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1 Johdanto 

Kiinnostus lihavuuspuhetta käsittelevään tutkimusaiheeseen sai alkunsa päivittäistä mediaa 

seuraamalla. Lihavuus tuntuu olevan yksi median kestoaiheista ja lihavuudesta kirjoitetaan 

usein negatiivissävytteisesti ja voimakasta retoriikkaa käyttäen. Tutkimuksen aihevalintaan 

vaikutti myös kiinnostukseni ruumiillisuuden sosiologiaan ja erityisesti ajatukseen siitä, 

millä tavalla ja miksi ruumiin ulkomuodon voidaan ajatella heijastelevan yksilön kykyjä. 

Harjunen (2004) kirjoittaa, kuinka kulttuurimme korostaa yksilön vapaata tahtoa ja lihavuu-

den ajatellaan symboloivan epäonnistumista elämänhallinnassa. Lihavan ruumiin uskotaan 

kertovan henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten tahdonvoiman puutteesta. (Harjunen 

2004, 245.) 

Lihavuudella on kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja psykologiset ulottuvuu-

det. Esimerkiksi terveyspolitiikka ja kansanterveyslinjaukset vaikuttavat lihavuusilmiön kä-

sittämiseen ja siihen, millaisia toimenpiteitä lihavuuteen halutaan kohdistaa. Kulttuuriset kä-

sitykset sosiaalisesti hyväksyttävästä vartalon muodosta vaikuttavat siihen, miten lihavuus 

nähdään. (Harjunen 2009, 73.) Lihavuus on nostettu Suomessa myös terveyspoliittisten lin-

jausten kohteeksi. Tämän tutkimuksen tekoaikana on käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen koordinoima kansallinen Lihavuus laskuun -ohjelma. Ohjelma toteutetaan vuosina 

2012–2018 ja se vetoaa kuntiin, terveydenhuollon ammattilaisiin, mediaan ja päättäjiin, jotta 

he lähtisivät mukaan kansallisiin talkoisiin toteuttamaan väestön lihavuutta ehkäiseviä ja 

terveyttä edistäviä toimenpiteitä. (Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018.) 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut lihavuuspuheesta, jota tutkin Hyvä terveys -lehtiä ai-

neistona käyttäen. Tutkimusmenetelmäni on diskurssianalyysi, joten kiinnostus on kielen 

seurauksia tuottavassa luonteessa. Tutkimus nojaa löyhästi sosiaalisen konstruktionismin 

viitekehykseen eli ajatukseen siitä, että kielen avulla rakennetaan sosiaalista todellisuutta, 

jolloin lihavuus voidaan nähdä sosiaalisena konstruktiona, ihmisten tuottamana ilmiönä. 

Kielen järjestymisen tavat ovat sosiaalisia ja kulttuurisia, joten kieltä tutkimalla saadaan tie-

toa myös sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

13). 

Vaikka lihavuutta tutkitaan usein lääketieteen piirissä, se on mielenkiintoinen tutkimus-

kohde myös muille tieteenaloille. Tutkimukseni lähtökohdat ovat yhteiskuntatieteellisessä ja 

kulttuurisessa lihavuustutkimuksessa, joissa lihavuutta tarkastellaan siten, että keskiössä on 
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lihavuuden sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, ja näin se saa erilaisia merkityksiä sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa ja erilaisissa konteksteissa. Harjunen (2009, 73) huomauttaa, 

että lihavuuden lääketieteellisen määrittelyn lisäksi vähintään yhtä tärkeää on lihavuuden 

kulttuurinen ja sosiaalinen määrittely. Yhteiskuntatieteellisesti katsottuna ruumis sijoittuu 

identiteetin ja minuuden, mutta myös julkisuuden kenttään, sillä ruumiin saamat kulttuuriset 

merkitykset ovat jaettuja (Shilling 1993). Koska ruumiin kontrollointi tuntuu olevan yhä tär-

keämpää länsimaisessa kulttuurissa, on mielenkiintoista tutkia, miksi jotkut ruumiin muodot 

vaikuttavat olevan arvostetumpia kuin toiset ja miksi joitain jopa paheksutaan. 

Kyrölän (2006) mukaan feministisessä naistutkimuksessa eräs lähestymistapa ruumiillisuu-

teen korostaa ruumista kulttuurin ja biologian solmukohtana, joka tuottaa rajoituksia ja mah-

dollisuuksia. Ruumis pyritään näkemään konkreettisena materiana, joka on samalla kielissä 

ja kulttuureissa merkityksellistyvä, tiettyjen ehtojen puitteissa rakentuva kokonaisuus. (Ky-

rölä 2006, 156.) Tutkimuksen eräänä kantavana ajatuksena voidaan pitää juuri tätä ajatusta. 

Tutkimuksen yksi lähtökohta on ajatus lihavuuden sekä biologisesta että kulttuurisesta ulot-

tuvuudesta. Lihavuutta ei voi erottaa konkreettisesta ja biologisesta ruumiista, mutta liha-

vuuteen suhtautuminen ja sille annetut merkitykset riippuvat kulttuurisista ja kielellisistä eh-

doista. 

Tämän johdannon jälkeen toisessa luvussa avaan tutkimukseni kannalta keskeisiä näkökul-

mia aiempaan tutkimukseen nojautuen. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimuskysymykset, 

aineiston ja diskurssianalyysin metodina. Selvitän myös periaatteet, joilla olen soveltanut 

diskurssianalyysia aineiston käsittelyssä ja avaan analysoinnin vaiheet. Neljännessä luvussa 

esittelen tutkimuksen tulokset eli aineistosta rakentamani keskeiset diskurssit ja niiden omi-

naispiirteet. Viidennessä luvussa kokoan yhteen keskeisimpien diskurssien sisältöä ja pohdin 

diskurssien välisiä suhteita ja niiden yhteyttä laajempaan kontekstiin eli tämänhetkisiin liha-

vuuskeskusteluihin. 
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2 Yhteiskuntatieteellinen lihavuustutkimus 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni kannalta keskeisiä näkökulmia aiempaan tutkimuk-

seen nojautuen. Esittelen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tapaa määritellä lihavuutta, 

jonka jälkeen avaan ruumiillisuuden sosiologian ja yhteiskuntatieteellisen lihavuustutki-

muksen kehityksen keskeisimpiä piirteitä. Avaan terveyden merkitystä länsimaisessa kult-

tuurissa, mistä etenen lihavuusstigman syihin ja seurauksiin. 

2.1 Lihavuuden määritteleminen 

Lihavuuden käsite ei ole yksiselitteinen. Harjunen (2007) toteaa lihavuuden määrittelemisen 

olevan haastavaa, koska kulttuuri sisältää rinnakkaisia määritelmiä ja mittareita, joilla liha-

vuutta käsitteellistetään. Lihavuus saa erilaisia merkityksiä, kun puhutaan esimerkiksi var-

taloideaaleista tai hoitosuosituksista. Harjunen kirjoittaa Charlotte Cooperiin viitaten, että 

arjessa lihavuuden määritteleminen ei perustu numeeriseen mittaustulokseen vaan siihen, 

kuinka paljon yksilön koko poikkeaa normista. (Harjunen 2007, 205.) 

Lääketieteessä painon määrittelemiseen käytetään useimmiten painoindeksiä. Painoindeksi 

(body mass index, BMI) lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Kun painoindeksi ylit-

tää 25, on kyseessä lievä lihavuus eli ylipaino. Painoindeksin ollessa 30–35, kyse on merkit-

tävästä ylipainosta. Lääketieteessä myös vyötärönympäryksen mittaaminen on yksi keino 

mitata lihavuutta. Lihavuus on seurausta energiansaannin ja energiankulutuksen epätasapai-

nosta; on syöty enemmän kuin on kulutettu. (Pietiläinen 2015, 30–31, 42.) 

Biologis-lääketieteellinen näkemys hallitsee edelleen niin asiantuntijoiden kuin maallikoi-

den käsityksiä lihavuudesta. Lääketieteellisen tiedon ajatellaan yleisesti olevan luotettavaa, 

objektiivista, yksiselitteistä ja altruistista. Vaikka lääketieteilijöillä on useita osin ristiriitai-

sia ja erilaisia näkemyksiä lihavuuden ja terveyden yhteydestä toisiinsa, julkisuudessa esiin-

tyy yleensä vain yksiselitteinen näkemys lihavuuden haitallisuudesta terveydelle. (Harjunen 

& Kyrölä 2007, 12.) Harjunen (2010) korostaa, että usein unohdetaan lääketieteellisen tiedon 

sidokset yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin, terveys- ja talouspolitiikkaan ja 

käsityksiin normaalista ja epänormaalista ruumiin koosta. Lihavuus on yhtä aikaa yleinen ja 

yksityinen, henkilökohtainen ja poliittisesti latautunut kysymys. (Harjunen 2010, 55.) 
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Tässä tutkielmassani nojaan yhteiskuntatieteelliseen lihavuuden määrittelyyn. Yhteiskunta-

tieteellisessä tutkimuksessa käyttämällä sanoja ”lihava ja ”lihavuus” halutaan irrottautua lää-

ketieteellisestä ylipainoisuuden määritelmästä. Tällaisella valinnalla halutaan korostaa, että 

lihavuus ei ole selvästi mitään ”liikaa” tai ”yli”. Ero suomen kielen sanojen välillä ei kuiten-

kaan ole niin suuri kuin englannin sanojen ”fatness”, ”overweight” tai ”obesity” välillä. Li-

havuutta käytetään usein synonyymina ylipainolle. (Harjunen 2007, 15–16.) Yhteiskuntatie-

teellisen naistutkimuksen näkökulmasta (Harjunen 2009, 75) lihavuus on paitsi mahdolli-

sesti terveyteen vaikuttava tekijä, myös sosiaalisesti luotu ja ylläpidetty kategoria. Kulttuurin 

arvot ja normit vaikuttavat käsityksiin hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä ruumiista. (Mt.) 

Lihavuuden määrittelyyn vaikuttavat esimerkiksi taloudelliset seikat, tieteen kehitys ja var-

taloihanteet (Harjunen 2007, 205). Näen lihavuuden tähän tapaan, yhteiskunnan muutoksiin 

reagoivana ilmiönä, jota tuotetaan myös sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tietoisesti tai tie-

dostamatta. 

2.2 Ruumiillisuus sosiologiassa 

Ruumiiseen (body) voidaan suomen kielessä viitata sekä ruumiin että kehon käsitteillä. Ke-

hon käsite on siirtynyt arkisanastoon lääketieteestä, jossa ruumis-termillä viitataan kuollee-

seen. Ruumis-käsite on vakiintunut käyttöön yhteiskuntatieteissä, ja sitä käytetään puhutta-

essa sekä elävistä että kuolleista ruumiista. (Kyrölä 2006, 154.) 

Varsinainen ruumiillisuuden teoretisointi alkoi 1980-luvulla, jolloin yhteiskuntatieteilijät al-

koivat keskustella tieteellisestä lähestymistavasta ruumiillisuuteen. Sosiologi Bryan S. Tur-

ner osoitti yhteiskuntateorian perustuneen kahtiajakoon, jossa ihmisen ruumiillisuus mielle-

tään osaksi luontoa ja näin ollen irralliseksi sosiaalitieteilijän todellisesta kiinnostuksen koh-

teesta. (Oinas 2001, 18–19.) Julkunen (2004) kirjoittaa, että feminismi, filosofia, sosiologia 

ja kulttuurintutkimus ovat kiinnostuneita ruumiillisuudesta siinä määrin, että voidaan puhua 

muodista. Keskeisiä innostajia ruumiillisuuden tutkimukselle ovat olleet esimerkiksi Michel 

Foucault’n ajatukset ruumiillisuuden kautta toimivasta biovallasta, Pierre Bourdieun teesi 

ruumiillisuudesta yhtenä pääoman muotona sekä Anthony Giddensin teoria ruumiista iden-

titeetin paikkana. (Julkunen 2004, 17.) Kyrölä (2006, 155) näkee ruumiillisuus-aiheisen tut-

kimuksen suosion kertovan siihen liittyvien kysymysten tärkeydestä nykyaikana. Ruumis 

symboloi moraalista ja henkistä asemaa. Itsensä kehittämistä ja siihen liittyvää ruumiin työs-

tämistä pidetään nykyihmisen velvollisuutena. (Bordo 1993, 187.) 
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Lihavuuden tutkiminen on yleistynyt yhteiskuntatieteissä ja kulttuurintutkimuksessa 2000-

luvulta lähtien. Tutkimuksissa on herätty siihen, että lihavuus ei ole pelkästään terveyskysy-

mys ja tutkimuksen kohteiksi ovat nousseet esimerkiksi lihavuuden sosiaalis-kulttuurinen 

rakentuminen, lihavuuden mediapresentaatiot ja lihavuuden perusteella tapahtuva syrjintä ja 

marginalisointi. (Harjunen & Kyrölä 2007, 13–14.) Harjunen ja Kyrölä (2007) kirjoittavat, 

että feministisissä tutkimuksissa on kritisoitu muun muassa naisruumiin hallintaa ja patolo-

gisointia, mutta painon ja koon kysymykset on usein sivuutettu. Lihavuutta on alettu tutkia 

1990-luvun loppupuolelta alkaen muistakin kuin hoikkuusnormin ja laihduttamisen näkö-

kulmista. Pitkään feministisessä tutkimuksessa suositumpi aihe on ollut ahdas hoikkuus-

normi eikä normeihin sopimattomuus. Tutkimuksen yksi tärkeä tehtävä on heidän mukaansa 

osoittaa, miten lihavuutta torjuvia asenteita luodaan, sillä ruumisnormit eivät ole muuttumat-

tomia tai intressittömiä. Yhtä tärkeää on tuoda esille tilanteita, joissa tiukkarajaiset ruumis-

normit säröilevät, vaikka vain hieman. (Harjunen & Kyrölä 2007, 23–24.) Lihavuustutki-

muksen nousuun on vaikuttanut ruumiillisuuden tutkimuksen kentän laajeneminen ja vakiin-

tuminen (Harjunen 2007, 29). 

2.3 Terveydestä huolehtiminen velvollisuutena 

Suomalaisten yksi eniten arvostamista arvoista on terveys ja terveyden arvona katsotaan ko-

rostuneen länsimaisessa kulttuurissa äärimmilleen viime vuosikymmenten aikana (Kangas, 

Karvonen & Lillrank 2009, 9–11). Sairauksien ennaltaehkäiseminen ja torjunta on länsimai-

sen yksilön moraalinen velvollisuus. Terveyden vaalimisesta elämäntapojen avulla on muo-

dostumassa itseisarvo, jolle ei näy haastajaa. Tasapainoinen ruokavalio, kuntoilu ja maltilli-

nen nautintoaineiden käyttö näyttäytyvät kunnollisen kansalaisen elämänehtoina. Terveyden 

vaaliminen voidaan nähdä osana jatkuvaa itsensä tarkkailusta ja säätelystä koostuvaa "itsen 

projektia". Koska olisi järjetöntä toivoa itselle heikkoa terveydentilaa, ihmisen hyvyys mää-

ritellään sitä kautta, kuinka hyvin hän onnistuu suojautumaan epäterveydeltä. (Kangas & 

Karvonen 2000, 181.) Myös Helén ja Jauho (2003, 7) kirjoittavat terveyden vaalimisen ole-

van erottamaton osa nykyihmisen elämäntapaa, ja sekä työelämässä että vapaa-ajalla jokaista 

patistetaan edistämään terveyttään. 

Terveellisyyttä voidaan pitää aikamme perusarvona samalla tavalla kuin hygieenisyys oli 

sitä 1920- ja 1930-luvuilla. Nämä periaatteet liittyvät vahvasti kunkin ajan yleiseen moraa-

likäsitykseen ja sitä kautta tehtyyn valistukseen. Terveydestä keskusteltaessa valistus nojaa 
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eräänlaiseen kustannus- ja hyötyanalyysiin. Tarkoituksena on osoittaa tietyn paheen tai elä-

mäntavan yhteys terveydentilan heikentymiseen, kustannuksiin tai työkyvyn heikkenemi-

seen (Alasuutari 1992, 114–118.) Alasuutari katsoo, että nyky-yhteiskunta vaatii yksilöiltä 

suurempaa sisäistettyä kontrollia ja näin ollen vastuu on siirtynyt enemmän valtiolta yksi-

lölle. (Mt.) 

Yksilön terveysongelmat mielletään myös yhteiskunnan ja yhteisön terveydenhuolto-ongel-

miksi. Sairastavuus koetaan sosiaaliseksi ongelmaksi, johon hyvinvointiyhteiskunnan tulee 

puuttua kollektiivisten säätelytoimien avulla. Terveyspolitiikka ja terveydenhuoltojärjestel-

män kehitystyö perustuvat tähän näkemykseen. Länsimaissa ajatus siitä, että yhteiskunta on 

vastuussa väestön terveydentilasta, on vahvistunut toisesta maailmansodasta lähtien. (Tuo-

mainen ym. 1999, 58.) Puurosen (2006) mukaan sotavuosien Suomessa terveys jäsentyi sel-

keämmin kansalaisten taustamuuttujista, kuten köyhyydestä käsin. Nykyisin terveys mielle-

tään ennemminkin tietoisena terveys- ja elämäntapatarkkailuna. Omaa terveyttä tulee raken-

taa kuin työuraa. (Puuronen 2006, 9.) 

Terveyden korostuneesta merkityksestä on esitetty useita tulkintoja. Rubinstein (2002, 31) 

näkee yksilöiden tarpeen ruumiin kontrolloimiseen olevan yhteydessä länsimaisen kulttuu-

rin individualistiseen murrokseen. Shilling (1993, 182) kuvaa ruumista, sen terveyttä ja hy-

vinvointia, hankkeena, johon keskitetään voimavaroja ja jota tarkkaillaan yhä enemmän. 

Ruumis on ainakin näennäisesti vakaa ja sen varaan voi rakentaa identiteettiä. Myös Giddens 

(1991, 56–58) näkee ruumiin keskeisenä minuuden osana, josta on tullut tärkeä elämänhal-

linnan ja kontrollin paikka – eräänlainen ruumisprojekti. 

Kangas & Karvonen (2000) esittävät yhdeksi postmodernin ajan muutokseksi länsimaisen 

tautikuvaston muuttumisen. Terveysongelmat ovat erilaisia kuin vuosisadan alkupuolella, 

jolloin kuoltiin yleisesti tuberkuloosiin tai muihin tartuntatauteihin. Nykyisin yleisimmät 

kuolinsyyt liittyvät syöpään ja sydänsairauksiin. (Kangas & Karvonen 2000, 184.) Kun kroo-

niset sairaudet ovat tulleet kansanterveydellisiksi ongelmiksi, on määrättyjen elintapojen 

noudattaminen muodostunut keskeiseksi terveyttä edistettäessä. Terveyteen liittyvät yksilön 

vastuun ja valinnan näkökulmat painottuvat, koska elintapojen ja terveyskäyttäytymisen 

nähdään olevan paljolti ihmisten itsensä valittavissa. (Davison 1992, 675, 683.) 
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2.4 Lihavuuden paheksunta 

Keskeistä lihavuudesta ja sen seurauksista puhuttaessa on sen konstruoiminen sosiaalisesti 

ei-hyväksyttäväksi ruumiillisuudeksi. Länsimaisessa kulttuurissa sosiaalisesti hyväksyttä-

välle vartalolle on asetettu lukuisia ehtoja ja rajoituksia. (Harjunen 2004, 413.) Lupton 

(1996) erittelee lihavuutta ei-hyväksyttäväksi ruumiillisuudeksi rakentavia tekijöitä. Ter-

veystieteen optimaalisen terveyden tavoittelun diskurssi, ulkonäkökeskeinen kulttuuri vaa-

timuksineen sekä alun perin uskonnollis-filosofiset käsitykset moraalista ja kohtuudesta 

määrittävät osaltaan lihavuutta. (Lupton 1996, 137–138.) 

Lihavuuteen liittyvistä stereotypioista on runsaasti tutkimuksia. Tutkimuksissa viitataan 

usein Goffmanin määritelmään stigmasta. (Hänninen 2013, 21.) Stigma tarkoittaa poltto-

merkkiä tai leimaa. Goffman käyttää stigman käsitettä henkilön ominaisuudesta, jota sosi-

aalisessa ympäristössä pidetään minuutta heikentävänä ja syvästi halventavana asiana. Mi-

kään ominaisuus ei ole sinänsä leimaava, eikä se ole sitä kaikissa ympäristöissä. Stigma il-

menee suhteessa siihen, mitä sosiaalisessa ympäristössä pidetään normaalina, joten stigman 

kohtaaminen myös paljastaa millaisia odotuksia liitetään normaaliuteen. Stigma voi perustua 

näkyviin epämuodostumiin tai vammoihin, sosiaaliseen asemaan tai etnisyyteen, rotuun tai 

uskontoon. (Rantalaiho 2010, 102.) 

Lihavien ihmisten stigmatisointia analysoi esimerkiksi Brink (1994), jonka mukaan lihavat 

joutuvat stigmatisoiduiksi ikään kuin kaksi kertaa. Ensin lihavat stigmatisoidaan poikkeavan 

ruumiinrakenteensa vuoksi, mutta sen lisäksi siksi, mitä ruumiin oletetaan sanovan luon-

teesta ja muista ominaisuuksista, kuten moraalista ja älyllisistä lahjoista. (Brink 1994, 291–

293.) Harjusen (2004) mukaan lihavuusstigman seuraamuksia on tutkittu melko runsaasti. 

Tutkimusten mukaan stigman henkilökohtaisista seurauksista yleisimpiä ovat torjunta, syr-

jintä ja marginalisoiminen. Yleisiä kokemuksia ovat myös esimerkiksi väheksyminen ja epä-

kunnioittava käytös. (Harjunen 2004, 414.) 

Amerikkalaisessa lihavuuskeskustelussa on alettu käyttää termiä weight stigma, koska liha-

vuuteen liitetystä stigmasta ja sen seurauksista on runsaasti tutkimustietoa (esim. Puhl & 

Brownell 2003). Harjusen (2004) mukaan lihavuuden stigmatisointia ja sen seurauksia pide-

tään usein oikeutettuna sen vuoksi, että lihavuus nähdään useimmiten itseaiheutettuna. Har-

junen (2004) katsoo stigmaan ja stigmatisointiin sisältyvän vallan ja kontrollin ulottuvuuden. 

Stigmatisoinnissa on kyse vallasta ja oikeudesta määrittää rajat esimerkiksi hyväksyttävälle 
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ulkonäölle. Lihavuuden tarkasteleminen stigman käsitteen kautta paljastaa, kuinka yhtei-

sössä rakennetaan käsityksiä normaalista ja epänormaalista, hyväksytystä ja ei-hyväksytystä. 

(Harjunen 2004, 258–259, 414.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkielmassani kiinnostus kohdistuu lihavuudesta käytyihin keskusteluihin. Tarkoituksena 

on tarkastella lihavuuspuhetta analyyttisesti ja kriittisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on 

pyrkiä ymmärtämään lihavuutta ilmiönä, johon liittyviä käsityksiä rakennetaan myös erilai-

sissa aihetta käsittelevissä teksteissä ja puheissa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että lihavuus-

kirjoittelu omalta osaltaan rakentaa ja muokkaa käsityksiämme lihavuudesta. Turnerin 

(1992, 106) mukaan on erityisen mielenkiintoista tutkia konstruktionistisesta näkökulmasta 

ilmiöitä, jotka herättävät ristiriitoja tai joista on esillä yksipuolisia näkemyksiä. Lihavuu-

desta on esillä paljon ristiriitaista tietoa ja siitä kiistellään usein. Harjunen (2004, 412) näkee 

julkisen lihavuuskeskustelun sekavaksi vyyhdiksi, jossa yhdistyvät lääketieteen tutkimustu-

lokset, stereotyyppiset moraaliset arviot lihavien henkilökohtaisista ominaisuuksista ja hy-

väksytty terveyskäyttäytyminen. 

3.1 Tutkimuskysymys ja aineisto 

Tutkimus nojaa ajatukseen kielen merkityksiä rakentavasta luonteesta ja siihen, miten kie-

lellä voi tehdä erilaisia kuvauksia tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tavoitteena on 

tutkia diskurssianalyysin avulla Hyvä terveys -lehdissä muodostuvia lihavuusdiskursseja. 

Tutkin, millaista lihavuuspuhetta lehdissä tuotetaan ja ylläpidetään. Tarkoituksena on ana-

lysoida, millaisin sävyin ja kielellisin valinnoin lihavuudesta puhutaan. Olen kiinnostunut 

myös siitä, liitetäänkö lihavuuteen moraalista ulottuvuutta eli nähdäänkö lihavuus neutraa-

lina, paheksuttavana vai hyväksyttävänä ruumiin muotona. Kysyn, millaisia merkityksiä li-

havuus teksteissä saa ja millaisia representaatioita lihavuudesta tuotetaan? Se, mitä yhteis-

kunnassa pidetään hyväksyttävänä, vaihtelee ajan saatossa. Moraalista järjestystä rakenne-

taan, uusinnetaan ja kyseenalaistetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Moraalin raken-

taminen ei useinkaan ole itsestään selvää, vaan se voi olla hienovaraista ja implisiittistä toi-

mintaa. (Jokinen 2012, 255.) 

Tutkimuksen aineistona on vuosien 2015 ja 2016 Hyvä terveys -lehdet. Molempina vuosina 

lehti ilmestyi 14 kertaa. Hyvä terveys on Sanoma Media Finland Oy:n kustantama terveys-

lehti. Lehti on suunnattu lukijoille, jotka haluavat pitää huolta omasta ja läheistensä tervey-

destä. Vuoden 2016 lukijatutkimuksen (KMT 2016) mukaan Hyvä terveys on Suomen suo-

situin terveys- ja hyvinvointilehti ja lehden keskimääräisellä numerolla on 384 000 lukijaa. 

Riston (2015, 4) mukaan Hyvä terveys -lehden juuret ovat vuodessa 1889, jolloin lehden 



10 

 

 

aatteellinen edeltäjä Terveydenhuoltolehti perustettiin, ja lehden tehtävänä on lääketieteen 

jalkauttaminen. 

Hyvä terveys -lehden sisältö on pääasiassa terveysaiheista. Voidaan ajatella, että lehdellä on 

merkittävä vaikutus tutkimuskohteeni, lihavuusdiskurssien, tuottamisessa ja ylläpitämisessä. 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on myös analysoida, millaisia sävyjä lihavuus saa 

lehdessä, jota ei ole tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. 

3.2 Diskurssianalyysi 

Karkean jaottelun mukaan kieltä voi tutkia joko todellisuuden kuvana tai todellisuuden ra-

kentamisena. Jälkimmäisessä näkökulmassa kieltä tarkastellaan osana todellisuutta ja tätä 

näkökulmaa kutsutaan useimmiten sosiaaliseksi konstruktionismiksi. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 2016, 17.) 

Diskurssianalyysissa kiinnostuksen kohteena on se, miten toimijat tekevät kielenkäytöllään 

asioita ymmärrettäväksi. Lähtökohtana on, että saman ilmiön voi tehdä ymmärrettäväksi mo-

nin eri tavoin. Tarkastelun keskiössä on se, millaiset kuvaukset ovat erilaisissa tilanteissa 

selitysvoimaisia ja millaisia seurauksia tai asiantiloja selityksillä rakennetaan. Diskurssiana-

lyysi on siis kielenkäytön tutkimusta, jossa analysoidaan miten sosiaalista todellisuutta tuo-

tetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Suoninen 1999, 18.) Pietikäisen ja Mäntysen 

(2009) mukaan diskurssintutkimus ei perustu yksiselitteisiin työkaluihin, joiden avulla saa-

taisiin aina vastaus tutkimuskysymyksiin. Jotta aineiston ja teorian saisi keskustelemaan kes-

kenään, diskurssintutkimus lainaa ja soveltaa muiden lähitieteiden, kuten yhteiskuntatietei-

den ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä. Aineistoa lähestytään niin teorian kuin aineiston 

itsensä ehdoilla. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 164–165.) 

Diskurssin käsitteellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan puhetapaa, jolla jäsennetään maa-

ilmaa. Diskurssin määrittelyssä on erilaisia painotuksia eri teoreettisissa perinteissä ja eroa-

vaisuuksia on myös kielten kesken. Englannin kielessä diskurssilla voidaan useimmiten vii-

tata sekä tekstiin että puheeseen. (Wodak 2004, 186.) Pietikäinen ja Mäntynen (2004, 24–

25) määrittelevät diskurssin käsitettä sen kaksoisfokuksen kautta: diskurssi viittaa sekä lau-

setta suurempiin kokonaisuuksiin että tilanteiseen kielenkäyttöön. Tässä tutkimuksessa liha-

vuusdiskursseilla tarkoitetaan niitä puhetapoja ja kielellisiä keinoja, joilla lihavuutta jäsen-

netään teksteissä. 
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Diskurssiin liittyy läheisesti representaation käsite. Kun diskurssin avulla järjestetään mer-

kityksiä, rakentuu myös puheena olevasta aiheesta, siihen liittyvistä toimijoista ja heidän 

välisistä suhteistaan, tietty representaatio. Representaatiossa valitaan, mitä sisällytetään ku-

vauksiin ja mitä jätetään pois. Nimeämisellä ja kuvaamisella voidaan rakentaa eri tavoin 

painottuneita esityksiä aiheesta. Representaatio on kuvaus puheena olevasta aiheesta. (Pieti-

käinen & Mäntynen 2009, 53–54, 72.) 

Merkityssysteemillä tarkoitetaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa sitä, että kieli on mo-

niulotteinen järjestelmä. Sosiaalinen todellisuus hahmottuu useiden rinnakkaisten tai kilpai-

levien merkityssysteemien kenttänä, jotka merkityksellistävät maailmaa eri tavoin. Merki-

tyssysteemi ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan sosiaalinen todellisuus hahmottuu useissa 

merkityssysteemeissä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 24.) 

Pynnönen (2013) on hahmotellut kolmivaiheisen diskurssianalyysin prosessimallin. Tul-

kinta etenee tekstuaalisesta, tekstin tasolla liikkuvasta analyysista tulkitsevaan ja kriittisen 

analyysin vaiheisiin. Tekstuaalisella tasolla huomio on tekstissä itsessään: sanat, ilmaukset, 

lauseet, virkkeet, selonteot sekä metaforat kokonaisuutena. Analyysin tuloksena syntyy teks-

tin kantavien teemojen ja ominaisuuksien luokittelu, jonka perusteella voidaan kuvata mitä 

ja millä tavoin ilmiöstä puhutaan. Pynnösen mukaan analyysin toinen taso on tulkitseva ja 

se pyrkii ymmärtämään tekstiä laajemmin. Aineisto asetetaan tilanteiseen, intertekstuaali-

seen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin ja merkitykset peilautuvat aineistoon ja aineistosta 

kontekstiin. Tutkimuskysymyksen ja intressin niin edellyttäessä voidaan edetä kolmanteen 

eli kriittisen diskurssianalyysin vaiheeseen. Tässä vaiheessa erilaiset representaatiot asete-

taan vallan ja vaikuttamisen viitekehyksiin. Erityisen tärkeää tämä on, jos tulkitsevassa ana-

lyysissa jotkut representaatiot ovat hallitsevia ja tekevät muunlaiset tulkinnat mahdotto-

miksi. Tällöin pyritään murtamaan aiemmissa analyysivaiheissa muodostuvat itsestäänsel-

vyydet. (Pynnönen 2013, 31–33.) 

Analyysin kolmivaiheisuutta ei kuitenkaan pidä tulkita normatiivisena, vaan kunkin tutkijan 

tulee määritellä, kuinka hän tutkimuksen toteuttaa (Pynnönen 2013, 33). Tässä tutkimuk-

sessa analysoin erityisesti tulkitsevan ja kriittisen analyysin tasoilla. Yhdistelen lisäksi Joki-

sen ja Juhilan (2016) mallia valtasuhteiden tutkimisesta. Valta-analyysille on ominaista kiin-

nostus valtasuhteiden rakentumiseen sosiaalisissa käytännöissä. Myös diskurssien moninai-

suudesta kiinnostunut voi tutkia valtasuhteita. Tutkimuskysymys vaikuttaa siihen, painot-

tuuko tutkimuksessa moninaisuus- vai vakiintumisaspekti. (Jokinen & Juhila 2016, 75–104.) 
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Jos olisin asettanut tutkimuskysymyksen esimerkiksi siten, että ylläpitävätkö tekstit lihavuu-

den ongelmastatusta, olisin etsinyt vain tietynlaisia diskursseja. Tämän vuoksi halusin pitää 

tutkimuskysymyksen laajana ja mahdollistaa aineiston muidenkin kuin hegemonisten dis-

kurssien tarkastelulle. 

3.3 Analysoinnin vaiheet 

Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla lehdet pintapuolisesti läpi saadakseni aineistosta ko-

konaiskuvan. Selailun jälkeen aloin systemaattisesti etsiä analyysiin sopivaa materiaalia. Et-

sin tutkimusaineistosta kaikki tekstikatkelmat, joissa mainittiin "lihavuus" tai "ylipaino". 

Havaitsin kuitenkin, että lihavuudesta puhutaan usein myös lisä- tai liikakilojen käsitteillä ja 

hyväksyin myös nämä "kiertoilmauksia" sisältävät tekstit analysoitavaan aineistoon. En ot-

tanut kuitenkaan automaattisesti mukaan esimerkiksi laihdutus- tai ruoka-aiheisia artikke-

leita, ellei niissä ollut mainintaa lihavuudesta. Tällä tavalla aineistoa kertyi runsaasti. Vali-

koin lopulliseen analyysiin kaikki artikkelit, joissa vedotaan asiantuntijaan tai asiantuntija 

on muuten läsnä. Asiantuntija mainitaan yleensä artikkelin yhteydessä erillisessä tietolaati-

kossa, jossa esitellään asiantuntijan nimi, ammatti tai koulutustausta. Aineiston rajaaminen 

helpotti tutkimuskysymyksen muotoilua, joka muotoutui lopulliseksi vasta huolelliseen ai-

neistoon tutustumisen jälkeen. Lopulliseen analyysiin valitsin 34 artikkelia. 

Varsinaisen analyysin aloitin etsimällä yhtäläisyyksiä ja eroja (Suoninen 1993, 50). Kysyin 

aineistolta sekä mitä että miten -kysymyksiä. Kiinnostukseni kohdistui ensisijaisesti siihen, 

miten lihavuudesta kirjoitetaan, mutta olin kiinnostunut myös siitä, mitä lihavuudesta kirjoi-

tetaan. Kiinnitin huomiota erityisesti siihen, miten ja millaisilla kielellisillä valinnoilla liha-

vuutta representoidaan. Eroja ja yhtäläisyyksiä etsimällä teemoitin aineistoa, jolloin sain pa-

remman kuvan lihavuutta käsittelevistä puhetavoista. 

Rakentamieni diskurssien rajat eivät olleet selvärajaisia ja diskurssit menivät osittain limit-

täin. En useinkaan voinut tulkita artikkeleita niin, että niissä olisi esiintynyt vain yksi puhe-

tapa. Yhdessä artikkelissa saattoi olla osia useammasta eri diskurssista. Myös pienempi teks-

tikatkelma saattoi sisältää osia useammasta eri diskurssista. Suonisen (1993, 50) mukaan 

merkityssysteemit voivat esiintyä aineistossa pieninä paloina, eivät selvinä kokonaisuuksina. 

Diskurssien rajat eivät paikoin olleet itsestään selviä, eikä niitä voinut tarkastella ilman nii-

den suhdetta toisiinsa. 
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Analyysin tueksi hahmottelin apukysymykset, joiden avulla pyrin systematisoimaan aineis-

ton käsittelyä. Aluksi pyrin tarkastelemaan nimeämistä ja kuvaamista eli millaisia metafori-

sia ilmauksia tai sanavalintoja teksteissä liitetään lihavuuteen. Analyysin toisessa vaiheessa 

tutkin, millaiseen asemaan lihava asetetaan, eli millaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia li-

havuuteen liitetään. Kolmannessa vaiheessa pyrin ymmärtämään ja selittämään merkityksiä 

yhteiskunnallisen kontekstin huomioon ottaen. 

Apukysymyksiäni olivat: 1. Millä tavoin lihavuutta kuvaillaan? 2. Millaisiin subjektipo-

sitioihin lihavat asetetaan? 3. Miten merkitykset peilautuvat aineistosta laajemmin yhteis-

kunnalliseen kontekstiin? 

Analyysin edetessä vaiheet kuitenkin sekoittuivat enkä noudattanut apukysymyksiä orjalli-

sesti. Aineisto eteni pitkälti yksilöllisesti jokaisen tekstikatkelman kohdalla. Apukysymyk-

set toimivat kuitenkin eräänlaisena analyysin selkärankana ja muistuttajana siitä, mitä olen 

tutkimassa ja tukivat osaltaan pyrkimystäni systemaattiseen analyysiin. Kolmas analyysin 

kohta toteutui teorian ja aineiston vuoropuheluna ja tähän palaan erityisesti tutkielman joh-

topäätökset -luvussa. 
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4 Terveyslehden lihavuuspuhe 

Tutkimusaineiston perusteella muodostin Hyvä terveys -lehden (jatkossa Ht) lihavuutta kä-

sittelevistä puhetavoista neljä keskeistä diskurssia. Olen nimennyt diskurssit siten, että ne 

kuvaavat puhetavan tyypillisintä piirrettä. Aineistosta muodostamani keskeiset diskurssit 

ovat riskidiskurssi, ohjaava diskurssi, yhteiskunnallinen diskurssi ja kriittinen diskurssi. Kä-

sittelen alaluvuissa diskurssien ominaispiirteitä ja niiden esiintymisen vahvuutta. 

4.1 Riskidiskurssi 

Lihavuus representoituu teksteissä usein terveyden kannalta ongelmallisena. Riskidiskurssi 

aktivoituu teksteissä usein ja lihavuus esitetään terveysriskinä itsessään tai jonkin muun te-

kijän ohella terveydelle haitallisena. Lihavuudesta puhutaan useimmiten uhkana yksilön ter-

veydelle. Puhetavalle on ominaista asiantuntijamainen ote, johon liittyy tieteellisiin tutki-

muksiin viittaaminen, lääketieteellisen terminologian käyttö ja asioiden numeraalinen esit-

täminen. Jokisen (1999, 146) mukaan numeerisessa muodossa esittäminen luo vaikutelman 

selkeästä ja mitattavissa olevasta tiedosta. Puhetavassa lihavaa tulee valistaa lihavuuden ai-

heuttamista terveysvaaroista. Lihavuudesta ei puhuta moralisoivasti tai syyttävästi, vaan pu-

hetapa vetoaa järkeen. 

Lihavuutta ja ylipainoa käytetään teksteissä usein synonyyminomaisesti. Samassa artikke-

lissa saatetaan puhua lihavuudesta ja ylipainosta tekemättä käsitteiden välille eroa. Hännisen 

(2010, 16) mukaan arkikielessä harvoin erotetaan termejä "lihava" tai "ylipainoinen" toisis-

taan. Käsitteet eivät kuitenkaan vain muotoile kohdettaan, vaan ehdottavat sen hyväksymistä 

määritellyn kaltaisena. Näin ollen käsitteillä voidaan ajatella olevan myös yhteiskunnallisia 

ja kulttuurisia vaikutuksia. (Ridell & Väliaho 2006, 10.) Hänninen (2010, 16) toteaa, että 

vaikuttaa siltä, että toimittajat käyttävät tietoisesti ylipaino-termiä lihavuuden sijaan, sillä 

lihavuuteen liitetään usein kielteinen merkitys. Hyvä terveys -lehdissä tällaista selvää valin-

taa ei voida erottaa, koska termit esiintyvät usein rinnakkain samassa artikkelissa. 

Riskidiskurssissa sanasto sisältää usein uhkaan liittyviä voimakkaita ilmauksia, kuten riski 

ja riskitekijä. ”Ylipainoisuus lisää riskiä sairastua useisiin syöpiin” (Ht 1/2015, 11). ”Diabe-

teksen puhkeamisessa on vielä paljon tuntematonta, mutta ylipainon, vähäisen liikkumisen 

ja perintötekijöiden lisäksi yksi vähemmän tunnettu riskitekijä on pitkään jatkunut univaje” 

(Ht 4/2016, 52). Tyypillistä on myös esittää sairauden uhka todennäköisyyden, esimerkiksi 
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prosenttiosuuksien avulla. Ahon (2009, 31) mukaan esimerkiksi painoindeksiluokitus on li-

havuutta määriteltäessä eräänlainen riskiasteikko, jolla pyritään osoittamaan yksilön riski-

potentiaali muihin sairauksiin nähden.  

Noin 25 prosentilla suomalaisista on rasvamaksa, normaalipainoisista 10–20 prosentilla. Yli-

painoisista, erityisesti vyötärölihavista, jopa 80 prosentilla on maksassa rasvaa. Joskus ylipai-

noiselle kehittyy kakkostyypin diabetes, johon liittyy insuliiniresistenssi eli alentunut sokerin-

sieto. Kun kudokset eivät pysty käyttämään insuliinia hyväkseen, aineenvaihdunta mullistuu 

ja maksa alkaa vuorautua rasvalla. (Ht 13/2015, 48) 

Normaalipainoisten ja ylipainoisten terveydentilaa vertaillaan esittämällä rasvamaksaan sai-

rastuneiden määriä. Numeraalinen esittäminen luo vaikutelmaa objektiivisesta ja mitatta-

vasta tiedosta. Ylipainoon liitetään lisäksi kakkostyypin diabeteksen uhka ja selitetään, mitä 

lääketieteellinen termi insuliiniresistenssi tarkoittaa. Lääketieteellisten termien selittämisen 

voi nähdä helpottavan diskurssiin sisäänpääsyä, eikä se näin aseta lukijan tiedoille esivaati-

muksia. Voimakkailla kielellisillä ilmaisuilla, kuten "mullistua" ja "vuorautua" lisätään vai-

kutelmaa hallitsemattomasta vaarasta. 

Riskidiskurssille on tyypillistä, että normaalipainoiset ja ylipainoiset kategorisoidaan omiksi 

ryhmiksi, joiden kesken on havaittavissa selkeitä terveyseroja. Myös kontrastiparien, nor-

maalipainoinen – ylipainoinen, käyttäminen on osaltaan suostuttelevaa ja vaikuttamaan pyr-

kivää retoriikkaa. Tällä tavoin pyritään kategorisoimaan normaalipainoiset ja ylipainoiset 

omiksi ryhmiksi, jotka eroavat toisistaan niin painon kuin terveydentilan perusteella. Liha-

vuuden vaarallisuutta saatetaan myös pyrkiä vahvistamaan esimerkiksi laihtumistarinoiden 

avulla. 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että normaalipainoisilla ja ylipainoisilla on suolistossaan 

merkittävästi erilainen mikrobisto – lihavien bakteerikirjo on köyhempi kuin laihoilla. Suolis-

ton bakteerikanta paranee olennaisesti esimerkiksi onnistuneen painonpudotuksen tai liha-

vuusleikkauksen jälkeen. Tällä saralla yksi kuuluisimmista esimerkeistä on Zhao Lipingin ta-

paus. Alun perin 60-kiloinen Liping lihoi vuosien mittaan 30 kiloa, kunnes hän päätti muuttaa 

ruokavaliotaan. Uuteen ruokavalioon kuului paljon täysjyväviljaa sekä kasviksia – muun mu-

assa perinteistä kiinalaista lääkekasvia, karvaskurkkua. Liping laihtui kahden vuoden aikana 

20 kiloa, ilman liikuntaa. Hänen sykkeensä, verenpaineensa ja kolesterolitasonsa laskivat. Sa-

malla Faecalibacterium prausnitzin osuus kaikista suolistobakteereista lisääntyi lähes nollasta 

14,5 prosenttiin. (Ht 9/2016, 44) 
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4.2 Ohjaava diskurssi 

Ohjaava puhetapa aktivoituu aineistossa usein ja se tukee riskidiskurssia. Ohjaavalle dis-

kurssille on tyypillistä hyvien ja huonojen elämäntapavalintojen arvottaminen. ”On järkevää 

rajoittaa lisättyä sokeria sisältävien ruokien ja juomien käyttöä, koska silloin ruokavaliosi 

paranee ja vältät lihomista. Ylipainoisuus lisää riskiä sairastua useisiin syöpiin.”(Ht 1/2015, 

11) 

Diskurssissa herätetään huolta omasta kehosta ja peräänkuulutetaan vastuuta omasta tervey-

destä. Diskurssissa lihava asemoidaan autettavan ja oppijan rooleihin.  

Ylimääräiset hiilarit jämähtävät lisäkiloiksi vyötärölle. Valkoiset viljat ja sokerit voi 

siis hyvillä mielin karsia. Silloin verensokeri ei pääse kipuamaan korkealle, insuliinin 

eritys vähenee ja rasva palaa tehokkaammin. (Ht 10/2015, 11) 

Puhetavalle on tyypillistä kevyen ohjaava tyyli, jossa keskeistä on neuvominen ja elintapojen 

parantamiseen ohjaaminen. Myös ohjaava diskurssi vetoaa järkeen, mutta sen erityispiir-

teenä on pedagoginen tyyli. Elämäntapamuutokset yritetään saada vaikuttamaan kohtalaisen 

helposti toteutettavilta. Ohjaava puhetapa ei ole vaativa, vaan ennemminkin kannustava. Oh-

jaava diskurssi yrittää herätellä yksilöä ottamaan itse vastuuta valinnoistaan, joilla lihavuu-

den terveysriskit voi välttää tai minimoida. Ohjaava diskurssi limittyy usein riskidiskurssiin 

ja ne yhdessä vahvistavat kuvaa lihavuuden vaaroista.  

"Lihavan ja epäaktiivisen kannattaakin karsia energiansaantiaan huonoista höttöhiilareista, 

joista saa vain energiaa eikä juuri muuta. Paljon liikkuva hoikka voi pysyä sellaisena melko 

suurellakin hiilihydraattien saannilla." (Ht 12/2015, 16) Ohjaavassa diskurssissa neuvot koh-

distuvat usein ruokailutottumuksiin, jotka ovat terveyden kannalta joko hyviä tai huonoja. 

Lihaville ja hoikille suositellut ruokatottumukset määritellään erilaisiksi. Lihava rinnaste-

taan negatiivisia mielikuvia herättävään adjektiiviin ”epäaktiivinen”, kun hoikka rinnaste-

taan sen täydelliseen vastakohtaan ”paljon liikkuvaan”.  

Ohjaava diskurssi ei kuitenkaan aina asemoi vain lihavia autettavan asemaan, vaan kaikkien 

olisi syytä noudattaa terveellisiä elämäntapoja terveysriskien minimoimiseksi. Ohjaava tyyli 

voi ilmetä myös epäsuorasti, jolloin terveyden kannalta parempi toimintatapa on läsnä im-

plisiittisesti. "Suurin osa verenpainetautia sairastavista on ylipainoisia, mutta jos elintavat 

ovat huonot, hoikkuus ei suojaa" (Ht 7/2015, 15). 
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Parempiin ruokailutottumuksiin opastamisen lisäksi ohjaavassa diskurssissa kannustetaan 

usein myös tarkkailemaan mahdollisia lihomisen merkkejä. Tällä tavoin luodaan vaikutel-

maa terveyteen liittyvästä omasta vastuusta ja siitä, että terveydentilaa voi hallita eräänlais-

ten tarkkailutoimenpiteiden avulla. Huomio tulee kiinnittää kehon ulkoisiin ominaisuuksiin, 

koska niistä voi päätellä jotain omasta terveydentilastaan. Lihavuus näyttäytyy uhkaavana, 

mutta terveysongelmia voi kuitenkin ennakoida seuraamalla terveydentilaansa. "Helpoim-

min osviittaa mahdollisesta tulehduksestaan saa kohdistamalla katseensa keskivartaloon. Pa-

hin tulehdusta aiheuttava tekijä on nimittäin rasvakudos erityisesti vatsan seudulle kertyes-

sään." (Ht 13/2015, 41) 

Mittanauha on yksi parhaimmista vaihtoehdoista terveysmittariksi. Mittaamalla vyötärönym-

pärysmitan saat hyvän tuntuman siitä, kuinka paljon vyötärörasvaa on kertynyt. Tieto vyötä-

rönympärysmitasta auttaa hahmottamaan sydän- ja muiden sairauksien riskiä. (Ht 6/2016, 80) 

4.3 Yhteiskunnallinen diskurssi 

Yhteiskunnallinen diskurssi aktivoituu aineistossa vähiten, eikä se saa kovin suurta paino-

arvoa. Yhteiskunnallista näkökulmaa käsiteltiin tutkimusaineistossa vain kolmessa artikke-

lissa, eikä yhteiskunnallinen ulottuvuus ollut keskiössä yhdessäkään. Lihavuuden yhteiskun-

nallista puolta lähinnä sivuttiin. Hyvä terveys -lehdissä lihavuutta käsitellään yleensä yksilön 

näkökulmasta, jolloin lihavuus näyttää olevan seurausta yksilöllisistä valinnoista tai biolo-

gisista syistä, kuten geeneistä. Yhteiskunnallisessa diskurssissa keskeistä on lihavuuden vai-

kutusten laajeneminen yksilötasolta yhteiskunnan tasolle. Lihavuuden problematiikka nou-

see esiin yksilön työkyvyn, mutta myös terveyskustannusten näkökulmasta. Diskurssissa 

esiintyy yksilön vastuu, joka ulottuu itsen lisäksi myös yhteiskunnan tasolle.  

Miksi yhteiskunnan tulisi kustantaa se, jos ihminen on syönyt itsensä ylipainoiseksi ja sai-

raaksi? Lihavuusleikkauksia on helppo kritisoida, mutta lääkärin mukaan asia ei ole näin yk-

sinkertainen. – Totta kyllä, lihavuus on usein itseaiheutettua. Mutta toisille painonhallinta on 

vaikeampaa. Sitä paitsi hoidamme julkisella puolella myös tupakoitsijoiden keuhkosyövät ja 

alkoholistien haimatulehdukset.  

On tutkittu, että lihavuusleikkaus maksaa itsensä takaisin noin kuudessa vuodessa, kun poti-

laiden terveet vuodet lisääntyvät, eläkkeelle jäädään myöhemmin, eikä liitännäissairauksien 

hoitoon mene niin paljon rahaa. (Ht 1/2016, 36) 
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Lihavuus määrittyy "usein itseaiheutetuksi". Terveysalan asiantuntijan eli lääkärin lausumaa 

korostetaan suoralla lainauksella. Hänellä on ammattinsa tuomaa valtaa ottaa kantaa liha-

vuuteen liitettäviin terveyskysymyksiin. Lääkäri toteaa painonhallinnan olevan joillekin vai-

keampaa, mutta kertomatta jätetään, mikä painonhallinnan vaikeuden voi aiheuttaa. Kun pai-

nonhallinnan todetaan olevan "toisille" vaikeampaa, luodaan vastakkainasettelua painonhal-

linnassa onnistuvien ja epäonnistuvien välille. Yksilön vastuuta kuitenkin kevennetään to-

teamalla, että kaikki eivät voi samalla tavalla hallita painoaan. Lihavuus kuitenkin rinnaste-

taan tupakoivien keuhkosyöpiin ja alkoholistien haimatulehduksiin, mikä saa lihavuudenkin 

vaikuttamaan itseaiheutetulta ongelmalta. Lihavuuden hoito saa kuitenkin moraalisen oikeu-

tuksen koska lopputuloksena on terveempi, yhteiskunnan kannalta tuottava yksilö. Kyrölän 

(2007) mukaan terveyden esittäminen taloudellisena kysymyksenä myötäilee uusliberalis-

tista politiikkaa, jossa ruumiita arvotetaan niiden oletetun kustannustehokkuuden avulla. 

Kustannustehokkuuden kriteerit ovat kuitenkin epäselvät ja Kyrölä kysyykin, kenen "aiheut-

tamat" maksut ovat vältettäviä ja kenen hyväksyttäviä? (Kyrölä 2007, 57.) 

4.4 Kriittinen diskurssi 

Kriittisessä diskurssissa lihavuus näyttäytyy moniulotteisena ilmiönä. Diskurssissa suhtau-

dutaan kriittisesti ja kyseenalaistavasti sekä lihavuuden mittausmenetelmiin että lihavuuden 

aiheuttamiin terveyshaittoihin. Kriittiseen diskurssiin liittyy myös itsensä hyväksymisen te-

matiikkaa ja psykologista kieltä. Diskurssille ovat tyypillisiä ristiriidat ja erilaiset vastak-

kainasettelut. Diskurssin ristiriitaiset sävyt vaikuttavat osaltaan siihen, että diskurssi ei ole 

kovin voimakas verrattuna riski- ja ohjaavaan diskurssiin. Kriittisellä puhetavalla on kuiten-

kin tärkeä merkitys, koska keskiössä ovat sellaiset näkemykset, jotka eivät automaattisesti 

tue lihavuuden ongelmastatusta ja yhteyttä terveyshaittoihin. "Syyllistävä suhtautuminen 

ylipainoon ja ylipainon näkeminen maailman kauheimpana katastrofina lisää vain häpeää. 

Häpeä puolestaan voi vaikuttaa niin, että ihmiset lihovat entisestään ja suhde omaan kehoon 

vain huononee." (Ht 7/2015, 27) Ylipainoon suhtautuminen ja häpeä kytkeytyvät toisiinsa 

mielenkiintoisella tavalla. Ylipainon häpeäminen ja siitä syyllistäminen vain lisäävät hä-

peää, joka voi johtaa lihomiseen. Lihominen voi aiheuttaa vielä aiempaa huonomman suh-

teen omaan kehoon. 

Vaikka normaalipainoon on viisasta pyrkiä, Rissasen mukaan painon mittareihin suhtaudutaan 

liian yksioikoisesti. Tämä voi olla seurausta täydellisyyden tavoittelusta tai epävarmuudesta, 

joka kohdistuu omaan kroppaan. – Painotaulukon lukuarvoista katsotaan, onko hyvä vai huono 
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ihminen. Tämä on tietysti suuri ja virheellinen yksinkertaistus, Rissanen muistuttaa.  (Ht 

6/2016, 80) 

Lihavuuden paheksunnan teema nousee käsittelyyn, ja lihavuuden sijaan tärkeämmäksi mää-

ritetään terveys ja hyvinvointi. "On vahingollista ihannoida hoikkuutta ja samalla paheksua 

lihavuutta. Näkökulman tulisi olla terveydessä ja hyvinvoinnissa." (Ht 7/2015, 27) Lihavuu-

desta ei pitäisi syyllistää, mutta normaalipaino esitetään kuitenkin tilana, johon ”on viisasta 

pyrkiä”. Mittaaminen ja lihavuuden yksiselitteinen määrittely osoittautuvat ongelmallisiksi.  

”Kropan fyysinen voima korreloi usein suoraan henkiseen vahvuuteen. Lihaksikas lihava 

voikin olla itsevarmempi kuin veltto laiha.” (Ht 2/2015, 38) Stereotyyppisinä pidettyihin 

kategorioihin voi tulla säröjä. Juhila (2012, 208–209) kirjoittaa Michael Billigiin (1985) vii-

taten partikularisaatiosta. Partikularisaatio tarkoittaa stereotypisoivan kategorisaation vasta-

prosessia. Partikularisaation eräs muoto on tuottaa erityistapaus, mutta stereotypisoivan ka-

tegorisaation ehdoilla. ”Poikkeus vahvistaa säännön” ei purakaan stereotypiaa, vaan ylläpi-

tää sitä. Lihavuus kategorisoidaan uudelleen epätyypillisellä tavalla, mutta liitepartikkeli -

kin verbin lopussa antaa viitteen siitä, että asiantila on yleensä toisinpäin. 
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5 Johtopäätökset 

Tutkielmassani kiinnostus kohdistui Hyvä terveys -lehdissä tuotettuun lihavuuspuheeseen. 

Tarkastelin lihavuuteen liitettyjä puhetapoja ja muodostin aineistosta neljä keskeistä dis-

kurssia. Riskidiskurssissa rakennetaan kuvaa lihavuudesta terveysriskinä ja uhkana tervey-

delle. Riskidiskurssin voi ajatella edustavan tyypillistä biolääketieteellistä käsitystä lihavuu-

desta, jossa ruumiin kokoa ja toimintaa selitetään biologisilla ominaisuuksilla. Ahon (2009, 

39) luonnehdinta lihavuuden mieltämisestä sairauden esiasteeksi kuvaa hyvin riskidiskurs-

sin ydintä. Lihava ruumis on sairas tai vähintäänkin sairastumisriskissä. Diskurssille tunnus-

omaista on valistava ote ja lihavuuteen liitettävien terveyshaittojen esittäminen faktoina. 

Pirttilän (1994, 85) mukaan terveyteen ja sairauteen liittyvien kysymysten ammattimainen 

käsittely on sallittua vain lääketieteellisen koulutuksen saaneille ammattilaisille. Oleellista 

on lihavuuden lääketieteellinen määrittely ja riskitekijöiden kartoittaminen, joita välttämällä 

voidaan ehkäistä tautien esiintymistä. 

Ohjaavalle diskurssille tunnusomaista on ohjaaminen oikeina pidettyihin terveysvalintoihin. 

Puhetavassa määritellään hyviä ja huonoja elämäntapavalintoja ja korostetaan yksilön vas-

tuuta omien terveysriskien arvioimisessa ja välttämisessä. Jokisen ja Juhilan (2016, 81) mu-

kaan diskurssi voi toimia apupojan asemassa ja legitimoida toisen diskurssin oikeutusta. Ris-

kidiskurssi toimii tällaisena vahvistajana ohjaavalle diskurssille ja puhetavat myös limittyi-

vät aineistossa usein. Rose (2017, 125) luonnehtii elämää projektiksi, jonka arvoina ovat 

vastuullisuus, varovaisuus ja itsensä toteuttaminen. Ohjaavassa diskurssissa terveelliset elä-

mäntavat ovat hyväksi niin lihaville kuin muillekin ihmisille. Terveellisistä elämäntavoista 

ja tätä kautta lihavuuden ehkäisemisestä muodostuu vastuullinen ja oikeana pidettävä ter-

veysvalinta. Diskurssissa rakennetaan kuvaa vastuullisesta yksilöstä, joka kykenee itse tark-

kailemaan omaa kehoaan mahdollisia terveysriskejään silmällä pitäen. Oikeina ja väärinä 

pidettävien valintojen seurauksia esitellään, mutta vastuu valintojen toteuttamisesta jää yk-

silölle. Tuomaisen ym. (1999, 61) mukaan lääketieteen ammattilaiset tuottavat jatkuvasti 

uutta tietoa riskeistä ja pyrkivät levittämään tietoa maallikoille. Terveysriskien tarkkailu on 

hyvä esimerkki maallikkojen ja spesialistien välisestä vuorovaikutuksesta modernissa yh-

teiskunnassa. 

Sekä ohjaavassa että riskidiskurssissa lihavuuden syyt vaikuttavat palautuvan yksilöön. Li-

havuuden syyt ovat joko lääketieteellisiä tai seurausta yksilön omista valinnoista, kuten huo-

noista ruokailutottumuksista. Koivusilta (2011, 128) analysoi, että elämäntavan ja ongelman 
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yhteys käy selväksi, kun elämäntavat nähdään karkeasti kahteen kategoriaan, terveyttä edis-

täviin ja terveyttä kuluttaviin jakautuvina. Terveyttä edistävät elämäntavat ovat esimerkiksi 

suositeltujen ruokailu- ja liikuntatottumusten noudattaminen, kun kuluttaviin lasketaan epä-

terveellinen ravinto, tupakoiminen ja päihteiden käyttö. Valkendorffin (2014) mukaan ku-

luttavat tottumukset nähdään yhteiskunnallisissa keskusteluissa myös ongelmina itse aiheu-

tettujen sairauksien taustalla. Itse aiheutetun sairauden käsite korostaa sairastuneen tietoista 

toimintaa ja vastuuta. (Valkendorff 2014, 29–30.) 

Yhteiskunnallinen diskurssi aktivoituu aineistossa vähiten eikä lihavuuteen vaikuttavia yh-

teiskunnallisia vaikuttimia juurikaan esitellä. Yhteiskunnallisessa puhetavassa lihavuudella 

nähdään olevan laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka esiintyvät Hyvä terveys -leh-

dissä pääasiassa terveydenhuollon kustannusten näkökulmasta. Lihavuudella nähdään ole-

van vaikutuksia yksilön työkykyyn ja tätä kautta lihavuuden vaikutukset kytketään laajem-

min yhteiskunnan tasolle. Yhteiskunnallisessa diskurssissa keskiössä ovat julkisen tervey-

denhuollon rajalliset resurssit ja dilemma esimerkiksi siitä, keitä tulee hoitaa julkisella sek-

torilla. Vaikka sosioekonomisen aseman ja lihavuuden välillä on useissa tutkimuksissa to-

dettu olevan yhteys (esim. Laaksonen & Silventoinen 2011), ei lihavuuteen vaikuttavia ra-

kenteellisia seikkoja esiintynyt lehdissä aikavälillä 2015–2016. Länsimaissakin terveys on 

edelleen voimakkaasti yhteydessä moniin rakenteellisiin seikkoihin, joihin on mielekkääm-

pää vaikuttaa ennemmin terveys- ja sosiaalipoliittisin keinoin kuin yksilötasolla (Kangas & 

Karvonen 2000, 186). 

Kriittinen diskurssi ei esiinny aineistossa niin usein kuin riskidiskurssi tai ohjaava diskurssi, 

mutta sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä vahvempien diskurssien haastajana. Kriittisessä dis-

kurssissa lihavuus näyttäytyy moniulotteisena ilmiönä, johon ovat kytköksissä lihavuuden 

määrittelyn haastavuus ja ristiriitaiset käsitykset lihavuuden terveysvaikutuksista. Puheta-

vassa rakennetaan kuvaa yksilöstä, jonka pääasiallisena hyveenä on pyrkiä terveellisyyteen, 

eikä lihavuus näyttäydy automaattisesti sairaana ja epäterveenä. Käsite normaalipaino ase-

tetaan kriittiseen valoon, eikä siitä ole selvästi yhtä ainoaa näkemystä. Diskurssissa kyseen-

alaistetaan lihavuuden itsestään selvinä pidettyjä yhteyksiä eri sairauksiin ja esitellään myös 

näkemyksiä, joiden mukaan lihavat voivat joissain tapauksissa olla terveempiä kuin normaa-

lipainoiset. Tuomainen ym. (1999) muistuttaa, että lääketieteen sisällä käydään jatkuvasti 

kamppailuja riskitekijöistä ja niiden vaikutuksista terveyteen. Tiettynä aikana vallassa olevat 

totuudet kumoutuvat aikanaan. (Tuomainen ym. 1991, 61.) Puhetavassa kritisoidaan ajatte-

lutapoja, joissa ihmisen kyvyt liitetään ruumiin kokoon. 
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Tutkielmassani olin kiinnostunut siitä, esitetäänkö lihavuus paheksuttavassa, neutraalissa vai 

positiivisessa valossa. Hyvä terveys -lehdissä lihavuus esitettiin usein yhtenä tekijänä, joka 

voi heikentää yksilön terveyttä. Koska yksilön velvollisuus näyttää tutkimusaineiston perus-

teella olevan omasta terveydestä huolehtiminen, on lihavuus usein seurausta vääränlaisista 

terveysvalinnoista. Tässä lihavuuden moraalinen ulottuvuus ilmenee epäsuorasti. Se, että li-

havuuden syyt näyttävät olevan usein seurausta yksilön valinnoista, voi se osaltaan ruokkia 

lihavuuteen liitettävää stigmaa. Helénin ja Jauhon (2003, 32) mukaan ihmisen rationaaliseen 

ajattelukykyyn luotetaan ja oletuksena on, että ihminen haluaa tehdä omalle hyvinvoinnille 

edullisia ratkaisuja. Kriittinen diskurssi käsitti lihavuuden kuitenkin moniulotteisena il-

miönä, jonka määrittely ja terveysvaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Tämä osaltaan mursi 

usein julkisissa keskusteluissa esiintyvää terveyskeskustelua, jossa lihavuus yhdistetään au-

tomaattisesti erilaisiin sairauksiin.  

Tutkimukseni tuloksen voidaan ajatella heijastelevan yhteiskunnallisia lihavuuskeskuste-

luja, joissa useimmiten keskeisintä ovat yksilön vastuu ja valinnat niin lihavuuden kuin laa-

jemmin oman terveydentilan suhteen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko kaikilla samanlaiset 

mahdollisuudet tehdä terveyttä edistäviä valintoja? Jos yksilönäkökulmaa painotetaan lii-

aksi, on vaarana että esimerkiksi lihavuusteeman käsittely muodostuu liian kapea-alaiseksi 

ja terveyskeskustelu saa syyllistäviä sävyjä. 



23 

 

 

Lähteet 

Aho, T. (2009). Lihavuuden biopoliittinen haltuunotto – Suomen Lääkärilehden tekstit liha-

vuudesta vuosilta 1995–2008 medikalisoituneessa kulttuurissa. Jyväskylän yliopiston yh-

teiskuntatieteiden ja filosofian laitos. 

Alasuutari, P. (1994.) Terveyskasvatus kulttuuri-ilmiönä. Teoksessa A. Karisto, E. Lahelma 

& O. Rahkonen (toim.), Terveyssosiologia. Helsinki: WSOY. 

Bordo, S. (1993). Unbearable weight: Feminism, western culture, and the body. Berkeley: 

University of California Press. 

Brink, B.J. (1994). Stigma and Obesity. Clinical Nursing research 3(4), 291-293. 

Davison, C. (1992). The limits of lifestyle: Re-assessing ‘fatalism’ in the popular culture of 

illness prevention. Social Science & Medicine 34(6), 675-685. 

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. 

Cambridge: Polity Press. 

Harjunen, H. (2004). Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004): 4, 

412-418. 

Harjunen, H. & Kyrölä, K. (2007). Johdanto: lihavuustutkimusta toisin. Teoksessa K. Kyrölä 

& H. Harjunen (toim.) Koolla on väliä!: Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: 

Like. 

Harjunen, H. (2007). Lihavuus välitilana. Teoksessa K. Kyrölä & H. Harjunen (toim.) Koolla 

on väliä!: Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like. 

Harjunen, H. (2009). Women and fat: Approaches to the social study of fatness. Jyväskylä: 

University of Jyväskylä. 

Helén, I. & Jauho, M. (2003.) Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus. 

Hänninen, S. (2010). Lihavuus ja laihduttaminen laihdutusmainonnassa ja vaikeasti liha-

vien ihmisten kokemana. Tampere: Tampere University Press. 

Jokinen, A. (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. 



24 

 

 

Jokinen, A. (1999.) Vakuuttavan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa A. 

Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vasta-

paino. 

Jokinen, A. (2012.) Kategoriat, instituutiot ja sosiaalisen järjestyksen tuottaminen. Teok-

sessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Kategoriat, kulttuuri & moraali. Tam-

pere: Vastapaino. 

Jokinen, A. (2016). Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vasta-

paino. 

Jokinen, A. & Juhila, K. (2016). Valtasuhteiden analysoiminen. Teoksessa A. Jokinen 

(toim.) Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käytäntö. Tampere: Vastapaino. 

Juhila, K. (2012). Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen. Teok-

sessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Kategoriat, kulttuuri & moraali. Tam-

pere: Vastapaino. 

Julkunen, R. (2004). Sosiaalipolitiikan ruumis. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. 

Husso (toim.), Ruumis töihin!: käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino. 

Kangas, I. & Karvonen, S. (2000). Terveyssosiologia ja postmoderni. Teoksessa I. Kangas, 

S. Karvonen & A. Lillrank (toim.), Terveyssosiologian suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. 

Koivusilta, L. (2011). Terveyskäyttäytyminen. Teoksessa M. Laaksonen & K. Silventoinen 

(toim.), Sosiaaliepidemiologia: väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset te-

kijät. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Kyrölä, K. (2006). Ruumiillisuus – Muovaavat kuvat, tunteva tutkija. Teoksessa S. Ridell, 

P. Väliaho & T. Sihvonen (toim.), Mediaa käsittämässä. Tampere: Vastapaino. 

Kyrölä, K. (2007). Lihavuusvaara! Pelon politiikka ja lihava ruumiillisuus Helsingin Sano-

missa. Teoksessa K. Kyrölä & H. Harjunen (toim.), Koolla on väliä!: Lihavuus, ruumis-

normit ja sukupuoli. Helsinki: Like. 

Lupton, D. (1996). Food, the Body and the Self. Sage Publications. 

Oinas, E. (2001) Ruumiita akatemiassa!: Sosiaalitieteellistä välttelyä, innostusta ja teoreti-

sointia. Teoksessa A. Puuronen & R. Välimaa (toim.), Nuori ruumis. Helsinki Gaudeamus. 



25 

 

 

Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. (2009). Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino. 

Pietiläinen, K. (2015). Energiankulutus ja laihtuminen. Teoksessa K. Pietiläinen, P. Musta-

joki & P. Borg (toim.), Lihavuus. Helsinki: Duodecim. 

Pirttilä, I. (1994). Normaalin tulkinta ammattina. Teoksessa H. Itkonen, M. Myllykangas, I. 

Pirttilä & R. Tuomainen (toim.), Elämän normittajat. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammatti-

korkeakoulu: Merkurius (jakaja). 

Puhl, R. (2003). Ways of coping with obesity stigma: Review and conceptual analysis. Eat-

ing Behaviors, 4(1), 53-78. 

Pynnönen, A. (2013.) Diskurssianalyysi: tapa tutkia, tulkita ja olla kriittinen. Jyväskylä: 

University of Jyväskylä. 

Rantalaiho, L. (2010). Erving Goffman – terveyden ja sairauden dramaturgia. Teoksessa 

U.Ashorn, L. Henriksson, J. Lehto & P. Nieminen (toim.), Yhteiskunta ja terveys: Klassisia 

teoreettisia näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus. 

Ridell, S. & Väliaho, P. (2006.) Mediatutkimus käsitteiden kudelmana. Teoksessa S. Ridell, 

P. Väliaho & T. Sihvonen (toim.), Mediaa käsittämässä. Tampere: Vastapaino. 

Risto, T. Asiakassuhteessa. Hyvä terveys 1/2015, 4. 

Rose, N. (2007). Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-

First Century. Princeton University Press. 

Rubinstein, R. (2002). The third age. Teoksessa R. Weiss & S. Bass (toim.), Challenges of 

the third age: Meaning and purpose in later life. New York ; Oxford: Oxford University-

Press. 

Shilling, C. (1993). The body and social theory. London ; Newbury Park, Calif.: Sage Pub-

lications. 

Suoninen, E. (1993.) Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa A. Jo-

kinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. 

Suoninen, E. (1993.) Kielen käytön vaihtelevuuden analysoiminen. Teoksessa A. Jokinen, 

K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. 



26 

 

 

Tuomainen, R. (1999). Medikalisaatio: Aikamme sairaus. Tampere: Vastapaino. 

Turner, B. S. (1992). Regulating bodies: Essays in medical sociology. London, England; 

New York, N.Y.: Routledge 

Valkendorff, T. (2014). Ruoan ja ruumiin rajat: Syömishäiriöt ja syömisen ongelmat inte-

netkeskusteluissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Wodak, R. (2004). Critical discourse analysis. Teoksessa C. Seale (toim.), Qualitative re-

search practice. London: SAGE 

 

Verkkoaineistot 

Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2018. Haettu 14.3.2017 sivustolta Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. Saatavilla: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-oh-

jelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015 

KMT 2016 lukijamäärät ja kokonaistavoittavuus. Haettu 10.3.2017. Saatavilla: http://medi-

aauditfinland.fi/wp-content/uploads/2017/03/KMT-2016-lukijamaa 


