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Viime vuosikymmenten aikana yleistynyt lasten ylipaino ja lihavuus on herkkä aihe, josta keskus-
teluun tarvitaan luottamuksellinen suhde sekä riittävästi aikaa. Jo pienillä elintapamuutoksilla voi-
daan estää lasta lihomasta lisää. Ylipainoisten lasten ja heidän vanhempiensa varhainen tukemi-
nen kouluterveydenhuollossa on yksi keino puuttua lasten ja nuorten painonnousuun.  
  
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveydenhoitajien kokemuksia, käsityksiä ja haasteita yli-
painoisten lasten ja heidän vanhempiensa varhaisesta tukemisesta kouluterveydenhuollossa. Tut-
kimuksessa haluttiin selvittää, miten terveydenhoitajat ottavat puheeksi arkana aiheena pidetyn 
ylipainon sekä miten he puuttuvat siihen ja tukevat ylipainoisia lapsia ja heidän perheitään. Tutki-
muksen tavoitteena on lisätä ylipainoisten lasten tukemista ja sen tärkeyden ymmärtämistä sekä 
kartoittaa terveydenhoitajien täydennyskoulutuksen tarvetta. Terveydenhoitajat, heidän esimie-
hensä, terveydenhoitajaopiskelijat ja heidän opettajansa voivat hyödyntää tutkimustuloksia omassa 
työssään ja työnsä kehittämisessä.  
  
Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla neljää kouluterveydenhoitajaa 
Oulun alueella. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja menetelmänä käytettiin teemahaas-
tattelua. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  
  
Terveydenhoitajien mielestä ylipaino heikentää lapsen hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Var-
hainen puuttuminen lasten ylipainoon on haastavaa terveydenhoitajan työssä ja terveydenhoitajat 
kaipaavat siihen lisäkoulutusta. Haasteena koettiin oikeiden sanojen valitseminen ylipainon pu-
heeksiotossa, yhteistyö vanhempien kanssa, vanhempien sitoutuminen painonhallintaan sekä mo-
tivaation herättämisen ja tukemisen vaikeus. Terveydenhoitajat ottivat lapsen ylipainon puheeksi 
vanhempien kanssa, sillä he ovat vastuussa lapsen painonhallinnasta.  
  
Kehittämisideana voisi tuottaa terveydenhoitajille työkaluja lasten ylipainon puheeksiottoon ja per-
heen tukemiseen. Tietoa lasten ylipainon varhaisesta puuttumisesta olisi tarpeellista hankkia lisää. 
Laajemmalla tutkimuksella voisi selvittää laajemmin terveydenhoitajien toimintaa. 
 
 

Asiasanat: ylipaino, varhainen puuttuminen, puheeksiottaminen, painonhallinta, kouluterveyden-
huolto, lapset  
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Childrens’ overweight and obesity have become more common during the few last decades. Those 
issues are very sensitive, so confidential relationships and enough time are needed to talk about 
them. Even little changes in lifestyle can prevent gaining more weight. Supporting overweight chil-
dren and their families is one way to intervene the overweight issue in school health care.   
  
The purpose of this thesis is to describe experiences, conceptions and challenges of the public 
health nurses relating to the early support of the overweight children and their parents in school 
health care. We wanted to discover how do public health nurses bring up the overweight issue that 
is considered as a sensitive topic. We also wanted to discover how do they intervene the overweight 
issue and support the overweight children and their families. The aim of this research was to in-
crease the support of the overweight children and the understanding of its importance. In addition, 
we wanted to survey public health nurses to see if there is a need for more education. Public health 
nurses, their managers as well as students and their teachers may make use of the results of this 
research at their work and own development.  
  
This is qualitative research and the material was collected by interviewing four school nurses in 
Oulu. The interviews were executed as individual interviews by using theme interview as the 
method. The material was analyzed by using the inductive content analysis.  
  
Public health nurses thought that the overweight weakens child’s well-being, health and quality of 
life. School nurses experienced intervening challenging and they wished to get more education. 
Bringing up the overweight discussion was experienced as challenging because it was difficult to 
find the right words. Other challenges were also cooperation with parents, parents’ commitment to 
the weight control and the difficulty to awake and support their motivation. School nurses brought 
up the overweight discussion with the parents who are responsible for the weight control of their 
child.  
  
As a development idea new tools could be produced for public health nurses to bring up the over-
weight discussion and support the family. More information about the early intervention of the over-
weight would be necessary. Doing more research could expand the knowledge of school nurses’ 
practices. 
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1 JOHDANTO 

Lasten ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet muutaman viime vuosikymmenen aikana maailman-

laajuisesti (Fearnbach, Masterson, Schlechter, Ross, Rykaczewski, Loken, Downs, Thivel & Keller 

2016, 1). Vuosina 2016- 2017 Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 7-12 –vuotiaista pojista 27,6 

% ja tytöistä 18 % olivat ylipainoisia. (Mäki, Lehtinen-Jack, Vuorela, Levälahti, Koskela, Saari, Möl-

läri, Mahkonen, Salo & Laatikainen 2017.) 6-12 –vuoden ikää pidetään otollisimpana ikänä lasten 

ylipainon varhaiseen puuttumiseen (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019). Varhainen tukeminen pitää 

sisällään puheeksiottamisen ja puuttumisen.  

 

Lasten lihavuus on muun muassa metabolisen oireyhtymän, insuliiniresistenssin, tyypin 2 diabe-

teksen ja rasvamaksan riskitekijä. Se lisää riskiä aikuisiän lihavuudelle ja siihen liittyville sairauk-

sille. (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019; THL 2016, 81.) Lihavuus ja sen liitännäissairaudet aiheut-

tavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle (THL 2019, viitattu 9.2.2019). Ylipaino ja lihavuus 

heikentävät lapsen elämänlaatua ja sosiaalista integroitumista (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 

9.2.2019; Reinehr 2011, 494). Lihavat lapset ovat myös usein kömpelömpiä ja heitä kiusataan nor-

maalipainoisia lapsia useammin (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019).  

 

Lasten ylipainon ennaltaehkäisyn pohjana on laadukkaaseen syömiseen, riittävään fyysiseen ak-

tiivisuuteen ja riittävään nukkumiseen liittyvien elintapojen varhainen edistäminen. Suositusten mu-

kaiset elintavat ehkäisevät lasten ylipainoa ja lihavuutta sekä kohentavat lapsen elämänlaatua. 

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen vähentää ylipainon ja lihavuuden kohottamaa riskiä sairauksille, 

vaikka painossa ei tulisi muutoksia. Vanhempien rooli lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaeh-

käisyssä ja painonhallinnassa on erityisen suuri niiden onnistumisen kannalta. (Nuutinen & Anglé 

2015, 272; Reinehr 2011, 494-495.)  

 

Kouluikäisille lapsille tehdään terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus peruskoulun kaikilla 

luokilla, joista laaja terveystarkastus on ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Ter-

veydenhoitaja seuraa kouluikäisen lapsen painoa ja painoindeksiä vuosittain sekä tukee ja ohjaa 

lapsia ottamaan vastuuta terveydestään ja terveellisistä elintavoista. Kouluterveydenhoitajalla on 

mahdollisuus ja myös velvollisuus puuttua lasten ylipainoon kouluterveydenhuollossa.  (Hakulinen-

Viitanen, Laatikainen, Mäki & Wikström 2011, 14, 25, 147.)   
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Ylipaino on herkkä asia, joka voidaan kokea haastavaksi ottaa puheeksi (Anglé 2015, 288). Eriks-

sonin ja Arnkilen (2012,8) mielestä huolen puheeksiottaminen on kuitenkin aina perusteltua, kun 

huolesta tulee osa työskentelysuhdetta (Honkanen & Mellin 2015, 137-138). Tärkeää puheeksiot-

tamisessa on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla. Huoli kannattaa ottaa puheeksi 

mahdollisimman varhain, jolloin myös yhteistyö pääsee alkamaan varhain. Terveydenhoitaja voi 

arvioida tuen ja yhteistyön tarvetta huolen vyöhykkeiden avulla. (THL 2018.)  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata terveydenhoitajien kokemuksia, käsityksiä ja haasteita 

varhaisesta puuttumisesta kouluikäisten lasten ylipainoon ja painonhallinnan tukemisesta tervey-

denhoitajan työssä. Tutkimuksemme tavoitteena on lisätä ylipainoisten lasten tukemista ja sen tär-

keyden ymmärtämistä sekä kartoittaa tarvitsevatko terveydenhoitajat lisäkoulutusta ylipainoisten 

lasten varhaiseen tukemiseen. Tutkimuksessa haastateltiin alakoulun terveydenhoitajia ja tulokset 

saatiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Terveydenhoitajat, heidän esimiehensä, tervey-

denhoitajaopiskelijat ja heidän opettajansa voivat hyödyntää tutkimustuloksia omassa työssään ja 

työnsä kehittämisessä. 
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2 YLIPAINOISTEN LASTEN VARHAINEN TUKEMINEN TERVEYDENHOITA-

JAN TYÖSSÄ 

2.1 Lasten ylipaino 

Arkielämässä lihavuus ja ylipaino sekoitetaan usein keskenään. Ne eivät ole kuitenkaan toistensa 

synonyymeja, sillä toisin kuin ylipaino, lihavuus on sairaus. Ylipaino on kuitenkin lihavuuden riski-

tekijä. (Janson & Danielsson 2005, 28.) Opinnäytetyössä käytetään molempia termejä. Tarkoitus 

on kuitenkin tutkia ylipainoisten lasten varhaista tukemista, jolloin useamman lapsen kohdalla voi-

daan puhua ylipainosta.  

  

Opinnäytetyössä tutkitaan alakouluikäisten lasten ylipainoa sekä sen puheeksiottamista, siihen 

puuttumista ja tukemista. Alakoululaisilla tarkoitetaan peruskoulun 1.- 6. luokan oppilaita. 6-12 vuo-

den ikää pidetään otollisimpana ikänä ylipainon hoitamisen kannalta (Mustajoki 2017, viitattu 

9.2.2019).  

  

Lihominen on seurausta energiankulutuksen ja energiansaannin epätasapainosta, jolloin energian 

saanti on kulutusta suurempaa. Lapsen paino kehittyy lapsen omien elintapojen, perheen elintapo-

jen, perimän ja yhteiskunnallisten tekijöiden yhteisvaikutuksessa (Nuutinen 2015, 274). Perimä se-

littää huomattavan määrän painon vaihtelusta sekä vaikuttaa syömiskäyttäytymiseen ja liikunnalli-

suuteen. Vahvan perinnöllisyyden vuoksi lihomiselle alttiit lapset ovatkin tärkeää tunnistaa ajoissa. 

Lapsuusiän lihavuudella on yhteys myös vanhempien sosioekonomiseen asemaan. (Käypä hoito -

suositus 2013, viitattu 9.2.2019.)  

  

Lasten ylipainon silmämääräinen arviointi on haastavaa, minkä vuoksi painoa tulee arvioida pun-

tarin ja pituusmitan avulla. Lasten painoindeksi voidaan laskea kuten aikuistenkin, mutta laskettu 

painoindeksi ei ole sellaisenaan verrattavissa aikuisten painoindeksin kanssa johtuen lasten kehon 

erilaisista mittasuhteista ja lapsen kasvusta.  ISO-BMI kuvastaa lapsen rasvaprosenttia hy-

vin. (Dunkel 2018, viitattu 4.2.2019.)  
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Lasten painoa arvioidaan lasten painoindeksin avulla (ISO-BMI). Sitä käytetään 2-18 –vuotiailla. 

Painoindeksimittariin syötetään paino, pituus sekä lisäksi lapsen syntymäaika ja punnitsemispäi-

vämäärä, joiden avulla laskuri muuttaa painoindeksin aikuista vastaavaksi. Painoindeksi väliltä 25-

30 merkitsee ylipainoa ja yli 30 painoindeksi kertoo lihavuudesta.  Lasten painoa voidaan myös 

arvioida mittaamalla lapsen vyötärönympärys mittanauhalla ja jakamalla tulos lapsen pituudella. Yli 

0,50 luku kertoo, että lapsella on liikaa painoa. (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019.) On tärkeää ha-

vaita myös muutokset lapsen painokäyrässä, sillä jatkuva nousu viitaa lihomiseen ja ylipainon rajan 

ylittäminen ennakoi lihavuutta. (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019.) 

2.1.1 Riskitekijät ja seuraukset 

Vanhempien sosioekonomisen aseman on huomattu vaikuttavan lasten painoon; vähemmän kou-

lutusta saaneiden ja pienituloisten vanhempien lapsilla ylipainoisuus on yleisempää. Lisäksi van-

hempien oma paino ja elintavat kuuluvat lasten ylipainon riskitekijöihin. (Vanhala 2012, 23.)  

  

Teknologia on kehittynyt ja se on yhä useamman lapsen saatavilla. Monet lapset viettävät päivittäin 

monta tuntia puhelimen, tietokoneen tai pelikonsoleiden ääressä. Tämä on yksi syy lasten arkilii-

kunnan vähenemiselle ja liikunnallisesti passiivinen elämäntavan yleistymiselle (Junno 2016, 

4; Janson & Danielsson 2005, 17). Lasten fyysisen aktiivisuuden vähenemisen myötä myös päivit-

täinen keskimääräinen energiankulutus on laskenut (Fearnbach ym. 2016,1). (Lasten ja nuorten 

liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, viitattu 7.2.2019.)  

  

Lihavuus ja sen liitännäissairaudet lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Arviolta 1,4-7 % kai-

kista Suomen terveysmenoista aiheutuu lihavuudesta. Lihavuus nostaa riskiä sairastua muun mu-

assa tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, 

dementiaan, masennukseen, uniapneaan, kihtiin, sappi- ja haimasairauksiin sekä moniin syöpiin. 

Varsinkin vyötärölle kertynyt rasva ja varhain alkanut lihavuus lisäävät riskiä sairauksiin. (THL 

2018; THL 2019, viitattu 9.2.2019.)  

  

Lihavuus huonontaa lapsen elämänlaatua ja sosiaalista integroitumista sekä siihen liittyy myös 

psykososiaalisia tekijöitä (Reinehr 2011, 494). Näyttää siltä, että lihavat lapset kokevat yleisen elä-
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mänlaatunsa huonommaksi kuin normaalipainoiset lapset. Myös terveyteen, fyysiseen ja sosiaali-

seen toimintakykyyn sekä ulkomuotoon liittyvät osa-alueet elämänlaadussa ovat lihavilla lapsilla 

muita lapsia usein huonommat. (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019.)  

  

Lihavuudella voi olla yhteyttä huonompaan itsetuntoon liikunnallisuuteen tai fyysiseen suoriutumi-

seen ja ulkomuotoon liittyen. Ylipainoiset lapset voivat joutua myös kiusaamisen, syrjinnän ja lei-

maamisen kohteeksi painonsa vuoksi. (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019.) 

2.1.2 Ennaltaehkäisy ja painonhallinta 

Lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää, sillä varhainen lihomiseen puut-

tuminen on lihavuuden hoitoa helpompaa. Lihavuus ja sen liitännäissairaudet lisäävät myös ter-

veydenhuollon kustannuksia (THL 2019; Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019). Lapsuu-

den aikaisella ylipainoisuudella ja lihavuudella on merkittävä taipumus jatkua aikuisikään. (Käypä 

hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019.)  

  

Lasten ylipainoa ja lihavuutta voidaan ennaltaehkäistä samoilla keinoilla. Ennaltaehkäisyn poh-

jana on laadukkaaseen syömiseen, riittävään fyysiseen aktiivisuuteen ja riittävään nukkumiseen 

liittyvien elintapojen varhainen edistäminen. Perheellä, lasten kanssa työskentelevillä ja yhteiskun-

nalla on mahdollisuus edistää lasten suosituksen mukaisia elintapoja. Suositusten mukaiset elinta-

vat ehkäisevät lasten ylipainoa ja lihavuutta sekä kohentavat lapsen elämänlaatua. Fyysisen aktii-

visuuden lisääminen vähentää ylipainon ja lihavuuden kohottamaa riskiä sairauksille, vaikka pai-

nossa ei tulisi muutoksia. Vanhempien rooli lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja 

painonhallinnassa on erityisen suuri niiden onnistumisen kannalta. (Nuutinen & Anglé 2015, 272; 

Reinehr 2011, 494-495.)  

 

Lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisyn periaatteita ovat: vanhempien painonhallinta, ter-

veyden edistäminen ja imeväisen ruokinta; lasten ruokailu sekä lasten liikkuminen ja uni. Ennalta-

ehkäisyn periaatteet ovat elintapalähtöisiä ja niiden mukaiset ehkäisevät tekijät vaikuttavat lasten 

painoon epäsuorasti tai pienentävät energiansaannin ja –kulutuksen välistä epätasapainoa. (Nuu-

tinen & Anglé 2015, 272-273.)  
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Vanhempien normaalipaino ennen raskautta, äidin sopiva painonlisäys ja tupakoimattomuus ras-

kauden aikana sekä rintaruokinta ehkäisevät lapsen ylipainoa ja lihavuutta. Vanhemmat vaikuttavat 

keskeisesti lastensa elintapoihin kuten ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin. Heidän oma terveyskäyt-

täytymisensä toimii myös esimerkkinä lapsille. Lapsen painoon vaikuttavatkin lapsen omat elinta-

vat, perheen elintavat, perimä sekä yhteiskunnalliset tekijät. Lapsen ylipainon ennaltaehkäisyssä 

keskeisiä asioita ovat koko perheen ruokatottumukset, syömiskäyttäytyminen ja liikuntatottumuk-

set. Passiivisella käyttäytymisellä on vahva yhteys ylipainon esiintymiseen, siispä ruutuajan ja 

muun vähäistä aktiivisuutta sisältävän toiminnan vähentämisellä voidaan vaikuttaa lapsen painoon 

(Reinehr 2011, 495). Vanhemmat lapsen huoltajina huolehtivat ravitsemuksen laadusta, liikunnan 

ja unen määrän riittävyydestä sekä ruutuajan rajoittamisesta. (Käypä hoito -suositus 2013, vii-

tattu 9.2.2019; Nuutinen & Anglé 2015, 273-275.)  

  

Ylipainoisten lasten painonhallinta on koko perheen asia ja se edellyttää lapselta ja vanhem-

milta halukkuutta ja voimavaroja elintapamuutoksiin (THL 2016, 81-82). Motivaatio ja halu tehdä 

muutoksia elintavoissa ovat tärkeitä asioita elintapamuutoksen onnistumiselle. Toivo painon vähe-

nemisestä ei aina tarkoita halua muuttaa käyttäytymistä. Elintapamuutoksilla voidaan vaikuttaa yli-

painoon, mikäli vanhemmat osallistuvat siihen ja perhe on motivoitunut. (Reinehr 2011, 502-503.) 

 

Lapsen painonhallinnan tavoitteena on hyvinvointi ja terveys, pysyvät elintapamuutokset sekä liha-

vuuden lisäsairauksien ehkäisy ja hoito. Painotavoite lapsilla on aina yksilöllinen ja yleensä riittää 

painon pysyminen samana, jolloin lapsi hoikistuu pituuskasvun myötä. Vaikea-asteisessa lihavuu-

dessa ja lihavuuden lisäsairauksissa tavoitteena on painon hidas lasku. Lasten painonhallinnassa 

keskeisiä elintapamuutoksia ovat ruokailumuutokset, fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja passiivi-

sena olemisen kuten ruutuajan vähentäminen sekä riittävän levon ja unen turvaaminen. Lisäksi on 

tärkeää tukea lapsen psyykkistä hyvinvointia. Sekä lapselle että koko perheelle suositellaan sään-

nöllistä ateriarytmiä, terveyttä edistäviä ruokavalintoja ja iänmukaisia ruoka-annoksia. (THL 2016, 

81-82.) 

2.1.3 Ruokailutottumukset ja syömiskäyttäytyminen 

Lapsen ruokailussa on tärkeää huomioida säännöllinen ja tasainen ateriarytmi ja varmistaa riittävä 

syöminen aamiaisella ja lounaalla. Lasta tulee kannustaa kouluruokailuun, sillä osa lapsista jättää 

kouluruoan kokonaan syömättä tai syö siitä vain osan. Kouluruokailuun osallistumista edistetään 
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parhaiten, kun oppilaat, vanhemmat, ruokapalvelu- ja opetushenkilöstö sekä koulun rehtorit tekevät 

yhteistyötä ja sitoutuvat siihen. (Nuutinen 2015, 284; THL 2016, 77, 84.)  

  

Säännöllinen ja tasainen ateriarytmi tukee lapsen luontaista syömisen säätelyä ja voi ehkäistä na-

postelua ja epäterveellisten valintojen tekemistä päivän aikana. Kotona ei myöskään kannata olla 

herkkuja saatavilla, sillä ne houkuttelevat naposteluun. Tärkeää on lisäksi, että aterioidaan vain 

pöydän ääressä ja järjestetään perheen yhteisiä aterioita. Perheen yhteiset ateriat, miellyttävät ruo-

kailutilanteet ja vanhempien malli täysipainoisten ruoka-aineiden syömisessä ohjaavat lasta täysi-

painoisiin ravitsemustottumuksiin. Lapselle järjestetään lisäksi virikkeitä, etsitään mukavaa teke-

mistä ja iloa tuottavia asioita sekä opetetaan tunnistamaan tunteita ja purkamaan niitä esimerkiksi 

juttelemalla omille vanhemmille. Näin vältetään syöminen pitkästymisen tai pahan olon helpotta-

miseksi. Ruokaa ei tule myöskään käyttää palkkiona, koska se lisää palkkiona käytettävien ruokien 

miellyttävyyttä. (Nuutinen & Anglé 2015, 273; Nuutinen 2015, 284; THL 2016, 77, 84.)  

  

Lapselle tarjotaan iänmukaisia ruoka-annoksia ja hyödynnetään lautasmallia aterioiden koostami-

sessa sekä käytetään pienikokoisia lautasia ja laseja. Häntä tuetaan nälän ja kylläisyyden tunteen 

tunnistamisessa ja sitä myös kunnioitetaan. Lapselle ei tuputeta ruokaa, sillä terve lapsi ei kärsi, 

vaikka hän syö välillä vähemmän. Vanhempien tulisikin kunnioittaa lasten luontaista kylläisyyden 

sääntelyä. Syömään pakottaminen voi myös saada aikaan vastenmielisyyttä ruokaa ja ruokatilan-

netta kohtaan. Lasta kannustetaan ja ohjataan ottamaan itse ruokansa. Häntä ohjataan sanallisesti 

tunnistamaan nälkä, kylläisyys ja ähkykylläisyys. Lasta ohjataan myös syömään hitaasti, koska 

kylläisyyden tunteen kehittymiseen menee aikaa. (Nuutinen & Anglé 2015, 273; THL 2016, 79, 85.)  

  

Lasten tulee käyttää runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljatuotteita. Lasta oh-

jataan maistelemaan uusia makuja toistuvasti, sillä kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät run-

saasti happamia ja karvaita makuja, jotka vaativat useita maistelukertoja maistuakseen miellyttä-

viltä. Tämän vuoksi kasvikset, marjat ja hedelmät laitetaan helposti saataville. Huomioidaan myös, 

että lapselle tarjottavat leivät, puuro ja muut viljalisäkkeet ovat täysjyväviljatuotteita. Huomiota tulee 

kiinnittää myös laadukkaisiin välipaloihin. Makeisten, virvoitus- ja energiajuomien, pikaruoan sekä 

suolaisten ja makeiden herkkujen syöntiä tulee välttää. Veden juomista on hyvä lisätä, sillä se pie-

nentää ruokavalion energiatiheyttä ja lisää kylläisyyden tunnetta. Riittävän D-vitamiinin saannin 

turvaamiseksi alakouluikäisille lapsille suositellaan 7,5 µg D-vitamiini lisää ympäri vuoden (THL 

2016, 77). (Nuutinen & Anglé 2015, 273; THL 2016, 84.) 
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2.1.4 Fyysinen aktiivisuus ja uni 

Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa edullisesti kehon energiatasapainoon, sillä se lisää energiankulu-

tusta ja tukee syömisen hallintaa (Fearnbach ym. 2016, 6, 8; Nuutinen & Anglé 2015, 275). Fyysi-

sen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan 7-12-vuotiaiden lasten tulee liikkua reippaasti vähin-

tään 1½–2 tuntia päivässä. Optimaalisten vaikutusten saamiseksi olisi suositeltavaa liikkua tätäkin 

enemmän. Lasten fyysistä aktiivisuutta ja luonnollista liikkumista ei tarvitse yleensä rajoittaa, vaan 

terve lapsi pitää tauon luonnostaan kuormittuessaan liikaa. Yksipuolinen liikunta ja yhtäjaksoiset 

rasittavan liikunnan jaksot voivat suurina määrinä olla lapselle terveysriski. Liikkumisen tuleekin 

olla monipuolista ja ikään sopivaa. Päivittäinen liikkuminen on tärkeää, sillä se on välttämätöntä 

lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Jos liikunta jää jonain päivänä välistä, se ei ole vaaral-

lista. Pitkiä liikkumattomuuden jaksoja on kuitenkin hyvä välttää. (Lasten ja nuorten liikunnan asi-

antuntijaryhmä 2008, 18-19.)   

 

Lapsi hyötyy liikunnasta kokonaisvaltaisesti, sillä se kehittää lapsen motoriikkaa ja kasvua, ja se 

voi edistää myös oppimista. Säännöllisesti liikkuvalla lapsella rasvattoman kudoksen osuus ke-

hosta lisääntyy, mikä voi edistää myönteisen kehonkuvan kehittymistä. Lisäksi liikunnasta saadut 

onnistumisen kokemukset lisäävät lapsen luottamusta itseensä, jolloin minäpystyvyyden tunne voi 

kehittyä. Liikunta tuo lapselle myös sosiaalisia taitoja, sillä joukkuepeleissä lapsi laajentaa kaveri-

piiriään ja harjoittelee yhteistyötaitoja. (Nuutinen & Anglé 2015, 274-275.)   

 

Liikuntaharrastukset tukevat lapsen motorista kehitystä, vähentävät syömiseen mahdollistavan 

ajan määrää ja tuottavat lapselle mielihyvää. Koululiikuntatunneista ja liikuntaharrastuksista ei vält-

tämättä tule kuitenkaan riittävää määrää lapsen liikunnaksi, jos liikuntaharrastus on esimerkiksi 1-

2 kertaa viikossa tapahtuvaa liikuntaa. Alakouluikäisen lapsen liikkumisen tulee olla päivittäistä ja 

kokonaisuuden kannalta on tärkeää, mitä tapahtuu harjoitusten välillä kotona, koulussa, pihoilla ja 

kentillä. Fyysisen aktiivisuuden kannalta on tärkeää, että lapselle mahdollistetaan arkiliikunta ja 

leikkiminen. Alakouluikäisen päivittäinen liikunta voi koostua koulumatkaliikunnasta, koululiikun-

nasta, välituntiliikunnasta, vapaa-ajan liikuntaharrastuksista sekä liikunnasta vapaa-ajalla kaverien 

ja perheen kanssa. (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 13, 22; Nuutinen & Anglé 

2015, 274-275.) 

 

Lapsen ruutuajan rajoittaminen on tärkeää, koska se vähentää myös unen määrää. Lapsen hyvä 

unirytmi koostuu säännöllisistä ja riittävän pitkistä yöunista. Alakouluikäisen lapsen riittävän pitkä 
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uni kestää 9-10 tuntia, jolloin herääminen tapahtuu aamulla virkeänä. Hyvän unenlaadun ja nukah-

tamisen kannalta on tärkeää, että rasittavaa liikuntaa ja viihdemedian käyttöä vältetään lähellä nuk-

kumaanmenoaikaa. Lapselle riittävä uni on tärkeää terveen kasvun ja kehityksen, oppimisen sekä 

päivän rasituksista palautumisen kannalta. (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 

12, 24, 26; Nuutinen & Anglé 2015, 274; THL 2016, 83.) 

2.2 Varhainen tukeminen terveydenhoitajan työssä 

Terveydenhoitaja on terveysalan ammattilainen, jonka ammatillinen osaaminen pohjautuu vahvaan 

ammatilliseen koulutukseen. Terveydenhoitajan tutkinto on 240 opintopisteen laajuinen ammatti-

korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet ja oikeuden toimia sekä sairaanhoitajan että terveyden-

hoitajan tehtävissä. Ammattikorkeakoulussa suoritetusta tutkinnosta saadaan osaamisen perustie-

dot ja –taidot, terveysalan seuraamisen taidot, valmiudet jatkuvaan koulutukseen, riittävä viestintä 

ja kielitaito sekä kansainvälisen työn edellyttämät valmiudet. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 

2015, 19-22.)  

 

Terveydenhoitajalla on mahdollisuus työssään vaikuttaa väestön yksilölliseen, yhteisölliseen ja yh-

teiskunnalliseen hyvinvointiin. Yhteiskunnallista tilannetta seuraamalla, terveydenhoitaja pystyy toi-

mimaan sen edellyttämällä tavalla asiakkaidensa parhaaksi. Keskeistä terveydenhoitajan työssä 

on ihmisten osallistaminen ja aktivoiminen ylläpitämään ja edistämään omaa terveyttään. Väestön 

tasolla tärkeää on lisätä terveyden tasa-arvoa ja vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tervey-

denhoitajan on tärkeää ottaa huomioon ne terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, jotka vai-

kuttavat ihmisten elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin. (Haarala & Tervaskanto-Mäen-

tausta 2015, 15.)  

 

Terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu vahvasti terveyden edistäminen, jonka avulla pyritään pa-

rantamaan terveysoloja sekä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa sekä omaan että ympäristönsä 

terveyteen. Terveyden edistämisen päämääränä on ihmisten omien voimavarojen vahvistaminen 

ja kehittäminen niin, että hän voisi ottaa itse aktiivisen roolin oman terveytensä hallinnassa. Ter-

veyden edistämisessä keskeistä on osallisuus, joka on osallistumisen mahdollistama tunneperus-

tainen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, jossa ihminen voi aktiivisesti ja sitoutuneesti 

vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin. Terveyden edistämisen pohjana olevia arvoja 
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ovat ihmisarvon ja itsenäisyyden kunnioittaminen, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osal-

listaminen, yhteistyö, kestävä kehitys, asiakasnäkökulma sekä kulttuurisidonnaisuus. (Haarala & 

Mellin 2015, 36-37.)  

 

Terveydenhoitajat tekevät työtä sekä itsenäisesti että monenlaisissa työryhmissä moniammatillista 

yhteistyötä tehden. He voivat työskennellä esimerkiksi perhettä suunnittelevien, raskaana olevien, 

vastasynnyttäneiden, lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden sekä heidän perheidensä ter-

veyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajien tehtävä on edistää sekä 

yksilöiden, perheiden että yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 

2015, 15, 17.)  

 

Terveydenhoitajan työssä keskeisiä työmenetelmiä ovat muun muassa vastaanottotoiminta, koti-

käynnit, ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen yksilö- ja ryhmäohjaus, varhainen tukeminen, 

terveystarkastukset ja seulontatutkimukset sekä puhelin- ja nettineuvonta. Terveyden edistämisen 

työmenetelmiä terveydenhoitajan työssä ovat esimerkiksi dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, mo-

niammatillinen yhteistyö, terveyskeskustelu ja terveysmuutoksessa tukeminen, varhainen puuttu-

minen, vanhemmuuden ja lähisuhteiden tukeminen, yhteistyö yhteisöjen ja ryhmien kanssa sekä 

teknologiaa hyödyntävä terveydenhoitajatyö. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 17; 

Honkanen & Mellin 2015, 85-213.) 

2.2.1 Terveydenhoitaja kouluterveydenhuollossa 

Kouluikäisille lapsille tehdään terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus peruskoulun jokai-

sella luokalla, joista laaja terveystarkastus tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella 

luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa on mukana myös lääkärintarkastus. Terveystarkastuk-

sissa terveydenhoitaja seuraa muun muassa lapsen kasvua, kehitysympäristöä ja terveystottumuk-

sia. Kouluterveydenhuollossa työskentelevä terveydenhoitaja seuraa kouluikäisen lapsen painoa 

ja painoindeksiä vuosittain, joten hänellä on mahdollisuus puuttua lasten ylipainoon. (Hakulinen-

Viitanen ym. 2011, 14, 25, 149.)   

 

Kouluterveydenhoitaja tukee ja ohjaa lapsia ottamaan vastuuta terveydestään ja terveellisistä elin-

tavoista. Kouluterveydenhoitajalla on mahdollisuus vaikuttaa myös koko lapsiperheen terveystot-
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tumuksiin. Keskusteleminen on tärkeä osa kouluterveydenhuollon käyntejä. Tukemisessa ja ohjaa-

misessa voidaan käyttää apuna myös terveyttä edistäviä ja ehkäiseviä palveluja. Terveydenhoita-

jan työssä on tärkeää taito ja rohkeus ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämän 

eri vaiheissa (OAMK 2018, viitattu 7.2.2019). Kouluterveydenhoitajana onkin tärkeää ottaa pu-

heeksi lapsen ylipaino, puuttua siihen sekä tukea lasta ja perhettä painonhallinnassa. Oppilaiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon 

opastaminen, oppilaiden kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä terveysneuvonnasta vastaami-

nen kuuluvat kouluterveydenhuollossa toimivan terveydenhoitajan työhön (THL 2018, viitattu 

9.2.2019). (Hakulinen-Viitanen ym. 2011, 14, 25, 149.) 

2.2.2 Varhainen tukeminen 

Varhainen tukeminen pitää sisällään puheeksiottamisen ja puuttumisen. Terveyden edistäminen 

voidaan jakaa kahteen eri näkökulmaan: preventiiviseen ja promotiiviseen. Promootion näkökul-

masta katsottuna terveyden edistäminen on terveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista ja ylläpi-

tämistä. Preventiivisellä terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla ehkäistään sairauksia 

ja terveyden eri riskitekijöitä. Terveydenhoitajan työn pohjana on sekä preventiivinen että promotii-

vinen näkökulma. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 15; Haarala & Mellin 2015, 39-40.)  

 

Preventiivinen työ voidaan jakaa primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventioon. Primaaripreventiolla 

pyritään ehkäisemään sairauksien riskitekijöitä sekä terveysongelmia ennen niiden ilmaantumista 

esimerkiksi terveyskeskusteluiden avulla. Rikitekijöiden ennakointi on erittäin tärkeä tehtävä ter-

veydenhoitajan työssä, sillä terveyden perusta on riskien ennakoinnissa ja terveellisten elämänta-

pojen ja mielenterveyden vahvistamisessa. Sekundaariprevention avulla pyritään tunnistamaan 

mahdollisimman varhain sairauksia, niiden riskejä ja oireita. Sekundaariprevention työmenetelmiin 

kuuluu muun muassa erilaisia varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmiä, terveystarkastuksia sekä 

seulontatutkimuksia. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 14; Haarala & Mellin 2015 40.)  

 

Kun sairaus tai vamma on jo todettu, tertiääripreventiolla pyritään ehkäisemään toimintakyvyn ra-

joituksia sekä ylläpitämään tai parantamaan olemassa olevaa terveyttä. Keskeisiä työmenetelmiä 

tertiääripreventiossa on asiakkaan voimavarojen vahvistaminen, itsenäisen selviytymisen tukemi-

nen sekä kuntoutus. (Haarala & Mellin 2015, 40.) 
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2.2.3 Varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen 

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan varhain käynnistettyjä toimenpiteitä tilanteissa, joissa sub-

jektiivinen huoli yksilön tai perheen tilanteesta herää ammattihenkilölle. Se sisältää puheeksiotta-

misen ja tukemisen. Varhaisen puuttumisen edellytyksenä on huolen tunnistaminen ja taito ottaa 

huoli puheeksi. Varhainen puuttuminen voidaankin nähdä kolmivaiheisena toimintana, jossa ensin 

huoli tunnistetaan, jonka jälkeen huoli otetaan puheeksi ja lopuksi tarjotaan tukea. Terveydenhoi-

tajan ei välttämättä itse tarvitse olla tuen ensisijainen antaja, tärkeintä on ohjata asiakas paikkaan, 

josta hän saa tarvitsemansa tuen. (Honkanen & Mellin 2015, 137-141.)  

 

Huolen heräämiseen voi riittää usein hyvin pienikin havainto asiakkaan käyttäytymisessä tai pu-

heessa. Työ- ja elämänkokemus auttaa terveydenhoitajaa tekemään herkemmin havaintoja sekä 

analysoimaan asiakkaansa verbaalista ja nonverbaalista viestintää ja olemusta. Huolen käsite on 

keskeinen käsite varhaisessa puuttumisessa, sillä juuri ammattihenkilön subjektiivinen huoli on tär-

keä työväline avun tarpeen tunnistamisessa. (Honkanen & Mellin 2015, 137-141.)   

 

Asiakkaita tavatessa syntyvä ymmärrys perustuu intuitiiviseen kuvaan, joka voidaan jakaa kognitii-

viseen, emotionaaliseen ja moraaliseen osaan. Kognitiivinen osa sisältää vuorovaikutussuhteen ja 

tilanteen synnyttämät havainnot, mielikuvat, ajatukset ja assosiaatiot, joita säätelee työntekijän 

koulutustausta, työkokemus ja elämänhistoria. Vuorovaikutussuhteen työntekijässä herättämät 

tunteet kuuluvat emotionaaliseen osaan. Moraalinen osa puolestaan sisältää työntekijän arvion oi-

keasta ja väärästä sekä kontaktin ja työtehtävän oma velvoite. Nämä intuitiivisen kuvan sisältämät 

kolme osaa muodostavat pohjan työntekijän toiminalle. (Eriksson & Arnkil 2012, 21-22.)  

 

Mieltä huolestuttavat asiat ovat lähes aina ikäviä, joiden puheeksiottaminen ja käsittely voi tuntua 

hankalalta. Vaikka huoli heräisi, ammattihenkilöllä voi olla objektiivisen näytön puuttuessa vaikea 

puuttua ihmisten ongelmiin, minkä vuoksi puuttuminen usein lykkääntyy. Erikssonin ja Arnkilen 

(2012,8) mielestä huolen puheeksiottaminen on kuitenkin aina perusteltua, kun huolesta tulee osa 

työskentelysuhdetta. Pelkoa ammattihenkilöissä voi aiheuttaa esimerkiksi huoli asiakkaan loukkaa-

misesta tai asiakassuhteen vaarantamisesta. Lisäksi puheeksiottamiseen voi vaikuttaa ammatti-

henkilön omat arvot, asenteet ja elämänhistoria. (Honkanen & Mellin 2015, 137-138.)  
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Huolen arviointiin ja puheeksiottoon on olemassa työmenetelmiä, jotka voivat auttaa ammattihen-

kilöä arvioimaan huolen suuruutta ja siihen puuttumisen tarvetta. Näitä varhaisen puuttumisen työ-

menetelmiä on ollut Suomessa kehittämässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksentutkijat ja koulut-

tajat Tom Arnkil, Esa Eriksson ja Robert Arnkil (Honkanen & Mellin 2015, 137).  Erikssonin ja Arn-

kilen mukaan perinteisessä toimintamallissa lähdetään liikkeelle ongelman määrittelemisestä, jo-

hon pyritään löytämään sopiva ratkaisu ja lopuksi toteuttamaan se. Tämän he kokevat kuitenkin 

ongelmallisena, sillä ne voivat ehkäistä ratkaisujen löytymisen ja yhdistää ongelman yhteiseksi. 

Heidän käsityksensä mukaan ei ole olemassa yhteistä ongelmaa, vaan jokainen ratkoo omaa on-

gelmaansa. (Eriksson & Arnkil 2012, 20.) 

2.2.4 Huolen vyöhykkeistö 

Huolen arvioimisessa voi apuna käyttää huolen vyöhykkeistöä (taulukko 1). Vyöhykkeistön tarkoi-

tus on auttaa työntekijää jäsentämään erityisesti lasta ja nuorta koskevan huolensa astetta, omien 

auttamismahdollisuuksien riittävyyttä ja lisäavun tarvetta sekä luoda sellaista kieltä, minkä avulla 

päästään puhumaan yksilökohtaisista ja kokonaisvaltaisista kokemuksista. Vyöhykkeissä on neljä 

tasoa, jotka kuvaavat huolen tasoa: huoleton tilanne, pieni huoli, huolen harmaa vyöhyke ja suuri 

huoli. (Eriksson & Arnkil 2012, 25; Honkanen & Mellin 2015, 139-140.) Terveydenhoitajilla huoli 

herää usein ensimmäisenä terveydenhuollossa, joten huolen arviointi soveltuu hyvin terveydenhoi-

tajien työvälineeksi (Honkanen & Mellin 2015, 141).  

 

Huolettomassa tilanteessa työntekijä kokee lapsen asioiden olevan hyvin (Eriksson & Arnkil 2012, 

26). Lapsi on esimerkiksi normaalipainoinen, eikä ylipainon riskitekijöitä ole. Pienen huolen alueella 

jotkin tekijät herättävät työntekijässä pientä huolta. Työntekijä kokee puheeksiottamisen melko hel-

poksi ja luottaa omiin auttamismahdollisuuksiinsa. Pienen huolen vyöhykkeellä varhaisen puuttu-

misen mahdollisuudet ovat hyvät. (Eriksson & Arnkil 2012, 26.) Ylipainoisen lapsen tilanteessa ti-

lanne voisi olla esimerkiksi lapsen vähentynyt liikkuminen, johon voi puuttua jo varhaisessa vai-

heessa. Varhaisen puuttumisen näkökulmasta on tärkeää puuttua jo pientä huolta herättäviin tilan-

teisiin (Honkanen & Mellin 2015, 141).  

 

Kun huoli jo tuntuu ja kasvaa edelleen, puhutaan huolen harmaasta vyöhykkeestä. Tällöin työnte-

kijän omat auttamiskeinot alkavat loppua tai on jo käytetty, eikä omiin auttamismahdollisuuksiin 
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enää luoteta. Tällöin työntekijä tarvitsee lisää tukea ja kontrollia. Kontrollilla tarkoitetaan tässä yh-

teydessä tilanteen hallinnan lisäämistä rajoittamalla jotain epätoivottavaa. Se on myös tukeen pyr-

kimistä. Harmaan vyöhykkeen asiakassuhteet koetaan kuormittavina ja tilanteeseen liittyvien taho-

jen työnjako on usein epäselvä tai niitä ei ole ollenkaan. Suuren huolen alueella työntekijä kokee 

lapsen olevan jo vaarassa. Työntekijän huoli on suuri ja omat auttamiskeinot ovat lopussa. Tilanne 

vaatii pikaista muutosta heti ja muiden apua antavien tahojen tulee aktivoitua, ettei lapselle käy 

todella huonosti. (Eriksson & Arnkil 2012, 26; Honkanen & Mellin 2015, 139.) 

 

TAULUKKO 1. Huolen vyöhykkeet (THL 2014, viitattu 8.2.2019) 

 

Ei huolia  

1 

Pieni huoli 

2 

Tuntuva huoli 

3 

Suuri huoli 

4 

Ei huolta lainkaan. Huoli tai ihmettely 

käynyt mielessä. 

 

Luottamus omiin 

mahdollisuuksiin 

hyvä. 

 

Ajatuksia lisävoima-

varojen tarpeesta. 

Huoli on tuntuvaa. 

 

 

Omat voimavarat ovat 

eheytymässä. 

 

 

Lisävoimavarojen ja 

kontrollin lisäämisen 

tarve. 

Huoli on erittäin suuri. 

 

 

Omat keinot ovat lo-

pussa. 

 

 

Tilanteeseen on saa-

tava muutos heti.  

 

2.2.5 Neuvokas perhe 

Yksi Satasoten hankkeista, joilla uudistetaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluita on Neuvo-

kas perhe. Neuvokas perhe –toimintamalli on saanut valtionavustuksen sosiaali- ja terveysminis-

teriöstä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen kärkihan-

ketta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019, viitattu 9.2.2019.) Terveydenhuollon ammattilaisia Neu-

vokas perhe -menetelmän käyttöön on koulutettu yli 3000 ja se on käytössä yli puolesta Suomen 

kunnista (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019).  
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Neuvokas perhe -menetelmä on kehitetty tukemaan perheiden elintapaohjausta. Ammattilaisille 

Neuvokas perhe tarjoaa menetelmän ja työvälineet lapsiperheiden elintapaohjaukseen. Perheille 

puolestaan menetelmä tarjoaa tietoa ja tukea elintavoista. Erityisesti menetelmä haluaa tukea yli-

painoisten lasten perheitä. Sen keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elinta-

voissa sekä vahvistaa pystyvyyden tunnetta perheissä. (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019.) 

 

Menetelmä on osa myös Suomen Sydänliiton toimintaa. Sen työvälineisiin kuuluu Neuvokas perhe 

–kortti, Neuvokas perhe –kuvakansio, Neuvokas perhe –tietokansio ja Neuvokas perhe verkkosi-

vut. Neuvokas perhe –kortti on tarkoitettu perheille itsearviointiin ja ammattilaisille elintapojen pu-

heeksiottoon. Kuvakansio auttaa havainnollistamaan ja viemään arkeen perheen nostamia aiheita. 

Tietokansio on käsikirja ammattilaisille, jossa on tietoa menetelmästä, ohjauksesta sekä liikunnan 

ja ravitsemuksen teemoista. (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveydenhoitajien kokemuksia, käsityksiä ja haasteita 

varhaisesta puuttumisesta kouluikäisten lasten ylipainoon ja painonhallinnan tukemisesta tervey-

denhoitajien työssä. Tutkimuksessa selvitetään, miten terveydenhoitajat ottavat puheeksi lasten 

ylipainon ja miten he puuttuvat siihen. Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten ylipai-

non puheeksiottoon ja siihen puuttumiseen liittyviä haasteita. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään 

sitä, miten terveydenhoitajat tukevat ylipainoisia lapsia ja heidän perheitään, millaisia tukimuotoja 

Oulussa on ylipainoisille lapsille ja heidän perheilleen sekä käyttävätkö terveydenhoitajat Oulussa 

järjestettyjä tukimuotoja ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukemisessa ja ohjaamisessa.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ylipainoisten lasten varhaisen tukemisen ja sen tärkeyden ymmärtä-

minen terveydenhoitajan työssä. Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten ylipainon puheeksiottoa, siihen 

puuttumista ja tukemista sekä kartoittaa terveydenhoitajien täydennyskoulutuksen tarvetta liittyen 

ylipainoisten lasten varhaiseen tukemiseen. Omana oppimistavoitteena on saada opinnäytetyön 

prosessin ja tutkimustulosten kautta työvälineitä tulevaan työhön terveydenhoitajana koulutervey-

denhuollossa sekä oppia tekemään laadullinen tutkimus.  

 

Tutkimustehtävänä on vastata kysymyksiin:  

1. Miten terveydenhoitajat puuttuvat lasten ylipainoon ja mitä haasteita he ovat kohdanneet?  

2. Miten terveydenhoitajat tukevat ja ohjaavat ylipainoisia lapsia ja heidän perheitään? 

3. Mitä terveydenhoitajien tiedossa ja käytössä olevia tukimuotoja Oulussa on ylipainoisille lapsille 

ja heidän perheilleen?  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote. Kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii kohteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja todellisen elämän kuvaamiseen. Tutkijan tarkoi-

tuksena kvalitatiivisessa tutkimuksessa on paljastaa odottamattomia asioita, minkä vuoksi lähtö-

kohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan monitahoinen ja yksityiskohtainen aineiston 

tarkastelu. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkimuskohdetta (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2013,164). Tutkimussuunnitelma usein muokkaantuu tutkimuksen edetessä olosuhteiden 

mukaan. Kaikkia tutkimuksen tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan niiden mu-

kaisesti. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.)  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypilliset piirteet suosivat ihmisiä tiedon keruun instrumentteina, sillä 

ihminen nähdään riittävän joustavana sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tutkija voi luottaa omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa, sillä ihmistä 

pidetään riittävän joustavana sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Kohdejoukko valitaan tarkoituk-

senmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2013,164.)  

 

Tiedonkeruumetodina haastattelu mahdollistaa aineiston keruun joustavan säätelyn tilanteen edel-

lyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Haastattelu sopii tutkimuksen tiedonkeruumuodoksi, sillä 

sen avulla halutaan usein selventää ja syventää saatavia vastauksia sekä halutaan tutkia arkoja ja 

vaikeita aiheita. (Hirsjärvi ym. 2013, 205-206.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistona voi olla 

esimerkiksi yksi haastattelu tai joukko haastatteluita, sillä kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena 

ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi ym. 2013,181). 

4.2 Teemahaastattelu 

Yksi tutkimushaastattelun tyypeistä on teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu, jolle tyy-

pillistä on, että haastattelun teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä 

ei ole. (Hirsjärvi ym. 2013, 208). Etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen 
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(Tuomi & Sarajärvi 2018, 88).  Teemahaastattelua pidetään lomake- ja avoimen haastattelun väli-

muotona. (Hirsjärvi ym. 2013, 208). Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu laadul-

listen metodien käyttö aineiston hankinnassa; suositaan metodeja, jotka tuovat esille tutkittavien 

näkökulmat ja "äänen". (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) Teemahaastattelu on yksi tällaisista metodeista, 

joten se valittiin tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi. 

 

Tutkijoiden oma kokemus haastattelijana on suppea, joten teemahaastattelu ohjasi haastattelijoita 

etenemään haastattelussa johdonmukaisesti. Teemahaastattelussa edetään ennalta valittujen tee-

mojen ja niihin liittyvien tarkennusta antavien kysymyksien varassa. Teemahaastattelu ei kuiten-

kaan sulje pois avoimien kysymysten esittämistä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.)   

 

Teemahaastattelurunko tehtiin tutkimuksen teemojen pohjalta, joita ovat lasten ylipaino koulussa, 

lasten ylipainoon puuttuminen, lasten ylipainon puheeksiottaminen sekä ylipainoisten lasten ja hei-

dän perheidensä tukeminen ja ohjaaminen. Ennalta laadittu haastattelurunko (LIITE 1) testattiin 

syksyllä 2017, ennen haastatteluiden tekemistä kolmella terveydenhoitajaopiskelijalla, joilta saatiin 

palautetta laatimistamme kysymyksistä. 

4.3 Sisällönanalyysi 

Analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus ilmiöstä, jota tutkitaan. Sisällönanalyysin 

avulla pyritään järjestämään aineisto niin, että se on mahdollisimman tiivis, selkeä ja sisältää oi-

keaa, muuttumatonta tietoa. Laadullisen aineiston analysoinnissa tarkoitus on informaatioarvon li-

sääminen, sillä hajanaisesta aineistosta yritetään luoda mielekästä, selkeää ja yhtenäistä tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä.  Analyysin avulla pyritään selkeyttämään aineistoa niin, että tutkittavasta il-

miöstä voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 121-122.) 

 

Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä eli induktiivisella sisällönanalyysillä.  Miles ja Hu-

berman (1994) kuvaavat aineistolähtöisen induktiivisen aineiston analyysia karkeasti kolmen pro-

sessivaiheen kautta: ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli pelkistäminen, toinen vaihe on 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolmas eli viimeinen vaihe on abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018,122.)  
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Aineistoanalyysissä tulee määrittää analyysiyksikkö ennen analyysin aloittamista. Analyysiyksikkö, 

jota ohjaavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu voi olla yksittäinen sana, lause, lausuma tai ajatus-

kokonaisuus. Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on alkuperäisdatan pelkistäminen karsimalla 

tutkimukselle olennainen pois. Pelkistäminen voi olla datan tiivistämistä, pilkkomista osiin tai tutki-

mustehtävää kuvaavien ilmaisujen etsimistä, jonka jälkeen pelkistetyt ilmaukset listataan eri kon-

septille. (Tuomi & Sarajärvi 2018,122-123.)  

 

Ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/ tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä, 

jotka ryhmitellään sekä yhdistetään omiksi luokiksi, joista alaluokat muodostetaan. Alaluokat nime-

tään sisältöä vastaavalla käsitteellä. Alaluokkia yhdistelemällä muodostuu yläluokkia ja yläluokkia 

yhdistämällä saadaan pääluokka. Pääluokat nimetään aineistosta nousevan ilmiötä kuvaavan ai-

heen mukaisesti. Teoreettiset käsitteet luodaan erottamalla tutkimuksen kannalta olennainen tieto. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018,124-125.)  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä saadaan vastaus tutkimustehtävään yhdistelemällä käsit-

teitä. Sisällönanalyysi, mikä perustuu tulkintaan ja päättelyyn, etenee empiirisestä aineistosta kä-

sitteellisempään näkemykseen tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018,127.) Kuviossa 1 on 

kuvattu sisällönanalyysin etenemisprosessi. 
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KUVIO 1. Aineiston sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123). 

4.4 Aineiston keruu ja analyysi 

Aineiston keruu toteutettiin haastattelemalla neljää Oulun seudun peruskouluissa työskentelevää 

terveydenhoitajaa. Haastateltavat saatiin soittamalla Oulun alueen kouluterveydenhoitajille, joiden 

yhteystiedot löydettiin Oulun kaupungin nettisivuilta. Terveydenhoitajan valinnassa kriteerinä oli, 

että terveydenhoitaja on työskennellyt vähintään vuoden ajan ala-asteella kouluterveydenhoitajana 

ja hänellä on ainakin jonkin verran kokemusta ylipainoisten lasten kanssa työskentelystä. Lupa 

haastatteluita varten haettiin 9/2017 Oulun kaupungilta erillisellä lomakkeella.    

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastattelemalla neljää kouluterveydenhoitajaa heidän työpisteillään 

kouluilla 10-11/2017 välisenä aikana. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on aineiston keräämi-

nen tutkittavilta suorassa kontaktissa (Kananen 2014, 18-19). Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin 

Haastatteluiden kuunteleminen

Haastattelujen, dokumenttien ym. aineistojen 
lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen 
pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely/yhdistäminen ja 
alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien 
muodostaminen

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi tai yhdistäväksi 
luokaksi ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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piirteisiin kuuluu myös, että aineistoa kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. (Hirsjärvi ym. 

2013,164).   

 

Ennen haastattelua haastateltaville kouluterveydenhoitajille lähetettiin sähköpostilla opinnäytetyön 

suunnitelma ja haastattelun alustava runko, joihin heillä oli aikaa perehtyä vähintään pari viikkoa 

ennen haastatteluiden toteuttamista. Haastattelut nauhoitettiin kahdella laitteella tallennuksen var-

mistamiseksi. Haastatteluiden jälkeen haastattelut litteroitiin eli saatettiin tekstimuotoon.   

 

Molemmat tutkijat kuuntelivat ja litteroivat kaksi haastattelua tekstimuotoon tekstinkäsittelyohjel-

malla. Haastatteluiden kesto vaihteli 39 minuutista 64 minuuttiin. Litteroitua aineistoa tuli A4 riviväli 

1,5 66 sivua. Litterointi aloitettiin pian haastatteluiden jälkeen, kun haastattelut olivat vielä tuo-

reessa muistissa.   

 

Analysointi aloitettiin litteroinnin jälkeen ja tulokset saatiin valmiiksi joulukuussa 2018. Tutkimusky-

symysten kannalta olennaiset asiat ja aineistosta vahvasti nousevat asiat luokiteltiin ala- ja ylä-

luokiksi. Taulukossa 2 on esimerkki aineiston analyysista. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston analyysistä. 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

”Se ei ole lapsen on-

gelma. Vaikka se tie-

tenkin on hänen on-

gelmansa, mut siitä ei 

tehä hänelle ongel-

maa, vaan se on van-

hempien asia.” 

Lapsen ylipaino on 

vanhempien asia. 

 

 

Puheeksiotto van-

hemman kanssa 

Puheeksioton keinot 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Ylipainon vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen 

Terveydenhoitajien kokemusten ja käsitysten mukaan ylipainon vaikutukset hyvinvointiin ja tervey-

teen ovat: 1) ylipainon vaikutus terveyteen ja elämänlaatuun ja 2) ylipainon vaikutus persoonalli-

suuteen. Ylipainon vaikutus terveyteen ja elämänlaatuun muodostui alaluokista: riski sairauksille ja 

oireilulle, elämänlaatu ja fyysinen toimintakyky (kuvio 2). 

 

 

 

KUVIO 2. Ylipainon vaikutus terveyteen ja elämänlaatuun   

 

Terveydenhoitajat toivat esille ylipainon aiheuttamia oireita, esimerkiksi hengenahdistusta, polvi- 

tai kantapääkipuja, joiden vuoksi lapset kävivät terveydenhoitajan vastaanotolla. Yksi terveyden-

hoitajista kertoi, että eräältä lapselta oli hengenahdistuksen vuoksi tutkittu astmaa, mutta sitä ei 

lapsella tutkimusten mukaan ollut.  

 

Terveydenhoitajat kertoivat, että ylipainoisilta lapsilta otetaan harkinnan mukaan laboratorioko-

keita, joissa on esimerkiksi sokeri-, kolesteroli- ja maksa-arvot. Ylipainoisilla lapsilla voi olla poik-

Ylipainon vaikutus terveyteen ja 
elämänlaatuun

Riski sairauksille ja oireilulle

Elämänlaatu

Fyysinen toimintakyky
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keavuutta näissä arvoissa ja joillakin on ollut rasvamaksaa. Joillakin ylipainoisilla lapsilla on poik-

keavuutta myös kilpirauhasarvoissa. Terveydenhoitajat toivat esille, että suuri painonnousu voi pit-

källä aikavälillä johtaa lapsen sairastumiseen.   

 

TH3: “Mutta sitten on näitä fyysisiä juttuja mitä mää oon nykypäivänä huomannu, että saat-

taa olla jo alakouluikäisellä rasvamaksaa, että se ylipaino alkaa näkymään siellä. Se on 

tietenkin tärkeää tietoa, joka täytyy vanhempien kanssa käydä läpi, että he ymmärtäisivät 

mistä ylipainossa on kysymys.”  

 

Terveydenhoitajat toivat esille, että ylipaino voi vaikuttaa lasten elämänlaatuun heikentävästi. Mo-

net ylipainoiset lapset haluaisivat muuttaa kehoaan, elämäntapojaan tai harrastaa jotain uutta. Ter-

veydenhoitajien mielestä ylipainolla voi olla yhteyttä mieliala-asioihin. Ylipainoisilla lapsilla voi olla 

esimerkiksi mielialan laskua. Ylipaino vaikuttaa jaksamiseen: ylipainoiset lapset eivät välttämättä 

jaksa yhtä hyvin kuin normaalipainoiset. Kaikki ylipainoiset lapset eivät kuitenkaan halua muutosta 

elämäänsä.   

 

Terveydenhoitajien kokemusten mukaan ylipainoisten lasten fyysinen toimintakyky on usein alen-

tunut, he ovat kömpelömpiä ja heille sattuu enemmän tapaturmia. Moni ylipainoinen lapsi ei koe 

liikkumista miellyttävänä, kun olo on kömpelö ja painava. Heidän fyysinen kuntonsa on monesti 

vähän huonompi ja rasituksen sietokyky alentunut. Huono yleiskunto voi vaikuttaa siihen, etteivät 

ylipainoiset lapset tykkää liikkumisesta. Terveydenhoitajat kertoivat myös, että ylipainon vuoksi liik-

kuminen voi rajoittua, eikä ylipainoiset lapset pysy juosten kavereiden perässä. Fyysisen toiminta-

kyvyn rajoittumisen vuoksi myös liikunnan riemu voi jäädä kokematta. Ylipainoiset lapset eivät ky-

kene ja jaksa liikuntatunnilla, pihaleikeissä ja välitunneilla ja osa ylipainoisista lapsista kokee, että 

jää liikunnallisissa peleissä ja leikeissä toisten jalkoihin. Terveydenhoitajalle on tullut myös ilmoi-

tuksia, että osa ylipainoisista lapsista ei halua osallistua liikuntatunnille tai kieltäytyy pyöräretkistä. 

Koulussa tehdyssä MOVE-toimintakykymittarissa ylipainoiset lapset ovat saaneet huonoja tuloksia.   

 

TH2: “Monesti nää koulun kerhot on semmosia, että sielä on semmosia tosi liikkuvia lapsia 

ja ne on sielä kauhee pärjääviä kaikissa jutuissa ni sitte kömpelömmät ja ylipainoisemmat 

lapset ei halua mennä sinne ku tuntuu, että jää jalakoihin.”  
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Ylipainon vaikutus persoonallisuuteen muodostui alaluokista: minäkuva, minäkäsitys ja itsetunto 

(kuvio 3). Terveydenhoitajat olivat havainneet ylipainoisten lasten häpeävän painoaan. Monet yli-

painoiset lapset haluaisivat olla hoikempia tai pienempiä. Lapset miettivät omaa ulkonäköään ja 

kokevat huonommuutta, pienemmät alakoululaiset eivät sitä välttämättä vielä huomaa ajatella. Yli-

paino vaikuttaa minäkuvan muodostumiseen, lapset voivat kokea, että omassa kehossa ei ole hyvä 

olla. Ylipainoiset lapset kokevat itsensä erilaisiksi ja voi olla, että he eivät pääse mukaan toisten 

touhuun. Terveydenhoitajien mielestä ylipaino vaikuttaa lasten minäkehitykseen.   

 

 

 

KUVIO 3. Ylipainon vaikutus persoonallisuuteen 

 

Toiset lapset voivat kommentoida ylipainoisen lapsen ulkonäköä ja he voivat joutua kiusatuksi yli-

painon vuoksi. Usein ylipainosta nälvitään, lasta haukutaan ja hän voi joutua pois liikunnallisista 

porukoista. Tuloksista nousi esille, että ylipainoiset lapset joutuvat enemmän kiusatuksi, mutta he 

eivät puhu siitä suoraan, vaikka terveydenhoitajat kysyvät kiusaamisesta. Useimmiten viesti kiu-

saamisesta tulee vanhemmalta tai opettajalta. Osa terveydenhoitajista koki, että on vaikea arvioida 

kiusaamisen yleisyyttä ja yhteyttä ylipainoon, kun lapset eivät sitä välttämättä tuo esille. Jälkeen-

päinkin voi selvitä, että kiusaamista on ollut. Ylipaino ja mahdollinen kiusaaminen vaikuttavat lap-

sen itsetuntoon. Ylipainosta johtuvan häpeän vuoksi lapsen itsensä arvostaminen ja omanarvon-

tunto laskee.   

 

Ylipainon vaikutus 
persoonallisuuteen

Minäkuva

Minäkäsitys

Itsetunto
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TH3: “Häpeän myötä itsensä arvostaminen ja omanarvontunto laskee. Se näkyy käytän-

nössä tässä niin, että kun minä häntä punnitsen ja mittaan niin en koskaan riisututa lasta 

pikkuhoususilleen, vaan katson painonki aina niissä sisävaatteissa. Mutta siitä huolimatta, 

että jos nyt on joku villaneule tai joku paksumpi niin kyllä minä sen pyydän ottamaan 

poissa. Mutta siinä se näkyy siinä lapsen käytöksessä, että hän peittelee itseään.”  

5.2 Ylipainon puheeksiotto terveydenhoitajan työssä  

Ylipainon puheeksiotto terveydenhoitajan työssä koostuu yläluokista: 1) ammatillinen vuorovaiku-

tus ja 2) puheeksioton keinot. Ammatillinen vuorovaikutus muodostui alaluokista: arka aihe, lapsen 

iän huomioiminen, väärinymmärrykset ja vanhemman ja/tai lapsen huoli (kuvio 4).   

 

 

 

KUVIO 4. Ammatillinen vuorovaikutus 

 

Haastatteluissa nousi esille, että lasten ylipaino on arka aihe ja siitä on haastava puhua. Tervey-

denhoitajat kokivat, että ylipainosta olisi helpompi puhua, jos se olisi samalla viivalla muiden asioi-

den kanssa. Esimerkiksi näöstä, unesta tai hampaidenhoidosta on ihan erilaista puhua kuin pai-

nosta. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että on paljon helpompi esimerkiksi muistuttaa hampaiden pe-

susta kuin tuoda esille, että painoa on liikaa. Osalle vanhemmista lapsen ylipaino on niin arka aihe, 

Ammatillinen vuorovaikutus

Arka aihe

Lapsen iän huomioiminen

Väärinymmärrykset

Vanhemman ja/tai lapsen huoli
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että he eivät salli siitä puhuttavan. Terveydenhoitajan on kuitenkin velvollisuus ottaa asia puheeksi, 

vaikka vanhempi kieltäisikin siitä puhumisen.  

 

TH1: “Ylipainosta voisi puhua helpommin, jos se tulisi samalle viivalle muidenkin asioiden 

kanssa ja siitä voisi puhua samalla tavalla kuin esimerkiksi näöstä ja unesta. Mielestäni se 

on aikuisista lähtevä asia, että pidetään kauheana asiana, jos terveydenhoitaja on puhunut 

painosta.”  

 

Ylipainon puheeksiottoon tarvitaan oikeanlainen tilanne ja se pitäisi ottaa oikealla tavalla puheeksi. 

Puheeksiottotilanteessa oikeiden sanojen valitseminen on haastavaa ja terveydenhoitaja joutuu 

miettimään, miten toisi asian esille loukkaamatta ketään. Terveydenhoitajat kuitenkin pohtivat, että 

ovat varmasti välillä loukanneet lasta tai vanhempaa ottaessaan ylipainon puheeksi. Terveyden-

hoitajat toivat esille kuulleensa tarinoita, että alakoulun terveydenhoitaja on sanonut lasta lihavaksi, 

mikä on vaikuttanut kyseisen lapsen elämään valtavasti. Terveydenhoitajat eivät haluaisi olla kuu-

lemiensa tarinoiden mukaisia terveydenhoitajia. 

 

TH3: “En tiiä miten, mutta yritän jotenkin ne sanani asettaa, ettei lapsella tuu semmosta 

tunnetta, että nyt se sano mua lihavaksi.”  

 

Välillä sattuu väärinkäsityksiä. Esimerkiksi joskus lapset kertovat kotona terveydenhoitajan sano-

neen häntä lihavaksi, vaikka näin ei ole tapahtunut. Yksi terveydenhoitaja kertoi tapauksen, että 

yksi poika oli kotona kertonut äidilleen terveydenhoitajan sanoneen häntä lihavaksi ja äiti soitti ter-

veydenhoitajalle vihaisen puhelun asiasta. Terveydenhoitaja pohti, että asia oli varmaan ollut po-

jalle niin arka asia, että hän oli kuullut kaikki kasvusta ja painosta puhutut asiat sillä tavalla, että 

hän on lihava. Terveydenhoitajat kokivat tällaiset tilanteet todella haastaviksi.   

 

Haastatteluissa nousi esille, että lapselle ei olisi hyvä puhua painosta. Terveydenhoitajat eivät sano 

lapselle, että hän on ylipainoinen tai että hänen pitäisi laihduttaa, koska sellaista ei heidän mieles-

tään puhuta lapselle. Lapselle puhutaan mieluummin kasvusta. Terveydenhoitaja useimmiten ker-

too, miten lapsi on kasvanut, mutta ei puhu painosta. Yksi terveydenhoitaja sanoi, että isompien 

lasten kohdalla esimerkiksi viides- ja kuudesluokkalaisen lapsen kohdalla hän miettii, että onko 

lapsi tarpeeksi kypsä käymään keskustelua omasta kasvu- ja painokäyrästään. Toinen terveyden-
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hoitaja kertoi pitävänsä viides- ja kuudesluokkalaisia vielä pieninä ja puhuvansa heille samalla ta-

valla kasvusta kuin pienemmillekin alakoululaisille. Terveydenhoitajat arvioivat tilanteen aina ta-

pahtumakohtaisesti, että mitä lapselle voi sanoa ja mitä ei.  

 

Lapsen ikä täytyy ottaa huomioon, kun miettii, mitä lapselle voi sanoa. Yksi terveydenhoitaja kertoi, 

että on erityisen tarkka omista sanoistaan, jos huomaa lapsen käytöksestä, että hän häpeää itse-

ään punnitustilanteessa, koska ei halua aiheuttaa lapselle murhetta. Terveydenhoitajat pohtivat, 

että on vaikea sanoa ylipainosta, mutta olla kuitenkin sanomatta siitä mitään. Usein he kartoittavat 

lapsen kanssa elintapoja ja puhuvat esimerkiksi terveellisestä ruokailusta ja liikunnasta. Yksi ter-

veydenhoitaja kertoi ottavansa napostelun puheeksi ylipainoisen lapsen kanssa. Yksi terveyden-

hoitaja kertoi, että jotkut vanhemmat puhuvat itse lapselle ylipainosta. Vaikka hän on joskus laitta-

nut vanhemmille viestiä ja siinä sanonut, että tästä ei kannata puhua lapselle, vaan he voisivat 

miettiä lapsen vapaa-ajan viettoa ja säännöllistä syömistä, niin jotkut vanhemmat vastaavat kerto-

neensa lapselle terveydenhoitajan sanoneen häntä lihavaksi.   

 

TH4: “Alakoululaisten kanssa mää en sano ääneen sitä ylipaino –sanaa. Puhun siitä tie-

tenkin, että pitäisi syödä kasviksia, hedelmiä ja marjoja ja lautasmallia voisit miettiä, kun 

käyt koulussa syömässä ja mistä liikunnasta tykkäisit. Ja että pysyisit terveenä, niin sun 

kannattaisi tehdä näin ja näin. Mutta en sano sitä ylipainoa.”  

 

Välillä lapset ovat itse huolissaan painonnoususta ja ottavat asian puheeksi heti vastaanotolle saa-

puessaan. Jotkut lapset sanovat suoraan, että tietää olevansa lihava. Terveydenhoitajat toivat 

esille, että harvoin lapset kuitenkaan itse ottavat ylipainoa puheeksi. Yksi terveydenhoitaja arvioi, 

että joskus esimerkiksi viides- ja kuudesluokkalaiset saattavat ottaa itse puheeksi. Yksi terveyden-

hoitaja kertoi, että näissä tilanteissa hän yrittää jarrutella ja pehmentää, ettei lapsi ottaisi asiaa liian 

raskaasti. Terveydenhoitajat kertoivat, että enemmän lasten vanhemmat ottavat painoasiaa pu-

heeksi kuin lapsi itse. Ennen laajaa tarkastusta täytettävään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

lomakkeeseen vanhemmat ovat saattaneet kirjoittaa toiveita, että terveydenhoitaja ottaisi puheeksi 

paino-, ravitsemus- tai liikunta-asiat. Toisaalta jotkut vanhemmat ovat saattaneet kirjoittaa, ettei 

terveydenhoitaja puhuisi niistä mitään.   

 

Puheeksioton keinot muodostuivat alaluokista: kasvusta ja kasvukäyristä keskustelu, kasvotusten 

ja eri kanavien kautta sekä puheeksiotto vanhemman kanssa (kuvio 5). Terveydenhoitajat käyttävät 
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lapsen kasvukäyriä ja kasvusta puhumista apuna puheeksiotossa. Puheeksiottotilanteessa tervey-

denhoitaja kertoo, paljonko painoa on lisääntynyt, ja mitä se tarkoittaa kasvukäyrillä. Terveyden-

hoitaja näyttää vanhemmille kasvukäyriä ja selittää, mitä ne tarkoittavat. Kasvukäyrien avulla voi 

havainnollistaa lapsen painonnousua. Terveydenhoitaja kertoo konkreettisesti painosta, esimer-

kiksi, paljonko se on noussut tietyllä aikavälillä. Kasvukäyriä katsottaessa terveydenhoitaja voi ky-

syä vanhemmalta, ovatko he huomanneet muutosta kasvussa ja mitä on edellisen käynnin jälkeen 

tapahtunut.   

 

 

 

KUVIO 5. Puheeksioton keinot 

 

Haastatteluissa nousi esille, että ylipainosta olisi parasta puhua kasvotusten tai puhelimen välityk-

sellä. Jos vanhemmat ovat lapsen terveystarkastuksessa mukana, terveydenhoitaja ottaa ylipainon 

puheeksi kasvotusten. Jos vanhempi ei ole paikalla, terveydenhoitaja on yhteyksissä kotiin puheli-

mitse, Wilma-viestillä tai kirjeitse. Yksi terveydenhoitaja toi esille, että Wilma on viimeinen vaihto-

ehto ja hän laittaa sen kautta viestiä, jos perheeseen ei saa muuten yhteyttä. Wilma on toimiva ja 

vanhemmat vastaavat siellä ihan hyvin. Tosin on myös niitä vanhempia, jotka eivät vastaa Wilman-

kaan kautta.  

 

Yksi terveydenhoitaja kertoi, että laittaa joskus suljetussa kirjekuoressa kasvukäyrät vanhemmille 

kotiin nähtäväksi. Lapselle mukaan kirjoitettavaan lappupalautteeseen terveydenhoitaja saattaa 
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kirjoittaa vanhemmille viestiä tarkastuksessa keskustelluista tärkeimmistä asioista. Terveydenhoi-

taja voi kirjoittaa esimerkiksi, että juteltiin säännöllisestä syömisestä tai riittävästä unesta. Yksi ter-

veydenhoitaja kertoi, että laittaa viesteihin aina myös jotain kannustavaa ja positiivista lapsesta. 

Yksi terveydenhoitaja kertoi, ettei itse henkilökohtaisesti haluaisi, että häneen oltaisiin yhteydessä 

Wilman kautta painonhallinta-asioissa, vaan hänen mielestään asiasta on tärkeää keskustella kuin 

aikuinen aikuiselle. Hän harvoin ottaa ensimmäistä kontaktia Wilma-viestillä tai tekstiviestillä, vaan 

soittaa vanhemmalle. Jos vanhempaa ei saa kiinni soittamalla, hän laittaa viestiä vanhemmalle 

lapsen käyneen tarkastuksessa ja kertoo, että käytiin näitä asioita ja elintapoja läpi sekä mietittiin 

tällaista asiaa, josta olisi mukava jutella ja pyytää soittamaan takaisin.   

 

Terveydenhoitajat painottivat, että ylipaino ei ole lapsen ongelma, vaan se on vanhempien asia. 

Terveydenhoitajat ottavat lapsen ylipainon puheeksi lähinnä vanhempien kanssa. Vanhempien 

kanssa terveydenhoitaja käy läpi lapsen kasvukäyriä. Jos vanhempi ei ole paikalla, terveydenhoi-

taja on yhteyksissä vanhempaan. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että joutuessaan laittamaan van-

hemmille Wilma-viestiä hän kertoo, ettei ole puhunut painosta lapsen kanssa. Terveydenhoitaja 

juttelee vanhempien ja lapsen kanssa ja kysyy ajatuksia ja sitä, haluavatko he tehdä jotain muu-

toksia sekä selvittää, mitä he ovat valmiita tekemään. Yksi terveydenhoitaja toi esille, että asian 

vastaanotto riippuu siitä, missä vaiheessa he ovat menossa muutosprosessissa ja ovatko edes 

tiedostaneet asiaa. Haastatteluissa nousi esille, että useimmiten vanhemmat ovat olleet tietoisia 

ylipainosta ennen puheeksiottoa. Terveydenhoitaja vastuuttaa vanhempia, on aikuisten tehtävä 

miettiä, mitä ylipainolle voisi tehdä. Usein terveydenhoitaja pyytää lasta menemään takaisin tunnille 

ja käy vanhempien kanssa ylipainoon liittyvää asiaa läpi, koska kaikista asioista ei voi keskustella 

lapsen kuullen. Vanhemman kanssa terveydenhoitaja keskustelee suoraan painosta, jos lapsi ei 

ole paikalla tai terveydenhoitaja puhuu puhelimessa vanhemman kanssa. Yksi terveydenhoitaja 

kertoi, että puhuu käynnillä vanhemmille suoraan asiasta, mutta on puhunut ensin lapsen kuullen 

terveellisistä elämäntavoista, kuten terveellisestä syömisestä. Terveydenhoitajat kokivat ylipainon 

puheeksioton olevan vaikeaa muun muassa sen vuoksi, että lasten vanhemmat ovat harvoin pai-

kalla tarkastuksissa. Vanhempia voi tavata laajoissa tarkastuksissa, mutta ei aina niissäkään.   

 

TH3: “Aina painotan alakouluikäisen kohdalla, että se on se vanhempi, jolla on suuri vastuu ja 

hänen kanssaan haluan tästä asiasta ennen kaikkea keskustella.” 
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5.3 Ylipainoisten lasten varhainen tukeminen terveydenhoitajan työssä 

Ylipainoisten lasten varhainen tukeminen terveydenhoitajan työssä muodostuu yläluokista: 1) ko-

konaisvaltainen arviointi, 2) tukemisen menetelmät, 3) moniammatillinen yhteistyö ja 4) tukemisen 

haasteet. Kokonaisvaltainen arviointi muodostui alaluokista: kasvukäyrien seuraaminen, puuttumi-

nen kaikilla käynneillä, silmämääräinen arviointi ja punnitus (kuvio 6).  

 

 

 

KUVIO 6. Kokonaisvaltainen arviointi  

 

Lapsen kasvua kontrolloidaan jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä: terveydenhoitaja kiinnit-

tää huomiota kasvuun ja arvioi ylipainoon puuttumisen tarvetta kaikilla käynneillä terveydenhoitajan 

luona. Puuttumisen tarvetta seurataan kasvukäyrien avulla, punnituksilla ja havainnoimalla, esi-

merkiksi arvioimalla ruumiinrakennetta silmämääräisesti. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että kiinnit-

tää päivystysajalla huomiota silmämääräisesti eikä käytä lapsia puntarilla, vaan jos jotain nousee 

esille, mihin pitäisi puuttua, hän on yhteydessä vanhempiin ja sopii tarvittaessa tapaamisen. Kas-

vukäyrissä terveydenhoitaja kiinnittää huomiota, jos paino lähtee noususuuntaisesti ylipainon puo-

lelle tai paino on mennyt tasaisesti ylipainon puolella pitkään. Terveydenhoitajat puuttuvat myös, 

jos painokäyrä muutoin nousee jyrkästi ja jatkaa nousuaan tai käyrät risteävät, siihen tulee puuttua. 

Aina kasvukäyriin ei kuitenkaan voi luottaa, vaan täytyy arvioida tilannetta yksilöllisesti ja ottaa 

huomioon myös elämäntavat ja fyysiset tekijät. Yksi terveydenhoitaja toi esille, että esimerkiksi 
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fyysisesti lihaksikkaampi tai isokokoisempi lapsi, joka ei näytä yhtään ylipainoiselta, voi kasvu-

käyrillä mennä koko ajan lievän ylipainon puolella, eikä tällöin ole tarvetta puuttua painoon. Ter-

veydenhoitaja arvioi ylipainoon puuttumisen tarvetta kokonaisvaltaisesti. Yksi terveydenhoitaja ker-

toi, että esimerkiksi jos ylipaino näkyy päällepäin, kasvukäyrillä ja elintavoissa, hän puuttuu siihen. 

Täytyy ottaa myös huomioon, että joskus lapsilla painonnousu tasoittuu luonnostaan murrosiän 

lähentyessä, kun alkaa kasvupyrähdys.   

 

Tukemisen menetelmät muodostuivat alaluokista: elintapaohjaus ja neuvonta, suositukset, seu-

ranta, ruoka- ja liikuntapäiväkirja, kannustaminen ja positiivisuus, Oulun tukimuodot sekä Neuvo-

kas perhe (kuvio 7). Haastatteluista nousi esille, että terveydenhoitajat käyttävät monenlaisia me-

netelmiä ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Terveydenhoitajien ohjaus perus-

tuu annettuihin suosituksiin ja niitä terveydenhoitajat käyttävät työnsä pohjana. Vanhempien ol-

lessa mukana vastaanotolla puhutaan suosituksista. Terveydenhoitajat ohjaavat suositusten mu-

kaisiin elintapoihin, esimerkiksi terveydenhoitajat ohjaavat suositusten mukaisesti ateriamääriä, 

syömään kasviksia, juomaan maitoa, käyttämään D-vitamiinia, liikkumaan ja rajoittamaan ruutuai-

kaa.   

 

TH2: “Käytän kaikkia suosituksia, mitä meillä on. Niihinhän meillä perustuu kaikki ohjaus-

työ.”  
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KUVIO 7. Tukemisen menetelmät 

 

Elintapojen ohjaaminen ja neuvonta ovat tärkeitä työkaluja tukemisessa ja ohjaamisessa. Yksi ter-

veydenhoitaja kertoi käyttävänsä motivoivaa haastattelua sovelletusti elintapojen ohjaamisessa. 

Terveydenhoitajat toivat esille keskustelevansa elintavoista ja kuuntelevansa, mitä perhe kertoo 

elintavoistaan ja ovatko he itse huomanneet ylipainoa ja kokevatko he tarvetta muutoksille. Lapset 

itse eivät ymmärrä kunnolla, mitä vaikutuksia ylipainosta voi olla tulevaisuudessa. Vanhempien 

kanssa ylipainon vaikutuksista ja painonhallinnasta keskustellaan. Jos perhe ei ole tietoinen ylipai-

nosta, terveydenhoitaja ehdottaa, että asiaa tutkittaisiin enemmän. Jos perhe on tietoinen ja moti-

voitunut, pääsee ylipainon hoitamisessa nopeasti liikkeelle.   
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Perheelle annetaan tietoa terveellisistä elintavoista ja niiden merkityksestä painonhallinnan tukena, 

esimerkiksi kerrotaan liikunnan ja ruokailun merkityksestä painonhallinnalle. Perhettä kannuste-

taan muuttamaan elintapoja pikkuhiljaa, jolloin syntyy pysyviä muutoksia. Pysyviä elintapamuutok-

sia suositellaan, että lapsi huomaisi itsekin, mikä merkitys hyvillä elintavoilla on hyvinvoinnille. Laih-

dutusta ei suositella kenellekään, koska se ei ole toimiva ratkaisu. Terveydenhoitajat kertoivat, että 

paljon täytyy kannustaa sekä nostaa esille ja korostaa hyviä asioita lapsen elämässä, sitä kautta 

on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten täytyy lisäksi tuoda esille ne asiat, joihin tarvittaisiin muutosta.  

 

Lapsen ja vanhempien kanssa mietitään yhdessä pieniä muutoksia elämäntapoihin. Haastatte-

luissa nousi esille, että vaikka terveydenhoitajat vastuuttavat vanhempia, he katsovat myös, miten 

lapsi asiaan suhtautuu. Lapsen kanssa terveydenhoitajat ottavat ylipainon puheeksi lähinnä elinta-

pojen kautta. Terveydenhoitaja keskustelee lapsen elintavoista ja voi neuvoa ja ohjata esimerkiksi 

ruokavalinnoissa, esimerkiksi voisiko murojen ja jogurtin sijaan syödä puuroa. Terveydenhoitajat 

kannustavat lapsia puhumaan kotona vanhemmille terveydenhoitajan luona käytyjä ja mieltä as-

karruttavia asioita. Terveydenhoitajat käyttävät ohjauksen tukena havainnollistamismateriaalia ja 

kuvia, kuten kuvaa lautasmallista ruokailusta ohjaamiseen. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että käyt-

tää sydäntautiliiton materiaaleja havainnollistamiseen. Lapset suhtautuvat yleensä puheeksiottoon 

mukavasti ja ovat halukkaita tekemään pieniä muutoksia. Usein haasteena voi olla, että vanhem-

mat eivät mahdollista näitä pieniä muutoksia.   

 

Elintavoista terveydenhoitajat kartoittavat arkeen, ruokailutottumuksiin, liikkumiseen, harrastami-

seen, ruutuaikaan ja nukkumiseen liittyviä asioita. Lapsen vanhempien kanssa terveydenhoitaja 

keskustelee ensisijaisesti niistä esille nousseista elintavoista, jotka eivät tue painonhallintaa. Ter-

veydenhoitaja selvittää, onko tapahtunut muutoksia esimerkiksi liikunnassa tai ruokavaliossa. 

Usein vanhemmat alkavat silloin itse kertoa, mitä on tapahtunut tai muuttunut, esimerkiksi että ke-

sällä on tullut herkuteltua tai lapsi on lopettanut jalkapallotreenit. Vanhemman kertomiin asioihin on 

helppo tarttua ja lähteä työstämään asiaa niistä lähtökohdista. Terveydenhoitajat toivat esille, että 

valistaminen ja luennointi tarvittavista teoista ei auta. Täytyy löytyä yhteinen näkemys, että nyt olisi 

sellainen tilanne, että kannattaisi tehdä jotain, koska tutkimukset osoittavat, että alakouluiässä on 

kaikkein otollisin aika puuttua ylipainoon. Kannustavasti puhuminen on tärkeää. Terveydenhoitajat 

ohjaavat stressin ja kuurien välttämiseen, tärkeää olisi löytää iloa liikunnasta sekä terveellisestä ja 

säännöllisestä syömisestä. Terveydenhoitajat jakavat saatavilla olevia lehtisiä ja esitteitä sekä an-

tavat nettilinkkejä vanhemmille. Haastatteluissa nousi esille, että esitteitä ei juurikaan ole, koska 

niitä ei saa ilmaiseksi eikä Oulun kaupunki kustanna niitä.  
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Terveydenhoitajat painottavat säännöllisen ja terveellisen ruokavalion merkitystä sekä kouluruo-

kailun tärkeyttä. Ruokailutottumuksista kiinnitetään huomiota muun muassa naposteluun. Tervey-

denhoitajat toivat esille, että tärkeää on syödä säännöllisesti, sen jälkeen voi miettiä mitä syö. Yksi 

terveydenhoitaja kertoi kannustavansa lapsia syömään säännöllisesti edes jotain, että verensokeri 

pysyisi tasaisena ja samalla napostelu ja herkuttelu voisi vähentyä. Liian tarkkaan ei kannata alkaa 

miettimään ruokailun sisältöä, energiamääriä ja sokereita, ettei tilanne kääntyisi syömishäiriön puo-

lelle ja siihen, että laskettaisiin kalorit tarkasti. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että yrittää saada var-

sinkin isommat, esimerkiksi viidesluokkalaiset, lapset ymmärtämään itse, mikä merkitys kouluruo-

kailulla on jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Terveydenhoitajat kertovat säännöllisen syömisen 

merkityksestä: pitää syödä säännöllisesti, jotta jaksaisi paremmin. Yksi terveydenhoitaja kertoi ha-

vainnollistavansa, miten ruoka vaikuttaa esimerkiksi päivän vireystasoon, jaksamiseen ja hyvin-

vointiin. Terveydenhoitajat kertovat näitä asioita kaikille lapsille, eivät pelkästään ylipainoisille. Yksi 

terveydenhoitaja kertoi, että lapsille pitämillään oppitunneilla, hän saattaa käsitellä myös jonkin 

verran ravitsemusta.   

 

TH1: “Painotan siihen, et mää juttelen niitten kanssa säännöllisestä ruokailusta, että on 

tosi tärkeetä syödä säännöllisesti. Että syöthän sää säännöllisesti? Ja syötkö sää aamu-

palan? Ja mitä sää voisit syödä? Mietitään, että voisiksää aloittaa syömään, vaikka esi-

merkiksi sen yhen omenan, leivän tai viilin aamuisin.”  

 

Liikunnasta ja vapaa-ajasta terveydenhoitajat keskustelevat, ettei vapaa-aika olisi pelkästään peli-

koneella oloa tai television katselua. Lapselle ja perheelle kerrotaan, että olisi tärkeä liikkua ja yh-

dessä mietitään mielekästä tekemistä, jossa tulisi samalla liikuttua. Terveydenhoitajat kannustavat 

lapsia olemaan pihalla ja leikkimään pihaleikkejä. Vanhempia yritetään saada ymmärtämään, että 

on tärkeää kannustaa lasta, jos hän haluaa liikkua jollain tavoin, esimerkiksi harrastaa jotain urhei-

lulajia. Lisäksi terveydenhoitajat keskustelevat ruutuajasta ja pelaamisesta sekä nukkumisesta, 

koska ne vaikuttavat myös ylipainoon.  

 

Perheen kanssa yhdessä sovitaan suunnitelma, esimerkiksi mitä muutoksia tavoitellaan. Lapsi käy 

terveydenhoitajalla kasvun seurannassa sovitusti yksilöllisen tarpeen mukaan, usein noin 1-4 kuu-

kauden välein. Monesti koululääkäri suosittelee kuuden kuukauden väliä. Kasvukontrollissa lap-

selta mitataan pituus ja paino. Jos kasvu on koko ajan ylöspäin, kasvun kontrollointia jatketaan. 

Vähän aikaa voidaan vain seurailla, tapahtuuko muutoksia, ennen kuin tehdään muuta. Joiltakin 
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lapsilta seurataan kasvun lisäksi joitakin veriarvoja laboratoriokokeilla, esimerkiksi kolesteroliar-

voja, sokeriarvoja, maksa-arvoja ja kilpirauhasarvoja voidaan ottaa. Usein terveydenhoitajat pyytä-

vät täyttämään kotona ruoka- ja liikuntapäiväkirjaa. Yleensä käytetään ruokapäiväkirjaa, jota täyte-

tään kolme päivää. Yksi terveydenhoitaja kertoi, ettei käytä pienillä lapsilla ruokapäiväkirjaa, vaan 

haastattelee perhettä heidän ruokailutottumuksistaan.   

 

Terveydenhoitajat kertoivat, että käyttävät ohjauksessa ja tukemisessa apuna Oulussa järjestettyjä 

tukimuotoja. Näistä terveydenhoitajat toivat esille koulujen liikuntakerhot, alueelliset liikuntakerhot, 

Oulun diakonissalaitoksen säätiön PAKU-projekti, Oulun kaupungin Vikkelät vekarat ja sportti-

kummi KELA:n kautta. Oulun diakonissalaitoksen säätiön PAKU-projekti tarjoaa harrastusmahdol-

lisuuksia vähävaraisille lapsille ja nuorille. Oulun kaupungin Vikkelät vekarat ryhmään voi ohjata 

lapsia, jotka tarvitsevat tukea painonhallintaan ja lisätukea liikunnan harrastamisen aloittamiseen. 

Oulussa järjestettyjen tukimuotojen lisäksi terveydenhoitajat antavat vanhemmille nettilinkkejä tu-

tustuttavaksi. Näitä ovat esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivut ja Neuvokas perhe 

–sivusto. Haastattelemistamme terveydenhoitajista kaksi oli käynyt Neuvokas perhe –koulutuksen. 

Yksi terveydenhoitaja sanoi, että käyttää sieltä kuvia ja jotain ravintosuosituksia ohjauksessa 

apuna. Terveydenhoitajat toivat esille, että Oulun kaupungilla on yleinen ohje ja toimintamalli lasten 

ylipainoon puuttumiseen ja sen hoitamiseen ja he sen mukaisesti pyrkivät toimimaan.   

 

Moniammatillinen yhteistyö muodostui alaluokista: lääkärin konsultaatio ja lähete toiselle sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaiselle (kuvio 8). Terveydenhoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä tu-

kiessaan ylipainoista lasta ja hänen perhettään. Haastatteluissa nousi esille, että terveydenhoitajan 

lähin yhteistyökumppani on koululääkäri, jonka puoleen he monesti kääntyvät ylipainoisen lapsen 

kohdalla. Erityisesti laajoissa terveystarkastuksissa he tekevät tiiviisti yhteistyötä ja miettivät lääkä-

rin kanssa yhdessä ratkaisuja. Terveydenhoitajat toivat esille, että konsultoivat lääkäriä esimer-

kiksi, jos kasvuseulat näyttävät hälyttäviltä. Tällöin lääkäri voi katsoa kasvukäyrät ja harkinnan mu-

kaan määrätä laboratoriokokeita sekä tarvittaessa tehdä lähetettä erikoissairaanhoitoon lastenlää-

kärille, esimerkiksi kokonaistilanteen arvioon tai jos lapsella on kovasti ylipainoa tai lihavuutta tai 

jos verikokeissa on jotain poikkeavaa. Terveydenhoitajat voivat myös itse määrätä verikokeita har-

kinnan mukaan. Myös muissa tilanteissa terveydenhoitajat voivat konsultoida lääkäriä ylipainon 

vuoksi, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että tällainen tilanne voisi olla 

esimerkiksi, jos paino vaan nousee, eikä muutoksia tapahdu, vaikka perheen kanssa niitä on yh-

dessä sovittu. Kasvukäyrillä hälyttäviä asioita, joista terveydenhoitajat konsultoivat lääkäriä, on esi-

merkiksi, jos tulee suuria tai nopeita muutoksia lyhyessä ajassa tai jos paino menee lihavuuden 
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puolelle. Kouluterveydenhuollon systeemi on hyvä tuki perheelle, esimerkiksi lastenlääkärille pää-

see melko hyvin.   

 

KUVIO 8. Moniammatillinen yhteistyö 

 

Muita moniammatillisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi ravitsemusterapeutti, koulupsyko-

logi, koulukuraattori ja fysioterapeutti. Haastatteluissa tuli esille, että terveydenhoitajat lähettävät 

ravitsemusterapeutille, jos vanhemmat lähtevät siihen mukaan. Sinne terveydenhoitaja voi lähet-

tää, jotta perhe saa tukea ruokavalioasioihin. Terveydenhoitaja voi lääkärin kanssa yhdessä miettiä 

myös tarvetta fysioterapeutin konsultaatioon. Fysioterapeutille voidaan lähettää esimerkiksi, jos 

lapsella on ylipainosta johtuvia polvikipuja. Joskus ylipainoisella lapsella voi olla tarvetta koulupsy-

kologille tai koulukuraattorille.   

 

Jotkut vanhemmat ovat haastavia eivätkä lähde yhteistyöhön, tällöin terveydenhoitaja joutuu arvi-

oimaan, lyökö perhe laimin lapsen perustarpeita. Terveydenhoitaja voi joutua tekemään lastensuo-

jeluilmoituksen, jolloin sosiaalihuolto arvioi, tarvitseeko perhe heidän tukeaan. Yleensä tällaisiin 

tilanteisiin liittyy muutakin kuin lapsen ylipaino. Yksi terveydenhoitaja kuvaili, että tällaisissa tilan-

teissa on kokonaisvaltainen huoli, että jaksaako perhe hoitaa lastaan. Yksi terveydenhoitaja kertoi, 

että lastensuojelua täytyy konsultoida, jos pidemmän aikavälin ja tarkastelujakson aikana on yritetty 

monelta eri taholta saada vanhempia mukaan lapsen ylipainon hoitoon ilman tulosta. Hän kertoi 

myös, että siinä vaiheessa alkaa usein olla jo näyttöä terveydellisistä ja elämänlaatuun liittyvistä 

haitoista esimerkiksi veriarvoissa. Silloin terveydenhoitajalla on velvollisuus puuttua asiaan.   

Moniammatillinen yhteistyö

Lääkärin konsultaatio

Lähete toiselle sosiaali- ja terveysalan 
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TH2: “Koululääkärihän on mun lähin kollega tässä. Häntä saatan konsultoida. Lastenlää-

kärille yleensä lähetetään, että lastenlääkäri arvioi sen kokonaistilanteen. Ja tietenkin sitte 

on myös, että ravitsemusterapiaa paljon käytetään, jos vanhemmat siihen lähtee mukaan.”  

 

Tukemisen haasteet muodostuivat alaluokista: yhteistyö, perheen sitoutuminen, valehtelu ja totuu-

den hahmottaminen, motivoinnin vaikeus, resurssien puute ja terveydenhoitajan lisäkoulutuksen 

tarve (kuvio 9). Haastatteluissa nousi esille, että yhteistyö vanhempien kanssa ja perheen sitoutu-

minen ylipainoon vaikuttamiseen ovat suurimpia haasteita ylipainoisten lasten ja heidän per-

heidensä tukemisessa. 

 

 

 

KUVIO 9. Tukemisen haasteet 

 

Terveydenhoitaja pyrkii ottamaan lapsen ja perheen yksilöllisesti huomioon, koska kaikkien koh-

dalla ei toimi samat tavat. Lapsen ylipaino on vanhempien ongelma eivätkä lapset itse osaa tehdä 

yksin muutoksia, jos vanhemmat eivät tee niitä lapsen puolesta. Yksi terveydenhoitaja sanoi, että 

Tukemisen 
haasteet

Yhteistyö

Perheen 
sitoutuminen

Valehtelu ja 
totuuden 

hahmottaminen

Motivoinnin vaikeus

Resurssien puute

Terveydenhoitajan 
lisäkoulutuksen 

tarve



  

44 

on paljon tilanteita, että lapsi itse on halukas tekemään asioita painonhallinnan eteen, mutta van-

hempi ei mahdollista sitä.   

 

TH3: “... sanovat, että haluaisivat harrastaa vaikka ja sillä tavalla niinkö tehdä jotakin sen 

painonhallinnan eteen ite. Mut sitte siinä valitettavasti on aika usein niin, että se vanhempi 

on se jarru, että jollaki tavalla ei mahdollista lapselle sitä liikuntaa tai sitte sitä ruokavaliota. 

Että ateriarytmit ois sen kaltaset, että ne tukis painonhallintaa tai sit niin, että se ruoka mitä 

siellä kotona ois ni se tukis sitä painonhallintaa.”  

 

Terveydenhoitajat vastuuttavat vanhempia, mutta myös katsovat miten lapsi suhtautuu asiaan. 

Suurin osa vanhemmista suhtautuu lapsen ylipainon puheeksiottoon hyvin ja sitoutuu suunnitel-

maan, mikä tehdään eli ottaa esimerkiksi tarjottuja tukimuotoja ja vastaanottokäyntejä vastaan. 

Jotkut vanhemmat ovat haastavia eivätkä lähde terveydenhoitajan kanssa yhteistyöhön. Jotkut 

vanhemmista ovat välinpitämättömiä, eivätkä reagoi ylipainon puheeksiottoon lainkaan. Tilanteet, 

joissa vanhemmat eivät halua ylipainosta puhuttavan, ovat vaikeita, sillä asialle täytyisi tehdä jotain 

eikä yhteistyö suju, jos asiasta ei voida puhua. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että yrittää saada van-

hemman ymmärtämään, että on tärkeää kannustaa lasta, jos hän haluaa liikkua jollain tavoin, esi-

merkiksi pelata jalkapalloa. Yksi terveydenhoitaja sanoi, että valitettavan vähän on tapauksia, että 

paino laskee. Hän pohti, että perhe tarvitsisi konkreettisempaa apua ja tukea arjen keskellä. Välillä 

terveydenhoitajat kokevat olevansa keinottomia.  

 

Joskus isovanhemmat ovat vahvasti mukana lapsen elämässä, jolloin myös heidän osallistumi-

sensa lapsen ylipainon varhaiseen tukemiseen on tärkeää. Joskus terveydenhoitajalle kerrotaan, 

että isovanhemmat antavat helposti naposteltavaa lapselle. Tällaisissa tilanteissa täytyy myös iso-

vanhempien kanssa keskustella lapsen ruokailutottumusten muuttamisesta ja tukemisesta. Jotkut 

isovanhemmista ajattelevat, että heidän on jotenkin sallitumpaa antaa lapselle herkkua, kun lapsi 

on heidän luonaan. Kaikki lapsen elämässä läsnäolevat aikuiset pitäisi kuitenkin sitouttaa lapsen 

ylipainon hoitamiseen.   

 

Jotkut vanhemmat suhtautuvat ylipainon hoitamiseen vakavuudella, sitoutuvat suunnitelmaan ja 

tekevät muutoksia. Joskus vanhemmat saattavat olla terveydenhoitajan vastaanotolla myötämieli-

siä muutoksiin, mutta mitään ei käytännössä tapahdu. Sovituista kasvukontrolleista tai erikoissai-

raanhoidon käynneistä ei ole hyötyä, jos perhe ei ole sitoutunut ja mukana hoidossa, eikä kontrol-

lien ja käyntien välillä tapahdu mitään. Haastatteluissa nousi esille, että lapsia on myös hankala 
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saada kasvukontrolleihin ja esimerkiksi ruokapäiväkirjoja jätetään täyttämättä. Vaikka lapset jättä-

vät tulematta sovituille käynneille, ei kotoa ilmoiteta mitään terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajat 

kertoivat, että lapset saattavat ahdistua kasvukontrolleista. Suurimmaksi haasteeksi terveydenhoi-

tajat kokivat vanhempien sitoutumisen. Yhden terveydenhoitajan mielestä viides- ja kuudesluokka-

laiset lapset ovat haastavia iältään ja heillä kaverit vaikuttavat paljon tekemiseen.   

 

TH3: “Suurin osa sitoutuu suunnitelmaan, mutta on tapauksia, että yhteistyö ei suju ja pitää 

tehdä lastensuojeluilmoitus. Et suurin osa sitoutuu ja voi riemu, ku oikeesti sitte tapahtuu 

niitä muutoksia ja seki voi olla muutos, että paino pysyy eikä nouse vähään aikaan.”  

 

Yhdeksi suurimmista haasteista ylipainon tukemisessa nousi motivaation herättämisen ja tukemi-

sen vaikeus. Terveydenhoitajat kertoivat motivoinnin olevan vaikeaa ja pohtivat, miten saisi moti-

voitua lapsia ja heidän vanhempiaan. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että hänen koulullaan ylipainoi-

sia lapsia on niin paljon ja he ovat kavereita keskenään, etteivät he koe ylipainoa ongelmana ja 

ovat ihmeissään, miksi heidän pitäisi tehdä muutoksia. He elävät samantyyppisesti ja hyväksyvät 

ylipainon itsellään ja toisilla. Motivaation ylläpitäminen on myös haastavaa. Esimerkiksi ruokailuun 

ei jakseta kiinnittää huomiota pidemmällä aikavälillä. Liikkumiseen on myös vaikea saada lapsi 

kiinnostumaan, jos hänellä ei ole mitään harrastustaustaa ja perheellä ei ole halua aloittaa lapsel-

leen jotain harrastusta.  

 

TH1: “Ja seki, että aina on niitä lapsia, jotka sanoo, että mulla ei yhtään liikunta kiinnosta. 

Ni sit kuitenkin voi miettiä sitä, että sulla varmaan jotku muut asiat, mutta silti, et ois tosi 

tärkeetä, että vähän liikkuu, että jaksaa, pysyy lihakset kunnossa ja luut vahvistuu. Ja mie-

titään vähän semmosia asioita, että ois monipuolista se oleminen. Vaikka kuin tykkäis vaan 

piirtää, ni sitte vois miettiä, et käviskö välillä vaikka vähän pyöräilee tai juokseen pihalla.”  

 

Terveydenhoitajat toivat esille yhteistyön haasteena, että vanhemmat eivät ole aina paikalla tar-

kastuksissa. Neuvolaikäisten kanssa keskustelu asiasta on helpompaa, kun perhe on aina paikalla. 

Yksi terveydenhoitaja sanoi haasteena myös sen, että vanhemmat ymmärtäisivät, että terveyden-

hoitaja yrittää auttaa eikä puutu painoon ilkeyttään.   

 

Haastatteluissa nousi esille, että ylipainoisten lasten tukemista hankaloittaa valehtelu, terveyden-

hoitajan on joskus vaikea hahmottaa totuutta lapsen arjesta. Lapset eivät aina kerro asioita tervey-

denhoitajalle totuudenmukaisesti. Kaikki asiat eivät paljastu ja tule esille tarkastuksessa. Jotkut 
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lapset esimerkiksi syövät salaa ja käyvät salaa kaupasta ostamassa herkkuja. Ruokapäiväkirjojen 

täyttämisessä näkyy, että perhe muuttaa yleensä syömisiään muutaman päivän ajaksi.  

 

Terveydenhoitajat toivat esille, että heillä on paljon työtä ja monenlaisia asioita on otettava huomi-

oon, joten joskus voi olla haastetta järjestää riittävästi aikaa ylipainoisten lasten ja heidän per-

heidensä tukemiseen. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että päivät täyttyvät muista tarkastuksista eikä 

ole paljon resursseja antaa ylimääräisiä käyntejä. Haastatteluista nousi kuitenkin esille, että tervey-

denhoitajat ajattelevat seuranta-aikojen ja ylimääräisten aikojen antamisen olevan järjestelykysy-

myksiä ja onnistuvan hyvällä suunnittelulla. Terveydenhoitajat sanoivat, että ylimääräinen aika saa-

daan varmasti järjestettyä, mikäli vanhemmat osoittavat haluavansa tulla terveydenhoitajan luo. 

Useimmiten ongelma on siinä, että vanhemmat eivät halua tulla keskustelemaan terveydenhoitajan 

kanssa lapsen ylipainosta ja siihen vaikuttamisesta. Yksi terveydenhoitaja sanoi, että aikaa saisi 

kuitenkin olla enemmän, jotta pystyisi järjestämään riittävästi aikaa riittävän tiheästi ylipainoisen 

lapsen seurantaan ja tukemiseen.   

 

TH4: “Kyllähän meijän täytyy pystyä antamaan aina niitä kontrolliaikoja tietenki, mutta sais-

han sitä aikaa enemmänki olla niinku kaikkien näitten muitten tarkastusten lisäksi mitä pi-

tää tehä. Että pystys antamaan tarpeeksi pitkiä aikoja ja tarpeeksi tiheästi. Ehkäpä siinä 

on haastetta.”  

 

Terveydenhoitajat kokivat, että koulutusta ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen 

saisi olla enemmän. Terveydenhoitajat toivoisivat lisää työkaluja työhönsä, esimerkiksi lisäkoulu-

tusta voisi olla ylipainon puheeksiotosta. Yksi terveydenhoitaja sanoi, ettei koe saaneensa riittäviä 

valmiuksia terveydenhoitajakoulutuksesta lasten ylipainoon liittyen. Tosin hän totesi, ettei koulutuk-

sesta ja työelämän kokemuksesta huolimatta ole koskaan riittävästi valmiuksia. Haastatteluissa 

todettiin, että yksi terveydenhoitaja ei voi tehdä kuin oman osansa asioiden edistämiseksi.   

 

TH1: “Varmaan sais kouluttaa lisääkin. Aina on semmonen tunne, että mikä se ois tässä 

se viisastenkivi, että mistä tää lähtis purkaantuu. Että osais auttaa paremmin. Et ehkä se 

on just jossain tommosissa motivoivissa haastatteluissa ja semmosissa ennemminki se, 

että jotenki osais herättää sen semmosen motivaation. Se ois varmaan se juttu.” 
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5.4 Vanhempien rooli ylipainon varhaisessa tukemisessa 

Vanhempien rooli ylipainon varhaisessa tukemisessa muodostui kahdesta yläluokasta: 1) perheen 

elintavat ja 2) vanhemmuuden taidot. Perheen elintavat muodostui alaluokista: liikunta ja arkiaktii-

visuus, ruutuaika ja pelaaminen, unen määrä ja laatu, ruokailutottumukset sekä mallioppiminen 

(kuvio 10).  

 

 

 

KUVIO 10. Perheen elintavat 

 

Terveydenhoitajat painottivat, että lapsi on osa perhettään ja oppii perheen elintavat. Lapsi oppii 

perheen toimintamallit ja ohjeet, esimerkiksi syödäänkö perheessä säännöllisesti ja yhtä aikaa.   

 

Haastatteluissa nousi esille, että lasten liikunnallisuus on vähentynyt ja passiivinen elämäntapa 

yleistynyt, mikä näkyy ylipainoisten lasten elämässä. Ylipainoiset lapset liikkuvat paljon vähemmän 

ja ovat passiivisia, monet pitävät enemmän pelaamisesta ja rauhallisesta toimimisesta ja tekemi-

sestä, eivätkä ole yhtä kiinnostuneita urheilujutuista verrattuna normaalipainoisiin. Tosi liikunnalli-

set lapset ovat vähentyneet, harvemmin näkee kilpaurheilevia ja terveellisesti syöviä sekä muuten 

vapaa-ajalla aktiivisia lapsia, jotka esimerkiksi pelaavat pihalla, leikkivät ja pyöräilevät. Ylipainoisilla 

lapsilla on harrastusten puutetta ja arkiaktiivisuus on vähäistä.  
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Ylipainoisten lasten vanhemmat usein liikkuvat itsekin vähän. Vanhemmat eivät jaksa aktivoida 

lapsia ulkoilemaan, liikkumaan ja pois ruudun ääreltä töiden jälkeen. Monesti vanhemmat makaa-

vat itsekin sohvalla, mikä ei anna lapsille esimerkkiä ulkoilusta ja yhdessä ulkoilusta. Perheen har-

rastuksena saattaa olla television katselu. Lapsia kuljetetaan lyhyitäkin koulumatkoja autolla. Ruu-

tuaika vaikuttaa paljon ylipainoon, koska lapset istuvat enemmän kuin liikkuvat. Ylipainoiset lapset 

pelaavat enemmän kuin normaalipainoiset, pelaaminen on usein heidän harrastuksensa. Yksi ter-

veydenhoitaja kertoi, että ylipainoisten lasten ruutuaika vaihtelee 2-5 tuntiin, joskus jopa 8 tuntia 

viikonloppuisin. Vanhemmat eivät näe monesti mitään väärää, vaikka ruutuaikaa on paljon. Ter-

veydenhoitajat toivat myös esille, että huonosti nukkuminen on ylipainon riskitekijä, lyhyet unet ei-

vät tue painonhallintaa. Nukkuminen ja vapaa-ajan vietto ovat tärkeitä asioita painonhallinnan kan-

nalta.   

 

Terveydenhoitajat korostivat säännöllisen syömisen tärkeyttä. Säännöllinen syöminen on ensisijai-

nen asia painonhallinnan kannalta. Monet ylipainoiset lapset syövät epäsäännöllisesti. He eivät syö 

aamupalaa eikä kouluruokaa, joten koulun jälkeen on kova nälkä ja koko ilta syödään paljon. Jotkut 

ylipainoiset lapset saattavat syödä esimerkiksi koulussa liian pieniä annoksia siihen verrattuna, 

mitä oikeasti tarvitsevat. Kotona on sitten kova nälkä ja syödään paljon esimerkiksi herkkuja näl-

kään. Yksi terveydenhoitaja kertoi, että jotkut vanhemmat kertovat, ettei lapsi pidä mistään ruoasta. 

Hän totesi, että kuitenkin he jostain saavat energiaa. Usein energiaa kertyy tietokoneelle haetuista 

ruoista. Herkkuja tulee monilla syötyä vähän useammin kuin kerran viikossa, herkkupäivä -ajatuk-

sesta usein lipsutaan. Jotkut käyttävät mehua ja limsaa janojuomana. Herkkujen syöminen saattaa 

olla koko perheen tapa.   

 

TH1: “Koska mää aattelen, että se säännöllinen syöminen on ihan niinkö ensisijainen asia 

sen painonhallinnan kannalta. Ja samaten puhutaan nukkumisesta ja vapaa-ajan vietosta. 

Ku mää aattelen, että ne asiat linkittää siihen painoon. Sen näkee selkeesti lapsilla, jotka 

on hirveen passiivisia, että sit se paino nousee.”  

 

Ylipainoisten lasten kohdalla napostelu nousi haastatteluista vahvasti esille. Ruokapäiväkirjasta 

selviää monesti, että perheessä napostellaan vähän väliä, jolloin ei tule näläntunnetta, eikä oikein 

tiedä milloin on oikeasti nälkä ja milloin pitäisi syödä. Joissakin perheissä lapset ovat yksin kotona 

koulun jälkeen ja istuvat ruudun ääressä syöden tosi isoja välipaloja ja napostellen. Tätä tapahtuu 

myös vanhempien ollessa kotona. Isovanhempien luona ollessaan he antavat lapsille helposti na-

posteltavaa. Jotkut lapset syövät salaa ja käyvät salaa kaupasta ostamassa herkkuja.   
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Myös ruokien terveellisyys nousi esille haastatteluissa, moni vanhempi kertoo, ettei ole taloudelli-

sesti varaa ostaa laadukasta, hyvää ja terveellistä ruokaa. Tästä syystä monet syövät perheessä 

esimerkiksi valmisruokia. Vanhemmilla on tässä suuri vastuu, koska lapsi ei voi valita minkälaista 

ruokaa kaupasta ostetaan tai mitä ruokaa kotona syödään. Kaikki vanhemmat eivät ymmärrä sitä, 

että mitä kaupasta kotiin tuodaan, se kaikki tulee syötyä.   

 

TH3: “Moni vanhempi sanoo sitä, että ei meillä ole varaa ostaa sitä laadukasta, hyvää ja 

terveellistä ruokaa. Et sen takia meidän pitää syödä niitä makkaroita ja lihapiirakoita ja sitä 

valmisruokaa.”  

 

Vanhemmuuden taidot muodostuivat alaluokista: ylipainon vähättely ja kieltäminen, lapsen suojaa-

minen loukkaantumiselta, rajojen asettaminen sekä voimavarat (kuvio 11). Perhe on keskeisessä 

roolissa lasten painonhallinnassa. Terveydenhoitajat toivat esille, että on haastavaa saada van-

hemmat mukaan lapsen painonhallintaan ja ymmärtämään, mikä vaikutus ylipainolla on lapselle 

aikuisikään asti. Nykypäivän vanhemmilla on paljon tietämystä, he tietävät, mikä on terveellistä. 

Tieto ei kuitenkaan näy perheen arjessa ja jotkut vanhemmat suhtautuvat välinpitämättömästi. Yksi 

terveydenhoitaja arvioi, että on varmaan paljon vanhempia, joilla ei ole tietoa, mitkä asiat vaikutta-

vat painoon. Ainakaan se ei näy käytännössä, vaikka tietoa pitäisi olla paljon.   
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KUVIO 11. Vanhemmuuden taidot 

 

Osa vanhemmista hyväksyy lapsen ylipainon ajatellen, että lihavia lapsia on aina ollut ja tulee aina 

olemaan. Kaikki vanhemmat eivät ota asiaa tosissaan ja saattavat ajatella, että heidän suvussaan 

kaikki ovat vähän ylipainoisia. Jotkut vanhemmista saattavat sanoa, että kyllä lapsi hoikistuu, kun 

tullee murrosikään, että niin on käynyt perheessä muillakin. Näissä tilanteissa lapsen murrosikään 

saattaa olla useita vuosia aikaa ja lapsen koko lapsuus menee siihen, että hän odottaa hoikistu-

mista. Jotkut vanhemmat vähättelevät ylipainon vaaroja. Osa vanhemmista ei välttämättä tiedosta 

ylipainoa ja voi kieltää sen täysin. Ylipainon kieltävät vanhemmat usein torjuvat tarjotut avut. Osa 

vanhemmista ei reagoi ylipainon puheeksiottoon lainkaan. Yksittäistapauksia on ollut, että van-

hempi suuttuu terveydenhoitajan ylipainoon puuttumisesta ja jotkut vanhemmat syyttävät tervey-

denhoitajaa siitä, että lapsi tarkkailee omaa painoaan, koska terveydenhoitaja on puuttunut pai-

noon.   

 

TH1: “Ottaako ne tosissaan vai ajatteleeko ne (vanhemmat) vaan, että se on ihan ok, että 

meidän suvussa kaikki on vähän ylipainoisia.”  

 

TH3: “Tuosta pitää sanoa vielä yks, että joskus mää törmään siihen, että vanhemmat sa-

noo, että kyllä ne sitte hoikistuu, ku ne tulee murrosikään. Niin on käyny meillä kaikilla 

Vanhemmuuden taidot

Ylipainon vähättely ja 
kieltäminen

Lapsen suojaaminen 
loukkaantumiselta

Rajojen asettaminen

Voimavarat



  

51 

muillaki. Mutta kysymys voi olla 7-vuotiaasta lapsesta ja se murrosikä voi olla 14-15-vuoti-

aana. Siinä on aika monta vuotta ja koko lapsen lapsuus menee siihen, että hän odottaa 

sitä hoikistumista ja voi olla, että vaikuttaaki hänen elämänlaatuun ja itsetuntoon ja minä-

kehitykseen. Että sillon pitää aina hoksauttaa vanhempia, että hei voi tapahtua niin, mutta 

olisin sitä mieltä, että aiemmin ois tärkeetä tehä jotaki, että ei me voija niinkö kaheksaa 

vuotta oottaa.”  

 

Osa vanhemmista ei halua, että ylipaino otetaan puheeksi lapsen kuullen ja saattavat ilmoittaa 

asiasta etukäteen terveydenhoitajalle, että tämä ei puhuisi mitään painoasiasta. Yksi terveydenhoi-

taja kertoi, että jotkut vanhemmat ovat halunneet tulla terveydenhoitajan luo juttelemaan asiasta 

ennen lapsen tarkastusta, että painosta ei saa sanoa mitään. Jotkut vanhemmat suojelevat lasta, 

eivätkä halua pahoittaa lapsen mieltä tai loukata lasta. Yksi terveydenhoitaja pohti, että vanhemmat 

ehkä kokevat, että asian puheeksiottaminen aiheuttaa lapselle enemmän haittaa kuin se, että lapsi 

pysyy ylipainoisena. Kaikki vanhemmat eivät myöskään henno kieltää lapselta herkkuja, etenkään 

jos lapsella on murheita. Terveydenhoitajat toivat esille, että vanhemmuus vaikuttaa lasten ylipai-

noon, vanhempien ote arkeen ja lapsiin näkyy. Joillakin vanhemmuudessa on haasteita. Kaikki 

vanhemmat eivät osaa pitää rajoja lasten kanssa.  

 

Haastatteluissa nousi esille, että vanhemmat eivät aina mahdollista lapselle terveellisiä elämänta-

poja kuten liikkumista ja ruokavaliota, mitä lapsi itse saattaa haluta tai olla siitä kiinnostunut. Van-

hemmat eivät myöskään omilla elämäntavoillaan anna lapselle hyvää mallia. Lapset esimerkiksi 

istuvat kotona ruudun ääressä ja napostelevat, vaikka vanhemmat ovat kotona.   

 

Joillakin ylipainoisten lasten vanhemmilla on jaksamattomuutta ja/tai mielenterveys- ja päihdeon-

gelmia. Vanhemmilla saattaa olla jaksamisvaikeuksia tai masennustyyppistä oireilua. Voimavarat 

voivat olla vähäiset. Vanhempien oma elämänhallinta voi olla vaikeaa ja risaista, resursseja ei riitä 

lapsen painonhallintaan.  

 

TH3: “Tarkotan sitä, että tavallaan vanhempien oma elämä saattaa olla sen verran risasta 

ja oma elämänhallinta, et sitte ei riitä resursseja ehkä kiinnittää huomiota lapsen painon-

hallintaan. Se on mun mielestä se suurin pulma.”  

 

Haastatteluissa nousi esille, että myös asumisalue ja sosioekonominen asema vaikuttaa lasten 

ylipainon esiintyvyyteen, eri asuinalueilla ongelma voi näyttäytyä eri tavalla. Ylipainoisten lasten 
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perheissä on pienituloisuutta ja työttömyyttä. Monet ylipainoisten lasten vanhemmat kertovat, ettei 

ole taloudellisesti varaa kaikenlaiseen ruokaan kuten laadukkaisiin ruokaostoksiin. Alueen huono-

osaisuus voi vaikuttaa myös lasten harrastamiseen, kaikilla ei ole varaa harrastuksiin tai vanhem-

milla aikaa kuljettaa niihin.  

 

TH2: “Voi olla myös aika pienituloisia perheitä, työttömyyttä, jolloin rahaa on vähemmän 

käytössä, ni sitte syödään mitä rahalla sattuu saamaan.” 
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

6.1.1 Ylipainon vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen 

Haastattelemamme terveydenhoitajat olivat havainneet ylipainon vaikuttavan lapsen hyvinvointiin 

ja terveyteen ja yleiseen elämänlaatuun heikentävästi. Terveydenhoitajien mukaan ylipainon vai-

kutukset ovat näkyneet lapsen yleisessä jaksamisessa, fyysisessä toimintakyvyssä ja mielialassa. 

Osa ylipainoisista lapsista häpesi ylipainoaan ja joutui ylipainonsa vuoksi kiusatuksi. Ylipainoiset 

lapset kokevat paljon syrjintää ja leimaamista painonsa vuoksi (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 

9.2.2019).  

 

Lihavuuteen liittyviä sairauksia ja valtimotaudin riskitekijöitä on mahdollista todeta jo lapsuusiässä. 

Lasten lihavuus on muun muassa metabolisen oireyhtymän, insuliiniresistenssin, tyypin 2 diabe-

teksen ja rasvamaksan riskitekijä. Lisäksi se lisää riskiä aikuisiän lihavuudelle ja siihen liittyville 

sairauksille. (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019; THL 2016, 81.) Haastatteluissa nousi esille, että 

lapsilta otettiin tarvittaessa laboratoriokokeita, kuten sokeri- ja kolesteroli- ja maksa-arvoja, joiden 

tulokset saattoivat olla poikkeavia.  

 

Käypä hoito suosituksen mukaan lihavat lapset kokevat yleisen elämänlaatunsa normaalipainoisia 

ikätovereitaan huonommaksi. Lisäksi terveyteen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä ul-

komuotoon liittyvät elämänlaadun osa-alueet ovat usein lihavilla lapsilla huonommat kuin normaa-

lipainoisilla lapsilla. Psykologiseen hyvinvointiin liittyvä elämänlaatu ei sen sijaan poikkea johdon-

mukaisesti lihavilla lapsilla normaalipainoisista lapsista. Lihavuuteen tai fyysiseen suoriutumiseen 

ja lapsen ulkomuotoon liittyvä itsetunto voi lihavilla lapsilla olla huonompi kuin heidän normaalipai-

noisilla ikätovereillaan, vaikka muuten itsetunnon ja lihavuuden välinen yhteys ei ole yksiselitteinen. 

Ylipainoisen lapsen itsetuntoa on tärkeää vahvistaa sekä korostaa vahvuuksia ja tukea positiivista 

suhdetta omaan kehoon (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019). (Käypä hoito -suositus 2013, 

viitattu 9.2.2019.) 
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6.1.2 Ylipainon puheeksiotto terveydenhoitajan työssä 

Haastatteluissa nousi esille, että lapsen ylipaino on arka aihe ja sitä on haastava ottaa puheeksi. 

Puheeksiottaessa sanojen valitseminen on vaikeaa ja terveydenhoitajat miettivät, miten ottaa asia 

esille loukkaamatta ja niin, ettei tulisi väärinkäsityksiä. Koska lapsen paino on herkkä asia, on tär-

keää miettiä, miten siitä puhutaan (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019). Lapsella on mahdol-

lista päästä eroon ylipainosta, jos hänellä säilyy terve itsetunto ja luonnollinen suhtautuminen ruo-

kaan ja liikuntaan (Mustajoki 2017, viitattu 9.2.2019). Näiden asioiden toteutumiseen vaikuttaa 

olennaisesti se, miten vanhemmat ja aikuiset keskustelevat lapsen kanssa (Mustajoki 2017, viitattu 

9.2.2019).   

 

Haastatteluissa nousi esille, ettei lapsen kanssa kannata puhua painosta. Toistuva painosta puhu-

minen saattaa vaikuttaa haitallisesti lapsen ruokasuhteen kehittymiseen (Mustajoki 2017, viitattu 

9.2.2019). Lapsen kanssa puhutaan mieluummin kasvusta ja elintavoista. Terveydenhoitajat arvioi-

vat aina tapauskohtaisesti ja lapsen ikätasoisesti, mitä lapselle voi sanoa ja mitä ei. Mustajoen 

(2017, viitattu 9.2.2019) mukaan 8-12-vuotiaiden lasten kanssa voidaan keskustella terveellisistä 

ruoista sekä ohjata ruokailu- ja liikuntatottumuksia terveelliseen suuntaan, vaikka vanhemmat edel-

leen päättävät syömisen ja liikkumisen päälinjat esimerkiksi mitä ja milloin syödään pääaterioilla.   

 

Haastattelemamme terveydenhoitajat ottivat ylipainon puheeksi lähinnä vanhempien kanssa, jol-

loin puhutaan suoraan painosta. Lapsen painosta keskustellaan tarvittaessa vanhempien kanssa, 

koska se on aina aikuisten asia. Usein haastattelemamme terveydenhoitajat pyytävät lasta mene-

mään tunnille ja jäävät vanhemman kanssa keskustelemaan asiasta. Myös lapsen kuullen voi pu-

hua painoon liittyvistä asioista, kun kiinnittää huomiota sanavalintoihin. Ylipainosta ei tarvitse pu-

hua, jotta voi tukea perhettä lapsen ylipainoon liittyvissä asioissa. Keskustella voi lapsen jaksami-

sesta, perheen arjen valinnoista, motoriikasta, perheen voimavaroista ja muista lapsen ylipainon 

taustalla vaikuttavista. (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019.) 

6.1.3 Ylipainoisten lasten varhainen tukeminen terveydenhoitajan työssä 

Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy, 

omahoitoon opastaminen, oppilaiden kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä terveysneuvonnasta 
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vastaaminen kuuluvat kouluterveydenhoitajan työhön (THL 2018, viitattu 9.2.2019). Haastattele-

mamme terveydenhoitajat kiinnittivät jokaisella vastaanottokäynnillä huomiota lapsen kasvuun ja 

arvioivat kokonaisvaltaisesti sekä yksilökohtaisesti tarvetta lapsen ylipainoon puuttumiseen ja elin-

tavoista keskusteluun. Laihduttamista he eivät suositelleet kenellekään. Kasvuiässä olevien liha-

vien lasten painoa ei yleensä koskaan pyritä alentamaan. Sen sijaan tavoitteena on painon vakiin-

nuttaminen riittävän pitkäksi aikaa, jolloin ylipaino korjaantuu pituuskasvun myötä. (Mustajoki 2017, 

viitattu 9.2.2019.)   

 

Lapsen lihavuuden hoidon ensisijaisena tavoitteena on ruokatottumusten, fyysisen aktiivisuuden ja 

ruutuajan pysyvät muutokset sekä riittävän levon turvaaminen, lapsen hyvinvointi ja terveys. 

(Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019). Terveydenhoitajat pyrkivät pysyviin muutoksiin kan-

nustamalla perhettä muuttamaan elintapojaan hiljalleen. He miettivät pieniä muutoksia yhdessä 

lapsen ja vanhempien kanssa. Yhdessä laaditaan myös suunnitelma, johon kirjataan tavoitteet.  

 

Terveydenhoitajat käyttivät ylipainon varhaisessa tukemisessa apunaan kasvukäyriä, kasvukont-

rolleja, motivoivaa haastattelua, elintapojen ohjaamista ja neuvontaa sekä havainnointia. Asiakas-

lähtöiset toimintatavat, kuten motivoiva haastattelu soveltuu lasten lihavuuden hoidossa käytettä-

väksi ja sen avulla voidaan edistää terveyskäyttäytymistä ja painonhallintaa (Käypä hoito -suositus 

2013, viitattu 9.2.2019). Ohjauksen tueksi he antoivat perheille lehtisiä, esitteitä ja nettilinkkejä sekä 

antoivat ruoka- ja liikuntapäiväkirjoja kotiin täytettäväksi. Lisäksi terveydenhoitajat käyttivät varhai-

sessa ylipainon tukemisessa apunaan Oulussa järjestettyjä tukimuotoja. Näistä terveydenhoitajat 

toivat esille koulujen liikuntakerhot, alueelliset liikuntakerhot, Oulun diakonissalaitoksen säätiön 

PAKU-projekti, Oulun kaupungin Vikkelät vekarat ja sporttikummi KELA:n kautta.  

 

Elintapaohjauksen perustana tulisi olla nykyiset elintavat, joista päähuomio tulisi kiinnittää ateriaryt-

miin ja ruokavalion laatuun. Ravitsemuksen lisäksi muita teemoja elintapaohjauksessa ovat fyysi-

nen aktiivisuus, ruutuaika ja uni. (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019.) Haastattelumme 

tulokset tukivat terveydenhoitajien toimivan suositusten mukaisesti. He kertoivat painottavansa oh-

jauksessaan säännöllisen ja terveellisen ruokavalion merkitystä ja kiinnittivät huomiota ruokailutot-

tumuksissa muun muassa naposteluun. Fyysistä aktiivisuutta terveydenhoitajat pyrkivät lisäämään 

miettimällä lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä heille mielekästä tekemistä, jossa tulisi samalla 

liikuttua ja näin myös pelikoneella olo ja television katselu voisi vähentyä vapaa-ajalla.  
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Kouluterveydenhoitajat tekivät yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa ylipainoisten lasten tu-

kemiseksi. Lähin yhteistyökumppani oli koululääkäri, jonka kanssa terveydenhoitajat usein ottivat 

puheeksi huolensa ylipainoisesta lapsesta. He konsultoivat lääkäriä etenkin, jos kasvukäyrät hälyt-

tävät, lapsen paino nousee huolestuttavasti seurannasta ja ohjauksesta huolimatta tai muutokset 

painossa ovat suuria tai nopeita lyhyessä ajassa. He konsultoivat lääkäriä myös, jos paino menee 

lihavuuden puolelle. Muita moniammatillisia yhteistyökumppaneita ovat ravitsemusterapeutti, kou-

lupsykologi, koulukuraattori ja fysioterapeutti. Tarvittaessa lapsi lähetetään erikoissairaanhoitoon 

lastenlääkärille. Mikäli terveydenhoitajalla herää huoli lapsen hyvinvoinnista kotona, ovat he yhtey-

dessä sosiaalihuoltoon. Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen tarvitta-

essa lääkärille tai muille asiantuntijoille (THL 2018, viitattu 9.2.2019).  

 

Haastattelemamme terveydenhoitajat kertoivat ohjauksen ja tukemisen pohjalla olevan yleiset suo-

situkset, kuten ravinto – ja liikuntasuositukset sekä Oulun kaupungin yleinen ohje ja toimintamalli 

lasten ylipainoon puuttumiseen ja sen hoitamiseen. Asiakaslähtöistä ohjaustyötä tehdään oman 

persoonan ja omien vahvuuksien kautta. Eri toimintamalleja ei tarvitse noudattaa orjallisesti, sillä 

on monta hyvää tapaa ohjata perheitä. (Anglé 2015, 299.) Terveydenhoitajan työn tulisi olla näyt-

töön perustuvaa ja ajantasaista. Terveydenhoitaja on vastuussa näyttöön perustuvan työnsä laa-

dusta ja sen kehittämisestä. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 16.)   

 

Haastattelemamme terveydenhoitajat kokivat, että koulutusta lasten ja perheiden ylipainon tukemi-

seen saisi olla enemmän. Terveydenhoitajat toivoisivat lisää työkaluja työhönsä, esimerkiksi lisä-

koulutusta voisi olla ylipainon puheeksiotosta. Haastatteluissa nousi esille, että yksi terveydenhoi-

taja ei voi tehdä kuin oman osansa asioiden edistämiseksi. 

6.1.4 Vanhempien rooli ylipainon varhaisessa tukemisessa 

Terveydenhoitajat kokivat varhaisen tukemisen haasteena yhteistyön vanhempien kanssa, van-

hempien sitoutumisen ylipainon tukemiseen sekä motivaation herättämisen ja tukemisen vaikeu-

den. Motivaatio lyhyttä kestoa tai puuttumista pidetään lihavuuden hoidon ja elintapojen muuttami-

sen suurena haasteena (Anglé 2015, 299). Yhteistyö ja vuorovaikutus vanhempien ja ammattilais-

ten välillä ovat keskeisiä tekijöitä lapsen ylipainon tukemisessa (Anglé 2015, 299; Neuvokas perhe 

2019, viitattu 9.2.2019). Hoito-ohjelman onnistuminen edellyttää, että koko perhe osallistuu siihen 
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aktiivisesti ja ohjelma on tarpeeksi pitkä (Käypä hoito -suositus 2013, viitattu 9.2.2019). Haastatte-

lemamme terveydenhoitajat kokivat sovitut kasvukontrollit tai erikoissairaanhoidossa käynnit tur-

hiksi, mikäli perhe ei sitoutunut ja ollut mukana hoidossa eikä kontrollien ja käyntien välillä tapah-

tunut mitään muutoksia.  

 

Jotkut vanhemmista saattavat olla vastaanotolla myötämielisiä muutoksiin, mutta mitään ei käytän-

nössä tapahdu. Lihavien lasten vanhempiin kohdistuvien interventioiden on havaittu olevan sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä tehokkaampia kuin yksiomaan lapsiin kohdistuva hoito (Käypä hoito 

-suositus 2013, viitattu 9.2.2019). Kouluterveydenhuollon haasteena on myös se, että vanhemmat 

eivät aina ole mukana vastaanotolla (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019), mikä nousi haastat-

teluista vahvasti esille. Jos vanhempi ei ole paikalla, terveydenhoitajat pyrkivät tarpeen mukaan 

ottamaan vanhempiin yhteyttä puhelimitse tai viestillä. Haastatteluissa nousi esille myös, että joi-

takin lapsia on hankala saada kasvukontrolleihin ja esimerkiksi ruokapäiväkirjoja jätetään täyttä-

mättä. Terveydenhoitajat kokivat haastavana tilanteet, joissa vanhempi ei lähde yhteistyöhön ter-

veydenhoitajan kanssa, ei reagoi puheeksiottoon lainkaan tai ei tee muutoksia lupauksista huoli-

matta. Lapsen painonhallinta vaatii perheeltä voimavaroja ja halukkuutta tehdä elintapamuutoksia 

(THL 2016, 81). Suurin osa vanhemmista kuitenkin suhtautuu puheeksiottoon hyvin ja sitoutuu lap-

sen ylipainon tukemiseksi tehtyyn suunnitelmaan.  

 

Lapsi opettelee terveitä elintapoja yhdessä perheen kanssa, joten lapsen painonhallinta on koko 

perheen asia ja vanhempien vastuulla (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019). Kouluterveyden-

hoitajat olivat keinottomia, jos vanhemmat eivät sitoutuneet lapsen ylipainon tukemiseen. Lapset 

tarvitsevat vanhempien tukea terveellisten elintapojen toteuttamiseen. Elintapojen opettelu vie ai-

kaa ja tarvitsee toistoja kuten muidenkin taitojen opettelu, esimerkiksi pyörällä ajaminen tai tuntei-

den säätelyn opettelu (Neuvokas perhe 2019, viitattu 9.2.2019).   

 

Perheissä vanhempien oma terveyskäyttäytyminen on lapsille tärkeä esimerkki. Vanhemmat teke-

vät ruokaostokset ja huolehtivat lapsen ravitsemuksen laadusta, liikunnan ja unen määrän riittä-

vyydestä sekä ruutuajan rajoittamisesta. Hinta, saatavuus ja makumieltymykset vaikuttavat keskei-

sesti ruoanvalintaan. Kasvatustaidoillaan vanhemmat voivat edistää lapsensa synnynnäistä kykyä 

säädellä ruokamääräänsä energiankulutustaan vastaavaksi. (Nuutinen 2015, 274.) Haastatteluissa 

terveydenhoitajat kaipasivat vanhempien omaa esimerkkiä terveellisistä elintavoista.   
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Vanhemmuuden taidot ja muut yksilölliset tekijät vaikuttavat lapsen painoon (Nuutinen 2015, 275). 

Haastatteluissa terveydenhoitajat toivat esille vanhemmuuden vaikuttavan lasten ylipainoon, van-

hempien ote arkeen ja lapsiin näkyy. Joillakin vanhemmuudessa on haasteita eivätkä kaikki van-

hemmat osaa pitää rajoja lasten kanssa. Lapsen hyvinvointia edistävien elintapojen opettamisessa 

tärkeää on rajojen asettaminen ja taito osata sanoa ei omalle lapselleen (Anglé 2015, 279-280). 

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen teossa pyritään välttämään virheiden syntymistä, joten sen luotettavuutta pyritään ar-

vioimaan. Luotettavuuden arvioinnissa keskeisiä käsitteitä ovat tutkimuksen reliaabelius ja validius. 

Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius 

kertoo siis tutkimuksen kyvystä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2013, 231.) Tut-

kimuksen teossa käytettiin samaa teemahaastattelurunkoa jokaisessa haastattelussa.  

 

Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, 

mitä on tarkoituskin mitata. Vastaajat voivat käsittää kysymyksiä eri tavalla kuin tutkija on tarkoitta-

nut, jolloin mittari saattaa aiheuttaa tuloksiin virhettä. Laadullisissa tutkimuksissa validius merkitsee 

kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Siinä selvitetään siis, so-

piiko selitys kuvaukseen eli onko selitys luotettava. (Hirsjärvi ym. 2013, 231-232.) Ennen haastat-

telujen toteuttamista teemoitettu haastattelurunko testattiin kolmella terveydenhoitajaopiskelijalla, 

jotta mahdolliset virheet saatiin minimoitua. Lisäksi haastattelurunko katsottiin läpi teemoittain oh-

jaavan opettajan Hilkka Honkasen kanssa, jotta lopullisessa haastattelurungossa löytyisi kaikki 

oleelliset asiat ymmärrettävästi kysyttynä. Haastatteluissa pyrittiin käyttämään avoimia kysymyksiä 

ja niiden aikana varmistettiin epäselviä asioita, jotta ne ymmärrettiin oikein.   

 

Eettisesti hyvän tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä (Hirsjärvi ym. 2013, 

23). Tutkimuksen teossa ollaan rehellisiä ja noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi 

siinä käytetään laadulliseen tutkimukseen sopivaa tutkimus- ja arviointimenetelmää. Tulokset jul-

kaistaan avoimesti, kuten tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu. Tutkimuksen teossa kunnioite-

taan muiden tutkijoiden töitä ja saavutuksia. Lähteet ja lähdeviitteet merkitään asianmukaisesti. 

Lähtökohtana tutkimuksessa tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen (Hirsjärvi ym. 2013, 25).   
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Terveydenhoitajille annettiin mahdollisuus päättää osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät.  Ennen 

päätöksentekoa terveydenhoitajat saivat tietoa puhelimitse sekä sähköpostitse tutkimuksesta, sen 

tarkoituksesta ja toteutuksesta sekä vastausten käsittelystä, millä varmistettiin haastateltavien riit-

tävän tiedon ennen suostumusta. Tutkimuksessa huomioitiin siihen osallistuneiden terveydenhoi-

tajien anonymiteetin: tuloksissa ei mainita haastateltavien nimiä tai muita tunnistettavia tietoja. 

Haastattelut numeroitiin, jotta lukija pystyisi näkemään, että tutkimustuloksissa tuotiin esille asioita 

kaikista haastatteluista.  

 

Tutkimuksen tulokset raportoitiin totuudenmukaisesti kaunistelematta. Niitä käsitellessä vältettiin 

kritiikitöntä yleistämistä. Tutkimuksen tulokset analysoitiin objektiivisesti ja käytetyt menetelmät il-

moitettiin huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2013, 26.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan 

tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi ym. 2013, 232). Haastattelut nauhoitettiin 

kahdella laitteella ja kirjoitettiin auki sana sanalta. Näin minimoitiin tutkijoiden omien muistikuvien 

ja tulkintojen vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa selostettiin mahdollisimman tar-

kasti sen toteutus eri vaiheissa. Laadullisen aineiston analyysissa on keskeistä luokittelujen teke-

minen (Hirsjärvi m. 2013, 232). Tutkimuksessa kerrotaan luokittelun syntyminen ja sen perusteet 

sekä esitetään tulkintojen perusteet.  

 

Tutkimuksen teossa käytettiin tuoreita lähteitä, jotta tieto olisi mahdollisimman ajantasaista ja luo-

tettavaa. Kaksi lähdettä on yli kymmenen vuotta vanhoja. Painonsa arvoiset –kirjaa (2005) on käy-

tetty lähteenä, koska sitä on käytetty lähteenä Terveyskirjaston artikkelissa, joten sitä voidaan pitää 

edelleen ajantasaisena lähteenä. Fyysisen aktiivisuuden suositusta kouluikäisille 7-18-vuotiaille 

(2008) on käytetty, koska UKK-instituutti käyttää sitä edelleen suosituksena ja se sisältää ajankoh-

taista tietoa. 

6.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa saatiin tietoa neljän Oulun alueen kouluterveydenhoitajan toiminnasta, miten he 

ottavat lapsen ylipainon puheeksi, puuttuvat siihen ja tukevat ylipainoista lasta ja hänen perhettään. 

Näitä tietoja muut terveydenhoitajat, heidän esimiehensä sekä terveydenhoitajaopiskelijat ja hei-

dän opettajansa voivat hyödyntää työssään ja työn kehittämisessä. Myös ylipainoisten lasten van-

hemmat voivat hyödyntää opinnäytetyötä hankkiessaan tietoa painonhallinnasta.   
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Haastatteluissa nousi esille, että terveydenhoitajat kokevat keinottomuutta ylipainoisten lasten ja 

heidän perheiden tukemisessa. Terveydenhoitajat toivoivat täydennyskoulutusta ja työkaluja pu-

heeksiottoon ja perheen tukemiseen. Näitä työkaluja voisi jatkossa kehitellä. Yksi työkalu voisi olla 

esimerkiksi opas terveydenhoitajille lasten ylipainon puheeksiottamisesta ja tukemisesta.   

 

Haastatteluista nousi esille myös, että vanhemmuus näkyy lasten ylipainossa ja joillakin vanhem-

milla siinä on haasteita. Olisi tärkeä kiinnittää erityistä huomiota vanhemmuuden tukemiseen ja 

perheen terveellisten elintapojen ohjaamiseen jo neuvolassa. Myös keinoja kouluikäisen vanhem-

man vanhemmuuden tukemiseen olisi hyvä miettiä keinoja ja järjestää koulutuksia terveydenhoita-

jille aiheesta.   

 

Tietoa lasten ylipainon varhaisesta tukemisesta voisi hankkia lisää. Laajemmalla tutkimuksella voisi 

selvittää useampien terveydenhoitajien toimintaa sekä terveydenhoitajien toimintaa myös muualla 

Suomessa. Näkökulmaa olisi hyvä saada myös ylipainoisilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Ter-

veydenhoitajien olisi hyödyllistä tietää tarkemmin, miten lapset ja vanhemmat kokevat ylipainon 

puheeksioton, siihen puuttumisen ja tukemisen. Lisäksi olisi hyödyllistä saada tietoa heidän toiveis-

taan ja peloistaan asiaan liittyen.   

 

Neuvokas perhe on paljon tutkinut lasten ylipainoa ja kehittänyt menetelmiä terveydenhoitajien ja 

vanhempien tueksi. Terveydenhoitajia olisi hyvä kouluttaa enemmän Neuvokas perhe -menetel-

män käyttöön ja menetelmän käyttöä neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa voisi tutkia. 

6.4 Prosessissa oppiminen 

Meillä opinnäytetyön tekijöillä ei ollut juurikaan kokemusta tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. 

Opinnäytetyö oli molemmille ensimmäinen. Opettajamme Hilkka Honkanen ohjasi meitä alkuun ai-

heen valinnassa. Valitsimme laadullisen tutkimuksen ja itseämme kiinnostavan aiheen, jotta oppi-

simme prosessissa mahdollisimman paljon ja työskentely olisi mielenkiintoista.  

 

Tutkimuksen teon aikana opimme laadullisen tutkimuksen tekemisestä, teemahaastattelusta ja ai-

neistolähtöisestä sisällönanalyysistä. Harjoittelimme tulkitsemaan tuloksia ja tekemään johtopää-

töksiä. Laadullisen tutkimuksen toteuttaminen oli mielenkiintoista ja ajoittain myös haastavaa. 

Opettajan ohjauksesta oli meille hyötyä oppimisen kannalta.   



  

61 

 

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena meillä oli lasten ylipainon varhaisen tukemisen ja sen tärkeyden 

ymmärtäminen terveydenhoitajan työssä. Tutkimuksen myötä olemme perehtyneet lasten ylipai-

noon ja sen varhaiseen tukemiseen ja ymmärtäneet yhä syvemmin, että aihe on todella arka, tärkeä 

ja ajankohtainen. Se koetaan vaikeaksi, joten sitä on tärkeä tuoda esille ja keksiä ratkaisuja.   

 

Olemme tutkimusprosessin aikana oppineet itse paljon aiheesta ja voimme työelämään siirtyessä 

viedä osaamista ja tietoa eteenpäin muille terveydenhoitajille ja hyödyntää sitä omassa työs-

sämme. Oma oppimistavoitteemme on toteutunut ja olemme saaneet opinnäytetyön prosessin ja 

tutkimustulosten kautta työvälineitä tulevaan työhön terveydenhoitajana kouluterveydenhuollossa 

sekä oppineet tekemään laadullisen tutkimuksen. 
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO LIITE 1 

 

Teema 1: Lasten ylipaino koulussa  

Kuinka yleistä lasten ylipaino on koulussa?  

Onko ylipaino lisääntynyt työurasi aikana?   

Onko sukupuolten välillä eroa?   

Onko ylipainoa enemmän tytöillä tai pojilla?  

Onko eri kulttuurien välillä eroa?  

Mitä vaikutuksia ajattelet ylipainosta olevan lapselle?    

Mitä syitä arvelet ylipainon taustalla olevan?   

Käyvätkö ylipainoiset lapset enemmän terveydenhoitajan luona?  

 

Teema 2: Lasten ylipainoon puuttuminen  

Miten puutut lasten ylipainoon? Puututko lasten ylipainoon ottamatta asiaa puheeksi?  

Millaisia haasteita olet kohdannut lasten ylipainoon puuttumisessa?  

 

Teema 3: Lasten ylipainon puheeksiottaminen  

Miten otat puheeksi lasten ylipainon?   

Otatko puheeksi ensin lapsen vai vanhempien kanssa?  

Millaisia haasteita olet kohdannut lasten ylipainon puheeksiottamisessa?  

 

Teema 4: Ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja ohjaaminen  

Miten tuet ylipainoista lasta ja hänen perhettään?   

Miten ohjaat ylipainoista lasta ja hänen perhettään?   

Millaisia haasteita olet kohdannut lasten ylipainon tukemisessa?  

Mitä materiaaleja, keinoja ja apuvälineitä käytät? Onko hyväksi koettuja malleja ja menetelmiä?  

Mitä tukimuotoja Oulussa on ylipainoisille lapsille ja heidän perheilleen?  

Millaista yhteistyötä teet muiden ammattiryhmien kanssa ylipainoisen lapsen tukemisessa?  

Koetko koulutuksesi olevan riittävä ylipainoisten lasten varhaiseen tukemiseen?   

Mitkä asiat työssäsi ja omissa valmiuksissasi edistävät tai heikentävät ylipainoisen lapsen varhaista 

tukemista? 


