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The purpose of this study was to describe the views and experiences of Vaasa oc-
cupational healthcare staff on weight management guidance and the factors pre-
dicting permanent weight loss. The aim of the study was to increase the under-
standing of permanent weight loss and to provide the nursing staff and their cli-
ents with help and guidance in weight management. 
 
The approach in this study was qualitative. The material was collected by inter-
viewing Vaasa regional occupational healthcare staff. The respondents were four 
occupational health nurses and an occupational physiotherapist. The interview 
material was analysed with inductive content analysis. 
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1  JOHDANTO 

Suomessa lihavien aikuisten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1980. Suoma-

laisista aikuisista miehistä ylipainoisia on melkein kaksi kolmasosaa ja naisista yli 

puolet. Lihavuus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja se aiheuttaa lu-

kuisia eri sairauksia. (Mustajoki 2019.) Laihtuminen edellyttää energian saannin 

vähentämistä ja energian kulutuksen lisäämistä. Laihdutustuloksen ylläpitäminen 

vaatii kuitenkin pysyviä muutoksia elämäntapoihin. Laihdutusta ei voida ajatella 

kuurina, jonka jälkeen palataan vanhoihin tapoihin. Lihavuuden hoidossa on tär-

keää kiinnittää huomiota myös kognitiiviseen puoleen ja käyttäytymismuutosten 

ohjaamiseen. Motivaation muutokseen pitää lähteä potilaasta itsestään. (Karpakka 

2016.) 

Tässä tutkimuksessa kuvaillaan, millaisilla valinnoilla painonpudotuksessa voi 

parhaiten onnistua pysyvästi. Aiheeseen päädyttiin, koska se on alalle ja kansan-

terveydelle merkittävä ja ajankohtainen. Tässä tutkimuksessa käsitellään työikäis-

ten lihavuutta. Työikäisellä tarkoitetaan 15‒74 -vuotiasta henkilöä (Tilastokeskus 

2019).  

Tilaajaorganisaationa työlle toimii Vaasan Aluetyöterveyden hoitohenkilökunta, 

jota haastatellaan heidän kokemuksistaan painonhallinnan ohjauksesta ja painon-

hallinnan pysyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä 

pysyvästä ja laadukkaasta painonpudotuksesta, sekä antaa henkilökunnalle ohjaus-

ta ja asiakkaille apua painonhallinnassa. 

Teoriatietoa työhön on haettu Googlesta sekä alan kirjallisuudesta ja tietokannois-

ta, kuten Terveysportti ja PubMed. 
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2 PAINONHALLINTA JA LIHAVUUS 

Tässä luvussa käsitellään painonhallintaa ja sen ongelmia, sekä määritellään tut-

kimuksen kannalta keskeiset käsitteet. 

2.1 Lihavuus 

Lihavuudella tarkoitetaan liian suurta rasvakudoksen määrää kehossa. Ihminen 

lihoo, jos pitkäaikaisesti syö enemmän kuin keho kuluttaa energiaa. (THL 2018.) 

Rasva kertyy suurimmaksi osaksi ihon alle, mutta myös esimerkiksi vatsaontelon 

sisään (Mustajoki 2019). Lihavuus on viime vuosikymmeninä lisääntynyt yhteis-

kunnan teknologistumisen myötä ja ympäristöstä on tullut lihavuutta edistävä. 

Elämäntapa on muuttunut vähemmän liikkuvaksi ja epäterveellistä runsasenergis-

tä ruokaa on enemmän saatavilla. (THL 2018.)   

Lihavuus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Suomalaisista yli puolet 

on vähintään ylipainoisia, jolloin painoindeksi on yli 25 kg/m2 ja viidennes voi-

daan määritellä lihavaksi, jolloin painoindeksi on yli 30 kg/m2. Lihavuus lisää 

riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksiin, 2. tyypin diabetekseen, dementiaan, uniapneaan, useisiin syöpäsairauk-

siin, kihtiin, astmaan sekä sappi- ja haimasairauksiin.  Lihavuuteen liittyy myös 

lisääntynyt kuolemanriski, joka suurenee merkittävästi painoindeksin ylittäessä 30 

kg/m2. Sairauksien riskiä lisäävät vyötärölihavuus ja varhain alkanut lihavuus. 

(THL 2018.)  

Lihavuutta arvioidaan yleisesti painoindeksillä. Painoindeksin lyhenne on BMI, 

joka tulee englanninkielisistä sanoista Body Mass Index. Painoindeksi saadaan, 

kun paino jaetaan pituuden neliöllä, eli pituus potenssiin kaksi. Pituuden korotta-

minen toiseen potenssiin tasoittaa tuloksen sopivaksi kaiken pituisille. Painoin-

deksilaskussa paino ilmaistaan kilogrammoina ja pituus metreinä. (Mustajoki 

2018.)  

Painoindeksin mukaan ihminen on normaalipainoinen, kun hänen painoindeksinsä 

on välillä 18,5–25. Näiden lukemien ulkopuolella sairauksien riski suurenee. Yli-
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painon puolella ollaan, kun painoindeksi ylittää 25. Lihavuutta on kuitenkin mo-

nen asteista ja siksi painoindeksilukemat ovat luokiteltu eri vaikeusasteisiin seu-

raavasti:  

 25–30 Lievä lihavuus 

 30–35 Merkittävä lihavuus  

 35–40 Vaikea lihavuus 

 Yli 40 Sairaalloinen lihavuus (Mustajoki 2018.)  

Painoindeksi ei kuitenkaan ole aina hyvä lihavuuden mittari. Isot lihakset kohot-

tavat painoa ja tästä syystä urheilijoilla painoindeksi saattaa olla kohonnut. Ke-

honrakentajilla painoindeksi saattaa ylittää jopa 30, vaikka heillä ei olisi rasvaku-

dosta normaalia enempää. (Mustajoki 2018.) 

2.2 Keskivartalolihavuus 

Joskus painoindeksi voi olla normaali, vaikka vatsaontelon sisälle on kertynyt lii-

kaa rasvaa. Vyötärölihavuudessa rasvaa kertyy erityisen paljon keskivartalon alu-

eelle. Vyötärölihavuus todetaan mittaamalla vyötärön ympärysmitta. Vyötä-

rönympärys mitataan mittanauhalla paljaalta iholta uloshengityksen aikana. Oikea 

mittauskohta on lonkkaluiden ylimmän kohdan ja alimpien kylkiluiden välissä 

tuntuvalla pehmeällä alueella. Varsinaisesta vyötärölihavuudesta puhutaan, kun 

vyötärön ympärysmitta ylittää naisilla 90 cm tai miehillä 100 cm. Mitä enemmän 

nämä rajat ylittyvät, sitä enemmän sairauksien riski kasvaa. Suurissa tutkimuksis-

sa on todettu, että sairauksien riski alkaa kasvaa naisilla vyötärön ympärysmitan 

ylittäessä 80 cm ja miehillä 94 cm. Nämä mitat ovat niin sanottuja varoitusmerk-

kejä ja niiden ylittyessä on tärkeää huolehtia, ettei vyötärö ainakaan enää kasvaisi 

enempää. (Lihavuus: Käypä hoito -suositus 2013; Mustajoki 2018.)   

Vyötärörasva kertyy suurimmaksi osaksi vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten 

väliin, sekä maksan sisälle. Vatsaontelon sisäistä rasvaa kutsutaan sisälmysras-

vaksi eli viskeraaliseksi rasvaksi. Viskeraalirasvan rasvasolujen toiminta on vilk-

kaampaa, kuin ihon alla sijaitsevien rasvasolujen toiminta. Soluista vapautuu ve-

renkiertoon runsaasti aineenvaihduntatuotteita. Vatsaontelon rasvakudokseen ker-
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tyy runsaasti tulehdussoluja, jotka erittävät sytokiineiksi kutsuttuja aineita. Ne yl-

läpitävät haitallista tulehdusreaktiota. Vyötärölihavuuteen liittyy useimmiten 

myös maksan rasvoittuminen, koska vatsaontelon sisältämä laskimoveri kulkeutuu 

porttilaskimon kautta maksaan. Rasvahapot ja sytokiinit aiheuttavat häiriöitä mak-

san aineenvaihduntaan ja rasva kertyy maksasoluihin. Maksa on elimistön aineen-

vaihdunnan keskus. Kun aineenvaihdunnassa on häiriöitä, se heijastuu koko eli-

mistöön ja siksi monien sairauksien vaara kasvaa vyötärönympäryksen kasvaessa.  

(Mustajoki 2019.)  

Vyötärölihavuuden syntymiseen vaikuttavat perimä ja elintavat. Elintavoista tu-

pakointi, runsas alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta lisäävät rasvan kertymistä 

vatsaonteloon. Painon noustessa rasvan kertymistä eri paikkoihin säätelee pääasi-

assa perimä. Miehillä on huomattavasti suurempi taipumus vyötärölihavuuteen, 

koska naisilla naissukupuolihormoni suojaa rasvan kertymiseltä vatsaonteloon. 

Vyötärölihavuus on kuitenkin yleistä myös naisilla. Vaihdevuosien jälkeen taipu-

mus vyötärölihavuuteen on naisilla yhtä suuri kuin miehillä. Naisilla vyötäröliha-

vuus lisää myös riskiä kuukautiskierron häiriöihin, liikakarvoitukseen, hedelmälli-

syyden alenemiseen sekä gynekologisiin syöpiin. (Mustajoki 2019.)  

Vyötärölihavuudesta pääsee eroon vain laihduttamalla. On todettu, että laihdutta-

misen aikana rasvakudosta vähenee enemmän vatsaontelosta, kuin ihon alta. Lii-

kunta on erityisen tärkeää vyötärölihavalle, koska se vähentää vatsaontelossa ole-

vaa rasvaa, vaikka paino ei laskisikaan. Parasta on pitkäkestoinen kuntoa paranta-

va liikunta, esimerkiksi reipas kävely. Vatsalihasten treenaaminen ei vaikuta yhtä 

hyvin. (Mustajoki 2019.) 

2.3 Painonhallinta 

Painonhallinnalla voidaan ehkäistä lihavuuteen liittyvien sairauksien puhkeamista 

sekä hidastaa jo puhjenneen sairauden etenemistä. Ylipainoa ehkäistään terveelli-

sellä ruokavaliolla, kohtuullisella annoskoolla, säännöllisellä ateriarytmillä ja lii-

kunnalla. Säännöllinen ateriarytmi pitää yllä vireystilaa ja ehkäisee ahmimiskoh-

tauksia, joita liian pitkät ateriavälit helposti aiheuttavat. Maailman terveysjärjes-

tön suosituksen mukaan ruokavalioon tulisi kuulua vähintään 400 grammaa he-
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delmiä, marjoja ja kasviksia päivässä. Alkoholia, sokeria ja runsasrasvaisia tuot-

teita kannattaa välttää. Kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten rei-

pasta kävelyä, on hyvä harrastaa yli 60 minuuttia päivässä. Lisäksi kaikille suosi-

tellaan lihaskuntoharjoittelua esimerkiksi kuntosalilla vähintään kahtena päivänä 

viikossa. (THL 2018.)  

Varsinainen laihduttaminen on periaatteessa helppoa. Paino laskee, jos energian 

saanti on pienempi kuin energian kulutus. Painonpudotusta yritetään usein liian 

nopeasti ja sellaisilla keinoilla, joita ei pystytä jatkamaan pitkäaikaisesti. Tavallis-

ta on, että paino nousee takaisin lähtötasolle, koska ravinto- ja liikuntatottumuksia 

ei ole onnistuttu muuttamaan pysyvästi. Laihtuminen vähentää energian koko-

naiskulutusta. Siksi painonlasku pysähtyy, jos energian saantia ei sopeuteta vähe-

nevään kulutukseen. Niin sanottu jojolaihduttaminen ei ole tehokasta ja saattaa 

vaikeuttaa myöhempää painonhallintaa. (Aro 2015.)  

Keskeistä pitkäaikaiseen tulokseen tähtäävässä painonhallinnassa on pysyvä tot-

tumusten muuttaminen, vaikka se tarkoittaisi hitaampaa painon laskua.  Ruokava-

liosta kannattaa pyrkiä tunnistamaan pahimmat heikkoudet. Säännöllinen ate-

riarytmi, sekä huolellisuus ja suunnitelmallisuus ruoan hankinnassa ovat tärkeitä. 

(Aro 2015.)  

Ruokavalion lisäksi tulee kiinnittää huomiota liikuntaan riittävän energian kulu-

tuksen varmistamiseksi. Liikunta tulee omaksua päivittäiseksi elämäntavaksi. 

Kaikenlainen liikunta on hyödyllistä. Päivän liikunta-annos voidaan kerätä myös 

lyhyemmistä pätkistä. Liikunta ei ole laihdutusvaiheessa erityisen tehokasta, mut-

ta sen merkitys kasvaa myöhemmässä painonhallinnassa. (Aro 2015.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUT-

KIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Vaasan Aluetyöterveyden hoitohenkilö-

kunnan kokemuksia painonhallinnan ohjauksesta. Lisäksi tarkoituksena on selvit-

tää heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään siitä, mitkä tekijät vaikuttavat painon-

pudotuksen onnistumiseen ja pysyvään painonhallintaan.   

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä pysyvästä ja laadukkaasta painonpudotuksesta, 

sekä antaa henkilökunnalle ohjausta ja asiakkaille apua painonhallinnassa.  

Tutkimuskysymykset:  

1. Millaisia kokemuksia on painonhallinnan ohjauksesta? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat painonpudotuksen pysyvyyteen? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, koska 

tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia. Kvalitatiiviseen tut-

kimukseen liittyy ihmisten kokemusten, tulkintojen, käsitysten tai motivaation 

tutkiminen, sekä ihmisten näkemysten kuvaus. Kvalitatiivinen tutkimus liittyy siis 

uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymisen muutoksiin. (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 65‒66.) Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi keskeinen merkitys 

on sen mahdollisuus lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Monia hoitamisen 

ilmiöitä ei voida mitata pelkästään määrällisesti tai tutkia tietoa havainnoimalla, 

vaan tarvitaan myös ihmisten omia kuvauksia. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 74.) Kohderyhmänä tutkimuksessa oli Vaasan Aluetyöterveyden 

hoitohenkilökunta. Kohderyhmä valittiin tarkoituksenmukaisella otannalla, koska 

tutkimukseen haluttiin mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisimman pal-

jon tietoa ja kokemusta tutkittavasta asiasta.  

4.1 Aineistonkeruu 

Aineisto kerättiin haastattelemalla tutkittavia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaas-

tatteluina ja ne olivat tyypiltään teemahaastatteluja. Teemahaastattelussa tutkija 

laatii valmiit teemat tai keskustelun aihepiirit. Haastattelun toteutusta ei kuiten-

kaan ole teemahaastattelussa strukturoitu, vaan kysymysten muotoiluun voi tulla 

haastattelutilanteessa täsmennyksiä tai kysymysten järjestys saattaa vaihdella. 

Teemahaastattelu on siis käytännössä avoimen ja strukturoidun haastattelun väli-

muoto. Haastattelutyypissä korostuvat ihmisten asioille antamat tulkinnat ja mer-

kitykset, mutta siinä pitäydytään kuitenkin etsimään vastauksia tutkimuksen on-

gelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaan. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 125‒126.)  

Tutkittavat rekrytoitiin sähköpostitse. Tutkittaville lähetettiin tutkimuslupa-

anomuksen ja tutkimussuunnitelman mukana saatekirje, jossa kerrottiin tarkem-

min tutkimuksesta (Liite 1). Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2019 Vaasan 

Aluetyöterveyden tiloissa. Haastateltavia oli yhteensä viisi. Haastattelut nauhoitet-

tiin, minkä jälkeen nauhoitettu aineisto litteroitiin. Litteroitua tekstiä syntyi yh-
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teensä 40 sivua Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. 

Nauhoitteet ja litteroitu aineisto hävitettiin välittömästi, kun sitä ei enää tarvittu. 

4.2 Aineiston analysointi 

Tulosten analysointi toteutettiin induktiivisena sisällönanalyysinä. Sisällön ana-

lyysi on menetelmä, jolla analysoidaan dokumentteja systemaattisesti ja objektii-

visesti. Sisällön analyysissä pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkitta-

vaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsit-

teellistää. Kun aineisto analysoidaan aineistolähtöisesti, puhutaan induktiivisesta 

sisällönanalyysistä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3.) 

Litteroitu aineisto pelkistettiin, ryhmiteltiin ja abstrahoitiin. Pelkistettäessä aineis-

tosta kerättiin tutkimustehtävään liittyviä ilmaisuja. Pelkistetyistä ilmaisuista 

koottiin, eli ryhmiteltiin sellaiset asiat, jotka näyttivät kuuluvan yhteen. Abstra-

hoinnissa muodostettiin yleiskäsitteiden avulla kuvaus tutkimuskohteesta. Ryhmi-

tellyt ilmaisut koottiin alakategorioiksi, joille muodostettiin niitä kuvaavia yhtei-

siä yläkategorioita. Yläkategorioille muodostettiin niitä kuvaavat yhdistävät kate-

goriat, joiden pohjana olivat tutkimuskysymykset. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

5‒7.) 

Tämän tutkimuksen aineisto abstrahoitiin käsitekarttojen muotoon (Kuvio 1) ja 

(Kuvio 2). Valmis opinnäytetyön raportti esitetään suullisesti esitysseminaarissa 

ja julkaistaan sähköiseen Theseus-järjestelmään. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan tuloksia tutkimuksen tarkoitukseen, tavoitteisiin ja 

tutkimuskysymyksiin perustuen. 

5.1  Kokemukset painonhallinnan ohjauksesta 

Vaasan Aluetyöterveyden hoitohenkilökunnan kokemukset painonhallinnan oh-

jauksesta muodostivat seitsemän yläluokkaa: painonhallintaryhmän kokoonpa-

no/vetäjät, painonhallintaryhmän osallistujat, painonhallintaryhmän toiminta, lii-

kunnan ohjaus, yksilöohjaus, aikataulut ja ohjauksen tulokset (Kuvio 1). 

5.1.1 Painonhallintaryhmän kokoonpano ja vetäjät 

Useilla haastateltavilla oli kokemusta painonhallintaryhmien vetämisestä. Ryh-

män vetäjien kokoonpano koostui moniammatillisesta ryhmästä. Mukana oli ollut 

terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi ja lääkäri. Suurin osuus oli ollut ter-

veydenhoitajalla. Muiden ammattien edustajilla oli yleensä ollut ryhmässä yksi tai 

muutama vierailukerta.  

Ryhmän vetäjät olivat saaneet painonhallintaryhmien ohjausta varten koulutusta, 

jossa annettiin ohjeita käytännön asioihin liittyen. Yksi tällainen koulutus oli ollut 

Pieni päätös päivässä -koulutus. 

5.1.2 Painonhallintaryhmän osallistujat 

Painonhallintaryhmiin oli otettu noin kymmenen henkilöä. Ryhmiin oli kerätty 

kiinnostuneita ja otettu heihin yhteyttä, kun osallistujia oli tarpeeksi. Ryhmiin oli 

valittu elämäntapamuutokseen motivoituneita henkilöitä. Ryhmiä oli ollut erilai-

sia. Osa oli muodostettu työterveyshuoltosopimuksen kautta ja joissakin ryhmissä 

oli ollut vain miehiä tai vain naisia. Osallistujien kanssa oli käyty ennen ryhmän 

muodostusta tarkemmin läpi mahdollisia aikaisempia kokemuksia painonpudotuk-

sesta, sekä ylipainoon johtaneita taustatekijöitä, kuten esimerkiksi painoon vaikut-

tavia sairauksia. Osalle osallistujista oli tehty lihavuusleikkaus tai he olivat men-

neet sellaiseen myöhemmin. 
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5.1.3 Painonhallintaryhmän toiminta 

Painonhallintaryhmien toiminta oli luonteeltaan keskustelevaa, toiminnallista, 

luottamuksellista sekä tietoa ja vertaistukea antavaa. Ensimmäisillä kokoontumis-

kerroilla tutustuttiin ryhmäläisiin esimerkiksi erilaisten tutustumisleikkien avuin 

ja sovittiin käytännön asioista ja säännöistä. Ryhmissä puhuttiin ravinnon ja lii-

kunnan merkityksestä sekä syömisen hallinnasta. Eri alojen asiantuntijat kävivät 

ryhmissä puhumassa oman asiantuntemuksensa mukaan. Esimerkiksi fysiotera-

peutti keskittyi liikunnalliseen ohjaukseen ja psykologi käsitteli syömisen hallin-

taan liittyviä asioita. Jossain ryhmässä osallistujat käyttivät painonpudotuksen tu-

kena lääkitystä. Mukana oli tuolloin lääkäri, joka oli lääkkeen määrännyt.  

Ryhmäläisillä oli ollut käytössään ruokapäiväkirjoja ja heille oli saatettu antaa ko-

titehtäviä. Osallistujien painoa ja vyötärönympärystä mitattiin säännöllisesti. Näin 

pystyttiin seuraamaan kehitystä ja pitämään motivaatiota yllä. Ryhmän vetäjillä 

oli usein mukanaan havainnollistavaa materiaalia, kuten esimerkiksi rasvarasioita. 

Ryhmiin oli pyritty saamaan myös toiminnallisuutta liikunnan muodossa. Ryhmä-

liikunta oli kuitenkin toiminut vaihtelevalla menestyksellä, koska varsinkin vaike-

asti ylipainoisille henkilöille liikkuminen oli ollut haastavaa, sekä itsetuntoasioi-

den takia epämukavaa. Sen myötä ihmisiä oli karsiutunut ja liikunta-asioita oli 

siirrytty osassa ryhmiä käsittelemään enemmän sanallisen ohjauksen muodossa 

toiminnan sijaan. Tämä oli koettu onnistuneeksi muutokseksi. 

5.1.4 Liikunnan ohjaus 

Liikunnan ohjaus oli suureksi osaksi fysioterapeutin vastuualuetta. Asiakkaita 

kannustettiin liikuntaan sillä ajatuksella, että kaikki pienikin liikunta ja arjen ak-

tiivisuus on hyväksi. Usein ihmiset asettavat liikunnalle painonpudotuksessa vir-

heellisesti liian suuren painoarvon. Liikunta toimii painonhallinnassa kuitenkin 

vain tukena. Pelkällä liikunnalla on hyvin haastavaa laihduttaa ja useimmiten kilot 

ovat kertyneet pääsääntöisesti ruoasta.  

Ihmisillä on taipumus aloittaa liikunta liian kovalla teholla kuntotasoonsa nähden. 

Tärkeäksi olikin osoittautunut venyttelystä ja maltillisesta liikunnan aloittamisesta 
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muistuttaminen. Syketasoja myös seurattiin. Näin pyrittiin ehkäisemään rasitus-

vammat ja innostuksen lopahtaminen. Asiakkaita ohjattiin myös lihaskuntoharjoit-

teluun, koska laihduttaessa katoaa aina myös jonkin verran lihaskudosta. Lihas-

kunnosta huolehtiminen auttaa ylläpitämään lihasmassaa ja siten jaksaa paremmin 

liikkua. Fysioterapeutti oli ohjannut myös liikuntamuodon valinnassa. Jos ylipai-

noa on runsaasti, jotkut lajit altistavat rasitusvammoille. Kävely ja uinti taas ovat 

lajeja, jotka sopivat kaikille.  

5.1.5 Yksilöohjaus 

Painonhallinnan ohjaus lähti usein liikkeelle terveystarkastuksesta. Ylipainoisen 

henkilön tullessa terveystarkastukseen tämän ylipainosta pyrittiin hienotunteisesti 

puhumaan. Elämäntapamuutokseen motivoitunut asiakas oli yleensä ottanut asian 

itse esiin terveystarkastuksen yhteydessä. Asiakkaan kanssa lähdettiin sitten työs-

tämään asiaa enemmän ja järjestettiin seurantakäyntejä. Suuri osa ylipainoisten 

asiakkaiden yksilöohjauksesta kuului terveydenhoitajille. Terveydenhoitajien teh-

tävänä oli asiakkaan terveydentilan seuranta, ravitsemustiedon antaminen ja ter-

veellisiin elintapoihin ohjaaminen kannustavalla asenteella. Tarvittaessa tervey-

denhoitaja teki lähetteen esimerkiksi fysioterapeutille. 

”Yritän paino-ongelmaisten asiakkaideni kanssa lähteä aina jostain posi-

tiivisesta liikkeelle. Esimerkiksi jos veren rasva-arvot tai verensokeri ovat 

ylipainosta huolimatta hyvät, painotan sitä. Etsin aina hyvää siitä ihmises-

tä.” 

5.1.6 Aikataulut 

Painonhallintaryhmiä oli järjestetty muutaman kerran vuodessa. Kokoontumisker-

toja oli noin kahdeksan. Aluksi kokoontumisia oli ollut kahden viikon välein. 

Myöhemmät kokoontumiset olivat olleet kuukauden välein. Aikaa yhden ryhmän 

kanssa oli mennyt neljästä viiteen kuukauteen. 

Yksilöohjauksen muodossa painonhallinnan ohjaus oli alkuun pääsemiseksi pyrit-

ty toteuttamaan aluksi kerran viikossa tapahtuvilla käynneillä terveydenhoitajan 

vastaanotolla.  
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5.1.7 Ohjauksen tulokset 

Kokemukset painonhallinnan ohjauksesta olivat olleet pääsääntöisesti positiivisia. 

Motivoituneiden asiakkaiden kanssa työskentely oli koettu helpoksi. Kaikkien 

haastateltavien asiakkailla kuitenkin onnistuneet, pysyvät elämäntaparemontit oli-

vat olleet harvinaisia. Esimerkiksi kymmenen hengen painonhallintaryhmästä py-

syviä tuloksia oli saanut noin kaksi henkilöä. Monissa painonhallintaryhmissä oli 

viimeisellä kokoontumiskerralla laskettu yhteensä pudotettujen kilojen määrä. Yh-

teissummaksi oli saatu keskimäärin 12 kiloa, ollen yhtä henkilöä kohden noin 

kaksi kiloa. Pysyviä tuloksia saaneita asiakkaita yhdisti se, että he olivat muista-

neet aina palata takaisin terveellisempiin tapoihin, jos ote oli lipsunut. 

Matkan varrella lähes jokaisesta painonhallintaryhmästä oli jäänyt pois muutama 

henkilö. Joskus myös yksilökäynneillä seurannassa olleita asiakkaita oli lopettanut 

elämäntaparemonttinsa kesken motivaation loppumisen takia. Motivaation lop-

pumiseen oli voinut olla syynä esimerkiksi raskas elämäntilanne, jolloin voimava-

roja elämäntapamuutokseen ei ole ollut tarpeeksi. 

Työ ylipainoisten asiakkaiden kanssa oli vaatinut hoitohenkilökunnalta kannustus-

ta ja sitkeyttä, että asiakkaat jaksaisivat olla tavoitehakuisia. Monella asiakkaalla 

painoa oli tullut myöhemmin takaisin tai paino oli jojoillut. Toisaalta monista asi-

akkuuksista oli jo kulunut aikaa ja näin ollen ei ollut tiedossa, millainen asiakkaan 

nykytilanne oli. Asiakkaiden jatkoseuranta oli jäänyt vähäiseksi.  

Eräs haastateltava kertoi havainneensa, että painonhallintaryhmän osallistujat vai-

kuttivat onnistumisen todennäköisyyteen; jos oli ollut hyvä, keskusteleva ryhmä, 

oli onnistuminen ollut todennäköisempää. Vastaavasti tulokset olivat olleet huo-

nompia ryhmissä, joissa oli ollut huonompi ilmapiiri. 

Sairaalloisen ylipainoisia henkilöitä oli hakeutunut painonhallintaryhmiin vähäi-

sesti. Toisaalta ne, jotka olivat ryhmässä olleet mukana, olivat hyvin motivoitu-

neita elämäntapamuutokseen. Lihavuusleikkauksen läpi käyneillä paino nousi 

usein pitkällä aikavälillä uudelleen. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että liha-

vuusleikatuilla olisi hyvä olla jokin vertaisryhmä leikkauksen jälkeen, koska muu-
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ten he ovat jääneet vähän tyhjän päälle. Keskussairaalassa oli kyllä seurattu liha-

vuusleikattujen vitamiiniarvoja, mutta seurannan päättyessä nämä ihmiset olivat 

jääneet tyhjän päälle. Tämä oli johtanut helposti painon nousuun uudelleen. Liha-

vuusleikatut olivat lisäksi joutuneet ottamaan loppuelämänsä ajan K-vitamiini-

injektioita ja heidän rautavarastonsa olivat olleet matalat. 
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Kuvio 1. Kokemukset painonhallinnan ohjauksesta 
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5.2 Pysyvä painonpudotus 

Toinen tutkimuskysymys koski Vaasan aluetyöterveyden hoitohenkilökunnan ko-

kemuksia siitä, mitkä tekijät auttavat pudottamaan painoa pysyvästi. Kokemukset 

muodostivat viisi yläluokkaa: ravinto, liikunta, hyvinvointi, psykologiset tekijät ja 

realismi (Kuvio 2). 

5.2.1 Ravinto 

Haastateltavien kokemukset ravinnon merkityksestä painonpudotuksessa ja pai-

nonhallinnassa olivat hyvin yhteneväisiä. Kaikki kokivat ruokavalion muutoksen 

olennaisena asiana. Elämäntaparemonttia tekevien asiakkaiden kanssa oli lähdetty 

liikkeelle ruokavaliosta, etenkin jos asiakkaalla oli ylipainoa runsaasti. Sen sijaan 

että söisi mahdollisimman vähän, tulisi panostaa ennemmin ravinnon laatuun. Jos 

liiallinen herkuttelu on ollut ongelma, tulisi asteittain opetella syömään herkkuja 

kohtuudella. Totaalikielto helposti vain voimistaa mielitekoja. 

”Esimerkiksi jos sä oot tottunut syömään joka päivä suklaalevyn, niin ei 

oo tarkotus että nyt otetaan suklaa kokonaan pois, vaan vähennetään siitä. 

Siirrytään esimerkiksi patukkaan päivässä. Sitten kun se toimii, niin voi ol-

lakin, että jollekin riittää kerran viikossa se patukka.”  

Erittäin tärkeäksi asiaksi koettiin säännöllinen ruokarytmi ja riittävä syöminen. 

Monella asiakkaalla ateriavälit olivat olleet liian pitkiä. Liian pitkät ateriavälit al-

tistavat ylensyömiselle, koska nälkä kasvaa liian suureksi ja mieliteot voimistuvat. 

Tyypillinen virhe asiakkailla oli ollut, että aamulla ja päivällä syötiin liian niukas-

ti, mikä oli johtanut syömiseen ”kaksin käsin” illalla. 

”Hektisessä työssä saattaa päästä ensimmäisen kerran syömään vasta 

lounasaikaan. Se ei riitä, jos on syönyt aamupalan ennen seitsemää aa-

mulla. Ennen töistä lähtöä ei välttämättä ehdi syödä mitään välipalaa. Sit-

ten mennään kaupan kautta kotiin ja nälkä on jo kova. Ensimmäiseen näl-

kään saatetaan ottaa sitten se suklaapatukka.” 
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Esiin tuotiin myös tietoisen syömisen merkitys. Ruokailuhetken olisi hyvä olla 

mahdollisimman rauhallinen, että ehtii pureskella ruoan kunnolla ja syömään rau-

hassa. Näin kehon kylläisyyshormonit ehtisivät reagoida, eikä tulisi niin helposti 

syötyä liikaa. 

Todettiin, että painonlasku edellyttää aina sitä, että energiaa saadaan vähemmän 

kuin sitä kulutetaan. Omaa energiansaannin- ja kulutuksen suhdetta olisi hyvä 

opetella arvioimaan.  

 ”Se on ihan matikkaa. Niin tylsää kuin se onkin.” 

5.2.2 Liikunta 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että liikunta toimii laihduttamisessa 

ja painonhallinnassa hyvänä tukena, mutta sille ei tulisi asettaa liian suurta paino-

arvoa, koska suurempi merkitys on ravinnolla. Pelkällä liikunnalla laihtuminen 

vaatisi todella suuria liikuntamääriä. Joskus liikunnalla voi olla myös jopa ruoka-

halua lisäävä vaikutus. Liikunnallinen elämäntapa kuitenkin usein motivoi myös 

syömään terveellisemmin. Asiakkaita oli ollut joskus vaikea motivoida liikku-

maan ja toisaalta osa oli ottanut liikunnasta liikaa stressiä. Tekosyinä liikunnan 

harrastamattomuudelle oli käytetty esimerkiksi perheessä olevia pieniä lapsia, joi-

den kanssa menee kaikki aika. 

On muistettava, että pienikin liikunta ja arjen aktiivisuus on kaikin puolin hyväk-

si. Tärkeää on huolehtia hitaasta, asteittaisesta liikunnan aloittamisesta, venytte-

lystä ja palautumisesta, että ei tule rasitusvammoja ja motivaatio pysyy yllä. Jot-

kut asiakkaat olivat aloittaneet innostuksissaan liikunnan liian kovalla teholla ja 

saaneet rasitusvammoja. Sitten he olivat antaneet helposti periksi myös ruokavali-

on kanssa.  

Esiin tuli myös, että laihduttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota lihaskuntohar-

joitteluun, että lihakset eivät pääsisi surkastumaan. Lihaskudos kuluttaa levossa-

kin enemmän energiaa, kuin rasvakudos.  
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5.2.3 Hyvinvointi 

Haastateltavien mukaan ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa elämän-

taparemontin onnistumisen todennäköisyyteen. Haastatteluissa nousi esiin useita 

hyvinvointiin liittyviä teemoja.  

Riittävä uni koettiin erittäin tärkeäksi asiaksi painonhallinnan suhteen. Väsyneenä 

mielitekoja voi olla todella vaikea vastustaa. Säännöllisestä vuorokausirytmistä on 

etua. Ihanteellista olisikin, jos työ olisi säännöllistä päivätyötä. Tämä ei tietenkään 

aina ole kuitenkaan mahdollista.  

Vaikea ja stressaava elämäntilanne voi vaikeuttaa painonhallintaa aiheuttaen esi-

merkiksi tunnesyömistä. Elämäntilanteen olisi hyvä olla mahdollisimman vakaa, 

että isoon muutokseen on tarpeeksi voimavaroja.  

”Jos on hyvät tulot, hyvä parisuhde, ei ole taloudellisia ongelmia, on 

säännöllinen päivätyö, ei mielenterveyden ongelmia tai riippuvuuksia, niin 

on hyvät mahdollisuudet onnistua painonpudotuksessa.” 

”Se liittyy myös koettuun stressiin. Jos on oikeen ekstrovertti ihminen, seu-

raa ympäristöään, on auttavainen ihminen ja aina on suunnitelmat valmii-

na vapaapäiviä varten asioista mitä pitää tehdä, silloin laittaa itsensä jat-

kuvasti sivuun. Aina ajattelee, auttaa ja palvelee vain toisia. Sitten väsäh-

tää ja syö kaksin käsin. Usein syödään myös väsymykseen.” 

 

Ympäristöstään voi yrittää tehdä painonhallinnalle ystävällisen. Repsahduksille 

altistavat asiat kannattaa minimoida ympäriltään. Esimerkiksi niin sanottuja vie-

rasvaroja ei kannata ostaa kotiin, koska ne tulee hyvin todennäköisesti lopulta 

syötyä itse.  

”Vanhoissa elokuvissa kaikki oli niin hoikkia. Sellaisia ihmisiä ei enää tä-

nä päivänä näy. Jotain on siis tapahtunut ihmisten ruokavaliossa. Pak-

kauskoot ovat myös paljon suurempia kuin ennen.” 
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5.2.4 Psykologiset tekijät 

Motivaatio nousi haastatteluissa keskeiseksi asiaksi pysyvässä painonhallinnassa. 

Muutokseen tarvitaan motivaatiota ja sen tulee aina lähteä henkilöstä itsestään. 

Motivaatio saattaa myös ruokkia itseään; motivoituneen henkilön tehdessä jonkin 

muutoksen elämäntavoissaan syntyy usein positiivinen kierre, kun huomataan että 

muutos toimii ja paino laskee. Motivoituneena myös esimerkiksi liikunnan harras-

taminen saattaa alkaa kiinnostamaan enemmän. Elämäntapamuutosta suunnittele-

van henkilön kannattaa miettiä, että mitkä ovat olleet omalla kohdalla olennaisim-

pia syitä painonnousuun ja pyrkiä muuttamaan niitä. Suunnitelmallisuus on tärke-

ää. 

”Pitää olla ensinnäkin tosi hyvä motivaatio siihen ja semmonen pitkäjän-

teisyys. Pitää ihan todella haluta muuttaa elämäntapansa.” 

Myös persoonallisuustekijöillä koettiin olevan vaikutusta siihen, kenestä tulee yli-

painoinen ja kuka pääsee ylipainosta eroon. Eri ihmisten välillä on luonnostaan 

eroja aktiivisuudessa, unentarpeessa, ruokahalussa ja ruokaan liittyvissä mielty-

myksissä. Joillekin painonhallinta on helpompaa kuin toisille.  

Lähtötilanteella ja lähtöpainolla on myös merkitystä. Jos ylipainoa on useita 

kymmeniä kiloja pudotettavana, tuntuu se helposti toivottomammalta kuin tilan-

teessa, jossa halutaan saada muutama kilo pois. Vaikutusta on myös sillä, kauanko 

tilanne on jatkunut. Mitä pidempään on ollut ylipainoinen, sitä tottuneempi on 

elämäntapoihinsa ja näin ollen muutos voi olla vaikeampaa. 

Paino-ongelmien korjaus ei ole yksinkertaista, koska niiden taustalla voi olla mo-

nia syitä. Syöminen on voinut olla tunteidensäätelykeino, siinä missä jollekin toi-

selle sellainen voi olla vaikkapa tupakointi. Elämäntapamuutos on iso ja koko-

naisvaltainen prosessi. Täytyy opetella uusi tapa ajatella ja elää. Siksi elämänta-

pamuutokseen ryhtymistä kannattaa harkita tarkkaan. Asia pitää ensin sisäistää ja 

suunnitella mikä on sopiva ajankohta. Olennaista on muuttaa elämäntapoja asteit-

tain sellaisiksi, joita pystyy noudattamaan loppuelämänsä ajan. Ympäristön ja 

mahdollisen painonhallintaryhmän tuesta on apua muutoksessa. 
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Nopeiden tuloksien toivossa kiusaus pikadieetteihin on usein suuri. Monella asi-

akkaalla oli ollut taustalla jokin radikaali dieetti, kuten Cambridge-ohjelma. Diee-

teissä paino putoaa kyllä nopeasti ja tästä aluksi innostutaan, mutta tiukkaa dieet-

tiä ei jakseta noudattaa kauan. Dieetin ylläpitämiseen väsytään ja paino nousee 

takaisin. 

Elämäntapamuutoksessa ei kannata muuttaa kahta isoa asiaa yhtä aikaa. Esimer-

kiksi tupakoivan ylipainoisen henkilön ei kannata painonpudotuksen kanssa sa-

manaikaisesti lopettaa tupakointia. Monella tupakoinnin lopettaneella paino on 

noussut, kun tupakkarutiinin tilalle on saattanut tulla napostelu. Rutiinien muut-

taminen on haastavaa ja se vie aikaa. 

 ”Repsahtamisen jälkeen pitää vaan sitkeästi alottaa aina uudelleen.” 

5.2.5 Realismi 

”Monet haluais et mä antaisin jonkun pillerin niille ja sanoisin että ota toi 

kerran päivässä niin paino laskee, mutta ikävä kyllä semmosta ei ole.” 

Keskustelimme haastatteluissa myös laihduttamiseen ja painonhallintaan liittyvis-

tä realiteeteista.  

Tosiasia on, että pysyvä laihtuminen vaatii vaivannäköä ja motivaatiota. Kukaan 

ei voi sitä tehdä toisen ihmisen puolesta, vaikka moniammatillinen terveydenhuol-

lon henkilöstö voikin toimia siinä hyvänä tukena ja asiantuntijana. On pystyttävä 

luopumaan niistä vanhoista elämäntavoista, jotka ovat kilojen kertymiseen johta-

neet.  

Puheeksi tuli, että joskus laihduttamisen tarvetta voi olla tarpeen kyseenalaistaa. 

Jos ylipainoa vain lievästi, ylipainosta johtuvia terveysongelmia ei ole, eikä asia 

vaivaa ylipainoista henkilöä itseään, ei painonpudotukseen sillä hetkellä ole tar-

vetta. Pieni, noin kymmenen kilon ylipaino ei vielä rasita sydäntä.  
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Haastatteluissa tuli useasti puheeksi lihavuusleikkaus. Haastateltavilla oli ollut 

uransa aikana useita lihavuusleikkauksen läpikäyneitä asiakkaita ja monella kilot 

olivat tulleet ennemmin tai myöhemmin takaisin. Lihavuusleikkauksen suhteen 

pitäisikin muistaa, että vaikka siinä pienennetään mahalaukkua, se voi venyä uu-

delleen, jos syö liikaa. Lihavuusleikkaus ei yksinään auta, vaan myös lihavuus-

leikkaukseen hakeutuvan henkilön on muutettava elämäntapojaan. Jos elämänta-

pamuutokseen on motivoitunut, voi lihavuusleikkauksesta olla apua sairaalloisen 

ylipainon hoidossa. 

”Ei siihen mitään poppakonsteja ole, tai en ole ainakaan kuullut, että sel-

laisilla olisi pysyvästi onnistuttu.” 
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Kuvio 2. Pysyvä painonpudotus 
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa arvioidaan tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta, tutkimuksen tu-

loksia sekä opinnäytetyötä oppimisprosessina. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja 

ehdotetaan jatkotutkimusaiheita. 

6.1 Etiikka 

Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeita. 

Tutkimusta varten anottiin tilaajaorganisaatiolta tutkimuslupa. Tutkimuslupa-

anomuksen mukana lähetettiin tutkimussuunnitelma ja saatekirje (Liite 1). Saate-

kirjeessä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, haastatteluiden to-

teutuksesta ja aikatauluista, tutkittavien anonymiteetistä ja tutkimuksen vapaaeh-

toisuudesta.  

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa tutkijan on aihetta valitessaan pohdittava sen 

yhteiskunnallista merkitystä ja tutkimuksen vaikutusta siihen osallistuviin. Tutki-

muksen hyödyllisyys on tutkimusetiikan periaatteena ja tutkimuksen oikeutuksen 

lähtökohtana. Hyöty ei aina kohdistu tutkittaviin henkilöihin, vaan tutkimustulok-

sia voidaan toisinaan hyödyntää vasta tulevaisuudessa uusiin potilaisiin tai asiak-

kaisiin. Tutkijan tulee arvioida, millä tavoin tutkimuksessa tuotettava tieto voi-

daan hyödyntää hoitotyön laadun kehittämisessä. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009, 176‒177.)  

Aineisto kerättiin nauhoittamalla haastattelut. Aineistoa käsiteltiin huolellisesti ja 

se oli vain tutkijan saatavilla. Aineisto hävitettiin asianmukaisesti heti, kun sille ei 

ollut enää tarvetta. Tutkittavien henkilötietoja ei ole merkitty aineistoon, koska ne 

eivät ole tämän tutkimuksen kannalta tarpeellisia. Tutkija on aineistoa litteroides-

saan ja pelkistäessään erotellut eri henkilöiden haastattelut toisistaan otsikoilla 

”Haastattelu 1”, ”Haastattelu 2”, jne. 

Tutkimuksen tuloksien raportoinnissa on käytetty suoria lainauksia haastatteluista. 

Niitä on selkeyden vuoksi hieman tiivistetty ja muokattu yleiskielelle. Tämä on 

kuitenkin toteutettu siten, että sanoma on säilynyt samana. Muutamissa haastatte-
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luissa tutkittavat kertoivat esimerkkejä aiheeseen liittyen esimerkiksi entisistä po-

tilaistaan, ystävistään ja sukulaisistaan. Vaikka haastatteluissakin tutkittavat pu-

huivat näistä henkilöistä nimettömästi, tässä tutkimusraportissa ei anonymiteetin 

varmistamiseksi ole kirjoitettu suoria lainauksia näistä yksittäisiä ihmisiä koske-

vista kertomuksista. 

6.2 Luotettavuus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yleisiä kriteerejä ovat esit-

täneet muun muassa Guba ja Lincoln (1981 ja 1985). Heidän esittämiään luotetta-

vuuden arvioinnin kriteerejä käytetään edelleen kvalitatiivisissa tutkimusrapor-

teissa luotettavuuden arvioinnin perustana. Kriteereitä ovat uskottavuus, siirrettä-

vyys, riippuvuus ja vahvistettavuus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

197.) 

Kvalitatiivista tutkimusta tekevä työskentelee usein yksin, jolloin tutkija saattaa 

tulla sokeaksi omalle tutkimukselleen. Puhutaan niin sanotusta holistisesta harha-

luulosta tai virhepäätelmästä. Tämä tarkoittaa, että tutkimusprosessin kuluessa 

tutkija on yhä vakuuttuneempi, että hänen muodostamansa malli kuvaa todelli-

suutta ja hänen tekemänsä johtopäätökset ovat totuudenmukaisia, vaikka näin ei 

välttämättä ole. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197.)  

Tässä tutkimuksessa oli vain yksi tutkija. Tutkimuksen tulokset kuvattiin kuiten-

kin neutraalisti sellaisina kuin ne aineistossa olivat. Haastatteluissa käytettiin 

avoimia kysymyksiä ja haastateltavia ei manipuloitu tai johdateltu vastauksissaan, 

vaan aihetta lähestyttiin avoimin mielin ilman suuria ennakko-oletuksia. Tutki-

muksen teoreettisessa viitekehyksessä käytettiin näyttöön perustuvia ja luotettavia 

lähteitä. Tutkimukseen käytettiin siihen soveltuvaa tutkimusmenetelmää ja tutki-

muksen toteutustapa on kuvailtu raportissa, että lukija ymmärtäisi miten tutkimus 

on toteutettu.  

Tässä tutkimuksessa haastateltavaksi saatiin viisi henkilöä. Otos oli melko pieni, 

mutta toisaalta kaikilla haastateltavilla oli paljon kokemusta painonhallinta-

asiakkaista. Kaikilla haastateltavilla oli myös terveydenhoitajan tai fysioterapeutin 
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koulutus ja sen myötä asiantuntemusta aiheesta. Uskon, että tulokset olisivat pää-

piirteittäin samanlaisia, jos hoitohenkilökuntaa haastateltaisiin enemmän, eikä 

alueellisia eroja olisi. Tutkimus vahvistaa aiemmin aiheesta tehtyjen tutkimusten 

tuloksia. Säännöllisen ruokailurytmin, liikunnan ja elämäntapamuutos-asenteella 

tehtyjen hitaiden, pienten muutosten merkitys ovat ennustaneet aiemminkin pysy-

vää painonhallintaa. Painonhallintaryhmistä on ollut hyvin toteutettuna myös apua 

monelle. 

Kysymysmerkkinä on toisen tutkimuskysymyksen vastausten yleistettävyys. Tut-

kimuskysymys käsitteli sitä, mitkä tekijät vaikuttavat painonpudotuksen pysyvyy-

teen. Joidenkin nauhalla esiintyneiden sanamuotojen vuoksi aineistoa käsitellessä 

mietitytti usein, mitkä asiat näissä vastauksissa olivat kokemuksia ja missä asiois-

sa oli enemmän kyse haastatellun henkilökohtaisesta mielipiteestä. Tämän vuoksi 

jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut hyvä muotoilla tutkimuskysymys tarkempaan 

muotoon. Myös tilaajaorganisaatiolle etukäteen lähettämässäni tutkimussuunni-

telmassa olin tutkimuksen tarkoituksen kuvauksessa kirjoittanut ”näkemyksistä 

pysyvään painonpudotukseen vaikuttavista tekijöistä”. Tutkimuskysymykseen oli-

si voinut selvyyden vuoksi lisätä käsitteen ”kokemus”. Lisäksi ”vaikuttamisen” 

tilalla olisi voinut olla sana ”edistäminen”, koska tässä tutkimuksessa oltiin kiin-

nostuneita ensisijaisesti pysyvää painonhallintaa edistävistä asioista. Jos siis aloit-

taisin tätä opinnäytetyötä nyt, niin tutkimuskysymys olisi esimerkiksi ”Mitkä asiat 

kokemuksesi mukaan edistävät pysyvää painonpudotusta?” 

Tein useissa haastatteluissa saman virheen, että sammutin nauhurin liian aikaisin 

luultuani, että olemme valmiita. Sen jälkeen haastateltavalle tulikin yllättäen vielä 

mieleen jotain, josta saatiin vielä pitkä keskustelu aikaiseksi. Näissä tilanteissa 

olen käynnistänyt nauhurin uudelleen, mutta ennen sitä muutama yksittäinen lause 

on jäänyt välistä nauhalle päätymättä. Toisaalta jos nauhoituksen ulkopuolella sa-

nottu asia oli tutkimuksen kannalta oleellinen, olen kirjoittanut sen itselleni heti 

paikan päällä muistiin. En siis usko, että tutkimuksen luotettavuus on merkittäväl-

lä tavalla kärsinyt tästä. Tästä viisastuneena pitäisin nauhurin päällä aina siihen 

asti, että haastattelutilanteesta on poistuttu.  
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6.3 Tulosten ja työn pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vaasan Aluetyöterveyden hoitohenkilö-

kunnan kokemuksia ja näkemyksiä painonhallinnan ohjauksesta, sekä pysyvää 

painonhallintaa ennustavista tekijöistä. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä pysyväs-

tä ja laadukkaasta painonpudotuksesta, sekä antaa henkilökunnalle ohjausta ja asi-

akkaille apua painonhallinnassa. 

Haastatteluissa tuli kattavasti tietoa hoitohenkilökunnan kokemuksista painonhal-

linnan ohjauksesta. Useimmilla kokemusta oli useiden vuosien ajalta, mikä oli 

huomattavissa. Keskustelua syntyi paljon ja monet haastateltavat sanoivatkin, että 

teen opinnäytetyötäni mielenkiintoisesta ja tärkeästä aiheesta. Haastateltavissa oli 

pieniä eroavaisuuksia. Jotkut painottivat enemmän esimerkiksi ruokavalioon liit-

tyviä asioita, joissakin haastatteluissa psykologiset asiat nousivat hallitsevaksi 

teemaksi. Yksi haastateltava toi erikseen esiin sokerin haitallisuuden. Kaikissa 

haastatteluissa kuitenkin toistuivat samat suuret asiakokonaisuudet koskien pysy-

vää painonhallintaa. Näiden pohjalta pystyi helposti jäsentämään aineiston ylä- ja 

alaluokiksi.  

Tuloksiin ei liittynyt mitään suuria ennakko-oletuksia, vaan menin jokaiseen haas-

tatteluun uteliaalla mielellä. Toki jonkinlainen mielikuva oli olemassa ihan jo 

opiskelemani alankin myötä. Tulokset olivat mielestäni sellaisia, mitä saattoi 

odottaakin. Mikään ei tullut varsinaisesti yllätyksenä. Myös aiemmin tehdyissä 

tutkimuksissa tulokset ovat olleet samankaltaisia.  

Oli erityisen positiivista huomata, että haastateltavat olivat oivaltaneet psykologi-

aan ja yleiseen hyvinvointiin liittyvien tekijöiden merkityksen painonhallinnassa. 

Mielestäni ne ovat tärkeitä, tai ehkä jopa tärkeimpiä asioita, koska varmasti jokai-

nen ylipainoinen tietää kyllä, miten painoa pudotetaan ja miten tulisi suunnilleen 

syödä ja liikkua. Ruokaympyrät ja liikuntapiirakat opetetaan ensimmäisen kerran 

jo alakoulussa, joten tällaisten perusasioiden voisi odottaa olevan kyllä jo tiedos-

sa. Uskon että useimpien ylipainoisten perimmäisenä ongelmana ovatkin erilaiset 

mielialan ja tunnesäätelyn ongelmat, jotka heijastuvat syömiskäyttäytymiseen. 

Uskon että kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken perusta, koska silloin jaksaa 
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paremmin tehdä muutoksia ruokavalioon ja liikuntaan, sekä varsinkin pitää uusia 

tapoja yllä. 

Motivaation merkitystä tuotiin myös useasti esiin ja yleisesti koettiin, että on hy-

vin vaikeaa auttaa ihmistä, joka ei ole sisäisesti motivoitunut elämäntapamuutok-

sen tekemiseen. Pysyvät painonpudotustulokset asiakkailla olivat odotetusti olleet 

harvinaisia, vaikka niitäkin oli kuitenkin ollut. Nykyisestä tilanteesta ei kuiten-

kaan välttämättä ollut tietoa, koska nämä henkilöt eivät olleet enää Vaasan Alue-

työterveyden asiakkaina. Todennäköisesti ylimääräisten kilojen palautumiseen on 

ollut syynä motivaation lopahtaminen, jolloin on hiljalleen palattu vanhoihin laih-

dutusta edeltäviin tapoihin.  

Mielenkiintoista oli, että eräs haastateltava pohti myös persoonallisuuspiirteiden 

vaikutusta painonhallintaan. Itse en ollut tällaista tullut ennen ajatelleeksi, mutta 

mielestäni siinä on paljonkin järkeä. Joku oli myös sitä mieltä, että painonhallinta 

olisi hieman helpompaa miehille kuin naisille. Tässäkin voisi olla perää, koska 

miehillä on lihasmassaa luonnostaan enemmän. Näitä seikkoja pitäisi kuitenkin 

tutkia enemmän, että voisi vetää luotettavia johtopäätöksiä. 

Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä miettiä haastatteluihin valmiiksi enemmän 

kysymyksiä. Kaikissa haastatteluissa kysyin samat kaksi tutkimuskysymystä, mut-

ta harjaannuin vasta kahden ensimmäisen haastattelun jälkeen kysymään tarkenta-

via jatkokysymyksiä. Kahden ensimmäisen haastattelun aineisto on varmaan ai-

nakin osittain tästä syystä jäänyt hieman lyhyemmäksi kuin kolme viimeistä. Li-

säksi olisi ollut varmaan hyvä antaa kysymykset valmiiksi haastateltaville, jolloin 

he olisivat voineet pohtia asioita jo valmiiksi ennen haastattelua. Aluksi oli suun-

nitelmana, että myös työterveyspsykologi osallistuisi haastatteluun, mutta hän ehti 

siirtyä ammatinharjoittajaksi muualle. Haastatteluun osallistui neljä työterveyshoi-

tajaa ja työfysioterapeutti. Mielenkiintoista olisi ollut kuulla myös psykologin ko-

kemuksia. 

Työ eteni suunnilleen aikataulussaan. Eteneminen on ollut hieman epäsäännöllistä 

ja välillä on ollut jopa kuukausien mittaisia taukoja. Jälkikäteen ajateltuna työn 

olisi voinut tehdä nopeamminkin. Aihe päätettiin syksyllä 2018. Tutkimussuunni-



  34 

 

telma tehtiin talven 2018 ̶ 2019 aikana. Tutkimussuunnitelma valmistui ja tutki-

muslupa saatiin keväällä 2019. Aineisto kerättiin joulukuussa 2019 ja se analysoi-

tiin kevään ja kesän 2020 aikana. Alun perin oli tavoitteena, että työ olisi ollut 

valmis ja esitetty keväällä 2020. Työ valmistuu ja esitetään syksyllä 2020.  

 

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Pysyvä painonpudotus on haastavaa ja useimmilla paino nousee laihdutuksen jäl-

keen takaisin. Pysyvään tulokseen on kuitenkin täysin mahdollista päästä, kunhan 

tekee muutokset maltillisesti hyvinvointi etusijalla. Repsahdusten jälkeen on aloi-

tettava sinnikkäästi uudelleen. Muutosta uudelleen aloittaessakin on aina pohjalla 

edellinen kokemus, josta on opittu jotain. 

Painonhallinnan ohjaus työterveyshuollossa on toteutunut hyvin, mutta painonhal-

lintaryhmän päättyessä tai seurannan loppuessa monella asiakkaalla alkaa paino 

nousta uudelleen. Tuli sellainen vaikutelma, että ehkä painonhallintaan pitäisi 

saada tukea nykyistä pidempään. Moniammatillinen tuki on selvästi tärkeää ja eri-

tyistä huomiota tulisi kiinnittää psykologisiin tekijöihin, mikä tarkoittaisi esimer-

kiksi tunnesyömisen taustalla olevien asioiden työstämistä. Uskon että positiivi-

nen lähestymistapa on toimiva. Asiakkaille voisi antaa luettavaksi tutkimusmate-

riaalia aiheesta. Esimerkiksi tieto siitä, että liikunta vähentää sisäelinrasvaa, vaik-

ka paino ei laskisikaan, kannustaa varmasti liikkumaan edes vähän enemmän. 

Pysyvään painonhallintaan pääsemistä edistävät eniten riittävä motivaatio, terveel-

linen ja monipuolinen ruokavalio kohtuullista herkuttelua unohtamatta, säännölli-

nen ruokailurytmi, liikunnan lisääminen, hyvä psyykkinen terveys, riittävä uni ja 

elämäntapamuutoksen tekeminen pienin askelin.  

Jatkotutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi samanlainen tutkimus painoa pudot-

taneiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa ei ole määritelty, kuinka pitkästä 

ajasta on kysymys pysyvässä painonpudotuksessa. Tutkimuksen voisikin toteuttaa 

pitkittäistutkimuksena seuraten samoja tutkittavia esimerkiksi viiden vuoden ajan. 

Kiinnostavaa olisi myös tutkia persoonallisuuspiirteiden vaikutusta painonhallin-

taan.  
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LIITE 1 

 

Saatekirje 

 

Arvoisa Vaasan Aluetyöterveyden hoitohenkilökunta,  

 

opiskelen terveydenhoitajaksi Vaasan ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäytetyöni aiheesta ”Pysy-

vän painonpudotuksen edellytykset – Hoitohenkilökunnan kokemuksia.” Tutkimuksen tavoitteena on 

lisätä ymmärrystä pysyvästä ja laadukkaasta painonpudotuksesta, sekä antaa hoitohenkilökunnalle 

ohjausta ja asiakkaille apua painonhallinnassa. Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena hoito-

henkilökunnalle syksyllä 2019.  

 

Haastatteluun kuluu aikaa noin 30 minuuttia per henkilö. Haastattelut nauhoitetaan. Käsittelen haas-

tatteluissa keräämiäni tietoja luottamuksellisesti ja hävitän äänitetyn materiaalin välittömästi, kun en 

enää tarvitse sitä. Tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla ja näin ollen yksittäinen vastaaja ei 

ole siitä tunnistettavissa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista kirjoitetaan raportti, joka julkaistaan sähköisessä Theseus-

järjestelmässä. Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, vastaan kysymyksiinne mielelläni. Opinnäy-

tetyön ohjaajana toimii lehtori Anne Puska.  

 

Kiitos yhteistyöstänne!  

 

Ystävällisin terveisin  

 

Suvi Pitkäaho, terveydenhoitajaopiskelija 

 


