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Pojat nostavat Painoja ja 
tytöt Pudottavat niitä  
– WHo-KoululaistutKimuKsen 

tuloKsia

Haluaisin muuttaa ulkonäössäni kaiken, 
erityisesti mahan, ja vaihtaa silmien väriä.
Tyttö

Muuttaisin vähän mitä sattuu!
Poika

Haluaisin laihtua vähän, ei muuta.
Poika

Pienempi nenä, jenkkikset pois.
Tyttö 1 

Nuori keho tarkkailussa
Murrosikäisen kehossa ei ole helppoa olla. Nuori 
joutuu sopeutumaan kehonsa muuttumiseen 
ja muutosten mukanaan tuomiin ympäristön 
reaktioihin. Kehon muutoksia vertailevat sekä 
nuoret itse että muut heidän ympärillään. 
”Pahinta on jos kaverit tai jopa tuntemattomat 
kommentoivat ulkonäköä, tai huutelevat. Se 
on tosi inhottavaa”, sanoo 15-vuotias Johanna 
päivälehden haastattelussa. ”Melkein kaikilla 
on nykyään ulkonäköön liittyviä paineita”, 
kertoo puolestaan 18-vuotias Otto. (Rytkönen 
2006.) Vartalon muoto ja paino ovat nuorelle 
merkityksellisiä asioita: vain pari prosenttia 
tytöistä ja kymmenkunta prosenttia pojista 
vastasi kyselytutkimuksessa, ettei ajattele tällaisia 

asioita (Välimaa & Ojala 2004). Nuorille oman 
vartalon totuudenmukainen arvioiminen on 
kuitenkin vaikeaa (Strauss 1999; Koskelainen 
ym. 2001).

Hoikkuus ja siihen liitetty hyvännäköisyys 
ovat erityisen latautuneita asioita tytön tai 
nuoren naisen elämässä (Tolonen 2002; Väli-
maa 2002). Huolet liikapainosta ovat tytöillä 
huomattavasti yleisempiä kuin pojilla kaikkial-
la länsimaissa (Mulvihill ym. 2004). Poikien 
painohuolena on usein käsitys siitä, että on 
liian laiha (Kaltiala-Heino ym. 2003; Välimaa 
& Ojala 2004; Välimaa ym. 2005). Yhdys-
valtalaistutkimuksen mukaan median naisten 
esineellistäminen saa tytöt tuntemaan häpeää 
vartalostaan ja toivomaan entistä hoikempaa 
olemusta. Miesten esineellistäminen mediassa 
on myös lisääntynyt, mikä on saattanut edis-
tää poikien halua muuttua atleettisemmaksi. 
(Murnen ym. 2003). Yleensä ottaen teini-ikäiset 
tytöt haluaisivat laihtua ja pojat haluaisivat tulla 
lihaksikkaammaksi (Murnen ym. 2003; Muris 
ym. 2005).

Ylipainon taakka
Painoindeksiä eli painon (kg) ja pituuden neliön 
(m2) suhdetta käytetään yleisesti kehon koos-
tumuksen arvioinnissa. Aikuinen määritellään 
ylipainoiseksi, jos painoindeksi on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 25. Lihavuuden rajana pidetään 
painoindeksiä 30. Lapsille ja nuorille aikuisten 
ylipainoisuuden ja lihavuuden painoindeksirajat 
eivät sellaisinaan käy, sillä ne eivät ota huomioon 
ruumiinrakennetta ja kasvua. Parhaiten lasten 
ja nuorten ylipainoisuuden toteamiseen sovel-
tuvat pituus- ja painokäyrät, silmämääräinen 
arviointi ja rasvapoimujen mittaus, mutta myös 
alle 18-vuotiaille tytöille ja pojille on määritelty 
iänmukaiset painoindeksirajat ylipainoisuudelle 
ja lihavuudelle2 (Cole ym. 2000). Näitä raja-ar-
voja käytetään usein kansainvälisissä vertailuissa 
ja kyselytutkimuksissa.

Lihavuudella, liikapainolla ja ylipainoisuu-
della tarkoitetaan yleensä samaa asiaa: sitä, että 
painoa on liikaa, yli normaalin. Ylimääräisten 
kilojen määrä, jos sillä on merkitystä, ei aina sel-
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viä käytetyistä termeistä. Lääkärikunta puoltaa 
lihavuus-sanan käyttöä aina, kun painoindeksi 
ylittää normaalin rajan3, mutta sallii ylipai-
no-sanan käytön silloin, kun lihavuus tuntuu 
liian vahvalta ilmaisulta (Mustajoki 2006). 
Tutkimuksissa ylipainoisiksi luokitellaan joissain 
tapauksissa kaikki normaalipainon ylittäneet, 
jossain tapauksissa vain sellaiset henkilöt, joiden 
painoindeksi ylittää 25,  mutta jää lihavuuden 
indeksirajan 30 alapuolelle. Tässä artikkelissa 
on käytössä ensin mainittu käytäntö eli ylipai-
noisilla tarkoitetaan kaikkia niitä nuoria, joiden 
painoindeksi on normaalia suurempi. Lihavat 
nuoret ovat myös ylipainoisia – heillä liikaki-
loja on enemmän ja heidän painoindeksinsä 
on suurempi kuin Colen ynnä muiden (2000) 
määrittelemä lihavuusraja.

Yläkouluikäisistä suomalaisnuorista on ylipai-
noisia arvioitu olevan 10–20 prosenttia. Lihavia 
nuorista on muutama prosentti. Liikakilot ovat 
yleisempiä pojilla kuin tytöillä ja nuoremmat 
miessukupolvet näyttävät tukevoituvat nopeam-
massa tahdissa kuin heidän isänsä ja isoisänsä. 
(Välimaa & Ojala 2004; Männistö ym. 2004; 
Kautiainen 2005; Laitinen & Sovio 2005.) 
Ylimääräiset kilot ovat kirjaimellisesti lisätaakka 
nuorten varsin ulkonäkökeskeisessä elämässä. 
Anne Puurosen (2006) mukaan koululaisen 
oikeus olla lihava on monimutkainen ja kipeä 
asia. Oikeuden avoimia kyseenalaistajia ovat 
useimmiten koululaisen omat luokkatoverit. 
Lapset, ja erityisesti tytöt, suhtautuvat liha-
vuuteen ankarammin kuin aikaisempina vuosi-
kymmeninä (Latner & Stunkard 2003). Lihava 
lapsi tai nuori voi joutua kokemaan syrjintää 
tai kiusaamista (Salmivalli 1998; Harjunen 
2002; Janssen ym. 2004) ja terveyteen liittyvä 
elämänlaatu heikkenee liikakilojen karttuessa 
(Williams ym. 2005). Lihava nuori voi joutua 
kuulemaan aikuistenkin suista oikeutettuina 
pidettyjä kommentteja vartalostaan ja keho-
tuksia laihtua. Varsinkin lihavat tytöt kokevat 
myös äitiensä kehottavan heitä laihduttamaan 
(McCabe & Ricciardelli 2001).

Lihavuus – painavaa asiaa painosta kon-
sensuslausuman (2005) mukaan ylipainon 

kertymisen ehkäiseminen normaalipainoisille 
lapsille ja aikuisille on tärkeä tavoite. Nor-
maalipainon päälle kertyvät kilot johtavat 
pikkuhiljaa lihavuuteen, vaikkei vuosittainen 
ylipainokertymä olisikaan kovin paljoa. Maa-
ilman terveysjärjestö luokitteleekin lihavuuden 
yhdeksi kymmenestä tärkeimmästä ehkäistävissä 
olevasta sairauksien aiheuttajasta. Lihavuus voi 
aiheuttaa verenpaineen kohoamista sekä rasva- 
ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä jo lapsena, 
vaikka näitä kansantautiemme riskitekijöitä on 
totuttu pitämään aikuisten elintapoihin liitty-
vinä ongelmina (Vanhala ym. 1998; Raitakari 
ym. 2003). Teini-iän ylipainoisuus lisää kuollei-
suusriskiä naisilla sitä enemmän, mitä enemmän 
liikakiloja on. ennenaikaisen kuoleman syynä 
ovat yleensä sydäntaudit tai aivohalvaukset, 
mutta myös syöpien ja itsemurhien riski kasvaa. 
(van Dam ym. 2006.) Lihavista murrosikäisistä 
tulee useimmiten lihavia aikuisia, joten lasten 
ja nuorten ylipainoisuuden ehkäisy on erityisen 
tärkeää.

Ylipainoisuuden ehkäisykampanjoista ja 
edellä mainituista lihavuuskielteisistä asenteista 
huolimatta lasten ja nuorten ylipainoisuuden 
yleistyminen on jatkunut (Kouluterveyskyselyn 
valtakunnalliset tulokset 2006). Näin on käynyt 
siitäkin huolimatta, että painonhallinnan avaina-
siat kulutusta vastaava syöminen ja riittävä lii-
kunta näyttävät olevan yläkoululaisille tuttuja. 

Painonhallinta on sitä, että pitää painon 
kurissa liikkumalla ja syömällä terveelli-
sesti.
Poika

että kattoo painoonsa koko ajan ja että 
kattoo mitä syö ellei halua lihota.
Poika

Syö terveellisesti, liikkuu paljon, ei tule 
ylipainoa, painonhallinta on hyvä asia.4

Tyttö
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Artikkelin tarkoitus ja aineisto
Tämän artikkelin tarkoitus on tarkastella tyt-
töjen ja poikien käsityksiä omasta painostaan 
ja heidän pyrkimyksiään laihtua. Aineisto tulee 
vuosien 1994, 1998, 2002 ja 2006 WHO-Kou-
lulaistutkimuksista. Näitä tuloksia tarkastellaan 
suhteessa ylipainoisten nuorten osuuksiin. Lisäk-
si artikkelissa selvitetään, kuinka tärkeänä 15-
vuotiaat nuoret pitivät painonhallintaan liittyviä 
asioita ruokavalinnoissaan ja liikkumisessaan ja 
kuinka paino oli yhteydessä näihin mielipiteisiin 
vuoden 2006 aineiston avulla. 

WHO-Koululaistutkimus on kyselytutki-
mus, joka kuuluu Maailman terveysjärjestön 
(WHO) kanssa yhteistyössä toteutettavaan 
Health behaviour in School-aged Children 
(HbSC) tutkimukseen. Tutkimusta ja sen 
toteutusta on kuvattu tarkemmin toisaalla 
(Currie & Roberts 2004; Villberg & Tynjälä 
2005). Suomessa WHO-Koululaistutkimuksen 
aineistoa on kerätty 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisilta 
koululaisilta joka neljäs vuosi vuodesta 1986 
lähtien. Kansallisesti edustavan otoksen vas-
taajissa on noin 1 500 koululaista mainituilta 
luokilta kunakin tutkimusajankohtana. Tässä 
artikkelissa keskitytään tutkimusjoukon van-
himpaan ikäryhmään, 9.-luokkalaisiin kou-
lulaisiin. Viidentoista vuoden iässä suurin osa 
sekä tytöistä että pojista on kokenut murrosiän 
fyysisiä muutoksia. Painoindeksin käyttöä yli-
painoisuuden arvioinnissa voidaan myös pitää 
18 vuoden ikää lähestyville perustellumpana 
kuin nuoremmille tutkimukseen osallistuneille. 
Lisäksi 9.-luokkalaisten lomake sisälsi vuonna 
2006 painonhallintaan liittyviä kysymyksiä, joita 
ei esitetty nuoremmille. Artikkelin kursivoidut 
lainaukset ovat nuorten kirjoittamia vastauksia 
pienimuotoisemman esi- ja luotettavuustutki-
muksen kysymyksiin vuodelta 2005. 

Artikkelissa esillä olevien pituuksien ja 
painojen, painon kokemisen ja laihduttamisen 
kysymykset sekä ruokavalintojen ja liikuntasyi-
den väitesarjat olivat osa laajemmasta kyselylo-
makkeesta. Kokonaisuudessaan WHO-Koulu-
laistutkimuksessa tarkastellaan kouluikäisten 
lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia, 

terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä arki-
sissa sosiaalisissa ympäristöissä, kuten kotona 
ja koulussa. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena 
on tuottaa tutkimustietoa lasten ja nuorten 
terveyden kokemuksista ja terveyskäyttäyty-
misestä toistuvien aineistonkeräysten avulla, 
tiedottaa näistä tuloksista ja tukea kouluikäisten 
terveydenedistämistyötä. Yhteistyö Maailman 
terveysjärjestön euroopan aluetoimiston kanssa 
painottuu erityisesti nuorten terveyden avainte-
kijöiden esilletuomiseen ja terveyden edistämi-
seen. Vuoden 2006 yhteistyön erityisteemoina 
ovat olleet terveellinen syöminen, liikkuminen 
ja lihavuuden ehkäisy.

Kilot, käsitykset ja painonhallinta
Tyttöjen ja poikien ”painoarvoja”
WHO-Koululaistutkimuksen lomakkeessa nuo-
relta kysytään, pitääkö hän itseään liian laihana, 
hieman liian laihana, sopivan kokoisena, hieman 
liian lihavana vai liian lihavana. esitetyissä 
tuloksissa vastausvaihtoehdot liian laihana ja 
hieman liian laihana kuten myös hieman liian 
lihavana ja liian lihavana on yhdistetty. Toisaalla 
lomakkeessa nuorelta kysytään pituutta ja pai-
noa, joista laskettua painoindeksiä käytetään 
tässä normaali- ja ylipainoisuuden arviointiin. 
Arvioinnissa käytetään apuna ikä- ja sukupuo-
lispesifejä painoindeksirajoja ylipainoisuudelle 
ja lihavuudelle (ks. Cole ym. 2000). Laihdut-
tamispyrkimyksiä selvitettiin kysymyksellä 
”Noudatatko tällä hetkellä tiettyä ruokavaliota 
tai yritätkö muuten pudottaa painoasi?”. Tässä 
käsitellyt vastausvaihtoehdot ovat ”Kyllä” ja ”en, 
mutta minun pitäisi laihtua”. Muut vaihtoehdot 
olivat ”en, painoni on ihan ok” ja ”en, koska 
olen liian laiha”.

Painoindeksin avulla arvioitu ylipainoisuus 
on jatkanut yleistymistään molemmilla suku-
puolilla. Ylipainoisuus on pysynyt yleisempänä 
pojilla kuin tytöillä. itsensä lihavaksi kokevien 
poikien osuus on kasvanut vuodesta 1998 
lähtien, mutta se ei yllä suuruusluokaltaan 
lähellekään tyttöjen vastaavaa osuutta: lähes 
joka toinen 15-vuotias tyttö piti itseään liian 
lihavana. Tytöillä itsensä lihavaksi kokemisen 
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huippuvuosi oli vuosi 1998. Osuus oli pienempi 
seuraavana tutkimusvuonna 2002, mutta lähti 
uudelleen nousuun vuonna 2006. 

Kaikista itseään lihavana pitävistä tytöistä 
vain joka neljäs oli ylipainoinen painoindeksin 
perusteella vuonna 2006. itsensä lihavaksi koke-
minen ennustaa laihdutus- ja painonhallintapyr-
kimyksiä paremmin kuin punnittu todellinen 
paino (Strauss 1999; Koskelainen ym. 2001). 
Kyselyhetkellä laihduttavien tai laihduttamista 
tarpeellisena pitävien tyttöjen osuus kasvoi tasai-
sesti tarkasteluvuosina. Osuus oli huomattavasti 
suurempi tytöillä kuin pojilla. (Kuvio 1.)

Poikien oman painon arviointi vaikuttaa 
realistisemmalta kuin tyttöjen, muttei sekään 
aina osu yksiin vaa’an näyttämän painon kans-
sa. Poikien virhearviot liittyivät useimmiten 
laihuuden kuin lihavuuden kokemukseen. 
Viisitoistavuotiaista pojista noin joka viides 
arvioi olevansa liian laiha niin aikaisempina 
(ks. Välimaa & Ojala 2004) kuin viimeisenä 
tutkimusvuotenakin. Kolme neljästä itseään 
liian laihana pitävistä pojista oli painoindeksin 
avulla arvioituna vähintään normaalipainoinen 
vuonna 2006.

Vuoden 2006 tuloksissa kaikista ylipainoi-
sista pojista kolmasosa ei kokenut olevansa 
liian lihava. Tytöillä vastaava osuus jäi kolmeen 

prosenttiin. Sukupuolten välinen ero tasoittui, 
kun ylimääräisiä kiloja oli enemmän: lihavuuden 
painoindeksirajan ylittäneistä tytöistä kaikki ja 
pojista lähes 90 prosenttia arvioivat olevansa liian 
lihavia. Yli 80 prosenttia painoindeksin mukaan 
lihavista nuorista, niin tytöistä kuin pojistakin, 
laihdutti tai koki laihtumisen tarpeelliseksi. 
Lihavuutta vähäisempi ylipaino sai tytöt laihdut-
tamaan tai kokemaan laihtumisen tarpeelliseksi 
huomattavasti yleisemmin kuin pojat. Kaikista 
ylipainoisista tytöistä 92 prosenttia ja pojista 58 
prosenttia joko laihdutti kyselyhetkellä tai koki 
laihtumisen tarpeelliseksi.

Liikun, koska…
WHO-Koululaistutkimuksen vuoden 2006 
kyselyssä oli mukana 15-osioinen väitesarja, 
jolla selvitettiin vapaa-ajalla liikkumisen syitä5 
(Roberts ym. 2005). Kunkin Liikun, koska… 
-alkuisen väitteen kohdalla vastaaja valitsi, oliko 
annettu syy hänelle erittäin tärkeä, melko tärkeä 
vai ei lainkaan tärkeä. Sarjassa olivat mukana 
seuraavat väitteet: ”haluan näyttää hyvältä”, 
”haluan hallita painoani”, ”haluan laihtua” ja 
”haluan saada lisää lihasmassaa”. Vuori ynnä 
muut kirjoittavat ensin mainitusta väitteestä 
toisaalla tässä teoksessa.
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Kuvio 1. Ylipainoisten, itsensä lihavaksi kokevien, kyselyhetkellä laihduttavien tai laihtumista tarpeellisena 
pitävien 15-vuotiaitten poikien ja tyttöjen osuudet (%) vuosina 1994, 1998, 2002 ja 2006
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Tytöt ilmoittivat painoon liittyviä asioita 
erittäin tärkeiksi liikuntasyiksi yleisemmin 
kuin pojat niin vuoden 2006 aineistossa kuin 
esitutkimusaineistossakin edellisenä vuonna 
(Ojala ym. 2005). Painonhallintaa piti erittäin 
tärkeänä liikkumisen syynä joka toinen tyttö ja 
joka neljäs poika, laihtumista joka kolmas tyttö 
ja joka kymmenes poika. Lihasmassan kasvu 
oli joka toisen pojan mielestä erittäin tärkeä syy 
liikkua, tytöistä samoin ilmoitti vajaa kolman-
nes. (Taulukko 1.)

Ylipainoiset nuoret pitivät painonhallintaa 
ja laihtumista erittäin tärkeinä liikunnan syinä 
yleisemmin kuin normaalipainoiset.6 Lihavat 
nuoret arvioivat nämä väitteet erittäin tärkeiksi 
kaikkein yleisimmin. Liikun, koska haluan 
hallita painoani -väitteeseen vastasi ”erittäin 
tärkeä” kaksi lihavaa tyttöä kolmesta ja joka 
toinen lihavista pojista. Laihtumista koskeva 
väite oli erittäin tärkeä 83 prosentille lihavista 
tytöistä ja 50 prosentille lihavista pojista. Liikun, 
koska haluan saada lisää lihasmassaa -väitteen 
arvioinnilla ja vastaajan painolla ei ollut yhteyttä 
kummallakaan sukupuolella.

TauLuKKo 1. Poikien ja tyttöjen vastaukset (%) 
liikuntasyiden väitteisiin.
Lähde: WHO-Koululaistutkimus.

Pojat Tytöt p

Liikun, koska…. % %

haluan hallita painoani <.001

Erittäin tärkeä 25 51

Melko tärkeä 46 37

Ei tärkeä 29 12

haluan laihtua <.001

Erittäin tärkeä 11 38

Melko tärkeä 29 28

Ei tärkeä 60 34

haluan saada lisää lihasmassaa <.001

Erittäin tärkeä 49 29

Melko tärkeä 41 45

Ei tärkeä 10 26

(n) (676) (807)

Painoperusteet ruokavalinnoissa
WHO-Koululaistutkimuksen vuoden 2006 
kyselyssä oli ruokaa koskeva väitesarja7, jossa 
nuoret ottivat kantaa siihen, ovatko listatut 
ruuan ominaisuudet heille tärkeitä. Väitteet 
olivat muotoa: ”Minulle on tärkeää, että ruokani 
on vähäkalorista”. Vastausvaihtoehdot olivat 
täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, 
jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä. Mukana 
19 väitteen sarjassa oli ruuan vähäkalorisuus, 
vähärasvaisuus, ei-lihottavuus ja proteiinipi-
toisuus. 

Halu välttää ylipainoa eriytti tytöt ja pojat 
ruokaväitteissä selvästi. Vähäkalorisuuden 
myönsi erittäin ja jokseenkin tärkeäksi kaksi tyttöä 
ja yksi poika kolmesta. Lähes 80 prosenttia tytöistä 
piti tärkeänä, ettei ruoka lihota ja että ruoka on 
vähärasvaista. Pojista samaa mieltä oli joka toinen. 
Täysin samaa mieltä väitteen ”Minulle on tärkeää, 
että ruokani sisältää paljon proteiinia” kanssa oli 
joka neljäs poika ja joka seitsemäs tyttö. (Tauluk-
ko 2.) Poikien painoindeksillä ei ollut yhteyttä 
edelliseen, mutta ruuan vähäkalorisuus, vähäras-
vaisuus ja ei-lihottavuus olivat sitä tärkeämpiä, 
mitä suurempi pojan painoindeksi oli. Tytöillä 
painoindeksin yhteys vähäkalorisuuden ja ei-li-
hottavuuden väitteiden kanssa oli vastaava kuin 
pojilla, mutta ruuan vähärasvaisuus näytti olevan 
tärkeää kaikenpainoisille tytöille.8 Ruuan prote-
iinipitoisuuden pitämisellä tärkeänä ja vastaajan 
painolla ei ollut yhteyttä tytöilläkään.

WHO-Koululaistutkimuksen aikaisempi-
en tulosten mukaan yläkoululaiset näyttävät 
hylkäävän pienten tyttöjen ja poikien melko 
yhtenäisen ruokavalion ja siirtyvän sukupuo-
littain eriytyneisiin ruokavalioihin. Viitteitä 
naisten terveellisemmästä ja vähäenergisemmästä 
ruokavaliosta miesten ruokavalioon verrattuna 
on näkyvissä jo yläkoulussa. Tytöt syövät huo-
mattavasti yleisemmin vähäenergisiä vihanneksia 
ja hedelmiä kuin pojat, pojille taas maistuivat 
hampurilaiset ja hot dogit, perunalastut, pizza ja 
limsa yleisemmin kuin tytöille. Mitä vanhempia 
koululaisia tarkasteltiin, sitä suurempia olivat 
sukupuolten väliset ruokatottumusten erot: tytöt 
erottuivat 15-vuotiaina selvästi hampurilaisia, 
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hot dogeja, perunalastuja ja pizzaa harvemmin 
syövänä joukkona. (Ojala 2004.) 

Pohdinta
WHO-Koululaistutkimuksen viimeisten tulos-
ten mukaan sekä itsensä lihavaksi kokevien että 
ylipainoisten 15-vuotiaiden nuorten osuudet 
ovat kasvaneet. Nuorten ylipainoisuus alkoi 
yleistyä 1970-luvulta lähtien, mutta Riitta-
kerttu Kaltiala-Heinon ynnä muiden (2003) 

mukaan ylipainoisiksi itsensä kokevien nuorten 
osuus itse asiassa laski vuosien 1979 ja 1999 
välillä ylipainoisuuden yleistymisestä huoli-
matta. Selityksenä tälle tutkijat pitivät sitä, että 
nuoret näyttivät vertaavan itseään ennemmin 
kavereihinsa kuin kulttuurin tarjoamiin ihanne-
malleihin. Merkitseekö lihavuuden kokemuksen 
yleistyminen 2000-luvulla sitä, että kulttuuristen 
mallien merkitys on kasvanut? edellä mainitun 
selityksen mukaan koettu lihavuus olisi voinut 
jopa vähentyä, koska ylipainoisia vertailukohtia 
on nuorten joukossa enemmän. 

Onko hoikkuudesta tullut yleinen, yhä ar-
vostetumpi ominaisuus? Tyttöjen lineaarisesti 
vuosien mittaan lisääntynyt laihduttaminen ja 
laihtumisen kokeminen tarpeelliseksi kertoo 
näin käyneen ainakin heille. Lihavuuden ko-
kemukset ovat tytöillä paljon yleisempiä kuin 
todellinen ylipainoisuus. Lisäksi lähes kaikki 
painoindeksin mukaan ylipainoiset 15-vuoti-
aat tytöt yrittivät pudottaa painoaan tai olivat 
sitä mieltä, että laihtua pitäisi. Myös runsaasti 
ylipainoiset eli lihavat pojat olivat tietoisia 
lihavuudestaan ja laihtumisen vaatimuksista, 
mutta kaikkia vähemmän ylipainoisia poikia 
eivät liikakilot vaivanneet.

Läskipelko ja lihashinku
Vaikka sukupuoliryhmien sisälläkin on vaihtelua 
sekä painon kokemisessa että syissä laihduttaa, 
liikkua ja valita syötävää, tyttöjen ja poikien 
tulokset poikkesivat erityisesti toisistaan tässä 
tutkimuksessa. Anne Puurosen (2006) kult-
tuuriseksi läskipeloksi nimittämä ilmiö näyttää 
rakentuvan painotetummin tyttöjen kuin poiki-
en kokemusmaailmasta käsin. Lihavaksi itsensä 
kokevien tyttöjen osuus oli paljon suurempi 
kuin poikien vastaava. Hoikempaa olemusta 
itselleen haluavat tytöt eivät läheskään aina ole 
ylipainoisia. Sen sijaan pojat näyttävät kokevan 
olevansa lihavia vasta silloin, kun siihen todella 
on aihetta. Pojillakin on painonmuutostoiveita, 
mutta ne eivät kohdistu yksipuolisesti laihtumi-
seen kuten tytöillä. Poikien toiveet hajaantuvat 
kahteen suuntaa: osa heistä haluaa hoikistua ja 
osa tulla suuremmaksi. 

TauLuKKo 2. Poikien ja tyttöjen vastaukset (%) 
ruokaväitteisiin.
Lähde: WHO-Koululaistutkimus.

Pojat Tytöt p

Minulle on tärkeää, 
että ruokani….

% %

on vähäkalorista <.001

Täysin samaa mieltä 4 13

Jokseenkin samaa 
mieltä

29 51

Jokseenkin eri mieltä 43 26

Täysin eri mieltä 24 10

on vähärasvaista <.001

Täysin samaa mieltä 10 26

Jokseenkin samaa 
mieltä

39 52

Jokseenkin eri mieltä 35 18

Täysin eri mieltä 16 4

ei lihota <.001

Täysin samaa mieltä 14 32

Jokseenkin samaa 
mieltä

41 46

Jokseenkin eri mieltä 32 17

Täysin eri mieltä 13 5

sisältää paljon proteiinia <.001

Täysin samaa mieltä 24 15

Jokseenkin samaa 
mieltä

51 58

Jokseenkin eri mieltä 20 25

Täysin eri mieltä 5 2

(n) (676) (807)
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Merja Koskelainen ynnä muut (2001) esit-
tävät, että laihduttaminen ja painohuolet ovat 
yläkouluikäisillä tytöillä paitsi yleisiä, myös 
melkeinpä normatiivisia huolia. Siltä myös tä-
män tutkimuksen tulokset näyttivät, sillä varsin 
monet normaalipainoiset tytöt luokittelivat it-
sensä liian lihavaksi ja halusivat laihtua. Tyttöjen 
haaveisiin hoikemmasta vartalosta vaikuttanee 
mielikuva siitä, että nykyistä hoikempi olemus 
toisi mukanaan ihailua ja paremman elämän. 
Susan Paxtonin ynnä muiden (1991) tuloksissa 
lähes kaksi kolmasosaa nuorista uskoi, että 
laihtumisella olisi jonkinlaista vaikutusta heidän 
elämäänsä. Sukupuoliero tuli esille oletetuissa 
vaikutuksissa. Tytöt uskoivat laihtumisen vaikut-
tavan myönteisesti elämäänsä, kun taas suurin 
osa pojista uskoi laihtumisen vaikutuksen olevan 
kielteistä. Voimme vain arvailla, vastasivatko ty-
töt WHO-Koululaistutkimuksen vartalon koon 
arviointikysymykseen ”aina voisi olla laihempi” 
-normin mukaan vai oliko huoli painosta todella 
merkityksellinen asia heidän elämässään. Aina-
kin tytöt vastasivat laihduttamista koskevaan 
kysymykseen painoarviointinsa mukaisesti: 
laihtua pitäisi. 

Pömpöttävän mahan poissaamisen kirjoitti 
muutama tyttö toiveekseen WHO-Koululais-
tutkimuksen esi- ja luotettavuustutkimuksessa. 
Toinen tyttöjen vastauksissa toistunut toive oli 
pienemmät reidet. Tarja Tolosen (2002) tutki-
muksessa 15-vuotiaitten tyttöjen käsityksistä 
ihannenaiseudesta tuli esille tietty kuva naisen 
ruumiista, jossa reisien ja takamuksen tulee olla 
laihoja ja sen lisäksi vielä rasvattomia. Susan 
bordo (1990) toi jo aikaisemmin esille vartalon 
kiinteyden ihanteen ja sen vaatimuksen, ettei 
hoikkakaan pakara saa tutista. ihanne on hänen 
mukaansa johtanut siihen, että yhä hoikemmat 
ihmiset pitävät itseään lihavana. Tarja Tolonen 
(2002) kirjoittaa, että vaikka tytöt kritisoivat lai-
huusihannetta, he eivät silti voi välttyä ihanteen 
vaikutukselta arvioidessaan omaa kehoaan. Tytöt 
ovat myös herkempiä median ihannevartaloku-
vien vaikutukselle ja saavat kehotuksia laihtua 
sekä tyttö- että poikapuolisilta kavereiltaan ta-
vallisemmin kuin pojat (McCabe & Ricciardelli 

2001; Hargreaves & Tiggemann 2006). 
Lihavuutta vähäisempi ylipaino ei vaikuta 

niin vakavalta asialta pojan kuin tytön kehossa 
tämänkään tutkimuksen valossa. Kehon muoto 
on pojille tärkeämpää kuin paino sinänsä, joten 
pieni painoindeksin mukainen ylipainoisuus ei 
välttämättä vaivaa heitä (Välimaa & Ojala 2004; 
McCabe & Ricciardelli 2001). Muita selityksiä 
tälle voi löytyä niin tutkimuksessa käytetyistä 
mittareista, biologiasta kuin kulttuuristakin. 
Mittaustekninen selitys voi olla, että lihaskin 
painaa. Pelkkä vaa’an lukema (= paino) ei 
erottele rasvaa lihaksesta. On kuitenkin melko 
epätodennäköistä, että niin suuri osuus kuin 
kolmasosa tässä painoindeksinsä perusteella 
ylipainoisiksi luokitelluista pojista, jotka eivät 
kokeneet olevansa liian lihavia, olisivat olleet eri-
tyisen lihaksikkaita. Puberteettiin liittyvä selitys 
on, että 15-vuotiaat pojat voivat kokea massan 
lisääntymisen positiivisena, tulevaa lihaksikasta 
vartaloideaalia enteilevänä asiana, koska fyysinen 
kehitys jatkuu. Samanikäisten tyttöjen lisääntyvä 
paino ja rasvakudoksen lisääntyminen etäännyt-
tää heitä hoikasta ideaalivartalosta entisestään. 
(Hargreaves & Tiggemann 2006). Kulttuurinen 
selitys on, että miehet ovat saaneet olla suurem-
pia, voimakkaampia ja lihavampiakin kuin nai-
set, kuten Johanna Mäkelä (2003) kirjoittaa. 

Maarit Valtarin (2005) tulokset osoittivat 
ulkonäön olevan 15–19-vuotiaille tytöille ja 
pojille yhtä tärkeä, joten pojatkaan tuskin vält-
tyvät ulkonäköpaineilta. Hyvännäköisyyden 
sisältö on kuitenkin erilainen tytöillä ja pojilla. 
Tämän tutkimuksen otsikon poikien painojen 
nostaminen viittaa sekä poikien ylipainoisuuden 
ripeään yleistymiseen että poikien haluun hank-
kia lihaksia. Molemmat tulivat ilmi käsillä ole-
vista tuloksista. Poikien vartalonormin voisikin 
muotoilla ”aina voisi olla lihaksikkaampi”, sillä 
joka viides 15-vuotias poika pitää itseään liian 
laihana. itsensä liian laihoiksi kokevien poikien 
osuudet ovat pysyneet samalla tasolla vuosien 
saatossa (Välimaa & Ojala 2004). Suurin osa 
vuoden 2006 aineiston itseään liian laihana pitä-
vistä pojista oli vähintään normaalipainoisia, jo-
ten on epätodennäköistä, että he haluaisivat lisää 
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rasvakudosta kehoonsa. Sen sijaan lihasmassan 
kasvua toivotaan (McCabe & Ricciardelli 2001; 
Murnen ym. 2003). Tämän tutkimuksen tulok-
sissa lihasmassan kasvattaminen oli lähes kaikille 
pojille erittäin tai melko tärkeä liikkumisen syy 
ja ruuan proteiinipitoisuuskin oli tärkeää noin 
80 prosentille kaikenpainoisista pojista. 

Naisellinen keveys
Tytöillä ylipainoisuus ei ole yhtä yleistä kuin 
pojilla ja sukupuolten välinen ero ylipainoisuus-
osuuksissa kasvaa iän myötä. Tytöt näyttävät 
pystyvän välttämään ylipainon kertymistä pa-
remmin kuin pojat. Onko syynä tyttöjen tiu-
kemmasta painontarkkailusta johtuva kevyempi 
ruokavalio? Suoraa vastausta ei WHO-Kou-
lulaistutkimuksen kyselytulosten avulla voida 
antaa, mutta viitteitä löytyy. Tytöt vähentävät 
runsasenergisten ja lihottavina pidettyjen elin-
tarvikkeiden syöntiä yläkoulun aikana, jolloin 
ylipainohuoletkin tytöillä lisääntyvät (Ojala 
2004; Välimaa & Ojala 2004). Tuloksen voi 
toki tulkita tyttöjen paremmaksi ravitsemus- ja 
terveystietoudeksi, mutta terveellistä syömistä 
kuvatessaankin teini-ikäiset tytöt keskittyivät 
ulkonäköseikkoihin ja laihtumiseen (Croll ym. 
2001). Tämänkin tutkimuksen ruokavalinnan 
kysymyksissä ruuan keveys ja ei-lihottavuus 
olivat tytöille paljon tärkeämpiä kuin pojille.

Jyrki Pöysän (2004) mukaan kasvikset 
ja niiden syömiseen liittyvä terveysajattelu 
on sukupuolistettu naisia koskeviksi, vaikka 
terveellinen ruokavalio on yhtä tarpeellinen 
miesten hyvinvoinnin kannalta. Ruuan kosme-
tisoituminen, ruoka kauneuden tuottajana ja 
muodikkuuden merkkinä, näkyy ruokakuvien 
aaltoina naistenlehdissä, perhelehdissä ja ruoka-
lehdissä (Massa ym. 2006). Painonhallintakin, 
silloin kun sillä tarkoitetaan painon kertymisen 
ehkäisyä, näyttää sukupuolistuneen naiselliseksi. 
Kevytruokaohjeet, kaloreitten kulutustaulukot, 
laihduttamisohjeet ja laihdutustuotemainokset 
on useimmiten suunnattu niiden käyttäjille 
– naisille. Koulussa kotitalous- ja terveystiedon 
opettajien sekä terveydenhoitajien ammat-
tikuntien vahva naisvaltaisuus vahvistaa tätä 

sukupuolistamista tahattomasti. Väheneekö 
poikien kasvisten syöminen yläkouluiässä siksi, 
että he haluavat erottua ruokavalinnoillaan 
naisista ja naisellisiksi mielletyistä kevytruoka-
tyylistä ja terveysvalistuksesta? Minna Autio ja 
Chiara Lombardini-Riipinen lainaavat toisaalla 
tässä teoksessa nuoren miehen terveellistä 
elämäntapaa käsittelevää kirjoitusta, jossa hän 
kertoo jonkinasteisen protestoinnin terveyden 
väkisin edistämistä vastaan kuuluvan normaaliin 
miehiseen kehitykseen. Pojat kokevat yleen-
säkin terveysaiheet naisten alueelle kuuluviksi 
(Välimaa 2000). Kysymys voi olla myös siitä, 
etteivät tosimiehet syö rehuja tai valitse kasviksia 
lautaselleen painonhallinta- tai ulkonäkösyistä. 
Pojat kertovat pitävänsä myös vartalon muo-
dosta ja ulkonäöstä puhumista naisellisena tai 
homoseksuaalisuuteen viittavana (Hargreaves 
& Tiggemann 2006). 

Kulttuurinen paine hoikkuuteen on vähäi-
sempi pojilla kuin tytöillä, eikä kevyt ruokavalio 
tai liikkuminen ylipainon välttämisen vuoksi 
puhuttele poikia. Tälläkin asialla on kääntö-
puolensa. Jatkuva painon ja energiankulutuk-
sen tarkkailu tuskin edistää kenenkään kehon 
tarpeiden kuuntelemista ja syömisen säätelyä. 
äärimmäisessä tapauksessa se johtaa syömishäi-
riöihin. Yleensä ottaen ”turha” itsensä lihavaksi 
kokeminen ja laihduttaminen ovat olleet ja ovat 
edelleen tyttöjen juttuja. 

Hiipivät kilot
Painonhallinnan peruskeinot ovat ainakin 
tiedollisella tasolla tuttuja nuorille. Ylipainosta 
pyritään eroon ja asenteet lihavuutta kohtaan 
kovenevat, mutta ylipainoisuuden yleistyminen 
jatkuu edelleen. Vuoden 2006 WHO-Koulu-
laistutkimuksen tulosten mukaan jo joka viides 
15-vuotiaista pojista ja joka kahdeksas saman-
ikäisistä tytöistä oli ylipainoinen. ilmo Massa 
ynnä muut (2006) pohtivat, käykö niin, että 
ruumiin ihanteet ja todellisuus erkanevat: ihan-
teeksi on asetettu hoikkuus, mutta todellisuus 
on laihdutus- ja fitnessbisnekselle markkinoita 
tuottava lihavuus.
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Lihavuutta käsittelevässä Painavaa asiaa pai-
nosta -konsensuslausumassa (2005) selitetään 
ylipainoisuuden yleistymistä yksinkertaisesti 
siten, että syömme enemmän kuin kuluttamme. 
Ruokaa, jonka energiatiheys on kasvanut, on 
runsaasti ja lähes aina saatavissa. elintarvikkei-
den suhteellinen hinta on tuloihin nähden alen-
tunut, pakkaus- ja annoskoot ovat suurentuneet 
ja ruokaviestit, kuten mainonta, lisääntyneet. 
Mika Pantzar (1988) kirjoitti jo parikymmentä 
vuotta sitten, etteivät elintarvikkeet ole enää 
perushyödykkeitä vaan tavaroita siinä missä 
esimerkiksi vaatteet. Lapset ja nuoret ovat mer-
kittävä elintarvikkeiden kuluttajaryhmä, minkä 
voi havaita jo heille kohdistettujen elintarvike-
mainosten määrästä. Ylipainon ehkäisyn nimissä 
epäterveellisen ruuan markkinointia lapsille 
pyritäänkin rajoittamaan (epäterveellisen ruoan 
...  2005). Samalla kun mahdollisuuksia syödä ja 
ostaa on yhä enemmän, energiaa kuluu aikaisem-
paa vähemmän työssä, työ- ja koulumatkoilla 
ja kotona vaikkapa taloustöissä. Muita ener-
giankulutusta vähentäviä tekijöitä ovat istuva 
elämäntyylimme ja luontaisten liikkumismah-
dollisuuksien vähentyminen. 

Lihava nuori on yleensä tietoinen sekä kilois-
taan että painonhallinnan keinoista. Harva nuori 
syö tietoisesti tullakseen lihaksi eivätkä lihavat 
vanhemmat tietoisesti lihota lastaan, vaikka niin 
usein silti käy. Ylipainoisuuden yleistymisessä 
on kysymys laajemmasta asiasta kuin pelkistä 
yksilöllisistä, tietoisista valinnoista. Ylipainoe-
pidemian perimmäinen syy, ravitsemuksellisen 
tasapainon rikkoutuminen, liittyy kulttuuristen 
rakenteiden muuttumiseen (Mäkelä 2003). 
Syöminen oli aikaisemmin enemmän luonnon, 
paikallisuuden ja tradition kahleissa kuin nyky-
päivänä (Massa ym. 2006). Ajoittainen ruuan 
niukkuus ja ruumiillinen työ huolehtivat siitä, 
ettei ylipainoa kertynyt. 

Ylipainoisuuden yleistymistä selittävät ja 
edesauttavat tekijät ovat mukana nuoren arjessa 
saman aikaan kun ulkonäkö on korostuneen 
tärkeä asia. Ylipainoisuuskeskustelu, vaikka sen 
takana olisikin hyvää tarkoittava huoli terveydes-
tä, tuonee mukaan oman jännitteensä erityisesti 

ylipainoisten mutta myös muidenkin nuorten 
identiteettityöhön. Ruumiillisuus ja ruoka ovat 
muuttuneet jatkuvan pohdinnan kohteeksi, 
koska meillä on siihen nykypäivänä mahdol-
lisuus. erityisesti tytöt ovat omaksuneet nämä 
pohdinnat. Tosin, ilmo Massan ynnä muiden 
(2006) sanoin: mitä enemmän yritämme 
hallita itseämme, sitä herkemmin tunnemme 
epävarmuutta.

Viitteet
1  Lainaukset ovat yläkoululaisten kirjoittamia vastauksia 

WHO-Koululaistutkimuksen esi- ja luotettavuustut-
kimuksen kysymykseen ”Haluaisitko muuttaa jotain 
ulkonäössäsi?”.

2  Cole ym. (2000) määrittelivät erilliset raja-arvot iän 
mukaan puolen vuoden välein 2-18-vuotiaille tytöille 
ja pojille brasilian, ison-britannian, Hongkongin, 
Alankomaiden, Singaporen ja Yhdysvaltojen laajojen 
aineistojen pituus- ja painokäyrien avulla. 

3  Käypä hoito -suosituksissa aikuisten liikapaino jaetaan 
luokkiin lievä (painoindeksi 25–29,9), merkittävä 
(30–34,9), vaikea (35–39,9) ja sairaalloinen lihavuus 
(40 ja yli).

4  Lainaukset ovat yläkoululaisten kirjoittamia vastauksia 
WHO-Koululaistutkimuksen esi- ja luotettavuus-
tutkimuksen kysymykseen ”Mitä painonhallinnalla 
mielestäsi tarkoitetaan?”.

5  ”Liikun, koska…” -väitteet (15 kpl) olivat: haluan pitää 
hauskaa, haluan olla hyvä urheilussa, haluan voittaa, 
haluan saada uusia kavereita, haluan parantaa terveyt-
täni, haluan tavata kavereitani, haluan päästä hyvään 
kuntoon, haluan näyttää hyvältä, nautin liikkumisen 
aikaansaamista tunteista ja tuntemuksista, haluan miel-
lyttää vanhempiani, haluan olla ”cool”, haluan hallita 
painoani, liikunta on jännittävää ja innostavaa, haluan 
laihtua, haluan saada lisää lihasmassaa.

6  Tilastollisessa testauksessa käytettiin Khiin neliötestiä. 
Ylipainoiset pojat ja tytöt pitivät painonhallintaa ja 
laihtumista erittäin tärkeinä tai tärkeinä liikkumisen 
syinä tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p <.001) 
yleisemmin kuin normaalipainoiset nuoret.

7  Kysely on muokattu Steptoen & Pollardin (1995) kyse-
lystä, jolla selvitetään ruokavalinnan perusteita.

8  Khiin neliötestin mukaan ero normaali- ja ylipainoisten 
nuorten vastauksissa ruokaväitteisiin oli tilastollisesti 
merkitsevä pojilla vähärasvaisuuden (p = 0.001) ja 
ei-lihottavuuden (p = 0.001) väitteissä ja tilastollisesti 
melkein merkitsevä vähäkalorisuuden (p = 0.016) 
väitteessä. Normaali- ja ylipainoisilla tytöillä oli tilas-
tollisesti merkitsevä ero vähäkalorisuuden (p = 0.011) ja 
tilastollisesti melkein merkitsevä tulos ei-lihottavuuden 
(p = 0.046) väitteissä.
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