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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Laihduttamisen ympärille on kehittynyt suuret, jatkuvasti kasvavat markkinat 

(Hänninen 2010). Keskustelua on vaikea päästä pakoon: Laihdutusohjelmat TV:ssä, 

dieetti- ja liikuntaoppaat, lehtiartikkelit, laihdutusblogit ja -keskustelut, kaupalliset ja 

terveydenhuollon painonhallintaryhmät, ja netin laihdutusryhmät ovat osa arkipäivää. 

 

Samalla laihduttaminen on läsnä monen ihmisen arjessa. Valtaosa suomalaisista naisista 

ja puolet miehistä on tyytymättömiä painoonsa (Kärkkäinen ym. 2016). Vuoden 2014 

Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksen mukaan 15–64 -

vuotiaista suomalaisista naisista noin joka kolmas ja miehistä joka neljäs oli yrittänyt 

vakavasti laihduttaa edellisen vuoden kuluessa (Helldán & Helakorpi 2015). 

Yleisimmin 25-34 -vuotiaat miehet  (27,1 % vastaajista) ja 35-44-vuotiaat naiset (37,1 

% vastaajista) ilmoittivat laihduttavansa. 

 

Tutkimuksissa on havaittu, että etenkin laihduttamalla saavutetun painolukeman 

ylläpitäminen pitkäaikaisesti on vaikeaa. Esimerkiksi amerikkalaisessa laajassa 

tutkimusaineistossa vain joka kuudes onnistui ylläpitämään lähtöpainoa 10 % 

pienemmän painolukeman vähintään vuoden ajan (Kraschnewski ym. 2010, n=14 306). 

 

Lääketieteen näkökulmasta laihtumisessa onnistumisen kriteerinä pidetään 5–10 % 

painonpudotusta, millä on kokonaisterveydellinen merkitys (Lihavuus: Aikuiset: Käypä 

hoito -suositus 2013). Miten lääketieteen näkökulma onnistumisesta suodattuu verkossa 

keskustelevien laihduttajien keskustelijoiden puheeseen? Tässä pro gradu -

tutkimuksessa tulkitsen, millaisia merkityksiä verkossa keskustelevat painonpudottajat 

rakentavat laihtumisessa onnistumiselle. 

 

Tutkimukseni aineiston ovat tuottaneet laihduttamisessa nettivalmentajana toimivan 

Kiloklubi -palvelun käyttäjät. Tarkastelen palvelun keskustelufoorumilla käytävää 

julkista dialogia. Vallitseva yhteiskunnallinen terveyspuhe keskittyy lihavuudesta eroon 

pääsemiseen (mm. Kyrölä 2010). Joukkoviestintä on terveysjournalismillaan mukana 
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luomassa terveydestä, sairaudesta ja hyvinvoinnista puhumisen tapoja (Majapuro 2013). 

Kriittisen lihavuustutkija Hannele Harjusen mukaan laihduttaminen näkyy mediassa 

niin paljon, että hyvin moni joutuu pohtimaan omaa identiteettiään suhteessa ruumiin 

kokoon liittyviin kulttuurisiin normeihin (Harjunen 2004, 243; 258). Tässä 

tutkimuksessa tavoitteeni on tutkia, miten verkkokeskustelijat toisintavat ja muokkaavat 

tätä puhetta. 

 

Lisäksi tulkitsen työssäni, miten tiede ja asiantuntijuus näkyvät puheessa laihduttamisen 

onnistumisesta. Käsitän tekstien puhujat tieteen ulkopuolella olevaksi 

maallikkoyleisöksi, joka toimii tieteen asiantuntijoiden rinnalla oman kokemuksensa 

pohjalta (Väliverronen 2015). Nimitän tutkimukseni puhujia kokemusasiantuntijoiksi. 

Kokemusasiantuntijuus rakentuu kokemuksille omasta tai läheisen ongelmasta ja 

edellyttää omien kokemusten reflektointia sekä taitoa käyttää kokemuksia työvälineenä 

(Rissanen 2013). 

 

Aukko tutkimuskentässä lisäsi kiinnostustani aiheeseen. Lihavuutta ja laihduttamista 

terveyden, sairauden ja kulttuurin risteyskohdassa on tutkittu jonkin verran (mm. Sarlio-

Lähteenkorva 1999, Hänninen 2010). Aiempaa tutkimusta laihduttamisen onnistumisen 

puhetavoista ei tiettävästi löydy. 

 

Kokemusasiantuntijoiden tuottama puhe on työssäni läsnä verkkokeskustelun 

kontekstissa. Kieli ei pelkästään kuvaa asioita ja ilmiöitä, vaan se on toimintaa, jolla on 

seurauksia (Wetherell & Potter 1988, 169–171). Siksi ajattelen laihduttamisesta 

puhumisen tavoilla olevan seurauksia puhujien arkeen ja vuorovaikutukseen. Toisin 

sanoen puhe jäsentää sitä, miten laihdutetaan. 

 

Tutkielmani ei ota kantaa tekstien sisällön laatuun. En siis tarkastele puheessa 

esiintyvien väitteiden totuudenmukaisuutta, vaan pyrin tulkitsemaan kuvaa 

laihduttamisessa onnistumisen piirteistä sellaisina kuin kirjoittajat niitä kuvaavat. 

 

Verkkokeskusteluaineistosta löytyvistä laihduttamisessa onnistumisen puhetavoista 

voin päätellä stiä, miten lääke- ja terveystieteen sekä niistä johdettujen lihavuuden 
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hoitokäytäntöjen näkemys suodattuu kokemusasiantuntijoiden rakentamiin 

merkityksiin. Tässä tutkimuksessa lääketieteestä nouseva laihtumisessa onnistumisen 

määrittely nähdään vain yhtenä mahdollisena tapana kulttuurisesti merkityksellistää 

onnistumista. Kokemusasiantuntijoiden rakentamat puhetavat laihdutuksessa 

onnistumisesta voivat sisältää muitakin merkityksiä. 

 

Työskentelen itse terveydenhuollossa laillistettuna ravitsemusterapeuttina. Työssäni 

olen kohdannut monia tilanteita, joissa yhteisen ymmärryksen löytäminen tarkoittaa 

yhteisen kielen löytämistä. Puheen käyttöön liittyvä yhteisymmärryksen puute luo 

haasteita toiminnalle silloinkin, kun minun asiantuntijana ja toisen osapuolen 

kokemusasiantuntijana tavoitteet pohjimmiltaan ovat samat. Tutkimukseni lisää 

kokemusasiantuntijoiden kuulluksi tulemista. Lisäksi työni tulokset lisäävät ymmärrystä 

siitä, mikä ravitsemuskeskustelussa myy. Tutkielmani tuloksia voivat hyödyntää niin 

laihduttajia valmentavat kuin terveysviestintää tekevät toimijat. 

 

 

1.2 Keskeisiä käsitteitä 

 

Laihduttaminen käsitteenä ei ole suoraviivainen. Lihavuus ja laihuus ovat merkittäviä 

kysymyksiä terveyden ylläpitämisen ja sairastuvuuden kannalta. Sekä niiden 

fysiologista että kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta on tärkeä ymmärtää (Sarlio-

Lähteenkorva 1999). Hoikkuusvaatimus ohjaa vahvasti nykyistä kauneusihannetta 

(Harjunen 2004; 2009). Avaan lihavuuden ja laihduttamisen näkökulmia lisää luvussa 

2.1. 

 

Tutkimukseni analyysissä käytän diskurssianalyyttisen tutkimuksen välineitä.  

Tulkintarepertuaarin käsite on tärkein analyyttinen käsite. Palaan diskurssianalyysiin ja 

siihen liittyvään käsitemaailmaan tarkemmin luvussa 2.5. 

 

Tulkitsen tutkimusaineistoni kokemusasiantuntijoiden puheeksi. Asiantuntijuudella ei 

ole yksiselitteistä määritelmää. Kielitoimiston sanakirja määrittelee asiantuntijan olevan 

”henkilö, jolla on asiantuntemusta, erikoistuntija, ekspertti, spesialisti; varsinkin 
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henkilö, jolta asiantuntemuksen perusteella pyydetään lausunto jostakin” (Kotimaisten 

kielten keskus ja Kielikone Oy 2016). Kokemusasiantuntijalla on ongelmasta oma 

kokemus, muttei asiantuntemusta teoriataustasta (Rissanen 2013). Palaan 

asiantuntijuuden käsitemaailmaan tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Terveysviestintää eli terveydelle ja sairaudelle merkityksensä antavaa neuvottelua ja 

kamppailua ei käydä vain joukkoviestimissä, vaan myös sosiaalisessa eli yhteisöllisessä 

mediassa - kaikkialla missä terveydestä ja sairaudesta puhutaan ja kirjoitetaan 

(Majapuro 2013, 6-7). Tässä tutkimuksessa ajattelen, että median eri muodoissa 

esiintyvät aineistot vaikuttavat keskeisesti siihen, miten kokemusasiantuntijat rakentavat 

merkityksiä laihduttamisessa onnistumiselle.  

 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä (luku 2) tarkoitukseni on kartoittaa sitä 

maastoa, jonne suunnistan varsinaisessa analyysi- ja tulkintavaiheessa. Aluksi esittelen 

eri tieteenalojen näkökulmia lihavuuteen ja hoikkuuden tavoitteluun. Samalla kuvaan 

yhteiskunnallista terveyden ja syömisen risteyskohdan puhetta, joka keskittyy 

suomalaisessa kulttuurissa lihavuudesta eroon pääsemiseen. Seuraavaksi tarkastelen 

aiemman tutkimuksen perusteella median ja asiantuntijuuden roolia laihduttamiseen 

liittyvässä keskustelussa. Lopuksi esittelen diskurssianalyysia tarkemmin samalla kun 

kuvaan, miten olen soveltanut metodia analyysityökaluna. 

 

Luvussa 3 käyn läpi tutkimuksen empiirisen toteuttamisen. Alaluvuissa esittelen työni 

aineiston ja kuvaan tutkimusmenetelmät. Luvussa 4 kuvaan tutkimukseni tulokset ja 

luvussa 5 pohdin niitä aikaisempien tutkimusten tuloksiin verraten ja teoriataustaan 

suhteuttaen.  

 

 

2. TEOREETTINEN TAUSTA 
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2.1 Eri tieteenalojen näkökulmia lihavuuteen ja hoikkuuden tavoitteluun 

 

Lihavuudella tarkoitetaan rasvakudoksen ylimäärää (Pietiläinen 2015). 

Lihavuustutkimuksen valtavirtaa ovat lääke- ja terveystieteelliset näkökulmat, mutta 

myös kriittistä lihavuustutkimusta on ilmestynyt varsinkin 2000-luvulla. Terveystieteen 

alan tutkimuksissa lihavuus nähdään riskinä terveydelle (mm. Sarlio-Lähteenkorva 

1999, Hänninen 2010). Lihavuuden seurauksia korostetaan yhteiskunnallisena uhkana ja 

epidemiologisena terveysongelmana (Valkendorff 2014). Lihavuuden nähdään johtuvan 

yhteiskunnan muutoksista (Mustajoki 2015). Esimerkiksi energiankulutus on 

pienentynyt, kun ruumiillista työtä ja arkiliikuntaa on vähemmän ja istuva elämäntapa 

(autossa, sohvalla, työpöydän ääressä jne.) on lisääntynyt. 

 

Lihavuuden hoidolla pyritään lihavuuden liitännäissairauksien hoitoon ja ehkäisyyn, 

johon usein riittää painon pysyvä pieneneminen vähintään viidellä prosentilla 

(Lihavuus: Aikuiset: Käypä hoito -suositus 2013). 10–15 prosentin painonpudotuksen 

on osoitettu kohentavan terveyteen liittyvää elämänlaatua (Kaukua 2004, 91). 

Painonnousun pysähtymistäkin pidetään muutoksena myönteiseen suuntaan (Lihavuus: 

Aikuiset: Käypä hoito -suositus 2013). Lihavuuden hoito on Suomessa ensisijaisesti 

elämäntapaohjausta, jonka tavoite on motivoida ihmisiä tekemään ruokavaliossaan 

sellaisia yksilöllisiä terveyden kannalta suotuisia muutoksia, joiden seurauksena 

energian saanti vähenee ja paino pienenee, mutta ruokavalion ravintosisältö ei huonone 

(Lihavuus: Aikuiset: Käypä hoito -suositus 2013). Terveellisenä ja turvallisena 

laihdutusvauhtina pidetään puolesta kilosta kiloon viikossa, eikä laihdutuskuureja 

suositella. 

 

Painonpudotustuloksen saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon 

ulkomailla ja kotimaassa. Yhdysvalloissa on vuonna 1994 perustettu The National 

Weight Control Registry (NWCR), joka kokoaa tietoa pysyvästi painoaan pudottaneista 

henkilöistä. Liittyminen rekisteriin edellyttää vähintään 30 paunan (noin 13,6 kiloa) 

onnistunutta painonpudotusta ja saavutetun painonpudotustuloksen ylläpitoa vähintään 

vuoden ajan. Painoa pysyvästi pudottaneet ovat raportoineet syövänsä suhteellisen 

vähärasvaista ruokaa ja aamiaisen lähes joka päivä, punnitsevansa itsensä säännöllisesti 

sekä liikkuvansa noin tunnin päivässä (Hill ym. 2005). 
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Terveys- ja käyttäytymistiede nostaa omaan terveyteen liittyvän vastuun tärkeäksi 

tekijäksi laihduttamisen onnistumiselle (Perry ym. 2011). Muita laihtumistuloksen 

saavuttamista tukevia asioita ovat tutkimusten mukaan realistinen painotavoite (Perry 

ym. 2011, Keränen 2011), oman elämäntilanteen pohdiskelu (Keränen 2011), 

tukihenkilön tai -henkilöiden säännöllinen tuki (Perry ym. 2011), sekä oman 

pystyvyyden tunteen ja voimavarojen vahvistuminen (Lappalainen & Lappalainen 

2010). Laihduttaminen on projekti, johon kuuluu vastoinkäymisiä ja lipsahduksia 

(Lappalainen & Lappalainen 2010). Painonhallinnassa epäonnistumiseen on yhdistetty 

mielialaan (tunnesyöminen, psyykkinen stressi, masennus), kontrollin menettämiseen 

(kontrolloimaton syöminen ja ahmiminen) sekä heikompaan elämänhallintaan (mm. 

itseluottamuksen ja sosiaalisen tuen puute) liittyviä tekijöitä (Elfhag & Rössner 2005). 

 

Yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen alan lihavuutta ja kehonormeja käsittelevä 

tutkimus on nostanut laihduttamiskeskusteluun kriittisen näkökulman: vallitsevassa 

yhteiskunnallisessa keskustelussa lihavuus näyttäytyy yksilön ongelmana ja 

ruumiillisena sairautena (Aho 2009, Tynkkynen 2009, Harjunen 2009, Kyrölä 2010), 

jopa epäonnistumisena elämänhallinnassa (Harjunen 2004; 2009). Lihava ihminen ei 

täytä kulttuurimme ihannetta normiruumiin painosta, ulkonäöstä tai oletetusta 

terveydestä (Harjunen 2004; 2009).  

 

Myös terveystieteen tutkimuksessa on noussut vähitellen esiin hoikkuuden ihannetta 

kritisoiva näkökulma, joka kysyy onko laihdutus aina tarpeellista hyvinvoinnille. 

Todellisen painon sekä kulttuurin ja terveydenhuollon määrittelemien ihanteiden 

välinen epäsuhta synnyttää tyytymättömyyttä omaan vartaloon. Se ja kokemus 

leimatuksi tulemisesta voivat käynnistää muutoksen ja motivoida laihduttamiseen 

(Visram ym. 2009; Kärkkäinen, Dadi & Keski-Rahkonen 2015). Tuoreessa 

katsausartikkelissa todetaan, että omaan painoon tyytymättömät laihduttavat jatkuvasti, 

toteuttavat epäterveellistä painonhallintaa ja heillä on useammin syömishäiriöitä 

(Kärkkäinen, Dadi & Keski-Rahkonen 2015). 
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On viitteitä, että laihduttajat eivät tavoittele painonpudotuksella terveyttä. Hoikkuudella 

tavoitellaan ensisijassa viehättävyyttä (Weeden & Sabini 2005). Terveystieteilijä Stiina 

Hännisen (2010) haastatteluaineistossa ylipainoiset naiset (n=29) kertoivat terveyden 

sijaan tavoittelevansa laihduttamisella keskimäärin 70 kilon painoa, litteää vatsaa sekä 

apua vaate- ja ulkonäköhuoliin. Hännisen tutkimuksessa terveys ei noussut 

ykköstavoitteeksi, vaikka laihduttamisen tukena oli ollut erikoissairaanhoidon 

järjestämä painonhallintaryhmä, jossa tyypillisesti keskustellaan laihtumisen 

terveyshyödyistä. 

 

 

2.2 Laihduttamiseen liittyvä puhe joukkoviestinnässä 

 

Yksilön näkeminen aktiivisena toimijana on osa terveysviestintää, joka on laajentunut 

perinteisestä terveysvalistuksesta kattamaan kaikkea terveyttä ja sairautta käsittelevää 

viestintää (Majapuro 2013, 149). Majapuro (2013) nimeää tämän terveysviestinnän 

kulttuuriseksi näkökulmaksi. Siinä terveys, sairaus ja hyvinvointi rakentuvat paitsi 

terveydenhuollon kontekstissa myös mediassa ja jokapäiväisessä kanssakäymisessä. 

 

Viime vuosikymmeninä ihmisten vuorovaikutus on muuttunut yhä enemmän median 

välittämäksi. Journalismi välittää, syventää, taustoittaa ja yleistajuistaa tietoa (Järvi 

2014). Samalla ravitsemukseen, terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hakeminen 

Internetistä on yleistä. Lähes kolme neljästä 16–74 -vuotiaasta suomalaisesta haki 

terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa Internetistä vuonna 2014 (SVT 2014). 

 

Joukkoviestinnän välittämällä terveyttä ja sairautta koskevalla julkisuudella ja 

terveysjournalismilla (engl. ”medical journalism”, Torkkola 2008) on saavutettu 

tavoiteltuja vaikutuksia yleiseen mielipideilmastoon ja terveyspoliittisiin päätöksiin 

(Järvi 2011, 29). Mediassa on usein toistettu lihavuustutkimuksen valtavirran mukaisia 

näkökulmia. Terve ruumis puhuttelee 2010-luvun mediadiskurssissa (Setälä-Pynnönen 

2015). Lihavuus esitetään mediassa länsimaisten yhteiskuntien suurena terveydellisenä 

ja taloudellisena uhkana (Kyrölä 2010). Kyrölän (2010) mukaan nykykulttuurissa 

lihavuuden katsotaan ilmentävän kauneusihanteen vastakohtana henkistä ja moraalista 

rappeumaa - ruumiita arvotetaan ja tuomitaan painon mukaan. Tuoreessa 
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väitöstutkimuksessa nousi esiin, että journalismi ja mediapuhe välittävät mekanistista 

ihmiskuvaa ja suorituskeskeistä terveysajattelua (Setälä-Pynnönen 2015). Median tiede- 

ja terveysjutut ohjaavat lukijaa konkreettisiin suorituksiin ja yksilöllisiin, terveyttä 

edistäviin mittauksiin. Terveyttä tavoitellaan numeroilla, mittaustuloksilla, käskyillä ja 

kielloilla. Setälä-Pynnönen (2015) kaipaisikin median terveyspuheeseen nykyistä 

enemmän kokemusperäistä tietoa ja laajempaa terveyskäsitystä. 

 

Laihduttamiseen liittyvän tiedon jakajana Internet on tärkeä siksi, että laihduttajat 

hakevat sieltä keinoja (Donaghue & Allen 2015). On tutkittu, että verkon 

terveystiedosta suuri osa on joko puutteellista tai virheellistä (Metzger 2007). 

Luotettavaa tietoa on tarjolla esimerkiksi Käypä hoito -suositusten potilasversioissa, 

sairaanhoitopiirien verkkosivuilla ja asiantuntijavetoisissa verkkoportaaleissa (mm. 

Neuvokasperhe.fi). Silti moni terveydestään kiinnostunut ei löydä mediasta tieteeseen 

pohjaavaa tietoa (Drake 2009). 

 

Ulla Järvi (2011) jakaa terveysjournalismin kolmeen lajityyppiin:  

 

1. Asiantuntijuuteen sitoutuva tieteellinen terveysjournalismi. Esimerkiksi jutut uusista 

sairauksien hoitomenetelmistä perustavat faktansa ja kielensä tieteelliselle 

tutkimukselle. 

2. Inhimillinen terveysjournalismi. Esimerkiksi sairaustarinat kumpuavat 

individualismin arvoista tukeutuen pelon ja toivon retoriikkaan. 

3. Taloudellinen terveysjournalismi, joka suosii yhteisen uhan ja hyödyn retoriikkaa. 

Esimerkiksi terveydenhuollon yrityksiä koskevat jutut kuuluvat lajityyppinä 

taloudelliseen terveysjournalismiin. 

 

Terveysjournalismin paineita ovat kiire, moniosaamisen vaatimus, kaupallisuus ja 

lukijalähtöisyys (Järvi 2011). 

 

Terveysjournalismia ei tiettävästi ole tutkittu laihdutuksen näkökulmasta. 

Arkikokemukseni perusteella laihdutukseen liittyvässä viestinnässä korostuvat 

käytännölliset potilasohjeita sisältävät jutut. Tällaiset jutut voidaan sijoittaa edellä 
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mainitussa Järven kategoriassa inhimillisen terveysjournalismin lajityyppiin. Tyypillistä 

inhimillisessä terveysjournalismissa on, että tietyn tuotteen tai yksinkertaistetun 

ruokavalioon liittyvän vinkin luvataan auttavan painonpudotukseen (Järvi 2011). 

 

Tekemäni Google-haun (30.1.2016) perusteella esimerkiksi iltapäivälehden juttu 

”Taistele eroon vatsamakkaroista” tarjoaa seitsemän täsmävinkkiä, miten vyötärölle 

kertyneen rasvan sulattaminen on mahdollista (IL 19.9.2015). Toinen inhimillistä 

terveysjournalismia kuvaava käypä esimerkki ovat netin laihdutuspalveluiden, kuten 

Keventäjien tai Kiloklubin vinkkipankit. Yhä varsin harvoin laihdutusuutisoinnissa 

tuodaan esille sitä, miten käyttäytymistieteelliset seikat vaikuttavat syömiseen ja 

painoon tai sitä, että rajoittavaa ruokavaliota on vaikea noudattaa kauan. Poikkeuksiakin 

löytyy, mistä esimerkkinä tiedejuttu kansallisessa valtamediassa: Helsingin Sanomat 

haastatteli terveyspsykologeja siitä, miksi pysyvä laihtuminen on niin vaikeaa (HS 

7.9.2015). 

 

Terveysjournalismissa esiintyvistä puhetavoista on vielä vähän suomalaiseen kulttuuriin 

kiinnittyvää tutkimusta. Tutkimuksia julkaistaan kuitenkin koko ajan lisää. 

Potilastarinoiden on todettu eroavan sanoma- ja aikakauslehdissä. Esimerkiksi 

Aamulehden sairaalakuvissa potilaat on kuvattu yleensä nimettöminä, perheettöminä ja 

sukupuolettomia hoidon kohteina (Torkkola 2008). Järvi (2011) on tutkinut Hyvä 

Terveys -lehden kuvia ja tarinoita. Niissä potilaat kuvataan aktiivisina tekijöinä, jotka 

haluavat jakaa sairauden kokemustaan muiden kanssa. Karppauskeskustelulle Helsingin 

Sanomissa 2010–2012 on ominaista lehden toimituksen vahvat kannanotot ja 

kääntyminen lukijoihin päin maallikkojen kokemuksia korostamalla (Huovila 2014). 

Mediassa esiintyvien viihdejulkkisten, toimittajien ja asiantuntijoiden puheessa näkyy 

luonnontieteen vankka asema (Setälä-Pynnönen 2015). Elintapoja, itsen tarkkailua ja 

tarkkailtavaksi suostumista oikeutetaan mediassa mielikuvilla tieteestä. Helsingin 

Sanomien Läskikapinaa käsittelevien juttujen on todettu lähestyvän terveyttä kehon 

suorituskyvyn, fyysisten ja psyykkisten syysuhteiden sekä ruumiin terveyden ja 

biologisen sanaston avulla (Setälä-Pynnönen 2015). Osana Läskikapinaa lihavuus on 

suhteutettu uhan diskurssiin - ”läski” on jotain, mitä tarvitsee ”hoitaa” kuin sairautta 

(Järvi 2014, 10). 
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Otan työssäni huomioon, että joukkoviestintä on mukana luomassa laihduttamisesta 

puhumisen tapoja. Joukkoviestintä ohjaa terveysjutuissaan lukijaa konkreettisiin 

tekoihin, suorituksiin ja yksilöllisiin, terveyttä edistäviin mittauksiin. Sekä 

aikakauslehdet että sanomalehdet ovat alkaneet nostaa keskusteluun kokemuksia ja 

antaa lukijalle ratkaisuja arjen ongelmiin. Tässä tutkimuksessa lähtökohta on, että 

median eri muodoissa esiintyvä viestintäaineisto saattaa vaikuttaa merkityksiin, joita 

kokemusasiantuntijat verkkokeskustelussa rakentavat onnistuneesta laihduttamisesta. 

 

 

2.3 Asiantuntijuus ja painonpudotus 

 

Usein asiantuntijaksi määritellään henkilö, jolla on erityisesti teoreettiseen ja 

ammatilliseen tietoon pohjautuvaa asiantuntijuutta. Hän osaa soveltaa tietämystään ja 

käyttää sitä hyödyksi erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Auktoriteetiksi asiantuntija 

nousee saadessaan sosiaalista tunnustusta osaamisestaan. Asiantuntijuuden ajatellaan 

rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tietyssä kontekstissa. (Isopahkala-

Bouret 2008.) 

 

Perinteisesti terveyden edistämisen osapuolet on jaettu viestinnässä asiantuntijoiksi ja 

maallikoiksi. Ammattilainen on asiantuntija, joka kertoo ja tekee, maallikko ottaa 

viestejä vastaan (Torkkola 2008). Maallikolla on yksilöllisiä tarpeita. Ammattilaisella 

on valta päättää, miten niihin vastaa. 

 

Suomessa on tapahtunut kymmenessä vuodessa ”kokijoiden” vallankumous 

(Silfverberg 2015). Kokemusasiantuntijuudesta on alettu puhua ensimmäisenä 

potilasjärjestö-, vapaaehtois-, tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnan piirissä. 

Kokemusasiantuntijuus rakentuu kokemuksille omasta tai läheisen ongelmasta ja 

edellyttää omien kokemusten reflektointia sekä taitoa käyttää kokemuksia työvälineenä 

(Rissanen 2013). Kokemusasiantuntijoilla on sellaista tietoa, joka ammattilaisilta 

puuttuu. Käyttäjien omakohtaisen kokemuksen mukaan saaminen on olennaista 

palveluiden kehittämistyössä palvelujen vaikuttavuuden kannalta (Rissanen 2013). 
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Majapuro puhuu viestinnän alan väitöskirjassaan avoimesta asiantuntijuudesta: siinä 

terveyden edistämisen käytäntöön ja kokemukseen liittyvä hiljainen tieto eli 

maallikkoasiantuntemus ja tieteellinen tieto ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Internetistä kansalaisen itse löytämä terveystieto voi toimia vaikkapa lääkärin 

vastaanotolla saadun virallisen asiantuntijatiedon tukena. (Majapuro 2013.) 

 

Vaikka kokemusasiantuntija terminä kumpuaa vertaistukitoiminnan piiristä ja siis 

työhöni kontekstiin verrattuna hieman eri kontekstista, nimitän silti aineistoni puhujia 

kokemusasiantuntijoiksi. Työni puhujat jakavat kokemusperäistä laihduttamiseen 

liittyvää tietoa, vaikkei heillä välttämättä ole koulutuksen tuomaa teoriataustaa. 

Toisaalta työssäni yksittäisten ihmisten luomat keskusteluryhmät mahdollistavat tiedon 

vaihdon, sosiaalisen tuen ja henkilökohtaisen voimaantumisen (kts. myös luku 2.4). 

Lähtökohta tutkimuksessani on se, että yhteisön jäsenyydestä kumpuava 

voimaantuminen (engl. empowerment) voi tukea vuorovaikutuksellista asiantuntijuutta. 

 

Entä miten kokijoiden vallankumous on välittynyt terveysviestintään? Myös 

terveysviestintä tunnustaa maallikkoasiantuntijuuden lisääntyneen merkityksen. 

Aktiivinen osallistuminen ja dialogia korostava keskustelu on noussut haastamaan 

perinteistä ajatusta tieteen popularisoinnista maallikoiden valistamisena ja 

kouluttamisena (Väliverronen 2015). Laihduttamiseen ja ruokavalioon liittyvissä 

kysymyksissä yhteiskunta ei enää käskytä maallikkoa (Setälä-Pynnönen 2015). 

Terveellinen syöminen nousi suomalaisessa valtamediassa poikkeuksellisen suureksi 

puheenaiheeksi karppauskeskustelun myötä vuosina 2010 ja 2011. Sen jälkeen 

terveellistä syömistä on alettu määrittää mediassa yhä enemmän maallikkolähtöisesti ja 

haastaen perinteistä kansalaisten yläpuolelle asettuvaa asiantuntijuutta (Karvonen 2013, 

Huovila 2014). 

 

Uusi mediakerronta haastaa perinteisen asiantuntijan. On todettu, että verkon ja 

sosiaalisen median käytön myötä yleisö ei ole enää pelkkä mediasisältöjen 

vastaanottaja, vaan se voi myös osallistua sisällön tuotantoon ja jakeluun (Matikainen & 

Villi 2015). Sosiaalinen media tuo julki yksittäisten ihmisten kokemuksia ja tulkintoja 

terveysviestinnän hyvinvointisisällöistä (Järvi 2014). Nähdäkseni itseoppineet, 
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asiantuntijoiksi nimetyt maallikot ovat päässeet mediassa esille, koska he ymmärtävät 

tieteen asiantuntijoita paremmin mikä mediassa myy. Hätkähdyttävät ja ristiriitaiset 

terveysuutiset herättävät enemmän huomiota (Järvi 2014). Asiantuntijoiden 

peräänkuuluttamasta kohtuullisuudesta ja lautasmallin mukaan syömisestä on kenties 

haastava laatia vetäviä otsikoita. Esimerkiksi tekemäni Google-haun (16.2.2016) 

perusteella media ei kiinnostunut siitä, mitä uutta vuonna 2014 julkaistut uusimmat 

kansalliset ravitsemussuositukset antoivat kansalaisten painonhallinnan edistämiseksi. 

Toisaalta vuosituhannen vaihteessa julkaistut suomalaiset diabeteksen 

ehkäisytutkimuksen (DPS) tulokset osoittivat ensimmäistä kertaa maailmassa, että 

tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä ravinto- ja liikuntatottumuksia muuttamalla. 

Tutkimuksessa niillä ihmisillä, jotka tekivät maltillisia yleisten suositusten mukaisia 

ruokavaliomuutoksia ja lisäsivät liikuntaa jonkin verran, oli lähes 60 % pienempi riski 

sairastua diabetekseen verrattuna niihin ihmisiin, jotka jatkoivat aiemmilla 

elintapatottumuksilla (Laakso & Uusitupa 2012). Eniten käytetty hakukone Google ei 

löydä mitään median kirjoittamaa näistä lihavuuden hoitotutkimuksen kannalta 

merkittävistä, suuntaa näyttävistä tuloksista (Google-haku 18.9.2015). DPS-

tutkimuksen tulosten julkaisusta toki on jo aikaa. Internet on lyönyt läpi ja media 

digitalisoitunut vasta 2000-luvulla (Seppänen & Väliverronen 2013). Siten osa DPS:n 

saamasta medianäkyvyydestä voi todellisuudessa jäädä piiloon Googlelta. 

 

Verkossa tieteellä ei ole erikoisasemaa, vaan tieteen asiantuntijoiden rinnalla esiintyvät 

yhä samanarvoisempina sisällöntuottajina vaihtoehtoiset asiantuntijat (Isopahkala-

Bouret 2008). Asiantuntijuutta ei enää ratkaise pelkkä asema tiedeyhteisössä vaan myös 

kyky tuoda julki tutkimustaan ja osaamistaan (Järvi 2015). Virallisten tahojen lisäksi 

mediassa käytetään tietolähteinä yhä enemmän epävirallista materiaalia, kuten internetin 

keskustelupalstoja, kansalaislähteitä ja viranomaisten henkilökohtaisia mielipiteitä 

(Järvi 2011). Asiantuntijaksi voi profiloitua kuka vain jakamalla sosiaalisessa mediassa 

neuvojaan ja näkemyksiään. Esimerkiksi ravintoterapeutti-nimikettä käyttävät 

monenlaiset asiantuntijat, vaikka laillistettu ravitsemusterapeutti on saanut koulutuksen 

yliopistossa (Etelä-Suomen Sanomat, pääkirjoitus 5.8.2015). Myös bloggaajista on 

tullut asiantuntijoita: kirjoittajat kokevat blogin keinoksi tuoda esille omaa osaamista 

(Blogibarometri 2012). On todettu, että tietystä asiasta omien kokemustensa perusteella 
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tietävät ihmiset voivat toimia neuvoa antavan asiantuntijan roolissa erityisesti 

lähipiirissään (Jankko 2008). 

 

Asiantuntijaksi tituleerattu maallikko, tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntija, kohtaa 

haasteita terveysviestinnän kentällä. Medialukutaidot voivat olla koetuksella ja päätös 

siitä, ketä haastateltavaa kannattaa uskoa, jää lukijalle. Terveystiedon etsijän on 

katsottava alkuperäiset lähteet arvioidakseen, onko tutkimus pätevä. Eniten käytettynä 

hakukoneena Google määrää sen, mitä terveystietoa verkosta löydetään: eri tahot 

tekevät hakukoneoptimointia, jotta niiden verkkosivut nousisivat Google-hakuja 

tehdessä. Googlen tarjoamiin sivustoihin vaikuttaa myös tietoa etsivän hakuhistoria 

(Järvi 2014.) 

 

Tiedettä käytetään terveysviestinnässä vakuuttelun resurssina tavoitteena ideoiden 

myynti (Koskela 2013, Setälä-Pynnönen 2015). On havaittu, että laihdutuspalveluiden 

mainoksissa asiantuntijuus ja ammattilaisuus korostuvat palvelun toimivuuden 

vakuuttelijana: tietotaitoa tarjotaan maksua vastaan kuluttajalle, jolta sitä puuttuu 

(Koskela 2013). Mainoksissa asiantuntijan tietotaito osoitetaan nimikkeellä tai 

kuluttajalle luvataan ammattilaisen tukea ilman sen suurempaa perustelua sille, miten 

tuen antajan ammattitaito on kertynyt. Myös journalismin puhuttelu käyttää tiedettä 

vakuuttelun keinona markkinointiviestinnällisessä tarkoituksessa (Setälä-Pynnönen 

2015). Esimerkiksi Helsingin Sanomien Läskikapinassa (sis. 81 artikkelia vuodelta 

2007, tiedettä soveltava elintapajournalismi) tiede tuottaa ratkaisuja ongelmiin yhteisen 

kysymyksenasettelun (ylipaino kansantaloudellisena ongelmana) pohjalta, ja pyrkii 

siten käymään dialogia yhteiskunnan kanssa. Läskikapina tarjoaa lukijalle tietoa 

painonpudotusta edistävistä palveluista ja käytännöistä. Lukijan oletetaan vapaasti 

valitsevan tarjotusta tiedosta itselle hyödyllistä. Läskikapinan puhe rakentaa terveydestä 

ja hoikkuudesta kiinnostunutta, ostovoimaista yleisökäsitystä (Setälä-Pynnönen 2015). 

Huomaako lukija kuitenkaan aina terveysviestinnän markkinoinnillisia merkityksiä? 

 

 

2.4 Verkkokeskustelu puheareenana 
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Tutkimukseni puhujat ovat kokemusasiantuntijoita, jotka edistävät omaa terveyttään 

virtuaalisessa vuorovaikutteisessa viestintäympäristössä. Kokemusasiantuntija on 

aktiivinen osallistuja, joka pystyy ja kykenee vaikuttamaan oman elämänsä tapahtumiin. 

Se on mahdollista sosiaalisessa ympäristössä ja vuorovaikutuksessa. Vaikka tarkastelen 

pro gradu -tutkimuksessani puhetapoja, on silti kiinnostava pohtia voimaantumisen 

näkökulmaa. Voimaantuminen (engl. ”empowerment”) viittaa omien 

vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun lisääntymiseen (Siitonen 1999). Voimaantuminen 

on myös elämänhallinnan lisääntymistä. Esimerkki aineistostani: keskustelufoorumilla 

esitetystä kommentista puhujalle herännyt ajatus voi avaintekijänä motivoida hänet 

vakuuttumaan, että laihtuminen on myös omalla kohdalla mahdollinen ja toteutettavissa. 

Toisin sanoen tämän tutkimuksen lähtökohta on, että verkkokeskustelussa rakentuvat 

puhetavat voivat tuottaa ymmärrystä, joka edelleen voi auttaa voimaannuttamaan 

laihduttamisen kanssa painiskelevia. Voimaantuminen voi tukea edellisessä luvussa 

kuvattua vuorovaikutuksellista asiantuntijuutta.  

 

Keskustelupalsta palvelee käyttäjiään tarjoamalla välineen vertaistukitoiminnalle. 

Vertaistuella tarkoitetaan ryhmässä tai kahden kesken tapahtuvaa samanlaisista 

ongelmista tai elämäntilanteista kumpuavien kokemusten keskinäistä jakamista (Nylund 

2005). Keskeistä vertaistoiminnassa on vastavuoroisuuden lisäksi kokemustiedon 

hyödyntäminen. Ihmiset tuovat esille henkilökohtaisia asioitaan ja voivat kertoa 

seikoista, joista he eivät muuten puhuisi (Ho & Douglas 2008). Muita auttamalla auttaja 

voi vahvistaa ymmärrystä omista ongelmistaan. 

 

Virtuaalisen vertaistukitoiminnan erityispiirteitä ovat vapaus ajan ja paikan rajoitteista, 

mahdollisuus anonymiteettiin sekä vuorovaikutuksen kirjallinen luonne. Kyseessä on 

maantieteellisesti rajoittumaton yhteisö (Laaksonen ym. 2013). Yhteisöllisyyttä on 

havaittu ilmenevän etenkin niillä palstoilla, joissa kirjoittaja on rekisteröitynyt ja hänellä 

on nimimerkki (Valkendorff 2014). Nimimerkin suojissa omasta tilanteesta kertominen 

on helppoa. Myös tässä tutkielmassa keskustelijat kirjoittavat nimimerkin turvin. 

Verkossa tuotettu keskusteluryhmä on käsitteellisesti ja konkreettisesti tekstiä (Arpo 

2005). Käsitteitä ”puhetapa” ja ”keskustelu” pidetään kuitenkin soveltuvina 
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keskustelupalstojen analyysiin, koska keskusteluviestien lukemisen ja kirjoittamisen 

dynamiikka muistuttaa puheelle perustuvaa kommunikaatiota. 

 

Keskustelupalstoilla ei ole automaattisesti havaittavissa yhteisöllisiä piirteitä. 

Esimerkiksi keskustelussa voidaan nostaa esiin näkemyksiä ja käsityksiä ilman, että 

keskustelijalla on omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Keskustelupalstan käyttöön 

tutkimusaineistona liittyy myös tiettyjä rajoituksia, joista yleisimpinä pidetään tekstin 

tuottamisehtoja, kirjoittajien valikoitumista, provokatiivisia viestejä ja keksittyjä 

tarinoita. (Valkendorff 2014.) 

 

Painonhallintapalvelu rakentuu yhden brändin ympärille, joten siitä voidaan puhua 

brändiyhteisönä (Muniz & O’Guinn 2001). Brändiyhteisö on sosiaalinen kokonaisuus, 

jossa ihminen on vuorovaikutuksessa paitsi toisiin ihmisiin myös tiettyyn brändättyyn 

tuotteeseen tai palveluun. Tässä tutkielmassa keskustelupalstan kertomukset palvelua 

käyttäneiden ihmisten onnistuneista laihdutusprojekteista on rinnastettavissa 

tarinankerrontaan (engl. ”storytelling”). Tarinankerronta on yksi tiedon 

markkinointikeino, joka mahdollistaa brändiin liittyvän vaikuttamisen kuulijoiden 

mielipiteisiin, tunteisiin, tekoihin tai käyttäytymiseen (Kaufman 2003, 12). 

Tarinankerronnan yksi tärkeä tavoite on saada muut jakamaan tarina. Silloin se on 

koskettanut jollain tavalla. Tässä työssä tarinat voivat viestiä esimerkiksi laihduttamisen 

kautta saavutettua iloa sekä kilomäärän, jonka tarinankertoja on palvelua käyttämällä 

pudottanut. 

 

Verkkoympäristössä keskustelu on luonnollista ja hedelmällistä tutkimusaineistoa, sillä 

puhe on syntynyt ilman tutkijan vaikutusta (Coffey & Atkinson 1996). Internetin 

terveysviestintää tutkinut Merja Drake (2009) muistuttaa, että verkossa tietoa voivat 

tuottaa niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin potilaat tai heidän omaisensa - 

periaatteessa kuka tahansa. Kuitenkaan olennaista ei ole pohtia sitä, ketkä tekstien 

takana puhuvat, vaan tarkastella verkkokeskusteluaineistoa sellaisenaan kiinnostavana, 

sosiaalista todellisuutta aktiivisesti tuottavana puheena. 
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2.5 Diskurssianalyysi ja sen soveltaminen tässä tutkimuksessa 

 

Diskurssianalyysi on kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, 

jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, millaisia merkityksiä ihmiset tuottavat 

puheissaan tai kirjoituksissaan ja toisaalta millaisia kielellisiä keinoja käyttämällä he 

tuottavat merkityksiä (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 10). 

 

Tutkielmani lähtökohtana on ajatus todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. 

Diskurssit kuvaavat, miten sosiaalista todellisuutta rakennetaan sosiaalisissa 

käytännöissä (Potter & Weatherell 1987, 33; Potter 2004a; Potter 2004b). 

 

Sosiaalisia konstruktionisteja yhdistävät Vivien Burrin (1995) mukaan seuraavat 

perusoletukset: 

1. havaintomme eivät vain yksinkertaisesti kerro maailmasta, vaan maailmamme on 

sosiaalisesti luotu 

2. käsityksemme ovat historiamme ja kulttuurimme tuotteita, ja siksi relatiivisia eli 

suhteellisia. 

3. tutkimus kohdistuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen: tieto syntyy sosiaalisissa 

prosesseissa. "Totuus" on se, mikä vuorovaikutuksessa sellaiseksi tunnustetaan ja 

tunnistetaan, eikä se mikä oletetusti parhaiten vastaa ulkoista todellisuutta 

4. tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen. Sillä, mikä kulloinkin ymmärretään, 

määritellään ja hyväksytään totuudeksi, on monenlaisia seurauksia toiminnalle. 

 

Toisin sanoen diskursiivinen puhe ei kuvaa sellaisenaan todellisuutta, vaan sillä pyritään 

saamaan aikaan vaikutuksia. 

 

Sosiaalisen konstruktionismin perusoletuksia noudattavissa lähestymistavoissa metodi 

ja teoria kietoutuvat läheisesti yhteen. Se miten ja missä yhteydessä tieteellinen tieto 

rakennetaan, on olennainen ehto sille mitä tutkimuksessa saadaan selville. 

 

Tätä tutkimusta on eri diskurssianalyyttisista suuntauksista eniten ohjannut 

diskursiivinen psykologia, jonka keskeisimpiä edustajia ovat Jonathan Potter ja 

Margareth Wetherell (kts. katsaus: Seymour-Smith 2015). Näkökulmassa oleellista on 
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arjen vuorovaikutus - miten ihmiset siellä jäsentävät kielellisesti asioita rakentaakseen 

merkityksiä (Potter & Wetherell 1987, 146-155). 

 

Diskursiivinen psykologia on erityisen kiinnostunut eri asiayhteydessä ja eri 

tarkoitukseen käytetyistä ristiriitaisista puhetavoista. Oleellista on eritellä repertuaarien 

käytön toiminnallisuuksia ja seurauksia (Pynnönen 2013). Kielellisten strategioiden 

kuten torjunnan (disclaimer) tai ääritapausten maininnan (extreme case formulation) 

avulla puhuja pyrkii antamaan mahdollisimman hyvän vaikutelman itsestään (positive 

self-presentation) ja todistelemaan sanomaansa uskottavasti (Potter & Wetherell 1987, 

146-155). Myös tunneilmaisut nähdään sosiaalisina tekoina, joilla on vaikutuksia 

keskusteluympäristössään. Tunneilmaisuilla voidaan rakentaa omaa identiteettiä, 

syyttää toista, puolustautua, tai vaikkapa oikeuttaa omaa käytöstä. Toinen tapa määrittää 

toiminta, jossa pyritään vakuuttamaan kuulija puhujan tarjoaman todellisuuden version 

paremmuudesta, on puhua retoriikasta (Jokinen ym. 1999, 130-157). 

 

Diskursiivisen psykologian mukaan ihmisten uskotaan puheen virrassa ottavan käyttöön 

eri näkökulmia. Potter ja Wetherell nimittävät näitä merkitysten jäsennystapoja 

tulkintarepertuaareiksi (Potter & Wetherell 1987, 138). Tulkintarepertuaarit ovat 

kulttuurisesti jaettuja (Burr 2003, 60), vakiintuneita tapoja kuvata asioita (Potter & 

Wetherell, 1987). Ne ovat sisäisesti ristiriidattomia merkityssuhteiden kokonaisuuksia 

(Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993). Tulkintarepertuaarit avaavat uskomusten, 

asenteiden ja ominaisuuksien rakentamia ilmiöitä (Potter & Wetherell 1987). Koska 

verkkokeskustelupuheessa on kyse arkisen kielen käytön vaihtelevuudesta, käytän tässä 

työssä säännönmukaisesti tulkintarepertuaarin käsitettä. Tulkintarepertuaari sopii 

tutkimukseni tavoitteisiin ja luonteeseen diskurssin käsitettä paremmin. 

 

Puhetavan merkityspotentiaali muotoutuu diskurssien välisten neuvottelujen tuloksena 

ja diskurssien painoarvot punnitaan tilannekohtaisesti (Jokinen, Juhila & Suoninen 

1999). Repertuaarit voivat siis olla ristiriidassa suhteessa toisiinsa. Toisaalta samassa 

puheenvuorossa voi aktivoitua useita näkökulmia eli puhetavat voivat olla limittäisiä. 

Repertuaarit tulevat ymmärrettäviksi aina siinä kontekstissa, jossa niitä käytetään (Burr 
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2003, 66). Ymmärrän, että tulkintarepertuaarit rakentuvat kokemusasiantuntijoiden 

teksteissään käyttämistä puheen ilmenemismuodoista. 

 

Tutkijan pyrkimyksenä on erotella aineistosta millaisia merkitysrakenteita siinä 

käytetään, mihin tarkoitukseen ja millä seurauksin. Tärkeää ei ole saada selville mikä 

diskursseista on oikea tai kertoo totuuden. Sen sijaan tutkija on kiinnostuneempi tekstin 

sisällöstä kuin sen kirjoittajasta henkilönä (Suoninen 2000, 60). Omassa 

tutkimuksessani tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritän muodostaa yksittäisistä 

verkkokeskustelun teksteistä osoituksen myös ympäröivän kulttuurin merkityksistä. 

Merkityksenanto asioille tapahtuu tutkijan tekemän aktiivisen ja refleksiivisen tulkinnan 

kautta (Moilanen & Räihä 2010, 50–52). Autenttiset lainaukset rakentavat tulkinnan 

todistettavuutta (Eskola & Suoranta 2008, 194–196; Moilanen & Räihä 2010, 53, 57). 

 

Diskursiivinen tutkimus on tunnistanut, että laihduttamiseen, ruokavalioihin ja 

liikuntaan liittyvää moraalisuutta ja vastuullisuutta tuotetaan kollektiivisesti ja että ne 

ovat sidoksissa sosiaalisiin käytäntöihin. Esimerkiksi Wigginsin (2009) 

ryhmähaastatteluaineistossa painonpudottajat kiistävät puheessaan vastuunsa 

laihduttamisen epäonnistumisesta. Laihduttajat eivät myönnä toimineensa moitittavasti 

ja selittävät, että painonnousun syy on oman hallinnan ulkopuolella (Wiggins 2009.) 

 

Suomessa Piia Jallinojan tutkimusryhmä (2008) on kartoittanut laihduttamisessa 

onnistuneiden ja epäonnistuneiden ihmisten tuottamia elämäntapamuutokseen liittyviä 

puhetapoja. Haastattelujen perusteella selvisi, että laihdutetun painotuloksen ylläpidossa 

onnistuneiden ihmisten puheessa korostui ihmisen kyky hallita omaa elämää. 

Laihduttamistavoitteessa epäonnistuneiden kohdalla merkitsevää oli toivottomuuden 

tuntemus. He kokivat elämäntapamuutoksen todella hankalana asiana. Sekä 

epäonnistujien että onnistujien puheessa nousi esiin se, että elämäntapamuutos on 

kamppailua ulkoisia houkutuksia ja yksilön omia heikkouksia vastaan. (Jallinoja ym. 

2008.) 

 

Diskursiivista tutkimusta, jossa tutkimusympäristönä olisi verkko ja keskiössä 

laihduttamista ja siinä onnistumista koskevat puhetavat, ei parhaan tietoni mukaan tätä 
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tutkimusta ennen löydy. Verkkoympäristöön sijoittuvien, syömiseen liittyvien 

diskursiivisten tutkimusten perusteella ruokavalion noudattaminen on ennemmin 

yhteisöllisen toiminnan kuin yksilön saavutuksen ansiota (Veen ym. 2010, Cranwell & 

Seymour-Smith 2012). Cranwell ja Seymour-Smith (2012) ovat tutkineet, miten 

lihavuusleikatut puhuvat verkkokeskustelussa ruokahalusta ja laihduttamisesta. 

Cranwellin ja Seymour-Smithin analyysin perusteella oman ja toisten toiminnan 

tarkkailu sekä muilta verkkokeskustelijoilta saadut ohjeet auttavat laihduttamisessa ja 

lihavuusleikkauksen jälkeisen ruokavalion noudattamisessa. 

 

Keliakiaa sairastavien ja lihavuusleikattujen potilaiden verkkokeskustelupuheessa, joka 

liittyy uuteen ruokavalioon sopeutumiseen, on havaittu korostuvan ”toisen tarinan” 

(engl. ”second stories”, Arminen 2004) merkitys (Veen ym. 2010, Cranwell ja 

Seymour-Smith 2012). Toisen tarinalla tarkoitetaan sitä, että kun arkikeskustelussa 

puhuja kertoo huolia, kuulija ilmaisee hänelle ymmärtävänsä mistä tämä puhuu 

(Arminen 2004). Kuulija voi osoittaa myötätuntoa ja samanmielisyyttä kertomalla 

omista vastaavista kokemuksistaan, jolloin hän muodostaa kuullusta huolenkerronnasta 

”toisen tarinan”. Kokemuksen ei tarvitse olla samanlainen alkuperäisen kanssa, vaan 

kokemusten samanlaisuus tulee näkyväksi vuorovaikutuksessa juuri ”toisen tarinan” 

kertomisen kautta. Veenin tutkimusryhmä (2010) on tulkinnut verkkokeskustelun 

kontekstissa, miten keliaakikot merkityksellistävät gluteenin syömisen riskiä. Heidän 

tutkimuksessaan kuulijat saivat toisen tarinoiden ansiosta keskustelun avaajan 

vakuuttumaan siitä, että erityisruokavaliosta on todella tarpeen huolehtia vaikka 

keskustelija olikin kyllästynyt ruokavalion rajoittavuudesta kumpuaviin huonoihin 

tunnekokemuksiin. Huonoja tunnekokemuksista - lipsahduksia - normalisoitiin (Veen 

ym. 2010). Toisen tarinoita käytetään normalisoimaan ryhmän näkemys ja korjaamaan 

yksittäisiä poikkeustapauksia (Veen ym. 2010, Cranwell & Seymour-Smith 2012). 

 

Keskustelupalsta on valmista tekstiä, joka edustaa tutkimusanalyysin materiaalina niin 

sanottua luonnollista aineistoa (engl. ”naturalistic data” tai ”naturally occuring data”, 

Potter 2004a). Sen kautta aineiston sävyt ja merkitykset tulevat esille rikkaampana kuin 

ei-luonnollisia aineistoja käytettäessä (Seymour-Smith 2015). Haastatteluaineistoon 

verrattuna luonnollista aineistoa tutkimalla on mahdollista kuvata sellaisia yksilöiden 
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tuottamia merkityksiä, joita he tuottavat myös tosielämän arjessa (Potter & Wiggins 

2007, 78–79). Arkitietoa eli sitä mitä ihmiset pitävät totena on tärkeä tutkia, koska 

todellisuutta ylläpidetään arkitiedon mukaisilla toiminnoilla (Berger & Luckmann 2009, 

25). Luonnollinen aineisto myös on vähemmän altis tutkijan vaikutukselle (Seymour-

Smith 2015). Tässä tutkimuksessa arkitietoa kuvaavat keskustelupalstan tekstit nähdään 

sosiaalisen käytännön paikkana, jossa toisinnetaan ja vahvistetaan laihduttamisessa 

onnistumisesta rakentuvia puhetapoja, kun taas toisista käytännöistä luovutaan. 

 

 

3 EMPIIRINEN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Laihduttamisessa onnistuneiden ihmisten puhe on arvokasta kokemusasiantuntijuuden 

kuvaamisen ja ymmärtämisen sekä terveysviestinnän kehittämisen kannalta. Tätä 

näkökulmaa ei ole juurikaan hyödynnetty lihavuustutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, mitä onnistuminen merkitsee verkossa 

keskusteleville laihduttajille. Kysyn: 

1) miten tiede ja asiantuntijuus näkyvät onnistumiseen liittyvissä puhetavoissa? 

2) miten puhujat toisintavat ja muokkaavat yhteiskunnallista syömispuhetta, joka 

keskittyy lihavuudesta eroon pääsemiseen? 

 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Pro gradu -tutkimukseni aineisto on peräisin Suomen Akatemian rahoittamasta 

Kuluttajatutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisestä tutkimushankkeesta ”FAT. Ravinnon rasva ja 

lihavuus. Terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen (2011-

2015)”. 
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Sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja ja menetelmiä hyödyntävä konsortio koostuu 

neljästä osahankkeesta, jotka pohtivat lihavuuteen ja rasvankäyttöön liittyviä ihanteita ja 

käytänteitä nyky-Suomessa. Osatutkimukset tarkastelevat rasvan ja hiilihydraattien 

valintaa 1970-luvulta alkaen, julkisia keskusteluja terveellisestä syömisestä, 

keskusteluja ja kokemuksia lihavuudesta ja lihavista ruumiista sekä arjen 

painonhallintaa. 

 

Maisterintutkielmani liittyy osatutkimukseen, jossa on tarkasteltu arjen painonhallintaa. 

Aineisto on peräisin keskustelupalstalta, joka toimii painonhallintapalvelun yhteydessä. 

Tutkimuksen kohteena on Sanoma Median ilmainen palvelu Kiloklubi.fi. Se on Suomen 

suurin painonhallintapalvelu 200 000 hengen jäsenmäärällä. Kyseessä on digitaalinen 

palvelu, joka lupaa: ”Laihdut terveellisesti ruoan laatua parantamalla. Ruokapäiväkirjan 

pitäminen tutkitusti tuplaa onnistumismahdollisuutesi. Aktiivinen yhteisö tukee sinua 

tavoitteessasi” (Kiloklubi.fi 21.9.2015). 

 

Tyypillisesti painonhallintapalveluihin pyritään markkinoinnin kautta yhdistämään 

hoikkuuteen yleisestikin yhdistettyjä positiivisia mielleyhtymiä (Rope 2000). Internetin 

painonhallintapalveluiden käyttäjiä haastattelemalla on saatu selville, että käyttäjiä 

yhdistää toive siitä, että ruokapäiväkirjan opit vähitellen rutinoituvat. (Niva 2015). Niva 

on haastatellut eri-ikäisiä Kiloklubin ja Keventäjien palveluita käyttäviä naisia, jotka 

halusivat laihtua vähintään viisi kiloa. Niva (2015) toteaa käyttäjien tavoittelevan 

kontrolloinnilla ravitsemuksellisesti oikeaoppisella tavalla laihtumista eli siten kuin 

ohjelma hyvää ravitsemusta määrittelee. Käyttäjät ovat toivoneet palveluiden käytön 

johtavan uudenlaisten elintapojen sisäistämiseen niin, että jatkuva monitorointi ja 

kontrollointi – ja siten myös palveluiden käyttö – olisi tarpeetonta (Niva 2015). 

 

Palvelussa seurataan syömistä ja liikkumista ruoka- ja liikuntapäiväkirja-osiossa. 

Päiväkirjaan käyttäjä tallettaa yksityiskohtaisesti kaiken syödyn ruuan päivittäin. Sitten 

päiväkirja antaa palautteena käyttäjälle tiedon syödystä energiamäärästä ja ruokavalion 

ravinteikkuudesta. Mittaustulokset auttavat seuraamaan kehollisia muutoksia. 

Laihduttamisen edistymistä voi seurata aikajanalla. Ruokapäiväkirja pakottaa käyttäjän 

tarkkailuun: hän joutuu jatkuvasti pohtimaan, kuinka paljon syödä ja mitä syödä, 
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suunnittelemaan päivän aterioita sekä arvioimaan syötyjä määriä ja ruokavalion laatua. 

Päiväkirja tekee tietoiseksi kaloreista ja ravintoaineista sekä niiden suhteesta yleisiin 

ravitsemussuosituksiin. Palvelun asiantuntija-artikkelit ja keskusteluryhmät antavat 

käyttäjälle tietoa ja motivaatiota. Ruokareseptit puolestaan tarjoavat arkea helpottavia 

ohjeita. 

 

Tutkimukseni aineisto on peräisin palvelun keskusteluryhmistä. Erillisiä 

keskusteluteemoja foorumilla ovat esimerkiksi laihduttaminen ja elämäntapojen 

muuttaminen yleisesti, painonhallitsijan terveys ja sairaudet, onnistumistarinat sekä 

liikkuminen ja energian kulutus. 

 

Oman työni aineisto on osa onnistumistarinoiden teemakokonaisuutta. 

Onnistumistarinat sisältävät palvelukuvauksen mukaan ”rohkaisevaa keskustelua 

onnistuneista elämänmuutoksista”. Kaikkiaan 51 viestiketjua käsittävän 

onnistumistarinakokonaisuuden keskusteluteemoja ovat muun muassa onnistumisesta 

palkitseminen, motivaatio ja lipsahdusten käsittely. Esimerkiksi otsikolla ”Mikä 

palkinto odottaa kun tavoiteltu paino on saavutettu??” käsitellään sitä, miten 

keskustelijat palkitsevat itseään kun ovat saavuttaneet asetetun painotavoitteen. 

Keskustelu otsikolla ”Motivoivat kommentit” puolestaan pureutuu teemaan millaiset 

muilta saadut kommentit motivoivat jatkamaan laihduttamista. ”Kuinka kauan olet 

pysynyt tavoitepainossa, ja miten?” otsikolla jaetaan positiivisia kokemuksia siitä, 

miten lihomisen estäminen on mahdollista. Keskusteluketju rakentuu siten, että puhujat 

kommentoivat toistensa puheita erillisissä vastaus- ja kommenttiteksteissä ja 

suhteuttamalla kokemuksiaan foorumilla käytyyn keskusteluun. Viestiketjuissa on 

aktiivisuutta vuodesta 2007 lähtien, ja onnistumistarinoita jaetaan foorumilla tälläkin 

hetkellä. 

 

Olen valinnut onnistumistarinoista työhöni ne viestiketjut, jotka otsikon perusteella 

käsittelevät kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen kilon laihduttamisessa 

onnistumista. Kyseessä ovat keskustelut otsikolla ”-20kg” ja ”-30kg”. Aineistoni 

keskustelut ovat riittävän pitkiä, mikä mahdollistaa tiedonrakentamisprosessin 
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syntymisen. Kaksikymmentä kiloa pudottaneiden viestiketju käsittää 156 tekstiä ja 

kolmekymmentä kiloa pudottaneiden ketju 100 tekstiä vuosilta 2010-2014. 

 

Juuri nämä viestiketjut olen valinnut, koska kehonkuvallisesti kahdenkymmenen ja 

kolmenkymmenen kilon painonpudotus on iso muutos. Lisäksi ison kilomäärän 

painonpudotus vaatii pidemmän projektin harjoitella ja toistaa uusia elämäntapoja. 

Monesta puheenvuorosta käy ilmi keskustelijan lähtöpaino, painonpudotuksen (20 tai 

30 kg) jälkeinen paino ja tavoitepaino. Näistä tekemieni laskelmien mukaan 20–30 

kilon laihdutus on tarkoittanut monella keskustelijalla noin 20–25 % painonpudotusta 

lähtöpainosta. Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksen (2013) mukaan jo 5–10 

% pysyvä painonlasku olisi terveyden kannalta riittävä. Tekstien perusteella 

kahdenkymmenen kilon pudotukseen on mennyt aikaa kuudesta kuukaudesta neljään 

vuoteen. Kolmekymmentä kilon pudotus on vaatinut kahdeksan kuukautta - hieman yli 

vuoden. On kiinnostava nähdä, mitä samaa ja mitä eroavaisuuksia kaksikymmentä ja 

kolmenkymmentä kiloa pudottaneiden ihmisten puhetavoissa löytyy. Vuosirajauksen 

olen tehnyt sen perusteella, että ruokakeskustelu on noussut suomalaisessa mediassa 

suosituksi teemaksi erityisesti vuosien 2010–2011 karppauskeskustelusta lähtien. 

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytetyt tekstit ovat syntyneet ennen tutkimuksen 

aloittamista. Aineisto on siis syntynyt täysin tutkimuksesta tai tutkijasta riippumatta. 

Varmuudella en tiedä puhujista mitään, esimerkiksi heidän sukupuoltaan. Yhteisen 

ongelman tai elämäntilanteen jakavat ihmiset tukevat toisiaan tasavertaisesti ja 

vastavuoroisesti (Nylund 2005). Tutkimuksessani voin puhua verkossa keskustelevasta 

vertaistukiryhmästä, sillä sen jäsenyys rakentuu yhteisen aihepiirin ja tavoitteen 

ympärille: puhuja on onnistunut laihtumaan, hänellä on tavoite laihtua tai hän on 

kiinnostunut laihduttamisesta. Keskustelijoilla oli samansuuntaiset odotukset ja 

tavoitteet keskustelun sisällöstä, mistä osaltaan jo viestiketjun otsikko kertoo. Puhujat 

olivat osallistuneet keskusteluun pitkän, jopa vuosia kestävän ajanjakson aikana. 

Yhteisöllisyyttä ilmennettiin tunteilla, kuten kannustuksella ja myötätunnolla. Palstalla 

oli siis havaittavissa yhteisöllisiä piirteitä. 
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3.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Keskustelut foorumilta on kopioitu tekstitiedostoksi. Aineisto on siistitty muotoon, joka 

käsittää vain viestien sisällöt. Lainaukset esitetään sellaisina, kuin ne ovat palstalla eli 

en ole korjannut kirjoitusvirheitä tai -asua. 

 

Aloin tehdä analyysiä lukemalla tekstit läpi useita kertoja saadakseni alustavan 

kokonaiskuvan aineistostani. Olen palannut aineistoon moneen otteeseen 

tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

 

Olen analysoinut kunkin tekstin erikseen aineistolähtöisesti pakottamatta tekstejä 

valmiiseen malliin. Jäsentääkseni 256 yksilöllisen tekstin muodostaman aineiston 

näkökulmia laadin teemoittelurungon, jonka avulla tulkitsin tekstit diskursiivisesti. 

Koko prosessin ajan olen tutustunut diskursiiviseen tutkimuskirjallisuuteen, joka 

käsittelee lihavuutta ja laihduttamista. Kirjallisuuden avulla tulkitsin teksteissä 

esiintyviä laihduttamisessa onnistumisen saamia merkityksiä ja määrittelytapoja. 

Asiantuntijuuteen ja laihduttamiseen liittyvän terveysjournalismin seuraaminen auttoi 

peilaamaan tutkimukseni tuloksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

 

Keskustelut ovat avoimia erilaisille tulkinnoille. Esitetyt tulkinnat ovat minun omiani 

rakennettuna monista teksteistä, ei kenestäkään yksilönä. Pyrin ottamaan 

vuorovaikutuksellisuuden huomioon aineistoa analysoidessani. Olen kiinnittänyt 

huomiota aineiston poikkeuksiin, solmukohtiin ja usein toistuviin ilmiöihin. Samasta 

asiasta saatettiin puhua käyttäen eri puhetapoja. Otin myös huomioon sen kontekstin, 

jossa yksittäinen tekstikatkelma esiintyy, eli mistä ennen sitä on puhuttu ja millaista 

asiaa puhuja on kommentoinut. 

 

Hahmotan tulkintarepertuaarit niin, että ne ovat olemassa passiivisina, kunnes 

kielenkäyttäjä alkaa aktivoida niitä. Kaikista olemassa olevista ja mahdollisista 

puhetavoista aktivoituu tämän tutkimuksen aineistossa vain osa. Kuitenkin voinen 

sanoa, että aineistossani aktivoituvat ne laihduttamisessa onnistumiseen liittyvät 
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tulkintarepertuaarit, jotka aktivoituvat laajemminkin painonpudottajien 

onnistumispuheessa 2010-luvun alkupuolella.  

 

Teknisesti suorissa sitaateissa käytän seuraavia lainaamisen periaatteita. Lainaukset on 

sisennetty vasemmasta reunasta ja kirjoitettu pienemmällä kirjasinkoolla. Sisentäminen 

osoittaa, että kyseessä on suora lainaus, eikä siksi lainausmerkkejä tarvita. Poisjätöt tai 

kesken jääneet ajatukset on merkitty kahdella peräkkäisellä ajatusviivalla (- -). 

Yksittäiset aineistosta poimitut sanat tai ilmaukset on esitetty tekstin lomassa sulkujen 

sisällä ja kursivoituna. Itse tekemäni selventävät lisäykset otteisiin olen merkinnyt 

tuplasulkuihin (( )). 

 

 

3.4 Eettisiä näkökohtia 

 

Verkon ja sosiaalisen median tutkimusten aineistoon liittyvät eettiset ohjeet ovat osin 

vakiintumattomia ja jossakin määrin tapauskohtaisia (Turtiainen & Östman 2013). Siksi 

pääosin yleiset tutkimuseettiset säädökset ohjaavat eettistä pohdintaani (AOIR 2012). 

 

Erityistä huomiota olen kiinnittänyt verkkokeskusteluun osallistujien tunnistettavuuteen 

ja anonymiteettiin (Kuula 2006, 192). Teksteistä ei yleensä käy ilmi kirjoittajan ikää tai 

sukupuolta. Ihmiset ovat tuottaneet onnistumistarinoita pelkällä foorumiprofiililla eli 

nimimerkin suojin. Tekstilainauksista ei käsitykseni mukaan voi tunnistaa ketään 

yksittäistä puhujaa. Päätös jättää nimimerkit pois tekstilainauksista on harkittu valinta, 

mutta sekään ei tarkoita, etteikö joku voisi tunnistaa yksittäistä henkilöä tekstin takaa. 

 

Kyseessä on vapaasti saatava internetaineisto, vaikkakin keskustelijaksi tarvitsee 

rekisteröityä. Näin olleen tekstejä on mahdollista käyttää kuten mitä tahansa muuta 

julkista materiaalia (Turtiainen & Östman 2013). 

 

 

3.5. Tulosten luotettavuus 
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Tutkimuksen tulosten luotettavuutta lisää aikaisempiin tutkimuksiin vertaaminen 

(Juhilan & Suoninen 1999, 234). Näin liitän tutkimustulokseni osaksi laajempaa 

tieteellistä kontekstia. Raportoin analyysin vaiheet läpinäkyvästi. Näin osoitan aineiston 

ja tulosten yhteyden. Esitän analyysissäni kohtalaisen paljon aineistoesimerkkejä. 

Teoria ja tulkinta on raportoitu selkeästi erilleen suorista lainauksista. Näin tutkimuksen 

lukijat voivat itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja tulkintojen 

paikkansapitävyyttä. Aineistossa aktivoituvien tulkintarepertuaarien nimeäminen on 

tarkasta kielellisestä analyysistä huolimatta aina tutkijan tekemää tulkintaa (Jokinen ym. 

1999). Diskurssianalyyttisen menetelmän käyttö edellytti jatkuvaa reflektointia. Yritin 

olla tekemättä liian pitkälle meneviä päätelmiä ja analysoimatta asioita, joita ei 

menetelmän puitteissa ole mahdollista analysoida aineistosta. 

 

 

4 ONNISTUMINEN VERKKOKESKUSTELUN LAIHDUTUSPUHEESSA 

 

Aineiston ensimmäisten lukukertojen aikana silmiinpistävää oli se, että laihduttamisessa 

onnistumista määrittää pitkälti määrällisen suorituksen saavutuksesta innostuminen. 

Muita onnistumisesta puhumisen tapoja näyttivät olevan kehon- ja elämänhallinta sekä 

onnistumisen merkityksellistäminen vahvana tunnereaktiona. Nämä olivat kuitenkin 

vain yksittäisiä havaintoja. Puhetapojen kokonaisvaltaisen hahmottamisen tueksi 

tarvitsin systemaattisen tavan kaikkien tekstien läpikäymiseksi.  

 

Aiemmin kuvatun tulkintarepertuaarien erittelyprosessin (luku 3.3) lopputulemana 

onnistumiskeskustelu jäsentyy neljän tulkintarepertuaarin ympärille. 

Tulkintarepertuaareissa muodostamissani kuvauksissa onnistuminen liitetään 

suoritukseen, kontrolliin, reflektioon sekä vartaloon. Kuvaan seuraavaksi pääpiirteet 

kunkin tulkintarepertuaarin tunnuspiirteistä ja jatkan kuvausta tarkemmin seuraavassa 

luvussa. Tunnuspiirre tarkoittaa sitä, miten puhuja kokemusasiantuntijana pohtii tai 

perustelee laihduttamisessa onnistumista. 

 

Suoritusrepertuaarissa onnistuminen on laihtumisen määrällistä mittaamista ja 

laihtumisessa etenemisen raportointia. Onnistumisen ratkaisee mitattavissa oleva tulos 
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eli kuinka paljon muutosta on määrällisesti tullut. Suoritusrepertuaari korostuu 

vallitsevana sekä kaksikymmentä että kolmekymmentä kiloa laihtuneiden puheessa. 

Mitattavissa olevan tuloksen saavuttaminen mahdollistaa ryhmään pääsyn. 

Terveydenhuolto määrittelee pitkälti sen, mikä lukema puheessa määritellään 

onnistumiseksi. Tiede tarjoaa puheessa keinoja päästä lukemaan. Puheessa Kiloklubia 

hyödynnetään, jotta energiansaanti olisi sopivalla tasolla painon putoamiseksi. 

Keinoista puhuttaessa sekä myötäillään että haastetaan virallista terveyskeskustelun 

näkemystä. 

 

Kontrollirepertuaari aktivoituu etenkin kaksikymmentä kiloa laihduttaneiden puheessa. 

Puheessa merkittävää on onnistumisen kuvaus kurinalaisuuden noudattamisena. 

Syömisen kontrollointi mahdollistaa elämänhallintaa. Hallinta kuvataan 

henkilökohtaisena taisteluna painolukemaa vastaan. Puheessa Kiloklubi mahdollistaa 

huomion kiinnittämisen syömisiin. Kontrollirepertuaarissa tulee esiin toimijuutta 

häivyttäviä rakenteita. Puhekielisellä me-passiivilla laajennetaan puhetta koko ryhmää 

koskevaksi, ja huomiota viedään puheessa tekemisen kohteeseen eli tässä syömisen 

kontrollointiin ja nälän kanssa ”kärvistelyyn”. 

 

Reflektiorepertuaari aktivoituu etenkin kolmekymmentä kiloa laihduttaneiden puheessa. 

Reflektiorepertuaarissa onnistumisen merkityksiä rakennetaan omien opittujen 

kokemusten perusteella. Puheessa tuotetaan näkemystä, että aiemmat 

laihduttamiskokemukset muokkautuvat oppimisen myötä. Onnistuminen on vaiheittain 

etenevä prosessi.  Ammattilaisilta haetaan vahvistusta omaan kokemukseen. Puheessa 

tuotetaan näkemystä, jonka mukaan laihduttaja voi oppimalla vahvistaa omaa 

asiantuntijuuttaan. Puheen tyyli on pohtivaa. Reflektiorepertuaari rakentaa puhujista 

aktiivisia toimijoita. Tässä repertuaarissa ilmenee kriittistä suhtautumista vallitsevaan 

suoritusrepertuaariin. 

 

Vartalorepertuaarissa laihduttaminen rakentuu välineeksi saada tietynlainen 

kehonmuoto. Ylimääräisen rasvakudoksen ympärillä leijuu kriittinen ilmapiiri. Tässä 

kohtaa vartalorepertuaarissa tuotetaan näkemystä, joka toisintaa yhteiskunnallista 

vartaloihannekeskustelua. Puheessa onnistuminen merkityksellistetään 
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henkilökohtaisena taisteluvoittona ”läskiä” vastaan. Laihduttamisen myöhemmässä 

vaiheessa puheessa tuodaan esiin pelkoa peiliin katsomisesta ja halua piilotella omaa 

kehoa. Puheessa on viitteitä siitä, että kehon muokkaus parantaa tunnetta omasta itsestä. 

 

Vain muutamassa kohtaa puheessa on haluttu olla paremmuudentuntoisia itse tehdyistä 

valinnoista. Yleensä kanssakeskustelijan elämäntapojen haitoista ei saarnata. 

Aineistossa kerrotaan ja jaetaan kokemuksia, tunteita ja ajatuksia; suunnitellaan 

toimintaa ja tulevaisuutta sekä peilataan omaa toimintaa ja ajattelua 

kanssakeskustelijoiden kommentteihin. Kielen käyttö on pääosin kuvailevaa ja 

kertovaa, mutta reflektiorepertuaarissa myös pohdiskelevaa. 

 

Keskustelu kaikkineen on tunnepitoista. Tämän perusteella puhujat käyvät ja ovat 

käyneet laihdutusprojektin aikana läpi monenlaista. Lähes joka tekstissä käy ilmi 

onnistuneen laihtumistuloksen aikaansaama yleensä positiivinen tunnemerkitys, kuten 

ilo, onnen tunne, aiempaa parempi olo tai mielihyvä. Usein puhujaprofiilissa tuodaan 

esiin oma henkilökohtainen kannustuslause, esimerkiksi Huomenna on jälleen uusi 

päivä, tulevaisuus tulee, vain sinä voit päättää mihin se menee. Moni julkaisee 

puhujaprofiilissaan omaa laihdutusprojektin etenemistä kuvaavan aikajanan. 

 

Merkillepantavaa on, että sama keskustelija ottaa käyttöön eri repertuaareja eri 

tilanteissa. Esimerkiksi kesän ajaksi voitiin luopua syömisen kontrolloinnista ja 

kontrollin sijaan luottaa omaan kokemukseen (tällöin aktiivisena reflektiorepertuaari), 

mutta syksyn saapuessa onnistumisen nähtiin vaativan jälleen kieltäytymistä 

houkutuksista, mikä ilmentää uudelleen aktivoituvaa kontrollirepertuaaria. Ennen 

tavoitelukemaan pääsyä puhujan huomio saattoi olla yksinomaan pudonneiden kilojen 

määrässä, mikä ilmentää suoritusrepertuaarin aktivoitumista. Tavoitelukeman 

saavuttamisen jälkeen puheessa pohditaan reflektiorepertuaaria ilmentäen, että 

pikadieetit eivät toimi, vaan omasta kokemuksesta oppineena kannattavaksi on havaittu 

syömisen tapa ”kohtuudella kaikkea”. 

 

Lukemiin ulkoistuvaa suorituspuhetta lukuun ottamatta muut repertuaarit kiinnittyvät 

vahvasti omiin tuntemuksiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. Silti olen tehnyt tulkinnat 
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puhetapoina laihduttamisesta, enkä tulkinnut kokemuksia. Vaikka tietyt tekstilainaukset 

on esitetty tietyn repertuaarin alla, niistä voi huomata myös muiden repertuaarien 

piirteitä. Tämä osoittaa repertuaarien limittäisyyttä ja päällekkäisyyttä. 

 

 

4.1 Suoritusrepertuaari 

 

Suoritusrepertuaarissa onnistuminen on laihtumisen määrällistä mittaamista ja 

laihtumisessa etenemisen raportointia. Onnistumisen ratkaisee mitattavissa oleva tulos 

eli kuinka paljon muutosta on määrällisesti tullut. Suoritus siis määrää onnistumista. 

Suoritusrepertuaari korostuu valtaosassa tekstejä. 

 

Seuraavassa katkelmassa (1) näkyy hyvin suorituspuheessa tuotettu näkemys, jonka 

mukaan onnistumisen ratkaisee mitattavissa oleva tulos eli kuinka paljon muutosta on 

määrällisesti tullut. Puheessa korostuu usko vaa´an viisarin tai mittanauhan osoittamaan 

lukemaan. Mittaustuloksen perusteella voidaan päättää, onko tavoite saavutettu vai ei.  

 

(1) Jippii -20kg!!!! 132kg:sta alotettiin ja aamulla näytti 111.9kg vielä on jälellä 

22kg mutta pikkuhiljaa kohta koittaa armeija nii eiköhän sieläkin lähde painoa 

pois... noin 180päivää laihutettu eli noin 100g lähteny päivässä pois.... vyötärö 

kaventunu 16cm ja reidet 3cm 

 

Puheelle ominaista on kronologinen aikakäsitys. Suoritusrepertuaarissa keskitytään 

tarkkaan laihduttamisen etenemisen raportointiin ja seurantaan. Puheessa puhuja on 

enimmäkseen aktiivinen toimija. Puheessa keskitytään kertomaan mitä on tapahtunut 

liittyen laihduttamisen määrään ja kestoon.  

 

Seuraavissa aineisto-otteissa (2a-2b) tulee esiin puheen tyypillinen tapa kuvata 

onnistumista urakkana, suorituksena tai saavutuksena. Suoritusrepertuaarissa korostuu, 

miltä mittaamalla havainnoitavissa olevan tuloksen saavuttaminen tai ihannelukemaan 

pääsy tuntuu. 

 



32 

 

  

(2a) Laskeskelin tuossa, että olen pudottanut nyt 19,6 % painostani ja se on muuten 

jo hurja juttu! Vielä on jäljellä… 

 

(2b) - - Enää reilu 10kg matkaa ja sitten ollaan siinä mistä on haaveiltu viimeiset 

puoli vuotta silmät kiiluen! Hui, alkaa jo ihan jännittää 

 

Määrällinen tulos kerää monessa kohtaa muilta keskustelijoilta kehuja. Painolukema, 

BMI eli painoindeksi, tavoitepaino tai kaventuneet sentit vyötäröllä saavat 

kanssakeskustelijat onnittelemaan ja osoittamaan voimakkaita positiivisia 

tunnereaktioita (mahdoton onkin mahdollista, upeaa, mahtavaa, hienoa). 

 

Omaa painotavoitetta merkityksellistetään terveydenhuollon määrittelemän 

normaalipainon luokittelun tai puhujan itse määrittelemän tavoitelukeman mukaan. 

Näytteessä (3a) tulee esiin, miten omaa kehoa verrataan terveydenhuollon 

painoindeksiin pohjaavaan normaalipainon (painoindeksi alle 25) luokitteluun. Omalla 

tavoitepainolla tavoitellaan hoikkuutta. Puheessa tarkastellaan saavutusta hieman 

etäämmältä (tiputellaan, tähdätään). Puhuja silti säilyttää roolinsa aktiivisena toimijana. 

Toimijaa ei ilmaista suoraan, mutta kontekstista voi päätellä, että puhuja tarkoittaa 

itseään. Ote (3b) osoittaa, miten tavoitepaino suhteutuu ihanteena pidettyyn 

ulkonäköön. Se, mistä normaalipaino, tavoitepaino ja tavoittelemisen arvoisena pidetty 

ulkonäkö ovat tulleet ihanteiksi, ei käy ilmi teksteistä. Median tai tieteen 

asiantuntijoiden kuuntelu ei välity puheessa. 

 

(3a) Täälä yksi onnellinen -20,1kg tiputtanut!! Tänään aamulla vaaka näytti 70,0kg 

eli aika kivasti on lähtenyt. Aloitin tämän urakan marraskuussa ja nyt on BMI 23,7 

kun aloitusBMI oli 30,5. Nyt siis normaalipainon puolella tiputellaan painoa ja 

tähdätään tuohon 60kg.. - - 

 

(3b) Edelleen olen kyllä sitä mieltä että meinaan vajaan kympin laihtua. Harkitaan 

uudestaan jos alan näyttämään Matti-Esko Hytöseltä 
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Tärkeä osa suoritusrepertuaaria on keskustelu laihdutuskeinoista. Ne toimivat puhujille 

mittaustuloksen saavuttamisen mahdollistajana. Laihdutusruokavalion sisällöstä 

puhuttaessa myötäillään monilta osin asiantuntijoiden suosituksia. Esimerkissä (4) 

mitattavissa olevan tavoitteen saavuttamisen on mahdollistanut Kiloklubin 

ruokavaliomalli, joka perustuu suurilta osin ravitsemustieteen suosituksiin. Kiloklubin 

pallura-ruokavaliota noudattaessa on vain tarvinnut seurata asiantuntijoiden laatimaa 

ohjeistusta, ja laihdutustulos on taattu. 

 

(4) 20 kiloa tänään. Voi onnen päivää !! Aikaa siihen meni 1.1.-17.9.2012. 

Liikuntapäiviä 151 ja kuntosalia niistä 96 ja maltillinen kiloklubin pallura-

ruokavalio päälle.  

 

Keinoista puhuttaessa myös haastetaan virallista terveyskeskustelun mukaista 

näkemystä. Tällainen vakuuttelu on todettavissa esimerkeistä (5a-5b). Itse valittua ja 

hyväksi koettua painonpudotusdieettiä ”hehkutetaan” ylitse muiden. Esimerkki (5b) 

osoittaa, että Kiloklubia hyödynnetään, jotta energiansaanti olisi energiankulutusta 

pienempää, mutta itse ruokavalion toteutus poikkeaa yleisten ravitsemussuositusten 

ohjeistamasta. 

 

(5a) Tänään vaaka näytti tasan -20kg, kiitos Juttailun*! Paras dietti ikinä mitä maa 

päälään kantaa. 

* Juttailu = Mediapersoona Jutta Gustafsbergin luotsaama kuuden viikon 

nettivalmennus, joka mainostaa: ”palvelun avulla jo kymmenet tuhannet 

suomalaiset ovat pudottaneet painoaan, kiinteytyneet ja kohottaneet kuntoaan”. 
 

(5b) - - Olen itse aloittanut karppausta, ja mahtavaa saavutustasi ihaillessani 

mietin, paljonko normipäivääsi mahtuu hiilareita, ja kuinka paljon rasvaa, ja mistä 

rasva koostuu? - - Outoa kun voi vedellä juustoa ja pähkinöitä aika huoletta - hyvin 

mahtuu kaloreihin! 

 

Puheessa tulee useassa kohtaa esille ryhmän yhdistävä merkitys, mikä käy ilmi 

näytteestä (6). Kilomäärän pudottaminen antaa luvan liittyä 20 tai 30 kiloa 

pudottaneiden keskusteluryhmään. Ryhmä tekee töitä yhteisvoimin laihduttamisen 

eteen. Vielä saavuttamaton kahdenkymmenen kilon laihtuminen asemoisi yksilön 
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ryhmän jäseneksi. Etenkin määrällisesti mitattavissa olevat tulokset keräävät onnitteluja 

ja kannustusta kanssakeskustelijoilta. Siksi sijoitan kannustavasti suhtautumisen 

suoritusrepertuaariin. Tyypillisesti keskustelu etenee niin, että yksi puhuja esittää 

lauseen, jota muut vahvistavat osoittaen samanmielisyyttä puoltavilla kommenteillaan. 

 

(6) Vautsi, löysin nyt tämän ketjun. Onnea kaikille hienoista suorituksista. Pääsisipä 

joskus samaan. 

 

Terveyslähtöinen vakuuttelu tulee aineistossa esiin vain kerran. Puheenvuorosta (7) ei 

ilmene, onko puhujalla omia kokemuksia, mutta ainakin puheesta käy ilmi puhujan 

tietoisuus laihduttamisen terveyshyödyistä. Terveys nostetaan uutena kannustavana 

näkökulmana suorituspuheeseen. 

(7) Todella hienoja pudotuksia ja varmasti jo kehossa terveysvaikutuksiakin 

olemassa (verenpaine jne.) Tsemppiä että kaikki jaksaa pusertaa tavoitteeseen 

 

Laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa puheessa korostuu tyytyväisyys määrällisen 

tuloksen eli esimerkiksi painolukeman tai painoindeksin saavuttamisesta (8a). 

Alhaisemmalle kymmenelle painoindeksissä pääsy on uusi onnistumisen määrällinen 

mittari laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa (esimerkit 8b-8c). 

(8a) Maksimipainosta (121kg) on tänään tippunut tasan 30kg!! Saman verran kuin 

mitä meidän koira painaa, ja se on muuten painava kaveri 

 

(8b) Toi on upea tunne, kun kymppi vaihtuu BMI:ssä 

 

(8c) - - BMI30 on alta pari yksikön päästä . 

 

Esimerkki (9) osoittaa, että myös kolmekymmentä kiloa keventyneiden puheessa 

määrällisesti mitattavissa olevan tuloksen saavuttaminen on se, mikä kerää muilta 

keskustelijoilta paljon onnitteluita. 

(9) Mahtavaa, kun samalla tuli kaksi tavoitetta täyteen eli - 30 kg ja sitten vielä 

pääsit kaksinumeroiselle luvulle. Hieno homma! Ja olet jo vaihtanut BMI 

kymmentäkin 3 kertaa. 
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Myös kolmekymmentä kiloa keventyneiden puheessa tietyn mittaustuloksen 

saavuttaminen on se, mikä antaa valtuuden liittyä ryhmään (10a) ja valaa uskoa omaan 

tekemiseen (10b). 

 

(10a) Ei ihan olisi valtuuksia vielä kirjoittaa tähän ketjuun , mutta teen sen 

kuitenkin kun on niin lähellä Painoa lähtenyt 27kg ja BMI30 on alta pari yksikön 

päästä. 

 

(10b) Itse haen sellaista uutta uskoa siihen että voisin päästä tavoitteeseen.siksi on 

mukava lukea miten muut ovat onnistuneet. 

 

Puheesta huokuu useassa kohtaa malttamattomuus: matka tavoitepainoon ei kestä 

pysähdyksiä, vaan kilojen haluttaisiin karisevan nopeasti. Tämä käy ilmi esimerkistä 

(11). 

 

(11) Välietapit on kyllä tärkeitä, koska aina kun paino jumittaa jonkin aikaa niin 

alkaa hieman lannistamaan, samoin hieman lannistavaa on miettiä kauanko kestää 

ennen kuin mahdollisesti on tavoitepainossaan. 

 

 

4.2 Kontrollirepertuaari 

 

Kontrollirepertuaarissa onnistumiseen kuuluu syömisen kontrollointi eli itsekuri 

nautintojen suhteen. Puheessa tulee esille huoli sortumisesta herkkuihin ja pelko 

painonlaskun pysähtymisestä ennen oman painolukematavoitteen saavuttamista. 

 

Onnistunut laihduttaminen representoituu itsen ja ympäristön vastavuoroisessa 

suhteessa tapahtuvana arjen hallintana. Sosiaaliseen elämään liitetyt nautinnot (esim. 

näyte 12: kuukauden kesälomapaussi herkutteluin) muodostuvat puheessa laihtumisen 

esteiksi. 
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(12) - - 5 ja puoli kuukautta siihen ((laihduttamiseen)) meni, johon sisältyy 

kuukauden kesälomapaussi herkutteluin, joten olen enemmän kuin tyytyväinen 

 

Kontrollirepertuaarissa painonpudotuksen aikaisesta herkuttelusta (repsahdus) seuraa 

huono omatunto. Puheessa herkkujen syömättä jättäminen nähdään yleensä 

onnistumisena. Esimerkissä (13) hallitsemattomaan herkutteluun johtavia päiviä ei ole 

ollut, koska herkkupäivä on tietoisesti sallittu itselle. 

 

(13) - - Yhtään repsahduspäivää ei ole tullut (VOITTEKO USKOA?). Toki sallittuja 

herkkupäiviä on ollut, mutta ei ole tarvinnut tuskailla seuraavana aamuna kun 

herkkuttelu-/bilepäivä on sovittuna etukäteen. - - 

 

Kontrollirepertuaarissa tulee esiin toimijuutta häivyttäviä rakenteita. Puhekielisellä me-

passiivilla (me miehet kestetään) laajennetaan puhetta koko ryhmää koskevaksi, ja 

ilmaisuilla se kaiketi on ja kyllä se kait siitä huomiota viedään puheessa tekemisen 

kohteeseen eli tässä syömisen kontrollointiin. Puheessa tuotetaan näkemystä, jossa 

onnistuminen edellyttää hallintaa (14a; hienosäätöä, taiteilua) ja nälän kanssa 

”kärvistelyä” (14b; kituutusta). Se, miksei toimijaa ilmaista suoraan, ei käy ilmi 

puheesta. 

(14a) - - Sitä se kaiketi on loppuelämän eli sitä hienosäätöä ja taiteilua syömisten 

kanssa, jotta pysytään kuosissa. 

 

(14b) - - Kyl se kait siitä, me miehet kestetään pientä kituutusta jonkinverran 

paremmin kuin naiset. - - 

 

Puheessa tulee esiin pelko painonlaskun pysähtymisestä ennen oman 

painolukematavoitteen saavuttamista. Esimerkissä (15) painotilanteen seuraamisen 

mittariksi on otettu pienemmän koon vaatteet. 

(15) - - Saapi nähdä kuinka kauan menee tohon loppurutistukseen. 

Toivottavasti vähän vähemmän. Kaappi on näes täynnä uusia, ihania 

himpunverran liian nafteja vaatteita. Kaikki vanhat on myyty kirppiksellä ja 

huonot heitetty roskiin. Ei siis ole oikeestikaan varaa lipsua. - - 
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Kaikki tämä kertoo kontekstista, jossa kontrollirepertuaari vaikuttaa voimakkaana. 

Kontrollirepertuaarissa suhtautuminen onnistumiseen on, että laihduttamisprojekti on 

työläs seikkailu, joka vaatii ponnisteluja, uhrauksia sekä kärsivällisyyttä. 

Kontrollirepertuaarissa esiintyy sodankäynnin tematiikkaa: voittoa henkilökohtaisesta 

taistelusta painolukemaa vastaan. Ihanne on saavutettavissa itseen kohdistuvan 

tarkkailun avulla. 

 

Kiinnostavaa on, että laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa kontrollirepertuaari ei 

enää esiinny niin vahvasti. Kontrollista luovutaan, sillä Kiloklubi on opettanut 

ruokavalion kontrollissa pitämistä (16a-16b). Silti laihduttamisen myöhemmässäkin 

vaiheessa puheessa vilahtelee aika ajoin pohdintaa siitä, mitä saa ja mitä ei saa syödä 

(16a). 

 

(16a) En ilman pallukoita ois ikinä oppinu syömään ees oikeenlaisia ruokia, muusta 

puhumattakaan. 

 

(16b) En enää muutamaan viikkoon ole merkkaillut syömisiä, osaan näemmä 

arvioida ne riittävän tarkasti ilmankin 

 

Myös kolmekymmentä kiloa pudottaneiden puheessa haastetaan virallista 

terveyskeskustelun mukaista näkemystä. Ravitsemustiede joutuu kilpailemaan muiden 

asiantuntijoiden ja tulkitsijoiden kanssa. Kilpailijoita puheessa ovat esimerkiksi 

personal trainerit eli henkilökohtaiset valmentajat (17). Personal trainereiden palveluita 

käyttämällä painon koetaan putoavan tuloksekkaasti. Taustalta on tunnistettavissa 

koettu, laihduttamiseen liittyvä haaste, jonka ammattilainen poistaa. 

 

(17) PT määräsi kalorimäärän nostettavaksi 1500 kcal/päivä ja ihan jokaiselle 

aterialle proteiinia (siis välipalallakin hedelmä on ok, mutta sen kaveriksi sitten 

rahkaa tms.). Aika tarkasti tuossa mennään, eli vajetta jää enemmän kuin KK:n 

((Kiloklubi)) suositus, mutta nälkä ei ole, kun syö kunnolla sen 5 kertaa päivässä. 
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4.3 Reflektiorepertuaari 
 

Reflektiorepertuaarissa onnistumisen merkityksiä rakennetaan omien opittujen 

kokemusten perusteella. Puheessa tuotetaan näkemystä, että aiemmat 

laihduttamiskokemukset muokkautuvat oppimisen myötä. Onnistuminen on vaiheittain 

etenevä prosessi. Ammattilaisilta haetaan vahvistusta omaan kokemukseen. Puheessa 

tuotetaan näkemystä, jonka mukaan laihduttaja voi oppimalla vahvistaa 

asiantuntijuuttaan. Puheen tyyli on pohtivaa. Reflektiorepertuaari rakentaa puhujista 

aktiivisia toimijoita. Puheessa voi nähdä jopa kapinahenkeä suhteessa vallitsevaan 

suoritusrepertuaariin. 

 

Reflektiopuheessa tuotetaan näkemystä, jossa ratkaisuja oman tavoitteen toteutumiseksi 

opitaan tekemään itse: esimerkiksi käsittelemään tunteita muilla keinoin kuin syömällä 

(18), lisäämään kasviksia aterioille tai syömään sopivia annoskokoja. Onnistumisen 

merkityksellistyminen omien, oppimalla tehtyjen havaintojen kautta aktivoituu 30 kiloa 

laihduttaneiden puheessa vahvemmin kuin 20 kiloa laihduttaneiden puheessa. 

 

(18) - - Uskon kuitenkin, että tämän puolivuotisen matkani varrelta on jäänyt sen 

verran oppeja takaraivoon, ettei entiseen ole edes paluuta ja jos tunnesyöppöys 

pyrkii pintaan, osaan löytää toisenlaisen ratkaisun kuin herkkujen syömisen. 

 

Myös syitä painonhallinnan vaikeudelle pohdittaessa puheessa tuotetaan 

reflektiorepertuaarille tyypillistä näkemystä: syyt ovat löydettävissä omasta 

kokemuksesta oppimalla. Seuraavassa otteessa aiempia painonhallinnan 

epäonnistumisia selitetään omaan arkeen sopimattomilla kuureilla (19). 

 

(19) vähitellen ja ruokarytmiä ja kasvisten lisäämistä opetellen. - - Hidastahan se 

((laihtuminen)) näin on, mutta kerkiääpä oppia niin, että luulisi sitten pysyvänkin 

pois. Aikaisemmin olen kokeillut kaiken kaalisopasta Painonvartijoitten kautta 

Nutrilettiin. Kerkisin "laihduttaa" 25 vuotta ja lihoa sinä aikana 40 kg. 
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Opettelun alla olevat toimintatavat tulevat puheeseen omien kokemusten ja 

ammattilaisen puheen vuorovaikutuksesta. Ammattilaisen puheen suodattuminen 

puhujan arkeen ilmenee näytteissä 20a-b. Ravitsemustieteen ammattilaista on kuunneltu 

pohdittaessa, millainen on sopiva ruokavalio ja energianmäärä laihduttamiseen sekä 

mikä sopiva laihduttamisen nopeus. 

 

(20a) - - uskon varmistukseksi olen välillä kerrannut Patrik Borgin kirjoja ja 

pöperöproffa blogia. Ei mitään huuhaata vaan vähitellen ja ruokarytmiä ja 

kasvisten lisäämistä opetellen. Niin ja lisää rasvaa, se oli aluksi eniten pielessä. Ei 

ole ollut nälkä eikä ole tarvinnut luopua herkuista.  

 

(20b) - - Patric Borgin mukaan voi pudottaa kilon viikossa jos on paljon ylipainoo 

ja kattoo et syö monipuolisesti. - - 

 

Reflektiorepertuaarissa onnistumisen kokemusta kuvataan matkana (esim. 21a), jolla 

kulkeminen käy pudotettujen kilojen ansiosta keveämmin entiseen verrattuna. Puhe 

ilmentää, että onnistuminen edellyttää malttia ja sinnikkyyttä (21b). 

 

(21a) - - Matka jatkuu rennoin askelin kohti kevyempää minää - - 

 

(21b) Hienoa nähdä täällä, miten ajan kanssa ja kärsivällisyydellä päästään 

tuloksiin 

 

Laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa puheessa korostuu, että matka vaatii 

pohdintaa sekä tunteiden tunnistusta ja käsittelyä. Tämä käy ilmi esimerkeistä (22a-

22b). Matkaa laihduttamisen alusta kahden kymmenen kilon pudotukseen saakka 

kuvataan hitaana ja sopeutumista vaatineena. 

 

(22a) Tätä merkkipaalua ollaankin odotettu ja sen vuoksi on saanut miettiä 

painonpudotusta monelta eri kantilta, mutta kyllä kannatti. 

 



40 

 

  

(22b) - - Monenlaisia fiiliksiä tässä on joutunut läpi käymään, kaikki varmaankin 

hyödyllisiä sopeutuessa ja totuttautuessa uuteen elämäntapaan. - - 

 

Ote (23a) on osoitus siitä, miten kaksikymmentä kiloa laihduttaneiden reflektiopuheessa 

kyseenalaistetaan pikadieettejä eli nopeaa laihduttamista tietyn ruokavalion avulla ja 

kuureja eli niukkaenergiaista syömistä. Painonpudotukseen tarkoitetut erityiset 

ruokavaliot nähdään harrastamisena (23b). 

 

(23a) - - Pikadieetit eivät ole enää minua varten, vaan normiruualla mennään niin 

kauan kuin tämä pienikin järki päässä pysyy. 

 

(23b) En ole karpannut ((hiilihydraatteja rajoittava ruokavalio)), nutrannut* tai 

harrastanut mitään muutakaan kieltäytymisfilosofiaa, vaan dieettini nimi voisi olla 

"kohtuus kaikessa”. 

* erittäin niukkaenergiainen dieetti (ENED): laihduttamisen apuna voidaan käyttää perustelluissa 

tilanteissa erittäin niukkaenergiaista dieettiä, jossa ruokavalio perustuu ravintovalmisteisiin, joista saa 

energiaa vain 400–800 kcal päivässä mutta joka silti sisältää riittävästi proteiinia, vitamiineja ja 

hivenaineita (Lihavuus: Aikuiset: Käypä hoito -suositus 2013). 

 

Reflektiopuheessa asiantuntijuutta rakennetaan omista kokemuksista. Ammattilaisilta 

haetaan vahvistusta omaan kokemukseen. Tämä käy ilmi seuraavasta dialogista. 

Otteessa (24) kommentoidaan puheenvuoroa, jossa ”aivan normaalina” syömisenä noin 

135 kiloiselle jo 20 kiloa pudottaneelle laihduttajalle pidetään ruokavaliota, jossa on 

energiaa 1200–1400 kaloria päivässä. Näin alhaista energiatasoa on perusteltu sillä, että 

liikunta on vähäistä. Ravitsemusterapeutti on rohkaissut syömään tätä enemmän, mutta 

keskustelu lääkärin kanssa ja laboratoriokokeet ovat vahvistaneet, että 1200–1400 

kaloria riittää.  Seuraavassa kommentissa vedotaan aiemmista kokeiluista oppineena ja 

ravitsemustieteen ammattilaisen suosituksista oppineena, ettei laihduttajan kannata 

syödä niukasti. 

 

(24) Ethän sä luoja paratkoon syö normaalisti edes lainausmerkeissä - - olet mies ja 

syöt kitukuurilla maksimissaan puolet siitä, mitä pitäisi. - -  Toivottavasti pää kestää 
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mukana. Ideat (kuten 5-6 kertaa päivässä syöminen) ja toteutukset kuulostavat 

hyviltä, mutta määrät minimalistisilta. Jos et ole jo, lueksi muutama valittu tuolta 

Patrik Borgin ((painonhallintaan perehtynyt ravitsemusterapeutti)) blogeista. 

Erityisesti se ei alle 1500 kcal päivässä ja ne syyt, miksi pitäisi syödä tarpeeksi 

laihtuakseen. En mussuta ollakseni ikävä vaan siksi, että olen jo tehnyt kaikki 

virheet, mitä tällä saralla voi tehdä. 

 

Reflektiorepertuaarissa omia kokemuksia käytetään myös kumoamaan toisenlaisia 

lähestymistapoja eli omista kokemuksista poikkeavia kokemuksia ja tietoa. Esimerkiksi 

otteessa (25) omasta kokemuksesta oppiminen mahdollistaa muiden tiedon kritiikin. 

 

(25) - - suu kiinni te jotka aina vaahtootte et liian vähän syöt, et laihdu, tulee 

säästöliekki ym. ei se aina mee niin. Mä oon elävä ja hyvinvoiva esimerkki siitä. 

31viikkoo ja -30,9kg aika tasasta vai mitä? (tai sit mä oonki tietämättäni kone!) 

 

Reflektiorepertuaarissa vedotaan järkeen kannattavista laihdutuskeinoista puhuttaessa 

(maalaisjärki riittää, nyt on ollut ns. pää mukana) ja pohdittaessa puntarilla käymisen 

tarvetta (en näe järkevältä katsoa kiloja enään missään tapauksessa). 

 

Seuraavissa otteissa tulee esille reflektiorepertuaarissa korostuva aktiivinen toimijuus 

sekä onnistumisen merkitysten rakentaminen omien opittujen kokemusten kautta. Näyte 

(26) ilmentää, miten puheessa on sisäistetty pieniä tekoja ilman nälästä kärsimistä, 

herkuista luopumista, ruokien rajoittamista. Syömisen tarkkailusta Kiloklubin avulla on 

luovuttu. Puheessa todetaan kohtuullisuuteen vedoten, että joskus herkuttelukin on 

sallittua eikä aina tarvitse pyrkiä kurinalaisuuteen. Hyvien elämäntapojen raamien 

sisäistämisen ansiosta oma pirteys ja tyytyväisyys ovat lisääntyneet. 

 

(26) - - Olen mielestäni vihdoin sisäistänyt hyvien elämäntapojen raamit joiden 

sisällä aion pysyä loppuelämäni! Kiloklubiin en ole enää kuukausiin merkannut 

ruoan ruokaa, ja paino tippuu silti tasaisesti n. 800 grammaa viikossa. Olen tuhat ja 

sata kertaa tuskaillit erilaisten kuurien kanssa, mutta nyt ensimmäistä kertaa 

"laihduttaminen" tuntuu helpolta. Ei tarvitse nähdä nälkää, herkkuja voi syödä 
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(kohtuudella), mistään ei tarvitse kieltäytyä ja olo on päivä päivältä pirteämpi. En 

ikinä halua palata entiseen, niin paljon tyytyväisempi olen itseeni tällä hetkellä! 

 

Opettelu toimintatapana saa puheessa kannatusta kanssakeskustelijoilta (27a-b), vaikkei 

itselle sopivaa, laihduttavaa elämäntapaa olisi vielä löytynytkään (27b). Puheessa 

käytetyistä ilmauksista elämäntavat ja setti voi huomata, että onnistuminen mielletään 

kokonaisuutena ilman tiettyjen lukemien tavoittelua. 

 

(27a) Olen vilpittömästi onnellinen puolestasi, kun olet vielä niin nuorikin niin 

silloin mielestäni on vielä tärkeämpää tuo uusien elämäntapojen opettelu hyvissä 

ajoin. 

 

(27b) - - Suosittelen lämpimästi hakemaan sellaista settiä, mitä voisi jatkaa lopun 

elämäänsä. Minulla se vielä on hakusessa… - - 

 

Ote 28 osoittaa sen, että sama keskustelija ottaa käyttöön eri repertuaareja eri tilanteissa. 

Esimerkiksi kesän ajaksi voitiin luopua syömisen kontrolloinnista ja kontrollin sijaan 

luottaa omaan kokemukseen (tällöin aktiivisena reflektiorepertuaari). Silti laihdutuksen 

onnistumisen uskotaan vaativan hallintaa ja kieltäytymistä herkuttelusta syksyn 

saapuessa, mikä ilmentää uudelleen aktivoituvaa kontrollirepertuaaria. Ote 28 osoittaa 

myös aineistossa varsin useassa kohdassa näkynyttä repertuaarien limittäisyyttä ja 

päällekkäisyyttä. Puheessa tuotetaan kontrollirepertuaarille tyypillistä näkemystä, jossa 

laihan minän rakentaminen vaatii syömisen hallintaa. Toisaalta reflektiorepertuaarille 

tyypillisesti puhetyyli on pohtivaa: oman arjen pohdinta on mahdollistanut 

laihduttamiseen vaikuttaneiden asioiden (kova tahti töissä ja säännölliset ruokailut) 

tunnistamisen.  

 

(28) Vaikka kesä menikin syömisten suhteen herkuttelu linjalla, kova tahti töissä ja 

säännölliset ruokailut näköjään saivat painoa putoamaan muutaman kilon. Nyt 

saapuu syksy ja on taas helpompi kiinnittää huomiota syömisiin, eli pudotus 

jatkukoon! - - 
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4.4 Vartalorepertuaari 

 

Vartalorepertuaarissa puhutaan omasta kehosta. Se on puhumisen tyyli, joka esiintyy  

pieninä paloina - käytännössä lauseina tai ilmaisuina - muiden repertuaarien joukossa ja 

sisällä. Pääosin negatiivisesti sävyttynyt vartalorepertuaari leimaa lähes kaikkea 

aineistossa esiintyvää puhetta omasta kehosta. Kieli on rikasta, humoristista ja 

kielikuvia sisältävää. 

 

Vartalorepertuaarissa laihduttaminen rakentuu välineeksi saavuttaa haluttuja ja 

toivottuja asioita. Vartalorepertuaarissa voi nähdä entiseen vertailevia piirteitä. Keho on 

kuin projekti, jota viedään tavoitteen ohjaamaan suuntaan. Painonpudotus toimii 

joissakin kohdin itsetunnon paranemisen välineenä. 

 

Laihduttaminen rakentuu vartalorepertuaarissa välineeksi saada tietynlainen 

kehonmuoto. Onnistumisen myötä päästään konkreettisesti eroon läskistä (29a), tukalaa 

oloa tuoneista lisäkiloista (29b) tai saavutetaan toivottu kehon ulkomuoto (29c). 

Ylimääräisen rasvakudoksen ympärillä leijuu kriittinen ilmapiiri. Tässä kohtaa 

vartalorepertuaarissa tuotetaan näkemystä, joka toisintaa yhteiskunnallista 

kehokeskustelua. 

 

(29a) Parasta tässä on se, että tuo pudotettu on oikeasti kaikki läskiä ja lihasta on 

tullut lisää tänä aikana 

 

(29b) Aloitin uudenlaisen elämän huhtikuun lopussa, kun tuntui siltä että painoa 

tulee vaan kokoajan lisää ja olo oli tukala. 

 

(29c) - - Yläosa on jo kokoa 38 ja siitä se ei pienene ilman kylkiluiden poistoa ja 

alaosa vaatii vielä töitä tuohon samaan kokoon pudottamiseen. Hienosäätöä 

hienosäätöä, ja kiinteyttä sekä lihasta . - - 

 

Puheessa tuotetaan vartalorepertuaarille tyypillistä näkemystä, jossa tavoitteeseen pääsy 

onnistumisen ratkaisijana tuntuu itselle oudolta tai hämmästyttävältä. Tämä ilmenee 

näytteestä (30). 
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(30) Tuntuu kyllä ihan uskomattomalta, että minä olen laihtunut tuon verran. Ihan 

käsittämätöntä. Ja vielä käsittämättömämpää on ajatella, että joskus olisin 

normaalipainoinen...Se tuntuu vielä niin kaukaiselta ajatukselta, etten oikeastaan 

edes halua ajatella sitä. Pikkuhiljaa… 

 

Laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa puheessa (31a-b) tuodaan esiin pelkoa peiliin 

katsomisesta ja halua piilotella omaa kehoa. 

 

(31a) - - Olo on mitä mainioin ja peiliinkin uskaltaa aina välillä vilkaista - -  

 

(31b) - - Jos se vanha nahkakin hiukan menis kasaan. - - 

 

Toisaalta puheessa käy ilmi, että oman kehon raamit on opittu tunnistamaan hitaasti 

laihduttaessa. Tämä ilmenee esimerkistä 32. 

 

(32) Liikunta on tosissaan vienyt senttejä vyötäröltä! Olin koko ikäni kuvitellut että 

olen tällainen leveäselkäinen vailla naisellisia muotoja, mutta kun uuma alkoi 

häämöttää oli pakko myöntää, että olen vain ollut omenamallisesti lihava. 

 

Puheessa tuotetaan vartalorepertuaarille tyypillistä näkemystä, jossa kehon muokkaus 

parantaa omaa kehontuntemusta. Kehontuntemus tarkoittaa tietoisuutta itsestä, kehosta, 

liikkumisesta, hengityksestä ja olemassaolosta (Lähteenmäki & Jaakkola 2005, 8). 

Esimerkissä (33) tuotetaan näkemystä, jossa onnistumista määrittävät paremmin istuvat 

vaatteet ja lihaksikkaampi kehon ulkomuoto. 

 

(33) Tänään aamulla vaaka näytti -30kg aloituspainostani. Mieletön fiilis ja tunsin 

oloni oikein kevyeksi ja simpsakkaaksi! Ja mikä parasta, en ole liikkunut 

laihduttamisen takia, vaan sen mukavuuden ja hyvän olon saavuttamisen takia.  

 

Puheessa odotetaan, että ihmiset ympärillä huomaavat laihtumisen jälkeisen kehon 

ulkomuodon muutoksen. Tämä ilmenee näytteistä (34a-34b). Saaduista kommenteista 
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tehdään itseä miellyttäviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi otteessa (34b) laihtunut keho on 

herättänyt ihastusta, mikä nostattaa puhujan itsetuntoa. 

 

(34a) Ei ole kyllä juuri kukaan laihtumistani kommentoinut, vähän ehkä 

ihmettelenkin tätä. Kuvittelisi että näkyy kun vaatekootkin on tullut rymisten alas. 

(Työvaatteet koosta 46 kokoon 40). 

 

(34b) Aika paljon saanut kuulla ihmisiltä laihtuneensa. - - Tytötkin hymyilee mulle 

nykyään kaupassa että ihan jees fiilikset. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

5.1 Tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset 

 

5.1.1 Miten puhujat toisintavat ja muokkaavat yhteiskunnallista terveyspuhetta? 

 

Tässä luvussa pohdin löydöksiäni aikaisempien tutkimusten tuloksiin verraten ja 

teoriataustaan suhteuttaen. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, mitä onnistuminen 

merkitsee verkossa keskusteleville laihduttajille. Jäsensin onnistumiskeskustelun 

tulkinnassani neljän tulkintarepertuaarin ympärille. Suoritus-, kontrolli-, reflektio- sekä 

vartalorepertuaari kuvaavat osuvimmin laihduttajien puhetta tämän tutkimuksen 

verkkokeskusteluaineistossa. 

 

Suoritusrepertuaari korostuu vallitsevana sekä kaksikymmentä että kolmekymmentä 

kiloa laihtuneiden puheessa. Onnistuminen ulkoistuu lukemiin. Onnistuminen on 

laihtumisen määrällistä mittaamista ja laihtumisessa etenemisen raportointia. 

Onnistumisen ratkaisee mitattavissa oleva tulos eli kuinka paljon muutosta on 

määrällisesti tullut. Voi pohtia, ovatko yhtenä vaikuttimena taustalla median tiede- ja 

terveysjutut, joiden vallitsevan puhetavan Setälä-Pynnönen (2015) on todennut 

ohjaavan lukijoita konkreettisiin suorituksiin ja yksilöllisiin, terveyttä edistäviin 

mittauksiin. Toisaalta onnistumisen ulkoistuminen lukemiin voi liittyä siihen, millaista 
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laihduttaminen on nettipalvelun avulla. Nivan (2015) mukaan palvelut olettavat 

palvelun käyttäjien olevan aktiivisia toimijoita, jotka ajattelevat ravintoa ja kehojaan 

laskennallisina kohteina.  

 

Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksen (2013) mukaan jo 5–10 % pysyvä 

painonlasku olisi terveyden kannalta riittävä. Terveydenhuolto siis taustoittaa sitä, mikä 

painoindeksilukema aineistoni keskustelijoiden puheessa määritellään normaaliksi. 

Aineistoni keskustelijoiden puheesta voi tulkita, että puhujien haluun tavoitella tiettyjä 

määrällisiä tuloslukemia (esim. paino X kg tai vyötärö X cm) vaikuttavat ainakin vaa’an 

lukema ja kanssakeskustelijoiden palaute. 

 

Tutkimukseni perusteella mitattavissa olevan tuloksen saavuttaminen mahdollistaa 

ryhmään pääsyn. Keskustelupalsta palvelee käyttäjiään tarjoamalla välineen 

vertaistuelle: vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia yhteisestä ongelmasta (Nylund 

2005). Vertaistuen ansiosta ihminen voi voimaantua (engl. ”empowerment”, Siitonen 

1999). Aiemmin on todettu, että vertaisryhmän (Veen ym. 2010, Cranwell ja Seymour-

Smith 2012) tai ammattilaisen (Hänninen 2010) tarkkailun alla oleminen auttaa ihmisiä 

onnistumaan laihtumistuloksen saavuttamisessa. 

 

Kontrollirepertuaari aktivoituu aineistossani etenkin kaksikymmentä kiloa 

laihduttaneiden puheessa. Kontrollirepertuaarissa merkittävää on onnistumisen kuvaus 

kurinalaisuuden noudattamisena; syömistä rajoittavat säännöt mahdollistavat 

elämänhallintaa. Hallinta kuvataan henkilökohtaisena taisteluna painolukemaa vastaan. 

Niva (2015) on todennut, että Internetin painonhallintapalvelun käytön luonne pakottaa 

tarkkaavaisuuteen ja tarkkuuteen. Käyttäjät tavoittelevat kontrolloinnilla 

ravitsemuksellisesti oikeaoppisella tavalla laihtumista eli siten kuin ohjelma hyvää 

ravitsemusta määrittelee (Niva 2015). Myös aineistoni kontrollipuheessa nousee esiin 

näkökulma, että Kiloklubi mahdollistaa huomion kiinnittämisen syömisiin. Se, mistä 

ohjeet syömisten kontrollointiin on saatu, ei käy ilmi puheesta. 

 

Kontrollirepertuaarissa painonpudotuksen aikaista herkuttelua (repsahdus, lipsahdus) ja 

painonlaskun hetkellistä pysähtymistä pidetään epäonnistumisena. Tämä mukailee 
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aiemman tutkimuksen tulosta. Aiemmin on tulkittu, että eritysruokavaliota tarvitsevat 

verkkokeskustelijat normalisoivat puheessa ruokavalion noudattamiseen liittyvää 

epäonnistumista (Veen ym. 2010). Repsahdus on ohimenevä hetki, ei syy luovuttaa 

oman terveystavoitteen tavoittelua. 

 

Nettipalveluiden käyttäjät itse ovat kertoneet tavoittelevansa terveellisten elintapojen 

oppimista ja sisäistämistä niin, että lopulta palvelu tekisi itsensä tarpeettomaksi (Niva 

2015). Aineistoni perusteella Kiloklubi on käyttäjälleen hyödyksi syömisen hallinnan 

tukena etenkin laihdutusprojektin alkupuolella. Tosin myös laihduttamisen 

myöhemmässä vaiheessa puheessa vilahtelee aika ajoin pohdintaa siitä, mitä saa ja mitä 

ei saa syödä. Tässä tulee esiin se, miten painonhallitsijoiden on aiemmassa 

tutkimuksessa todettu puhuvan syömisestä. Mycroftin (2008) tutkimuksessa 

painonhallintaryhmäläisten tuottamassa syömispuheessa korostui moralisointi ja 

vastuuntunto. Esimerkiksi ruuat jaoteltiin tyypillisesti hyviin ja pahoihin. Tutkimukseni 

perusteella Kiloklubi auttaa hahmottamaan sopivaa ruuan määrää ja aterioiden 

koostamista. Aineistossani aktivoitunut reflektiorepertuaari (kts. alla) antaa viitteitä 

siitä, että ajan kanssa ja ammattilaisia kuunnellen hallintaa voi oppia laajentamaan 

syömisen lisäksi muihinkin elämäntapoihin, kuten uneen ja liikuntaan. 

 

Reflektiorepertuaari rakentaa puhujista aktiivisia toimijoita. Reflektiorepertuaarissa 

onnistuminen on ihmisen itsensä käsissä; onnistumista on oppia omista kokemuksista. 

Puheen tyyli on pohtivaa. Reflektiopuhe heijastelee myöhäismodernille yhteiskunnalle 

tyypillistä piirrettä, jossa korostuvat yksilön valintojen ja vastuun rooli (Palola 2007, 

Helén 2008). Reflektiorepertuaarissa vedotaan järkeen, kun pohditaan kannattavia 

laihdutuskeinoja ja puntarilla käymisen tarvetta. Tällöin kyseenalaistetaan nopeaa 

laihdutusta sekä niukkaenergisiä ruokavalioita, joista puhutaan tunnusomaisesti 

suoritusrepertuaarissa. Reflektiorepertuaarissa ammattilaisilta haetaan vahvistusta 

omaan kokemukseen. 

 

Vartalorepertuaarissa tuotetaan näkemystä tietynlaisen kehonmuodon ihannoimisesta, 

mikä toisintaa yhteiskunnallista vartaloihannekeskustelua (Harjunen 2004, 2009; Kyrölä 

2010). Vartalorepertuaarin puheesta ei suoraan käy ilmi, mistä normaalipaino ja tietyn 
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kehonmuodon tavoittelu ovat tulleet puheeseen. Esimerkiksi mediaa tai tieteen 

asiantuntijoita ei suoraan mainita puheessa tiedonlähteenä. Joka tapauksessa 

tutkimukseni tulokset ovat sidoksissa tähän aikaan, jolloin ihannoidaan hoikkaa 

vartalonmuotoa (Kyrölä 2010). Yhteiskunnallisen vartaloihannekeskustelun voi tulkita 

aktivoituvan myös kontrollirepertuaarissa. Aineistoni kontrollipuheessa lihavuus on ei-

toivottua: kontrollista lipsuminen on merkki lihavuutta torjuvan hallinnan 

epäonnistumisesta. Tavoitteen saavuttaminen ajautuu nautinnon edelle. 

 

Repertuaareilla on tiettyjä yhtymäkohtia. Keskustelu kaikkineen on tunnepitoista. 

Tämän perusteella puhujat käyvät ja ovat käyneet laihdutusprojektin aikana läpi 

monenlaista. Lähes joka tekstissä käy ilmi onnistuneen laihtumistuloksen aikaansaama 

yleensä positiivinen tunnemerkitys, kuten ilo, onnen tunne, aiempaa parempi olo tai 

mielihyvä. Painonpudotus on matka, jossa kamppaillaan ulkoisia houkutuksia ja yksilön 

omia heikkouksia vastaan. Verkkoympäristöön sijoittuvien, syömiseen liittyvien 

diskursiivisten tutkimusten perusteella ruokavalion noudattaminen on ennemmin 

yhteisöllisen toiminnan kuin yksilön saavutuksen ansiota (Veen ym. 2010, Cranwell & 

Seymour-Smith 2012). Myös tässä aineistossa aktivoitui kaikissa repertuaareissa 

näkökulma, jossa oman ja toisten toiminnan tarkkailu sekä muilta verkkokeskustelijoilta 

saadut ohjeet ovat merkityksellisiä laihduttamisessa onnistumiselle. 

 

Lukemiin ulkoistuvaa suorituspuhetta lukuun ottamatta muut repertuaarit kiinnittyvät 

vahvasti omiin tuntemuksiin ja ajatuksiin. Olen silti tehnyt tulkinnat puhetapoina 

laihduttamisesta, enkä tulkinnut kokemuksia. Voi ajatella, että tunteiden esiin 

nostaminen puheessa liittyy siihen, minkä myös Veenin tutkimusryhmä (2010) on 

keliaakikoiden ruokavalioon sopeutumiseen liittyvää verkkokeskustelua tulkitessaan 

havainnut. Elämäntapamuutosaiheisessa verkkokeskustelussa kommentit alkuperäiseen 

kokemusasiantuntijan esiin nostamaan kokemukseen noudattavat Veenin ym. (2010) 

mukaan tyypillisesti samaa kaavaa: 1. Yksi jakaa oman kokemuksensa, 2. kokemukseen 

johtaneita tunteita analysoidaan yksityiskohtaisesti, 3. kuvataan tarkasti huonoa 

lopputulosta, 4. vähätellään ruokavalion noudattamisen merkitystä, 5. keksitään 

käytännöllinen ratkaisu ongelmaan. 
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Reflektiopuhe poikkeaa luonteeltaan muista. Suoritus-, kontrolli- ja 

vartalorepertuaareissa laihduttajan itsensä ulkopuolella olevat asiat todistavat 

onnistumista. Suoristusrepertuaarissa todistajana toimii mittaustulos, kontrollipuheessa 

kurinalaiset syömissäännöt ja vartalopuheessa tietty kehonmuoto. 

Reflektiorepertuaarissa onnistuminen on vahvemmin ihmisen itsensä käsissä; 

onnistumista on oppia omista kokemuksista. Aineiston perusteella reflektiopuhe 

aktivoituu etenkin laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa. Kenties maltilla ja ajan 

kanssa on mahdollista saavuttaa se, mitä painonhallintapalveluiden käyttäjät ovat itse 

kertoneet palvelun käytöltä toivovansa. Käyttäjät ovat toivoneet palveluiden käytön 

johtavan uudenlaisten elintapojen sisäistämiseen niin, että jatkuva monitorointi ja 

kontrollointi – ja siten myös palveluiden käyttö – olisi tarpeetonta (Niva 2015).  

 

Vaikka tietyt tekstilainaukset on esitetty tietyn repertuaarin alla, niistä voi huomata 

myös muiden repertuaarien piirteitä, mikä osoittaa repertuaarien limittäisyyttä ja 

päällekkäisyyttä. Esimerkiksi reflektiopuheessa näkyy päällekkäisyyttä kontrollipuheen 

kanssa. Puheessa tuotetaan kontrollirepertuaarille tyypillistä näkemystä, jossa laihan 

minän rakentaminen vaatii syömisen hallintaa. Reflektiorepertuaarille tyypillinen oman 

arjen pohdinta on mahdollistanut laihduttamiseen vaikuttaneiden asioiden 

tunnistamisen. Silti laihdutuksen onnistumisen uskotaan vaativan päättäväisyyttä, 

hallintaa ja kieltäytymistä herkuttelusta. Tulos voi kertoa siitä, että puhujat tiedostavat 

mitä syödä, mutta heiltä puuttuu varmuus siitä miten syödä. Terveyspsykologien ja 

lihavuustutkijoiden mukaan tiukasti kontrolloitua ruokavaliota on yleensä vaikea 

noudattaa pitkään (mm. Lappalainen & Lappalainen 2010, Kärkkäinen ym. 2015). Jos 

haluaa oppia miten syödä, on opittava esimerkiksi taitoja käsitellä syömiseen liittyviä 

tunteita ja ajatuksia (Lappalainen & Lappalainen 2010). 

 

 

 

5.1.2 Tiede ja asiantuntijuus laihduttamisessa onnistumiseen liittyvissä puhetavoissa 

 

Tiede ja asiantuntijuus nousevat esiin suoritus- ja reflektiorepertuaareissa. Tutkimukseni 

sijoittuu kontekstiin, jossa laihduttamiseen on monia keinoja - jotkin terveellisiä ja 
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toiset vähemmän terveellisiä (Kärkkäinen, Dadi & Keski-Rahkonen 2015). 

Suoritusrepertuaarissa tiede tarjoaa keinoja päästä painolukemaan. Vuorovaikutteisen 

verkkokeskustelun laihduttamiskeinoista voi tulkita käytännölliseksi, ohjeita 

sisältäväksi viestinnäksi, jota Järvi (2011) nimittää journalismia tutkittuaan 

inhimilliseksi terveysviestinnäksi. 

 

Kun suoritusrepertuaari aktivoituu aineistossani, laihduttamiskeinoista puhutaan sekä 

myötäillen että haastaen virallista terveyskeskustelun näkemystä. Kiloklubin kiitellään 

auttavan löytämään energiansaantitason, joka riittää painon putoamiseksi. Toisaalta 

painolukeman mahdollistajana kiitellään myös ravitsemustiedettä haastavia tahoja kuten 

karppausta. Virallisen terveyskeskustelun haastamisen taustalla voi olla 2010-luvun 

mediakeskustelu, jossa kirjava joukko asiantuntijoita on saanut näkyvyyttä perinteisten 

ammattilaisten rinnalla (Karvonen 2013, Huovila 2014, Setälä-Pynnönen 2015, 

Väliverronen 2015). 

 

Kenen ohjeet ratkaisevat laihduttamistuloksen saavuttamista? Vaikkei suorituspuheessa 

tiedon lähteiden suoraan asemoida tulevan mediasta, on laihduttajien todettu etsivän 

Internetistä juuri laihduttamisen keinoja (Donaghue & Allen 2015). Kontrollipuheessa 

viitataan nimeämättömältä taholta saatuihin ohjeistuksiin. Kontrollipuheen toimijuutta 

häivyttävät rakenteet (se kaiketi on, kyllä se kait siitä, me miehet kestetään) viittaavat 

siihen, että ohjeet aikaansaavat puhujalle epävarmuuden tunnetta. 

Reflektiorepertuaarissa oma kokemus on ajan kanssa opettanut, mitä tekoja 

laihduttaminen vaatii. 

 

Tutkimukseni perusteella laihdutusaiheinen verkkokeskustelu mahdollistaa 

kokemusasiantuntijuuden kehittymistä, kun omiin kokemuksiin liittyvä tieto yhdistyy 

ammattilaisen ja muiden verkkokeskustelijoiden tarjoamaan näkemykseen. 

Reflektiopuheessa tuotetaan näkemystä, jonka mukaan laihduttaja voi oppimalla 

vahvistaa painonhallinnan asiantuntijuuttaan. Kirjoittajien oma asiantunteva ääni 

osoittaa monenlaista tunteiden, kokemusten ja tiedon haltuunottoa. Omaa ääntä ilmaisee 

esimerkiksi puhe, jossa kyseenalaistetaan kokeiltuja kuureja ja dieettejä ja todetaan 

lopulta Kiloklubin ansiosta opittu, harkitseva ”kohtuus kaikessa” -syömistapa itselle 
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toimivimmaksi. Oppimiseen vaikuttavat vuorovaikutuksessa oma kokemus ja 

ammattilaisen puhe. Painonhallinnan ammattilaisilta - käytännössä blogista lukemalla, 

vastaanotolta tai painonhallintaryhmästä kuulemalla - haetaan vahvistusta omaan 

kokemukseen. Aineistoni reflektiopuheessa ravitsemustieteen ammattilaista on 

kuunneltu pohdittaessa muun muassa sitä, millainen on sopiva ruokavalio ja 

energiamäärä laihduttamiseen sekä mikä on sopiva laihduttamisen nopeus. Tässä kohtaa 

ammattilaisen voi tulkita nostetun auktoriteetiksi. Auktoriteetiksi asiantuntija nousee 

saadessaan sosiaalista tunnustusta osaamisestaan (Isopahkala-Bouret 2008). Omia 

kokemuksia voitiin myös käyttää kumoamaan toisenlaisia lähestymistapoja eli omista 

kokemuksista poikkeavia kokemuksia ja tietoa. Myös asiantuntijapuhetta 

kyseenalaistettiin. 

 

Terveystiedon siirtyminen verkkoon on muuttanut perinteistä asiantuntijuuden käsitettä 

(mm. Setälä-Pynnönen 2015, Väliverronen 2015). Ennen ammattilaiset auttoivat 

poimimaan tiedosta olennaisen kaikelle kansalle. Nyt kokemusasiantuntija rakentaa 

omaan tilanteeseensa sopivimman version tiedosta. Tutkimukseni tulokset vahvistavat 

tätä näkemystä. 

 

Verkkokeskustelussa kokemukseen liittyvä arkitieto sekä tieteellinen tieto ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Suoritusrepertuaarissa lääketiede määrittelee sitä, mikä 

mittaustulos määritellään onnistumiseksi. Tiede myös tarjoaa keinoja päästä 

mittaustulokseen. Vaaka todistaa onnistumisen todeksi. Reflektiorepertuaarissa 

onnistuminen on ihmisen itsensä käsissä; onnistumista on oppia omista kokemuksista. 

Tässä kohtaa ollaan terveyskäyttäytymistieteen puhetavan äärellä. Reflektiopuhe antaa 

viitteitä, että maallikot voivat omista kokemuksista oppimalla omaksua ajatusmallin 

muutoksen vaiheisuudesta ja siis voi tapahtua ”johtumista” tieteestä hoitokäytäntöjen 

kautta maallikkopuheeseen. 

 

 

5.1.3 Mitä laihduttamisessa onnistuminen merkitsee verkossa keskusteleville 

laihduttajille? 
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Tutkimukseni kokemusasiantuntijoiden puheessa laihduttamisessa onnistuminen saa 

perustelunsa ja tulkintansa muualta kuin terveydestä: vaa’an lukemasta, syömisen 

kontrollista ja kehon ulkomuodosta. Ainoastaan suoritusrepertuaarissa puhutaan, ja 

siinäkin vain yhden kerran, painonpudotuksen mahdollisesti tuottamista 

terveysvaikutuksista. Tämä vahvistaa havaintoja, joiden mukaan laihduttamisella ei 

tavoitella terveyttä, vaan viehättävyyttä (Weeden & Sabini 2005, Hänninen 2010). 

Kenties lihavuuden aiheuttaman terveysriskin pieneneminen ei tunnu kehossa. Silti 

kaikkia repertuaareja taustoittaa puheen määrittäjänä terveyden normi: yksilön valinnat, 

teot ja ajattelu representoituvat ruumiissa (Palola 2009, Valkendorff 2014).  

 

Laihduttaminen näyttäytyy aineistossani monimerkityksellisenä ilmiönä. Työni 

perusteella laihdutusilmiö ei muodosta selkeää ja yhtenäistä yhteisöä. Tunnistamani 

repertuaarit ovat kontekstisidonnaisia. Silti ne liittyvät yleisempiin kulttuurisiin 

puhetapoihin. Jos jotkin puhetavat normalisoituvat verkkokeskusteluryhmässä (Veen 

ym. 2010, Cranwell & Seymour-Smith 2012), miksei sama tapahtuisi myös 

valtaväestössä? Esimerkiksi ”Jutta & puolen vuoden superdieetti” tai ”Suurin pudottaja” 

kaltaiset TV-ohjelmat voivat ylläpitää suoritusrepertuaaria. 

 

Rakentamani tulkinnan perusteella puhe onnistumisesta on paradoksi: monen on vaikea 

päättää että ”on ihan hyvä näin”. Mittaaminen, kuten painon tai vyötärönympäryksen 

seuranta mahdollistavat tunteen itsemääräämisestä ja ruumiin omaehtoisesta hallinnasta. 

Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet Cranwell ja Seymour-Smith (2012) ja muun 

muassa Aho (2009). Ahon (2009) Lääkärilehden lihavuuskeskustelua käsittelevässä pro 

gradu -tutkimuksessa tutkittiin miten terveysalan asiantuntijat puhuvat lihavuudesta. 

 

Tutkimuksessani vallitsevalle suoritusrepertuaarille tunnusomainen mittalukemaan 

tuijottaminen kertoo lihavuuteen liitettävistä yhteiskunnallisista asenteista ja 

arvostuksista. Tämän päivän terveyden edistämisen tahot ja terveysviestintä toimivat 

kenties turhan voimakkaasti seurannasta muistuttajana. Terveysalan ammattilaiset 

voisivat yhä painokkaammin korostaa sitä, ettei hyvinvointi ole sama asia kuin lukema 

vaa’alla. Monissa tutkimuksissa on raportoitu siitä, että terveydenhuolto pitää lihavia 

ihmisiä tietämättöminä, laiskoina, hillittöminä ja heikkotahtoisina terveydestä 
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piittaamattomina nautiskelijoina (Swift ym. 2013). Tällainen asenteellisuus 

todennäköisesti vahvistaa hoikan ruumiin ihannointia.  Terveystieteellisestä 

näkökulmasta katsoen tällainen asenteellisuus voi myös heikentää lihavuuden hoidon 

tuloksia. 

 

Tutkimukseni perusteella laihduttamisen myöhemmässä vaiheessa puhutaan siitä, että 

kehon muokkaus parantaa tunnetta omasta itsestä. Silti puheessa tuodaan esille pelko 

peiliin katsomisesta ja halu piilotella omaa kehoa. On todettu, että omaan painoon 

tyytymättömät laihduttavat jatkuvasti, toteuttavat epäterveellistä painonhallintaa ja 

heillä on useammin syömishäiriöitä (Kärkkäinen, Dadi & Keski-Rahkonen 2015). 

Tämän perusteella terveydenhuollon toimijoiden kannattaisi nykyistä enemmän 

keskittyä painonpudotuksen oppimisnäkökulmaan eli ei pelkkiin ruokavalio- ja 

liikuntaohjeisiin ja toimia laihduttajien kehontuntemuksen vahvistajina. 

Terveydenhuollon ammattilainen myös voi vaikuttaa siihen, että potilaan 

laihtumistavoite on realistinen. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia 

(Eskola & Suoranta 2008, 210-211). Työni edustaessa diskursiivista tutkimusta ei ole 

mahdollista saavuttaa objektiivista tietoa, vaan kyse on aina vaihtoehtoisista 

tulkinnoista. Vastaukset tutkimuskysymyksiini nousivat aineistosta tulkintojen kautta. 

Lähtökohtani on ollut, että tutkimustani voi pitää yhtenä perusteltuna näkökulmana ja 

tulkintana laihduttamisessa onnistumisen puhetapoihin.  

 

On huomionarvoista, että minulla tutkijana on ollut vaikutusta tutkimuksen rajauksiin ja 

valintoihin. Tutkielmani tuo esiin ”johtolankoja” siitä, miten yhtäältä tieteen ja siitä 

johdettujen hoitokäytäntöjen näkemys ja toisaalta yhteiskunnallinen terveysdiskurssi 

suodattuvat maallikkojen arkisiin oman elämän tulkintoihin. Kyseessä ovat aineistosta 

minun itseni tekemät tulkinnat. Myös vaihtoehtoiset ja toisenlaiset tulkinnat voisivat 

olla mahdollisia eri näkökulmasta asiaa katsoen. Työssäni olen kuvannut sitä, millainen 
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aineisto on ja millaisia rajauksia olen tehnyt. Havainnot olisivat kenties olleet erilaisia 

esimerkiksi jos tarkasteltaisiin toimijuutta tai sitä, millaista laihduttajakuvaa puheessa 

tuotetaan. Myös henkilökohtaiset kokemukset, elämänhistoria tai yhteiskunnallinen 

paikka ovat saattaneet saada minut näkemään aineistosta tiettyjä asioita ja tulkitsemaan 

sitä juuri tietyllä tavalla (Jokila, Juhila ja Suoninen 1999, 212-213). 

 

Aineistoa lukiessa ja tulkitessa huomasin mielenkiintoisen seikan: Kolmekymmentä 

kiloa painoa pudottaneiden ihmisten puhetavat mukailivat pitkälti kaksikymmentä kiloa 

onnistuneesti laihduttaneiden puhetapoja. Asia askarrutti minua, joten silmäilin tekstejä 

muidenkin onnistumistarinaotsikkojen alta. Havaintojeni perusteella myös niissä nousi 

esiin samanlaisia teemoja. Voi siis ajatella, että tulkintani edustavat monipuolisesti 

aiheeseen liittyviä näkökulmia yli aineistossa esiintyvien 20 ja 30 kiloa laihduttaneiden. 

 

Usein yhteen repertuaariin mahtui useita merkityksiä ja aineisto oli temaattisesti hyvin 

rönsyilevää, mikä asetti omat haasteensa työlle. Olen parhaani mukaan perustellut sitä, 

millaiset teemakokonaisuudet olen tunnistanut repertuaareiksi. Toimin systemaattisesti 

ja pidin huolen aineiston riittävyydestä ja kattavuudesta. Näin tulokset eivät pohjaudu 

ainoastaan satunnaisiin poimintoihin aineistosta.  

 

Painonhallinta on haastavaa nykyisessä ruokaympäristössä (Kärkkäinen ym. 2016). 

Kokemusasiantuntijoiden näkökulmien kuuntelu auttaa pohtimaan teemaa laajemmin. 

Eri lähestymistavat voivat tuoda ongelmaan monia erilaisia ratkaisuja. 

 

Hännisen (2010) peräänkuuluttamaan tarpeeseen vastaten tutkimukseni antaa lisää 

tietoa siitä, kuinka lihavuudesta ja laihduttamisesta puhutaan 

verkkokeskustelukontekstissa ja mitkä tekijät selittävät onnistunutta verkkopalvelun 

avulla laihduttamista. Aineistoni edustaa niin sanottua luonnollista aineistoa (engl. 

”naturalistic data”, Potter 2004a). Verkkokeskustelun epämuodollinen kielen käyttö, 

kirjoitusvirheet ja oudot välimerkit saattavat aiheuttaa väärinymmärryksiä ja 

sekaannuksia (Seale ym. 2010). Silti haastatteluaineistoon verrattuna luonnollinen 

aineisto on mahdollistanut tutkimuksessani sellaisten merkitysten esiin nostamisen, mitä 

yksilöt tuottavat myös tosielämän arjessa (Potter & Wiggins 2007, 78–79). 
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Oma taustani on auttanut minua ymmärtämään tutkimusaiheen monenlaisia näkökulmia. 

Olen laihduttamisen sosiaalisesta kontekstista kiinnostunut tiedeviestinnän pro gradu -

tutkija, joka samalla puhuu aiemman terveysalan tutkintonsa myötä lihavuuden 

terveysriskeistä ja motivoi työssään laihduttamista tarvitsevia potilaita 

elämäntapamuutokseen. Vuosi sitten graduprojektin alussa päässäni keikkui tiukasti 

ravitsemusterapeutin hattu. Olin oppinut terapiaopinnoissa, että onnistuminen 

elämäntapamuutoksessa (esim. laihdutus) on vaiheittain etenevä prosessi. Lisäksi 

minulle oli ehtinyt kertyä jonkin verran kliinistä kokemusta siitä, että ihminen voi 

onnistua laihduttamisessa, kun ravitsemusterapeuttina tuen hänen käyttäytymistään 

lempeän jämäkällä otteella ja huomioin ohjauksessa hänen omat tottumuksensa. 

Graduprosessi kuitenkin edellytti diskurssianalyysi- ja tiedeviestintähattujen päässä 

pitämisen opettelua eli laajemman ajattelutavan omaksumista. Oppimaani ja 

kokemukseeni perustuva laihduttamisessa onnistumisen määrittelytapa on vain yksi 

mahdollinen tapa kulttuurisesti merkityksellistää onnistumista. Laajemman ajattelutavan 

omaksuminen on ollut minulle työlästä, mutta myös palkitsevaa. Monitahoisen ja -

tasoisen ilmiön tutkiminen on kehittänyt minua ravitsemusterapeutin työssä. Koen 

olevani avoimempi erilaisille puhetavoille, joita kielenkäytöstä voi tunnistaa. 

 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tämä tutkimus edistää terveysviestinnän kulttuurista näkökulmaa, joka on toistaiseksi 

laadullisen terveystutkimuksen vähän tutkittu alue. Onnistumistarinoiden perusteella 

maallikoiden aktiiviseksi muuttunut toimijuus on yksi esimerkki Internetin ja 

sosiaalisen median mahdollistamasta uudenlaisesta yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta. 

 

Jatkotutkimuksissa kannattaa selvittää, toistuvatko tässä tutkimuksessa rakentuneet 

laihduttamisessa onnistumista koskevat puhetavat muilla vastaavilla 

keskustelufoorumeilla. Esimerkiksi ottavatko laihduttajat puheessaan painolukeman 

tärkeimmäksi onnistumisen mittariksi myös ei-kaupallisilla keskustelupalstoilla tai 

Dawnin ym. (2015) kuvaamissa laihdutusinterventioissa, joissa ei korosteta 
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numeraalista painonlaskutulosta? Myös kehotyytyväisyyttä tai laihdutuksessa 

epäonnistumista koskevat puhetavat on tämän tutkimuksen perusteella kiinnostava 

tutkimuskenttä. Lisätutkimusta tarvitaan eri aineistoilla niin terveysviestinnän kuin 

lihavuustutkimuksen näkökulmasta.  
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