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Kannattaa
pohtia

• Miten lihavuudesta on puhuttu ja 
missä? 

• Mitä sillä on saavutettu? 



Lyhyt vastaus
EI NÄIN: 



Miksi ei? 

• Eettinen vastaus: ”Lihavuus on aina terveysriski” vs. ”Ei ole ok olla lihava”.
• Jenny Lehtinen: ”Korvaa ”lihava” millä tahansa muulla sanalla, ja mieti voisiko sitten sanoa näin”

• Kehopositiivisuus:  Kaikki kehot ovat yhtä arvokkaita riippumatta siitä minkä kokoisia 
tai näköisiä ne ovat tai miten ne toimivat. 

• Haluamme kohdella arvostaen sitä mitä arvostamme, rakastamme ja kunnioitamme 

• Puhtaasti rationaalinen vastaus: Painon vuoksi leimatuksi tulemisen kokemus liittyy 
haitallisiin fysiologisiin ja psykologisiin tuloksiin (esim. Wu & Berry, 2018).



Lihavuuden ehkäisy

• Joka tapauksessa asia, johon 
halutaan muutos on 
käyttäytyminen
→ minkä asian, kenen, missä ja 
milloin pitää käyttäytyä eri tavalla, 
että asiaan saadaan muutos?



Terveysnäkökulma: esimerkkinä polvikipu

• Nykytiedon mukaan joka 4. polvikipu jäisi 
alkamatta, jos ylipainoa ei olisi. 

• Laskennallisesti voidaan ajatella, että 50 000   
asukkaan kunnassa yli 100 ihmistä vähemmän 
kärsisi niin pahoista polvikivuista, että joutuu 
tekonivelleikkaukseen

• Sote-menoja noin 1 milj. €/ vuosi





Kannattaako terveysviestinnässä käyttää
pelottelua (eli faktoja pöytään”)?  

• Miksi käyttää pelotettelua jos on 
vaihtoehtoja?

• Tutkijoiden konsensus: 
• Uhan ja pystyvyyden suhde on 

tärkeä
• Viesti on tehokkaampi jos siihen

yhdistetään pystyvyyttä nostattava
ja tukeva viestintä

• Terveyskäyttäytymisellä on muitakin
determinantteja kuin riskikäsitykset



Toivon luominen tehokkaampaa kuin pelon herättäminen

Tähän voi laittaa kuvan



Toivon luominen tehokkaampaa kuin pelon herättäminen

Tähän voi laittaa kuvan









- Sote: ennaltaehkäisy? Tuki elintapoihin? 
Hoitoonpääsy? 

- Arjen vaatimukset
- Kipu arjessa



Mistä me 
oikeastaan 
haluamme 
puhua? 

• Palveluvalikoima?
• Hoitoonpääsy?
• Vertaistuki?
• Verotus?
• Vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja 

toimintakykyyn? Vaikutukset  yksilötasolla vai 
väestötsolla?



Missä ja kuka 
puhuu?

• Ammattilainen vastaanotolla?
• Ystävä/ perhe?
• Some?
• Media?
• Vaikuttamistyö?



Yhteenveto
• Jos odotat lihavuuspuheen muuttavan asioita, mikä on muutosteoriasi? 

• Perustuuko se empiriaan vai mutuun?
• Erota asia ja ihminen, ja mieti silti: 

• Loukkaanko tai syrjinkö tahallisesti tai tahattomasti?
• Annanko keinoja?
• Ylittääkö viestini hyödyt sen haitat? 

• Onko itse asiassa tarpeen puhua niemenomaan lihavuudesta asian edistämiseksi?

• Olemmeko barrikadeilla ehkäisemässä lihavuutta vai edistämässä elinympäristöä, joka 
tukee yhtäläisiä mahdollisuuksia?



Kiitos!
marja.kinnunen@suomentule.fi

mailto:marja.kinnunen@suomentule.fi
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