

  

 N=352 

    

Ikihyvä Päijät-

Häme/GOAL -ohjelma 
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Greater Green Triangle in 
Australia -ohjelma (GGT) 

Yhteensä 6 elintapaohjauskertaa 
kestoltaan 1,5h/kerta, toteutettuna 
8kk:n aikana. 
Mittaukset:0,3kk,1v. aikana 

1. & 2. Tapaamiskerta: 

*Muutosaikomuksen herättely ja ryhmäytyminen 
 
-Oman sairastuvuusriskin ymmärtäminen ja muutos-
mahdollisuus elintapoja muuttamalla 
 
-Miniluennot diabeteksesta ja 
-ryhmäharjoituksia: ”missä vuoden kuluttua”, tavoitteet, 
suunnitelma 
 
-Kotitehtävät: ruokapäiväkirja, liikuntapäiväkirja 
-rasva- ja kuitutestien teko 
-onnistumiseen vaikuttavat tekijät 
 

3.&4. Tapaamiskerta: 

*Liikunta- ja ruokavaliotavoitteiden asetus 
 
-Palautteiden saanti liikunta- ja ruokapäiväkirjoista 
 
-Miniluennot liikunnan terveysvaikutuksista terveellisestä 
ravitsemuksesta (ravitsemusterapeutti ja liikuntatoimi) 
 
-Konkreettisten tavoitteiden asettaminen (mitä, missä, mil-
loin, miten) 
 
-helpot ja vaikeat tilanteet syömisessä, liikunnassa 
 
-lempiruokien kevytversiot 
 
-Tavoiteportaikko 
 
-Kotitehtävät: Positiivinen palaute ja palkitseminen, sosiaali-
sen tuen saaminen, liikunta- ja ruokailutottumukset 

5.&6. Tapaamiskerta: 
*Tulosten ylläpitäminen ja tavoitteiden kasvattaminen 
 
-Tavoitteiden arviointi 
 
-Kuitu- ja rasvatestien hyödyntäminen, liikuntatottumuslomakkeet 
 
-Uusien tavoitteiden asettaminen 6kk:n ajalle 
 
-Muutosvalmiuden ylläpitäminen ja esteiden ylittäminen 
 
-Vertaistuen mahdollistaminen 
 
-5. Kerralla kotitehtäväksi: Liikunta- ja ruokapäiväkirjan pito 
 
-Onnistumisten ja epäonnistumisten tarkastelu oppimisprosessina. 
Pystyvyyden tunteen lisääminen 
 
-Jatkosuunnitelmat, tavoitteet 
 
-Ryhmän päättäminen 
 

5 suositusta: 

* Nautitun ravinnon kokonaisenergiamäärästä <30% ras-
vaa 
 
*< 10% tyydyttynyttä rasvaa 
 
* Väh. 15g kuitua/ 1000kcal 
 
*Väh. 30 min/vrk keskiraskasta fyysistä liikuntaa (Australi-
an aikuisten kansalliset liikuntasuositukset) 
 
*>5% painonlasku 

Australian ravitsemussuositukset pohjana ravit-
semusneuvonnassa (punaista lihaa max. 
455g/vko, satokauden vihanneksia & hedelmiä, 
täysjyvää, liikuntaa, veden juonti, ruoan hyvä 
säilytys, leivonnaisten rajoitus, pehmeitä rasvo-
ja 
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Painonpudotus 
keskim.2,52kg 
n=237 

The Greater Green Triangle in Austra-
lia(GGT) tulokset 

Terveyshyödyt 

Diastolinen/systolinen 
RR laski kesk. 1,01/2,14 
mmHg 
 
n=236 

Yleinen kivun kokeminen 
vähentyi 

Vyötärönympärys pie-

neni kesk. 4,17cm 

n=237 

 

n=236 

1

fP-Kol-LDL-laski kes-
kim. 0,25 yksikköä 
(mmol/l) 
 
n=229 

Glukoosinsietokyky heikentynyt  
 
lähtötilanteessa: 34,1%:lla  
 
1 vuoden jälkeen:19,8%:lla 

fP-Trigly laski 0,15 yk-

sikköä (mmol/l) 

n=237 

fP-Kol-HDL: nousi  
0,06 yksikköä  (mmol/l 
)      
 
n=237 

Pt-Gluk-R2 laski merkitse-
västi 0,58 yksikköä 
n=232  

Mielenterveys koheni 

2

GGT-ohjelman tulokset 
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*PPP-lyhytohjelmissa ryh-

mien kokonaiskesto oli n. 

5kk ja vaihteluvälillä 15-

25vkoa. 

*Tapaamiskertoja oli kes-

kim. 12 kpl, vaihteluvälillä 

9-17. 

Ryhmissä aloitti keskim.12 

hlöä, vaihteluväli 7-17. 

Pieni päätös päivässä –

ohjelma (naiset) 

3 kk:n seurantajakso 

6 tapaamista kahden vkon vä-

lein 

Vuoden kuluttua 

seurantakäynti 

• Kuulumisten vaihto 

• Repsahdusten hallin-

ta 

3.5 kk:n intensiivijakso 

14 tapaamista vkon välein 

• Kuulumisten vaihto 

• Omaan kehoon tutus-

tumista 

• Liikkumiseen tutustu-

mista 

• Elintarvikkeiden valin-

taan perehtyminen 

• Muutosten tekeminen 

omissa ruokatavoissa 

• Repsahdusten hallin-

ta/käsittely 

• Kotitehtävien jako 

• Mielihyväliikunta 

• Ryhmäkeskustelut 

• Kuulumisten vaihto 

• Muutosvalmiuden 

käsittely 

• Omien tavoitteiden 

pohdinta ja moti-

vointi 

• Liikunta (tiedollinen 

osuus) 

• Ravitsemus (tiedol-

linen osuus) 

• Omien ruokailu- ja 

liikuntatottumusten 

pohdinta 

• Ryhmäkeskustelut n=84 naista 

(30-73 v.) 
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PPP-lyhytohjelman tulokset:  
   

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPP-lyhytohjelma 
(naiset) 

Painonpudotus 
Keskim.>4kg 

Suolan käyttö väheni jonkin 
verran 

Vyötärönympärys kaventui 
keskim. <4cm (kestoltaan pi-
demmissä ryhmissä eniten) 

Rasvan laatuun kiinnitettiin 
huomiota enemmän kuin lähtö-

tilanteessa 
BMI<1,6 yksikköä 

Leivonnaisten ja rasvaisten väli-
palojen käyttö väheni lähtötilan-

teesta 

Liikunnan harrastaminen lisään-
tyi lähtötilanteesta merkitsevästi 

Lähtötilanteessa aktiivisesti liikuntaa 
harrastavilla vähemmän uupumusta ja 

painonpudotustulos suurempi 

Käyttäytymisen muutos 
Antropometriset mittaukset 

n=84 naista 

(30-73 v.) 



   

Liite 11 

1 (1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

Psykologinen lyhythoi-
to-ohjelma 

 

4 kk: päästä seuranta 
paikalla 70,4% aloittaneis-
ta 

Vuoden päästä paikalla 
liian vähän väkeä, joten 
jätettiin väliin  

Pidempi ohjelma: 
 

1. kerta: 
 

• 30 min ravitsemuksellinen tietopaketti 
• Itsehavainnointitietoa 
• Kirjallinen yhteenveto painonhallinta-

menetelmistä 
• Antropometriset mittaukset 

            ja kyselylomakkeet 60 min 
2.-4. kerta: 

• Käyttäytymisanalyysi ja hyväksymis- ja 
omistautumisterapiaa (tapaamiset 1-3 
vkon välein) 

• 7-20 hlöä vaihtuvissa ryhmissä 
• Psykologi ja psykologian opiskelija oh-

jasivat N=124 
 

Lyhyempi ohjelma: 
1. kerta: 

• 30 min ravitsemuksellinen 
tietopaketti 

• Itsehavainnointitietoa 
• Kirjallinen yhteenveto pai-

nonhallintamenetelmistä 
• Antropometriset mittaukset 

            ja kyselylomakkeet 60 min 
  N=108 

4 kk: päästä seuranta 
paikalla 53,2% aloittaneista 

Vuoden päästä paikalla 
liian vähän väkeä, joten 
jätettiin väliin  

2. vuoden seuranta: 
 toteutus puhelimitse  
64,7% aloittaneista osallis-
tui 
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Ohjausmenetelmä: hyödyn-
netään aktivoivia ohjausme-
netelmiä, konstruktivistista 
oppimista, yhteistyössä op-
pimista ja transteoreettista 
muutosvaihemallia 
 
Menetelmät: kyselylomake, 
teemahaastattelu, antropo-
metriset mittaukset 

Elvira Counseling -ohjausmalli 

Interventiokertojen sisältö: 

• Elintapamuutoksen miettiminen 
• Syömistiheys, annoskoko, lautasmalli, ruoan ravitsemuksellinen laatu 
• Syömiskäyttäytyminen 
• Hyvä elämä ja painonhallinta 
• Oma tilanne ja sen arviointi sekä tulevaisuuden suunnitelmat 
• Kotitehtäviä (ruokapäiväkirjan pito, omien ruokailutapojen pohtiminen, terveellisen 

välipalan tuominen ohjauskerralle, ruokapakkausten tuoteselosteiden tutkiminen) 
• Ohjauskerroilla ryhmäläisten aktivointi keskusteluihin (pari- ja ryhmätehtävät, nop-

papelit, kuvat, tietolehtiset, itsehavainnointitehtävät) 
• Askelmittari edistämässä fyysistä aktiivisuutta 

4 tapaamiskertaa, jotka ovat 
kestoltaan 1,5h:n mittaisia 
kahden vkon välein 
 

Paikanpäällä ohjattu ryhmä yht. 
6 ryhmää, joissa 5-9 hlöä.  
(N=41) 

Videovälitteisesti etäohjattu ryhmä 
yht. 5 ryhmää, joissa 5-9 hlöä. 
(N=33) 

KonKontrollikäynti 15 kuukau-
den kuluttua aloituksesta
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Painonhallintaohjelmien terveyshyödyt 

 
 DPS Ikihyvä (GOAL) GGT PPP-lyhyt PPP-

ohjelma 
Psyk.lyhyt ELVIRA -

Counseling 
Vy Kaventui n.1,0 cm 

kontrolliryhmällä 
Kaventui n.1cm 
naiset 

Kaventui n.4cm - - - Kaventui 
n.6,5cm 
 etäohjatulla  
ryhmällä 

Vy Kaventui n. 4,5cm 
interventioryhmäl-
lä 

Kaventui n.2cm 
miehet 

- Kaventui n.4cm - - Kaventui n.3cm 
Paikanpäällä  
ohjatulla 
 ryhmällä 

fP-Kol Laski 5 mg/dl in-
terventioryhmällä 
ja laski 4 mg/dl 
kontrolliryhmällä 

Laski 8 mg/dl Laski <1 mmol/l - - - Ei merkitseviä 
muutoksia 

fP-Kol-HDL Nousi 2 mg/dl 
interventioryhmäl-
lä ja nousi 1 mg/dl 
kontrolliryhmällä 

 Ei merkitseviä 
muutoksia 

- - - Ei merkitseviä 
muutoksia 

fP-Kol-LDL -  Laski <1 mmol/l - - - Ei merkitseviä 
muutoksia 

Pt-Gluk-R2 Laski 0,8 mmol/l 
interventioryhmäl-
lä ja  
Laski 0,3 mmol/l 
kontrolliryhmällä 

Laski miehillä <1 
mmol/l, naisilla 
nousi < 1 mmol/l 

Laski<1 mmol/l - - - Ei merkitseviä 
muutoksia 

BMI: 
 

- Laski < 1 yksikön Laski n.1 yksi-
kön 

Laski <2 yksikköä - - Laski <1 
 yksikön 

RR: Systolinen RR 
laski 5 mmHg ja 
diastolinen RR 
laski 5 mmHg 
interventioryhmäl-
lä 

Systolinen RR laski 
naisilla 1 mmHg ja 
diastolinen RR laski 
naisilla 1 mmHg 

Systolinen RR 
laski >2 mmHg 
ja diastolinen RR 
laski 1 mmHg 

- - - - 
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RR:  
 

Systolinen RR 
laski 1 mmHg ja 
diastolinen RR 
laski 3 mmHg 
kontrolliryhmällä 

Systolinen RR laski 
miehillä 3 mmHg ja 
diastolinen RR laski 
miehillä 4 mmHg 

   - - 
 

fP-trigly: 
 

Laski 18 mg/dl 
interventioryhmäl-
lä ja nousi 1 mg/dl 
kontrolliryhmällä 

Laski 2,5 mg/dl 
kolmen vuoden 
seurannassa 

Ei merkitsevää 
muutosta 

- - - - Ei merkitseviä 
muutoksia 

Muu: 
 

2DM-
sairastuvuusriski 
95% tod. näk.oli 2. 
vuoden seuran-
tamittauksessa 
interventioryhmä-
läisillä 11% ja 
kontrolliryhmäläi-
sillä 23% 

     S-hs-CRP 
 laski 1 yksikön 
 (mg/l) 
paikan 
 päällä ohjatuil-
la 

Käyttäyty-
misenmuu-
tos 

Rasvan määrä ja 
laatu parani 
 
Liikunnan lisäys 
 
Kasvisten käyttö 
lisääntyi 
 
Alkoholin, suolan 
ja sokerin käyttö 
väheni 

Liikuntatavoite täyt-
tyi  norm. 
Sok.ain.vaihd. hen-
kilöillä 
 
Rasvan laatu- ja 
määrä tavoite täyt-
tyi parhaiten norm. 
sok.ain.vaihd. 
omaavilla naisilla 
 
Kuidunkäyttö li-
sääntyi eniten häi-
riintyneen 
sok.ain.vaihd.. hen-
kilöillä 

 Liikunnan lisäys 
 
Rasvanlaatu parem-
maksi 
 
Leivonnaisten ja ras-
vaisten välipalojen 
syömine väheni 
 
Uupumus väheni 
keskimäärin enem-
män jo lähtötilan-
teessa kevyemmillä 
ja enemmän liikkuvil-
la (vähemmän uupu-
neilla) ryhmäläisillä 

 Itseluottamus, 
tyytyväisyys 
elämään ja 
mieliala pa-
rempia merkit-
sevästi painoa 
pudottaneilla 
(väh.5% lähtö-
painosta) 
 
Ruokailutottu-
musten muut-
taminen ( 4x 
ohjausta saa-
neilla useam-
min) 

 

 




