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Pysyvä painon vähentäminen nettiohjelmalla
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Oulun yliopistossa kehitetyn painonhallinta-
ohjelman avulla päästiin ainakin kaksi vuotta 
pysyviin muutoksiin. Eniten laihtuivat lihavat 
henkilöt, joiden painoindeksi oli 30–35 kg/m2. 
Tutkittavat henkilöt onnistuivat laihduttamaan 
keskimäärin 5 kg saatuaan käyttöönsä syömis-
käyttäytymisen muutokseen tähtäävään ryhmä-
ohjaukseen yhdistetyn Onnikka-nettiohjelman. 
Ohjelman vaikutus oli merkittävä myös ilman 
ryhmäohjausta.

Ohjelma pyrkii helpottamaan syömiseen 
liittyvien ajatuksien ja asenteiden muutoksia. 
Se perustuu suostuttelevaan menetelmään 
( persuasive systems design) sekä kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan. Lähtökohta suunnitte-
lulle oli, että tietoa on yllin kyllin, mutta sitä ei 
saada siirretyksi käytännön toiminnaksi.

Ohjelman käyttäjä pysähtyy vuoden ajan 
joka viikko pysäkeille, joissa hän pohtii aja-
tuksiaan ja tunteitaan – syömisen mielihaluja. 
Joka maanantai hän saa tekstiviestin ja avaa sen 
saatuaan nettisivun. Jos näin ei tapahdu, uusi 
muistutusviesti saapuu keskiviikkona.

Tutkimukseen otettiin mukaan 532 oulu-
laista, joiden painoindeksi oli 27–35 kg/m2. 
Heidät jaettiin kuuteen ryhmään, joista kaksi 
ensimmäistä sai puolen vuoden ajan syömis-
käyttäytymisen muutokseen tähtäävää ryhmä-
ohjausta. Kaksi seuraavaa ryhmää sai Käypä 
hoito -suosituksen mukaisesti lyhythoitoryh-
mäohjauksen, jossa tavoitteena oli parantaa 
motivaatiota ja luottamusta omiin kykyihin 
(self-efficacy). Loput kaksi ryhmää saivat pel-
kästään omat laboratorioarvonsa sekä pienen 
ohjevihkosen elintapamuutoksia varten. Toi-
nen niistä sai lisäksi ohjauksen nettiohjelman 
käyttöön.

Nettipohjaisella elintapaohjauksella saatiin 
pysyviä ja merkittäviä laihtumistuloksia. On-
nikka-ohjelma voi toimia perusterveydenhuol-
lossa annetun ohjauksen tukena, mutta myös 
itsenäisenä ohjausmenetelmänä, mikä voisi 
säästää terveydenhuollon niukkoja resursseja.

Tutkimusta jatketaan selvittämällä tarkem-
min, mitkä käyttäjäryhmät hyötyivät ohjelmas-
ta ja ryhmäohjauksesta sekä millainen vaikutus 
ohjauksilla on syömiskäyttäytymiseen. Lisäksi 
tutkimuksen viisivuotisseuranta on käynnissä 
pitkäaikaisvaikutuksen toteamiseksi. ■
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