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Kansainvälisestikin uutisotsikoihin noussut Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020 pyrkii 
ehkäisemään lasten ja nuorten lihavuutta monialaisilla toimenpiteillä. Vuoteen 2015 mennessä 
viisivuotiaiden lasten ja alakouluikäisten painokäyrät olivat kääntyneet Seinäjoella tavoitteiden 
mukaiseen laskusuuntaan, ja lihavuuden ehkäisystä tuli Seinäjoen kaupungin vientituote. 

Tutkin Pro gradu -tutkielmassani, millaisia terveyden edistämisen hallintakeinoja Lihavuus laskuun           
-ohjelmasta välittyi haastattelujen (n=3), ohjelman esittelysivujen, uutisartikkeleiden (n=5) ja Seinäjoen 
kaupungin hyvinvointikertomuksen 2017−2020 kautta. Tarkoituksena oli tuoda esiin lasten ja nuorten 
terveyttä tukevia, normalisoivia ja hallitsevia terveyden edistämisen käytäntöjä, joita muutoin saatetaan 
pitää itsestäänselvyyksinä. Hyödynsin tutkielmassani Michel Foucault’n valta- ja hallintakäsityksestä 
johdettua analytiikkaa, jonka avulla oli mahdollista tarkastella, millä keinoin yhteiskunnallisilla 
ohjelmilla ja strategioilla muokataan ihmisten käyttäytymistä ja tarjotaan uudenlaisia itsensä 
ymmärtämisen tapoja. 

Tutkimusmetodina hyödynnettiin diskurssianalyysia, jonka kriittistä versiota tutkielmani mukailee. 
Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kielenkäyttö pohjautuu näkökulmaan kielestä todellisuuden 
osana eli sosiaaliseen konstruktionismiin. Tarkastelin tutkielmassani diskurssianalyysia hyödyntäen 
seitsemää aineistostani esiin noussutta terveyden edistämisen diskurssia, jotka rakentavat sosiaalista 
todellisuutta nostaen samalla esiin erilaisia hallinnan käytäntöjä. 

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että lapsia ja nuoria tuetaan ja hallitaan ruoan, teknologian, 
tilojen ja tiedon avulla. Lapset oppivat jo varhain käytäntöjä, joiden avulla kontrolloidaan ja tarkkaillaan 
itseä sekä kanavoidaan taitoja yleisesti hyödyllisinä pidettyihin asioihin, kuten musiikkiin ja tieteeseen. 
Varhaiskasvatuksen, koulun ja perheiden vastuulla on kannustaa ja ohjata lasta aktiiviseen elämään. 
Tutkimus osoittaa, että aktiivisuutta ihannoidaan ja passiivisuutta pelätään. Lihavuuden ehkäisyn sijasta 
haastatteluissa korostetaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pyrkimistä terveyden edistämisen keinojen 
avulla. Sen sijaan ohjelman esittelysivuilla ja uutisartikkeleissa lihavuus näyttäytyy merkittävämmässä 
roolissa: sairauksien riskitekijänä, terveydenhuollon kustannuksina ja heikompana tulevaisuutena. 
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ABSTRACT 

Activity bracelets in kindergartens, standing desks in schools – Governing practices of health 
promotion in the City of Seinäjoki Obesity Programme  
Milja Piispanen 
Sociology 
Master’s thesis 
Department of Social Sciences and Philosophy 
Supervisor: Markku Lonkila 
Autumn 2019 
70 pages + appendices 2 pages 

The City of Seinäjoki Obesity Programme 2013−2020, which has received international attention too, 
aims to prevent childhood obesity by doing multisectoral work. The obesity of five-year-old and 
primary school-aged children had decreased by 2015. The prevention of obesity became an 
export product of the city of Seinäjoki. 

The aim of the study was to examine how the City of Seinäjoki Obesity Programme used techniques of 
governing through health promotions activities. This study attempted to reveal practices that support, 
normalize and govern children’s and young people’s health by using interviews (n=3), the programme’s 
webpage, journal articles (n=5) and the well-being report of the city of Seinäjoki. The basis of the study 
is derived from Michel Foucault’s concept of governmentality. The theory helps us to understand how 
societal programmes and strategies shape people’s behavior and offer new ways of self-understanding. 

The research method of the study was critical discourse analysis. Language is seen as a part of the real 
world in the discourse analytical research. In other words, discourse analysis is based on social 
constructionism. In the study I examined seven discourses of health promotion that emerged from the 
research data. I analyzed practices of support, normalization and governing that discourses revealed as 
well.  

According to the study, children and young people are supported and governed by food, technologies, 
facilities and knowledge. At the early age, children learn practices to control and observe themselves 
and how to target skills on things considered to be useful, such as music and science. Early childhood 
education, school and family are responsible for encouraging and guiding children towards active 
lifestyle. According to the study, activity is glorified and passivity is feared. Instead of preventing 
obesity, the interview data emphasized the pursuit of complete well-being. However, the importance 
of preventing obesity played a significant role in the programme’s webpage and journal articles: 
obesity was seen to be a risk factor for diseases, health care costs and weaker future.  

Key words: health promotion, obesity, children, young people, discourse, governing, supporting, 
normalization 
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1 JOHDANTO 

”Seinäjoen ihme kiinnostaa maailmalla – ylipainoisten lasten määrä puolittui muutamassa 

vuodessa” 

 Helsingin Sanomat (11.12.2016) 

Suomessa on pitkään keskitytty väestön terveyttä ennaltaehkäiseviin toimiin ja 

terveysvalistukseen. Erilaisia terveyskampanjoita ja hankkeita onkin toteutettu koko maassa jo 

useita vuosikymmeniä ja niistä yhtenä tunnetuimpana voidaan pitää 1970-luvulla toteutettua 

Pohjois-Karjala-projektia, jossa itäsuomalaisten suurempaan sydän- ja 

verisuonitautikuolleisuuteen pyrittiin vaikuttamaan elintapamuutoksilla. Projektin avulla 

saatiin merkittäviä tuloksia elintavoissa, vaikka tutkijoilla onkin eriäviä mielipiteitä siitä, 

ovatko tulokset nimenomaan projektin ansiota. Siitä huolimatta Pohjois-Karjala-projektia on 

siteerattu yhdeksi maailman menestyvimmistä terveysinterventioista ja sen merkitys on ollut 

terveyspolitiikan saralla merkittävä. (Helén 2016, 39.) Myös lihavuutta koskevat interventiot 

ovat yleistyneet, ja 2010-luvulla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lanseeraaman 

Kansallisen lihavuusohjelman innoittamana useat Suomen kaupungit ovat ryhtyneet lihavuuden 

ehkäisytoimiin (THL 2013). Kansalliseen lihavuusohjelmaan pohjautuva Seinäjoen Lihavuus 

laskuun -ohjelma 2013−2020 raportoi viisivuotiaiden lasten lihavuuden vähentyneen joka 

viidennestä lapsesta yhteen kymmenestä vuosien 2009 ja 2015 välisenä aikana (Seinäjoen 

Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020). 

Terveys on puhuttanut ja kiinnostanut ihmisiä aina. Jauhon (2007, 250−253) mukaan jo antiikin 

ajoista lähtien on ollut terveyskäsityksiä, joissa terveys on nähty yksilöiden ainutlaatuisena 

tasapainotilana. Sekä henkilön yksilölliset ominaisuudet että joukko muuttuvia tekijöitä 

vaikuttavat yksilöiden terveydentilaan muodostaen mutkikkaan järjestelmän, jota 

tasapainottamaan on syntynyt terveydenhuolto. Tätä vastaan on myös muodostunut näkemys 

normaaliin pohjautuvasta terveyskäsityksestä, jossa terveys nähdään yleismaailmallisena 

pidetyn elimistön häiriöttömänä toimintana. (Jauho 2007, 253.) Nykyisin erilaista terveystietoa 
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on saatavilla kaikkialta ja terveydestä on tullut erottamaton osa ihmisten elämäntapaa. 

Crawfordin (2006, 402) mukaan ihmiset tulevat osaksi modernin ajan identiteettiä, jossa yksilöt 

määrittelevät sekä itseään että toisiaan yhä enemmän sen pohjalta, kuinka hyvin he onnistuvat 

tai epäonnistuvat sopeutumaan terveellisinä pidettyihin elämäntapoihin.   

Yhteiskuntatieteellisellä saralla terveyssosiologiset tutkimukset ovat luoneet ymmärrystä 

terveydestä ja sairaudesta muiden tieteenalojen rinnalla (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas 2017, 

8). Yksi tärkeimmistä terveyssosiologian tutkimusaiheista on terveydellinen eriarvoisuus, 

minkä vuoksi terveyssosiologit ovatkin painottaneet, että terveyden edistämisessä tulisi ottaa 

huomioon käsitteellinen pohdinta erilaisista lähestymistavoista, joiden avulla voidaan vaikuttaa 

terveyden eriarvoiseen jakautumiseen (Karvonen & Sihto 2017, 57).  

Lihavuutta koskevat tutkimukset ovat myös yleistyneet, mutta alalla vallitsee edelleen vahva 

biologislääketieteellinen näkemys, vaikka lihavuus onkin monitahoinen ilmiö useine 

ulottuvuuksineen. Yleisesti ottaen lihavuutta käsittelevät tutkimukset näkevät lihavuuden 

hoitoa vaativana ongelmana. Ruumiin koon perusteella ihmisiä arvostellaan, arvioidaan ja 

leimataan, joko tietoisesti tai tiedostamatta. (Harjunen & Kyrolä 2007, 9−12.) Lihavuudesta 

keskusteltaessa olisikin syytä huomioida, että hyväksyttävä ja ei-hyväksyttävä ruumiinkoko on 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vallitsevan kulttuurin rakentama (Sobal & Maurer 1999). 

Lihavuuden monitieteiset tutkimukset ovat osoittaneet, että lihavuuden tarkasteleminen vain 

lääketieteellisestä näkökulmasta on riittämätöntä sekä yksityisellä että yleisellä tasolla, sillä 

lihavuus ulottuu niin sosiaalisille, kulttuurisille, poliittisille, psykologisille kuin 

taloudellisillekin alueille. Nämä alueet taas vaikuttavat siihen, kuinka lihavuutta käsitellään 

yhteiskunnassa, miten lihavuus koetaan yksilön tasolla ja millaisilla toimilla siihen pyritään 

vaikuttamaan. (Harjunen 2012, 167−168.)  

Lihavuuskeskustelu koki 2000-luvun alussa merkittäviä muutoksia, kun lääketieteellinen 

lihavuustutkimus esitteli lihavuuden globaalina terveysongelmana, johon on reagoitava 

maailmanlaajuisesti. Toinen muutos tapahtui lihavuustutkimuksen kentällä, kun lihavuutta 

alettiin tutkia akateemisella tasolla myös lääketieteellisen tutkimuksen ulkopuolella. (Harjunen 

2012, 153.) Vuonna 2003 julkaistu Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti hahmotteli 
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globaalia liikunta-, ravitsemus- ja terveysstrategiaa ja sen myötä lihavuuskeskustelu vauhdittui 

maailmanlaajuisena kysymyksenä (Harjunen 2012, 154). Lihavuudesta alettiin puhua jopa 

epidemiana, joka uhkaa terveyttämme (Gard & Wright 2005). 

Harjusen (2018) mukaan yhteiskuntatieteilijät heräsivät varsin myöhään kyseenalaistamaan 

hallitsevaa biomedikaalista lihavuusparadigmaa. Vasta maailmanlaajuisen lihavuuskeskustelun 

myötä yhteiskuntatieteilijät ovat kunnolla uskaltautuneet kriittisesti tarkastelemaan hallitsevia 

lihavuuteen liitettyjä puhetapoja. Esimerkiksi Michael Gard ja Jan Wright (2005) ovat 

kritisoineet teoksessaan ”The Obesity Epidemic – Science, morality and ideology” ajatusta 

lihavuudesta epidemiana. He kyseenalaistavat teoksessaan käsitteen epidemiasta ja heidän 

mukaansa lihavuusilmiö on monimutkaisempi ideologinen konstruktio. 

Terveyskysymykset ovat kiinnostaneet minua jo pitkään ja olen opinnoissani tarkastellut 

terveyttä niin yhteiskunnallisesta kuin terveystieteellisestäkin näkökulmasta. Terveyden 

edistäminen on ollut pitkään minua kiinnostava tematiikka ja lihavuustutkimus taas on 

herättänyt mielenkiintoni hieman myöhemmin. Minua kiinnostaa erityisen paljon se, kuinka 

kansanterveystyö ja terveyden edistämisohjelmat pyrkivät vaikuttamaan kansalaisten elämään 

ja muokkaamaan heidän käsitystään terveestä kehosta. Mielenkiintoista on se, kuinka 

kansalaisia toisaalta autetaan ja tuetaan kohti terveellisempää elämää, vaikka samalla heihin 

kohdistuu useita kontrolloivia toimenpiteitä. Tärkeää on myös pohtia sitä, missä määrin 

yhteiskuntaa kiinnostaa vain vähentää haittoja yhteiskunnan painolastista kuin se, miten yksilöt 

ja yhteisöt voivat.  

Pidän terveyden edistämistyötä tärkeänä, mutta näen ongelmallisena sen, että myös hyvää 

tarkoittavat terveysohjelmat syyllistyvät usein moralisoivaan retoriikkaan lihavuuden 

ehkäisystä puhuttaessa. Lihavuudessa onkin yleensä negatiivinen painolataus ja sitä voidaan 

pitää jonakin, josta halutaan päästä eroon. Lihavuuden ehkäisyä perustellaan yleensä 

terveydellisillä syillä, joita en itsekään täysin kiellä, mutta se ei ole tutkimukseni pääpainopiste, 

vaan mielenkiintoni kohdistuu siihen, kuinka terveyden edistämisen ohjelmien avulla 

kansalaisia pyritään tukemaan, normalisoimaan ja hallitsemaan. Lihavuustematiikka kulkee 

siitä huolimatta tutkimukseni läpi, sillä tarkastelemani terveyden edistämisen toimenpiteet 
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tähtäävät lihavuuden laskuun ja terveiksi aikuisiksi kasvamiseen. Pysähdyn pohdinnassa 

tarkastelemaan näkemyksiä lihavuudesta, joita terveyden edistämisen diskurssit nostivat 

pintaan. Tämän vuoksi olen katsonut aiheelliseksi käydä myös teorialuvussa läpi lihavuuden 

määritelmiä ja lihavuutta yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Graduni teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui foucault’lainen käsitys hallinnasta ja vallasta. 

Foucault’n hallinta- ja valta-analyysi valikoitui graduuni sen moninaisuuden ansioista, sillä sen 

avulla voidaan tutkia lukuisia ihmiselämään ja ruumiillisuuteen liittyviä ilmiötä. Gradussani 

foucault’laista käsitystä hallinnasta ja vallasta voidaan hyödyntää tarkasteltaessa sitä, millaisten 

normien ja käytänteiden kautta lapsia ja nuoria pyritään tukemaan, normalisoimaan ja 

hallitsemaan. Foucault’laiseen hallintaan ja valtaan perustuvien ajatusten lisäksi tarkastelen 

teoriaosuudessa terveyden edistämistä sosiologisesta näkökulmasta. Tähän näkökulmaan liittyy 

keskeisesti terveyskansalaisuuden käsite, jossa ajatellaan, että ihanteellinen kansalainen on 

terve ja hyvinvoiva. Pyrin kietomaan teoriaosuudessa yhteen foucault’laista hallinta- ja 

valtakäsitystä sekä terveyden edistämisen sosiologiaa, jotta pääsen käsiksi siihen, millaisin 

terveyden edistämisen keinoin yksilöitä pyritään tukemaan, normalisoimaan ja hallitsemaan. 

On todettava, että 1foucault’laisen hallinnan analytiikan näkökulmasta lihavuudesta ja 

terveyden edistämisen käytännöistä löytyy runsaasti tutkimuksia, mutta siitä huolimatta pyrin 

tutkimuksellani tuomaan uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen terveystutkimukseen. 

Tutkimukseni antaa tuoreita näkökulmia yhteiskuntamme terveyden edistämisen käytännöistä 

kaupunkitasolla sekä samalla se tuo esiin Lihavuus laskuun -ohjelman näkökulmia lihavuuteen 

ja terveyteen. Lisäksi tutkimukseni erottautuu sillä, että terveyden edistämisen kohderyhmänä 

ovat lapset ja nuoret. Tämä saattaa tuoda uutta näkökulmaa siitä, onko terveyden edistämisessä 

keskitytty joihinkin erityisiin seikkoihin, kun tarkoitus on vaikuttaa lasten elintapoihin.  

Suomalainen sosiologi Mianna Meskus on tehnyt useita terveyssosiologisia tutkimuksia, joissa 

hän käsittelee terveyteen liittyviä aiheita hallinnan näkökulmasta. Väitöskirjassaan Meskus 

 

1 Hallinnan analytiikaksi kutsutaan tutkimussuuntausta, joka pohjautuu Michel Foucault’n käsityksiin hallinnasta 
(Kaisto & Pyykkönen 2010). 
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tarkastelee vanhemmuutta ja ihmisen perimää, josta on tullut hallitsemisen kohde. (Meskus 

2009.) Jani Selin taas on tehnyt väitöskirjan, jossa hän käsittelee huumeriippuvaisten hoitoa 

Suomessa hallinnan näkökulman kautta (ks. Selin 2011).  Lisäksi on tehty lukuisia Pro gradu    

-töitä, joissa käsitellään joko lihavuutta tai terveyttä foucault’laisen hallinnan ja vallan 

näkökulman kautta. Timo Ahon Pro gradu vuodelta 2009 ”Lihavuuden biopoliittinen 

haltuunotto: Suomen Lääkärilehden tekstit lihavuudesta 1995−2008 medikalisoituneessa 

kulttuurissa” käsittelee sitä, millaisia hegemonisia diskursseja Suomen lääkärilehden 

asiantuntijat tuottavat lihavuuspuheessa sekä miten näiden diskurssien avulla yritetään 

kontrolloida ihmisten ”elämänkäytäntöjä”. Ahon fokus on omaa tutkimustani enemmän 

ruumiillisuudessa ja lihavuudessa. Annariikka Kivivuori on puolestaan tehnyt Tampereen 

yliopistossa Pro gradu -työn ”Itsehallinnan kautta itsenäisyyteen ja auttamalla aktiiviseksi? 

Tutkimus mielenterveyskuntoutujiin kohdistuvista biovallan muodoista ja kuntoutujien 

biovallasta tuottamista diskursseista”. Tutkimuksessaan hän tarkastelee 

mielenterveyskuntoutujiin kohdistuvia hallinnan käytäntöjä. Marika Ollosen tuore Pro gradu     

-työ ”Suurin yhteiskuntapoliittinen haaste on kuitenkin liikkumattomuus: terveyden kannalta 

riittämätön liikunta biopoliittisena ongelma” vuodelta 2018 käsittelee, millaisia biopoliittisia 

diskursseja riittämättömästä liikunnasta muodostuu valtion liikuntaneuvoston, opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisujen perusteella.  

1.1 Seinäjoen malli 

Seinäjoki on ollut viime vuosien aikana otsikoissa terveyden edistämisen saralla. Seinäjoen 

kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelma on saanut osakseen niin kansallista kuin 

kansainvälistäkin huomioita lapsiin ja nuoriin kohdistuneesta lihavuuden ehkäisytyöstä, jossa 

lasten ja nuorten painokäyrät saatiin tavoitteiden mukaisesti laskemaan. 

Seinäjoen kunta on perustettu vuonna 1868 ja hiljalleen siitä on kehittynyt Etelä-Pohjamaan 

maakunnan kasvava kaupunkikeskus. Kaupungissa asuu vuoden 2016 tietojen mukaan noin 

62 000 ihmistä, ja jos mukaan lasketaan kaikki yhdeksän kuntaa, jotka ovat liittyneet 

Seinäjokeen, asukkaita siellä on noin 150 000. Kaupungin väestömäärä on ollut kasvussa 

muuttoliikkeen ja syntyvyyden vuoksi. (Seinäjoen kaupunki.) Seinäjoella onkin Suomen suurin 
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syntyvyys vähintään 50 000 asukkaan kunnista, sillä vuosina 2014–2018 

kokonaishedelmällisyysluku oli 1,70, kun koko maan luku kyseisenä ajanjaksona oli 1,56 

(Tilastokeskus 2019).  

Vuonna 2013 Seinäjoen kaupunki aloitti nuorten lihavuuden ehkäisytyön asettaen 

tavoitteekseen lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden vähentämisen. Kaupungissa 

käynnistettiin Lihavuus laskuun -ohjelma, joka pohjautuu kansalliseen Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ohjelmaan ”Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta − Kansallinen 

lihavuusohjelma vuosille 2012–2015”. Lihavuusohjelman 2012−2015 toimenpiteet 

kohdennettiin alle kouluikäisille lapsille, alakouluikäisille lapsille, nuorille, aikuisväestölle, 

lasta odottaville perheille sekä henkilöille, joilla oli riski sairastua erilaisiin lihavuuteen 

liittyviin sairauksiin, kuten diabetekseen. Seinäjoen kaupunki tavoitteli 

hyvinvointistrategiallaan ylipainon vähentämistä lasten ja nuorten keskuudessa, huumeiden 

kasvaneen käytön pysäyttämistä, tupakoinnin vähentämistä, yhteiskuntarakenteen 

muovaamista tiiviimmäksi sekä asukkaiden tarpeiden ja osallisuuden huomioon ottamista. 

(Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020.)  

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelma aloitettiin alkukartoituksella, jonka perusteella 

joulukuussa 2013 laadittiin toimintasuunnitelma sekä toimenpide-ehdotukset Seinäjoen 

kaupungin eri toimialoille. Lihavuus laskuun -ohjelman toteutusta ja tuloksia raportoidaan 

vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa. Seinäjoen kaupungin asettamat tavoitteet 

hyvinvoinnin edistämiseksi sitouttavat jokaista toimialaa ja kehittämistyö lihavuuden ja 

ylipainon vähentämiseksi edellyttää mittavaa poikkihallinnollista yhteistyötä. (Seinäjoen 

Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020.) 

1.1.1 Ohjelman tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet vuosina 2013−2015 

Seinäjoen kaupunki muodosti alkukartoituksen pohjalta viisi kokonaistavoitetta sekä niihin 

liittyviä toimenpide-ehdotuksia vuosille 2013−2015, joihin Lihavuus laskuun -ohjelman avulla 

haluttiin vaikuttaa. Ensimmäinen tavoite kohdistettiin terveydenhuoltoon, missä toivottiin, että 

lihavuuden ehkäisy ja hoito huomioidaan entistä paremmin terveydenhuollon tarjoamissa 
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palveluissa. Toinen tavoite kohdistui varhaiskasvatukseen, missä haluttiin edistää liikunnallista 

toimintakulttuuria sekä tarjota kaikille terveellistä välipalaa. Kolmantena tavoitteena oli 

muuttaa päiväkodit ”karkittomiksi” siten, että makeita, suolaisia tai rasvaisia välipaloja olisi 

tarjolla mahdollisimman vähän. Neljänneksi huomiota kiinnitettiin myös kouluruokailuun, jota 

haluttiin edistää entistä terveellisemmäksi. Viidenneksi haluttiin tukea liikunnallista 

toimintakulttuuria ja minimoida istumista niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin. 

(Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020.)  

Terveydenhuoltoon kohdistettiin toimenpiteitä, joissa järjestettiin koulutusta niin liikuntaan, 

ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyen kuin myös syömishäiriöiden havaitsemiseen ja 

hoitoonkin. Lisäksi ylipainoisten asiakkaiden havaitsemista ja hoitoa varten luotiin 

toimintaohjeet sekä hoitopolut yksiköihin, mistä sellainen vielä puuttui. Terveydenhuollossa 

aloitettiin tarjoamaan painonhallintaryhmiä painonpudotuksen tueksi sekä pyrittiin 

noudattamaan lihavuuden Käypä hoito -suosituksia. Ruokapalveluissa taas toteutettiin 

kehittämistoimenpiteitä ravitsemussuositusta noudattavien aterioiden ja välipalojen 

tarjoamiseen, ja vuonna 2015 lounasruoalle myönnettiin Sydänmerkki. Sydänmerkin saanut 

ruoka on luokiteltu terveelliseksi ruokavaihtoehdoksi, sillä siinä muun muassa rasva on 

hyvälaatuista, suolaa on vähennetty ja kuitua on lisätty. Kouluruokailua pyrittiin edistämään 

koulukohtaisen yhteistyöryhmän kautta, johon otettiin mukaan myös oppilaita. Liikunnallista 

toimintakulttuuria taas yritettiin parantaa ottamalla kouluissa huomioon Liikkuva koulu                 

-ohjelman periaatteita, joiden pyrkimyksenä on muun muassa lisätä aktiivisuutta koulupäivän 

aikana sekä vähentää pitkäkestoista istumista. (Lihavuus laskuun -ohjelma 2013−2020.) 

1.1.2 Ohjelman mallintaminen 

Vuosille 2017−2018 Seinäjoen kaupungille on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön 

toimesta 193 500 euroa terveyden edistämisen määrärahaa, joka on tarkoitettu Lihavuus 

laskuun -ohjelman mallintamiseen, levittämiseen sekä juurruttamiseen muihin Suomen kuntiin.  

Monialainen lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytyö esitetään kaupungin hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyönä tulevassa palvelurakenteessa. Tarkoituksena on kuvailla yhteistyö, 

seurantaindikaattorit sekä toimintaprosessit eri toimialueilla osaksi pilottikuntien 
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hyvinvointiseurantaa ja -raportointia. Sen lisäksi tavoitteena on arvioida sekä sosiaalisia 

vaikutuksia että kustannusvaikutuksia kuntien päätöksenteon tueksi. Pyrkimyksenä on myös 

rohkaista kuntia luomaan hyvinvointitavoitteita ja hyvinvointiohjelmia, jotka pohjautuvat 

tutkittuun tietoon sekä vaikuttavuuteen. (Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman 

mallinnushanke 2017−2018.)  

Malliin kuuluu myös kunnille kohdennettu verkkokoulutusohjelma, joka on tarkoitettu kaikille 

kunnan toimialoille aina kaupunkisuunnittelusta sosiaali- ja terveyspalveluihin asti. 

Koulutusohjelman tuottamisen yhteistyötahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu, missä 

käynnistettiin tammikuussa 2018 viiden opintopisteen kattava koulutusohjelma. Koulutukseen 

voivat osallistua niin Seinäjoen kaupungin henkilöstö kuin pilottikuntienkin henkilöstö. 

Verkkokoulutusohjelman on tarkoitus jäädä hankkeen jälkeen osaksi ammattikorkeakoulun 

kurssitarjontaa. Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman laajennettu ohjausryhmä 

toimii hankkeessa ohjausryhmänä. Lihavuus laskuun -ohjelmaa on tällä hetkellä aloitettu 

levittämään kuuteen pilottikuntaan, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen: Sastamalan kaupunki, 

Lapinlahden kunta, Rovaniemen kaupunki, Siilinjärven kunta, Turun kaupunki ja Raahen 

seudun hyvinvointikuntayhtymä. (Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman 

mallinnushanke 2017−2018.)   

1.1.3 Healthy Kids of Seinäjoki 

Seinäjoella lasten terveyden edistämistyö on laajentunut kansainväliseksi Healthy Kids of 

Seinäjoki -foorumiksi (HKS). Foorumi on rakennettu terveyden edistämisen innovaatioille niin 

palveluissa, koulutuksessa, teollisuudessa kuin tutkimuksessakin. HKS:n tarkoituksena on 

parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia yleisesti. HKS sai alkunsa vuonna 2018 ja se perustuu 

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmaan. (Healthy kids of Seinäjoki.) Aineistoni osoitti, että 

nykyisin Lihavuus laskuun -ohjelmasta ja Healthy Kids of Seinäjoesta saatetaan puhua osin 

ristiin, mutta työssäni puhun Lihavuus laskuun -ohjelmasta. 
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1.2 Tutkielman rakenne  

Tutkielman toisessa luvussa aion käsitellä lihavuutta sen määritelmien ja yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen kautta. Kolmannessa luvussa tarkastelen terveyttä ja terveyden edistämistä 

sosiologisesta näkökulmasta. Esittelen luvussa keskeisimmät sosiologiset teoreetikot, jotka 

ovat ottaneet töissään kantaa terveyteen ja ruumiillisuuteen. Sen jälkeen esittelen lyhyesti, 

millainen rooli sosiologialla on terveyden edistämistyössä, sillä Seinäjoen Lihavuus laskuun       

-ohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä. Päätän tutkielman kolmannen 

luvun keskeiseen terveyssosiologiseen käsitykseen kansalaisuudesta, jota terveys määrittää, 

rakentaa ja ryhmittelee. 

Tutkielman neljännessä luvussa esittelen varsinaisen teoreettisen viitekehykseni, joka liittyy 

foucault’laiseen käsitykseen hallinnasta ja vallasta. Hyödynnän teoriassani pitkänlinjan 

foucault-tulkitsijoita, kuten Ilpo Heléniä, Nikolas Rosea ja Mitchell Deania. Teoreettisen 

viitekehyksen jälkeen esittelen tutkimuksessani käyttämiäni menetelmiä ja tutkimuksen 

toteutusta. Seuraavaksi esittelen vielä tutkimuskysymykseni tiivistetysti: 

1. Millaisia terveyden edistämisen diskursseja Lihavuus laskuun -ohjelman aineistosta on 

löydettävissä? 

2. Miten Lihavuus laskuun -ohjelman diskursseissa harjoitetaan biopolitiikkaa eli tuetaan, 

normalisoidaan ja hallitaan yksilöiden terveyttä? 
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2 LIHAVUUS 

2.1 Lihavuuden määritelmät 

Yleisin määritelmä lihavuudesta (engl. fat) viittaa ruumiin kokoon, joka ylittää sosiaaliset ja 

kulttuuriset normit. Määritelmässä korostuu ajatus siitä, että lihavuuden käsite on rakentunut 

kulttuurisidonnaisesti. Yhteiskuntatieteellisessä ja kulttuurintutkimuksessa käytetään yleisesti 

termejä lihava ja lihavuus, jolla halutaan erottautua lääketieteen suosimasta ylipainoisuuden 

käsitteestä sekä poistaa sanasta lihava sen kielenkäytössä vakiinnutettu arvottavuus. (Harjunen 

& Kyrölä 2007, 15−17.) 

Yleiskielessä taas käytetään usein sanoja ”ylipaino”, ”lihavuus” ja ”liikapaino” synonyymeina 

toisilleen. Lääketieteellisessä kontekstissa esiintyvät käsitteet ylipaino (engl. overweight) ja 

lihavuus (engl. obesity) ovat kuitenkin määritelty erikseen: ylipainolla viitataan 

kaikkiin ”normaalipainon” ylittäviin henkilöihin, kun taas lihavuudella viitataan usein niihin 

ylipainoisiin, joiden paino ylittää tietyn, vielä korkeamman painoluokan. (Kautiainen 2009, 

134.) Ylipaino ja liikapaino käsitteet ovat useimmin määritelty painoindeksiin (BMI) 

perustuen, joka voidaan laskea jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Saatua painoindeksiä 

voidaan tarkastella painoindeksiasteikolla, jossa ”normaalipaino” sijoittuu 20.0-24,9 kg/m² 

välille ja tämän ylittävät lukemat voidaan tulkita ylipainoksi. (Fogelholm 1998, 29.)  

Ylipainoa voidaan myös määritellä kehon rasvanmäärän sekä vyötärön ympärysmitan 

perusteella. Vyötärö-lantiosuhteen avulla määritellään rasvan sijaintia kehossa ja tulosten 

perusteella voidaan määritellä, onko kyseessä ”omena- tai päärynälihavuus”. Vyötärön suurta 

ympärimittaa voidaan pitää terveysriskinä, joka voi altistaa esimerkiksi aikuisiän diabetekselle. 

(Fogelholm 1998, 31.) Lasten ja nuorten painoa ja lihavuutta tarkkaillaan yleensä pituuspainoa 

käyttäen, jolla tarkoitetaan painon suhdetta muiden samanpituisten ja samaa sukupuolta olevien 

lasten keskipainoon (Kautiainen 2009, 134). Se, kuinka lihavuus määritellään, on kaikesta 

huolimatta hyvin sopimuksenvarainen ja rajanveto lihavuuden ja normaalipainon välillä on aina 

myös yhteydessä vallitseviin kulttuurisiin käsityksiin terveydestä ja normaalista (Sarlio-

Lähteenkorva 2003, 217-224). 
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Lihavuudesta tai ylipainosta puhuttaessa painoindeksiä on ollut vaikea sivuuttaa, mutta sen 

vakuuttavuus piilee paremminkin tieteellisessä retoriikassa ja yksinkertaisuudessa. 

Painoindeksissä määritellään normatiivisena pidetyt luokitukset ruumiinkoosta, johon omaa 

ruumista peilataan, mutta tätä tapaa voidaan pitää myös varsin ongelmallisena. (Halse 2009, 

47.) Painoindeksi jättää huomiotta kehon lihasmassan ja rasvanosuuden kehonpainosta. Lisäksi 

se on todettu nopeaksi ja helpoksi keinoksi arvioida ihmisten painoa. (Fogelholm 1998, 29−38.) 

Myös rasvan määrää lihavuuden määrittäjänä voidaan pitää monimutkaisena, sillä rasvakudos 

on erilainen sukupuolen mukaan ja vaihtelee esimerkiksi lapsilla ja nuorilla heidän 

kasvamisensa myötä (Kautiainen 2009, 134–138).  

2.2 Lasten ja nuorten lihavuus 

Viimeisten 30 vuoden aikana lasten ja nuorten ylipainoisuuden katsotaan lähes 

kolmikertaistuneen (Tarnanen & Komulainen 2012). Lasten ja nuorten lihomisen taustalla on 

pitkälti samat tekijät kuin aikuisillakin, ja yksinkertaisuudessaan energiansaanti on sen 

kulutusta suurempaa (Hermanson 2012). Vaikka lihavuuteen vaikuttavat tekijät ovat 

kutakuinkin samoja lapsilla ja aikuisilla, lasten lihavuuden tunnetuimmat altisteet liittyvät 

lasten vanhempiin.  Lasten vanhempien lihavuus on tutkimusten mukaan yhteydessä lasten 

lihavuuteen sekä perimän että opetettujen elämäntapojen kautta. (Kautiainen 2009, 134−138.)  

Lihavuuden syyt ovat kuitenkin moninaiset, eikä ole täysin selvää, missä määrin lihavuus on 

peräisin geeneistä ja missä määrin sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä sekä elintavoista. Siitä 

huolimatta ympäristötekijät nähdään geenejä merkittävämpänä lihavuuden aiheuttajana. Lasten 

lihavuuden taustatekijöinä korostuvat vanhempien paino, koulutus, sosiaaliluokka sekä 

perhekoko. Lihavuuden kasautuminen perheenjäsenten välille saattaa mahdollisesti perustua 

perheen ruokailu- ja liikuntatottumuksiin. (Nuutinen 1998, 179.) Lihavuuden ehkäisy on 

Nuutisen (1998, 179) mukaan tärkeää, sillä lapsuusiän lihavuus säilyy usein aikuisuuteen 

saakka. Nuoruusiässä kehittynyt lihavuus säilyy todennäköisesti helpommin aikuisuuteen 

saakka kuin varhaislapsuudessa alkanut lihavuus. Lihavuuden ehkäisyn haasteena ovat 

kuitenkin lihavuuden monisyisyys, riittämätön tieto sen syistä sekä riskiryhmien 

tunnistamiseen liittyvät vaikeudet. (Nuutinen 1998, 179.) 
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2.3 Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä 

Lihavuus on yhteiskunnallinen kysymys siinä missä lääketieteellinenkin. Biomedikaalisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna lihavuus on yleensä nähty yksilön ongelmana, jossa yksilö itse on 

vastuussa sekä lihomisestaan että laihtumisestaan. Lihomisen ja laihtumisen taustalla ajatellaan 

usein olevan ihmisen omat valinnat ja toiminta, jotka korreloivat keskenään, vaikka nykyään 

tunnistetaankin, että lihominen ja laihtuminen ovat monimutkaisempien syy-seuraussuhteiden 

tuotos. (Harjunen 2012, 153−168.)  

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana lihavuustutkimuksessa on ollut havaittavissa 

paradigman muutosta, kun on tarkasteltu lihavuuden maailmanlaajuista yleistymistä. 

Lihavuustutkimuksessa on alettu puhumaan obesogeenisestä eli lihavuutta tuottavasta 

ympäristöstä, jolla viitataan kaikkiin ympäristöön liittyviin tekijöihin, elinolosuhteisiin ja 

elämän mahdollisuuksiin, jotka vaikuttavat yksilöiden tai väestön lihomiseen. Obesogeenisiä 

tekijöitä voivat olla esimerkiksi teknologian lisääntymisen aikaansaamat muutokset 

yhteiskunnassa tai ruoan saatavuuden parantuminen ja ateriakokojen muuttuminen.  (Swinburn, 

Egger & Raza 1999; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2005.) 

Lihavuus on myös merkittävä yhteiskunnallinen kysymys sosioekonomisten erojen valossa. 

Lihavuuskeskustelussa on kiinnitetty vain vähän huomiota sosiopoliittisiin seikkoihin, kuten 

sosioekonomisten erojen ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksista terveyteen (Harjunen 2012, 

164). Harjusen (2012, 164) mukaan lihavuuden tiedetään olevan yleisempää niillä, jotka tulevat 

alhaisemmasta sosioekonomisesta ryhmästä. Lihavuutta voidaankin pitää luokkakysymyksenä, 

joka koskettaa kaikkia ikäryhmiä (Berg 2010, 118−119). Vanhempien korkea koulutus sekä 

kaupunkiympäristössä asuminen näyttävät vähentävän lasten ylipainoa (THL 2013). Harjusen 

(2012, 165) mukaan mielenkiintoista on, että lihavuus ja sosioekonominen asema vaikuttavat 

kahteen suuntaan. Tutkimukset osoittaneet, että alhainen sosioekonominen asema saattaa 

altistaa lihavuudelle ja toisaalta taas lihavuus saattaa madaltaa yksilön sosioekonomista asemaa 

(Stundkard & Sorensen 1993; Kauppinen & Anttila 2005). Yksilötasolla terveyserojen 

merkittävimmät syyt näyttävät kohdentuvan lapsuudessa ja aikuisuudessa koettuihin 

puutteellisiin aineellisiin elinoloihin sekä epäterveellisiin elintapoihin. Terveyseroja 
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selitettäessä on kuitenkin turha luoda vastakkainasettelua yhteiskunnan makrorakenteiden ja 

yksilötason tekijöiden välille, sillä terveyseroille ominaista ovat useat syytekijät, jotka 

vaikuttavat monimutkaisten verkostojen läpi. (Lahelma & Rahkonen 2017, 31.) 

Harjusen (2012, 164−165) mukaan lihavuus on talouden taantumien myötä kohdistunut viime 

vuosina entistä enemmän heikommissa sosioekonomisissa ryhmissä oleviin henkilöihin sekä 

Suomessa että kansainvälisestikin tarkasteltuna. Heikompi sosioekonominen tausta saattaa 

johtaa huonolaatuisemman ja ravintoarvoiltaan köyhemmän ruoan hankintaan, sillä se on usein 

edullisempaa ja nopeasti saatavilla olevaa. Myös terveyspalvelujen saatavuus on luonut kuilua 

sosioekonomisten ryhmien välille, sillä ylempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat henkilöt 

saavat paremmin terveyttä tukevia palveluja kuin heikommassa asemassa olevat. Palvelujen 

ulkoistaminen ja kaupallisuus ovat myös osaltaan lisänneet epätasa-arvoa, sillä useat palvelut, 

kuten ravitsemusneuvonta ja liikuntapalvelut, vaativat yhä useammin suurempia taloudellisia 

resursseja.  (Harjunen 2012, 164−165).  
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3 TERVEYS SOSIOLOGIASSA 

Terveyden käsite on vilahdellut sosiologiassa koko sen historian ajan. Myös sosiologian 

klassikot ovat analysoineet teksteissään terveyttä. Ranskalainen sosiologi Émile Durkheim on 

pohtinut teoksissaan terveyttä ja sairautta sekä sitä, kuinka yhteiskunta tuottaa ihmisen 

pahoinvoinnin. (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas 2017; Järventie 2010, 32.) Karl Marx taas on 

tuonut oman leimansa yhteiskuntatieteelliseen terveystutkimukseen raportoimalla yhdessä 

kuuluisimmassa teoksessaan Pääomassa (ks. Marx 1974) työläisten huonosta terveydentilasta 

(Lehto 2010, 16). 

Vaikka sosiologian klassikot ovat ottaneet kantaa terveyden ja sairauden kysymyksiin, voidaan 

varsinaisen terveyssosiologian katsoa syntyneen vasta vuonna 1951, jolloin Talcott Parsonsin 

teos The Social System ilmestyi (Karvonen ym. 2017, 7). Parsons tarkasteli teoksessaan 

lääkärin ja potilaan suhdetta sekä heidän erilaisia roolejaan. Parsonsin järjestelmäteoriaksikin 

kutsutun teorian keskeinen ajatus on, että sairaus vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan 

häiritsevästi ja estää ihmisiä täyttämästä heidän sosiaalisia roolejaan. Terve ihminen taas 

kykenee selviämään haasteista sekä hallitsemaan itseään ja ympäristöään sairaita paremmin. 

(Parsons 1951; Vaskilampi 2010, 64.) Vaskilammen (2010) mukaan Parsons käsittää terveyden 

ja sairauden kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon liittyy niin fyysiset, psyykkiset, kulttuuriset kuin 

sosiaalisetkin osatekijät. 

Talcott Parsonsin jalanjälkiä kohti terveyssosiologiaa on seurannut englantilainen sosiologi 

Margaret Stacey, jota voidaan tituleerata yhdeksi terveyssosiologian klassikoksi. Henrikssonin 

(2010, 113) mukaan Staceylla on ollut merkittävä rooli tienraivaajana eri tutkimussuuntausten 

yhteistyön välillä. Stacey alkoi tarkastella lääketiedettä ja sosiologiaa laajempana ilmiönä, 

terveyssosiologian kautta. Henrikssonin (2010) mukaan Staceyn terveyssosiologian 

tarkoituksena on tutkia terveystyötä ja selvittää, miksi ja millä ehdoin sitä tehdään ja mitä se 

pitää sisällään.  Hänen terveyssosiologiansa erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat terveyden ja 

sairauden instituutioiden merkitys sosiaalisen järjestyksen ylläpitäjinä ja tuottajina (Henriksson 

2010, 114).  
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3.1 Terveyden edistämisen sosiologia 

Vaikka kansanterveyden tutkimusta on kuvailtu monialaiseksi, on alaa hallinnut biolääketieteen 

ohella biostatiikka, kvantitatiivinen sosiologia, epidemiologia, sosiaalipsykologia ja 

väestötiede. Perinteisesti kansanterveystiede on arvostanut empiiristä, määrällistä tietoa ja 

samalla aliarvioinut humanistisempia, kriittisiä, teoreettisia ja tulkitsevia lähestymistapoja. 

Tieteenalat, kuten antropologia, filosofia ja historia on usein sivuutettu kansanterveyden 

tutkimuksen saralla vedoten niiden epäkäytännöllisyyteen. (Lupton 1995, 1.) 

Näen sosiologian roolin terveyden edistämisen saralla kriittisenä tarkastelijana, jossa yksilön 

terveys nähdään laajana, koko yhteiskuntaan ulottuvana ilmiönä. Terveyden edistämisen 

tarkoituksena on helpottaa terveellisen elämän elämistä. Robin Buntonin, Sarah Nettletonin ja 

Roger Burrowsin (1995, 2) mukaan ajatus siitä, että ihmisille vain kerrottaisiin, että heidän 

tulisi elää terveellisesti, ei ole toimiva, sillä terveyden edistämistoimilla tulisi myös vaikuttaa 

ihmisen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen ympäristöön. Toisin sanoen ihmisillä tulee 

olla mahdollisuus kyetä elämään terveellistä elämää. Sen vuoksi terveyden edistäminen ei saisi 

ulottua vain yksilötasolle, vaan sen tulisi kattaa sekä sosioekonomiset rakenteet että olla 

mukana vaikuttamassa julkiseen politiikkaan ja päätöksentekoon. Sosiologia keskittyykin 

terveyden edistämisessä analysoimaan terveyttä laajana ja moniulotteisena ilmiönä. 

Aikaisemmin sosiologia on osallistunut terveyden edistämiseen lähinnä kehittämällä ja 

täsmentämällä terveyden edistämistoimia, mutta se on pitkään jättäytynyt sivuun terveyttä 

koskevan tutkimustiedon analysoinnista. Sosiologia on kuitenkin tuottanut tietoa erilaisiin 

terveyden edistämiskampanjoihin muun muassa tekemällä tutkimuksia, haastattelemalla ja 

havainnoimalla ihmisten elämäntyylejä. (Burrows, Nettleton & Bunton 1995, 2−3.) 

Sosiologian tehtävänä on myös tarkastella kriittisesti terveyden edistämistä ja Burrowsin ym. 

(1995) mukaan terveyden edistämistyössä jätetään usein huomiotta ihmisten aineelliset puutteet 

poliittisessa, sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä. Todellisten terveyden edistämistoimien 

tulisi puuttua sellaisiin poliittisiin ja taloudellisiin seikkoihin, jotka aiheuttavat pahoinvointia, 

kuten kodittomuutta, huonoja asumisolosuhteita tai saasteita. Lisäksi terveyden 

edistämisohjelmat saattavat joskus tahtomattaankin syyllistyä erilaisia ihmisryhmiä syrjivään 
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puheeseen tai käyttäytymiseen, sillä monet ohjelmat ovat korvamerkitty tietylle kohderyhmälle 

ja tällä saattaa olla joskus tahattomia ja jopa negatiivisia seurauksia. (Nettleton & Bunton 1995, 

45.) 

Helénin (2016) mukaan kansanterveystyötä ja terveyspolitiikkaa hallitsee riskiajattelu, jonka 

mukaan tietyt yksilöt ovat alttiimpia erilaisille terveysriskeille kuin toiset. Alkujaan 

terveysriskien hallinta on tarkoittanut eristämistä ja aktiivista henkilön elämään puuttumista, 

mutta nykyään riskien hallintaa toteutetaan epäsuoralla väestön valvonnalla, kontrolloinnilla ja 

säätelyillä. Siitä huolimatta voidaan sanoa, että riskit ovat yksilöllistyneet, sillä 

ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä terveysvalistuksissa väestötason riskit ovat usein 

muutettu tapauskohtaisiksi ”yksilöiden terveysriskeiksi”. Puheet riskiyksilöistä korostavat 

yksilöiden alttiutta kokea häiriöitä terveydentilassaan, vaikkei riski itsessään voi olla yksilön 

ominaisuus, vaan sillä tarkoitetaan jonkin epäsuotuisan asian todennäköisyyden jakaantumista 

väestössä. Yksittäiset tapaukset eli yksilöt ovat siis osa ihmisjoukkoa, jotka jakavat saman 

riskiarvon, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että he kokisivat häiriöitä terveydentilassaan. 

Tapa yksilöllistää riskejä on keino ennakoida elämänhallintaa. (Helén 2016, 120.) 

3.2 Terveyskansalaisuus ja väestönhallinta  

Terveyskansalaisuuden käsitettä ovat sosiologian saralla tehneet tutuksi Ilpo Helén ja Mikko 

Jauho. He näkevät terveyskansalaisuudessa kaksi ulottuvuutta: oikeuksiin perustuvan 

ulottuvuuden sekä kansakuntaan kuulumiseen perustuvan ulottuvuuden. Ensimmäisessä 

ulottuvuudessa kansalaisuus voidaan nähdä yleisenä ja yhtäläisenä oikeutena terveyteen, jossa 

jokaisella kansalaisella on oikeus saada terveydenhoitoa. Toinen ulottuvuus taas tiivistää 

ajatuksen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, jossa kansalaisuutta voidaan pitää kuulumisena 

johonkin kansakuntaan. (Helén 2008, 150.) Terveydellä on olennainen yhteys myös 

jälkimmäisessä ulottuvuudessa, sillä kansalaisuushankkeet ja kansanvalistus ovat olleet osa 

pohjoismaisen kansakunnan rakentamista jo 1800-luvulta lähtien. Erilaiset terveyteen liittyvät 

kysymykset ovat olleet osa kansalaistamista, ja terveyskampanjoissa on korostettu 

henkilökohtaista terveydenhoitokasvatusta.  Etenkin 1900-luvun alkupuolella kansalaistaminen 

pyrittiin kohdistamaan ihmisten biologiaan ja terveyteen niin, että kansalaisten kuulumista 
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yhteiskuntaan saataisiin vahvistettua yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Tosin sanoen 

kansalaisuuden käsitteessä korostui ajatus siitä, että oman terveyden vaaliminen oli yksilön 

velvollisuus kansakuntaa kohtaan. (Helén 2008, 150.) 

Terveyskansalaisuuteen liittyy myös toinen ulottuvuus, kun sitä tarkastellaan kansakuntaan 

kuulumisen kautta: kansanterveyden vaalimisen nimissä kansalaisia pyritään eriarvoistamaan. 

Historiallisesti tämä tarkoittaa toimintaa, jossa julkinen valta yhdessä lääkäreiden kanssa 

ryhmittelivät kansalaisia normaaleihin ja sairaisiin sekä tuottaviin ja ei-tuottaviin. Näiden 

ryhmittelyjen avulla yksilöitä ja ryhmiä pyrittiin kontrolloimaan ja hallitsemaan. Kansalaisuus 

on muovaamisen kohde myös silloin, kun kansalaisia jaotellaan sen perusteella, minkä arvoisia 

he ovat kansanterveydelle tai elinvoimaisuudelle. (Helén ym. 2003, 15.) Terveyskansalaisuutta 

ei tule kuitenkaan ymmärtää kaksijakoisena, jolloin yksilö olisi joko osa kansalaisuutta tai ei 

kuuluisi siihen ollenkaan. Sitä vastoin terveyskansalaisuudessa on vain kansalaisia, jotka 

voidaan määrittää enemmän tai vähemmän kansalaisiksi. ”Vajaakelpoisemmat” kansalaiset 

saavat osakseen vain enemmän kontrollointia ja hoivaa kuin toiset kansalaiset. Tästä 

näkökulmasta katsottuna terveyskansalaisuus perustuu valvonta-, eristys- ja 

integrointikäytäntöihin, jossa kansalaisuuden aste on toistuvasti määrittelyjen ja arviointien 

aallokossa. (Helén ym. 2003, 15.) 

Terveyskansalaisuuden ulottuvuuksien ymmärtämistä kansakuntaan kuulumisen näkökulmasta 

tuo meidät lähemmäksi filosofi ja historioitsija Michel Foucault’a, jonka käsitteiden avulla on 

mahdollista jäsentää eriarvoistavia kansalaistamiskäytäntöjä sekä kansalaistamista 

terveydenhoitokasvatuksen kautta (Helén ym. 2003, 16).  Helénin ja Jauhon (2003, 16) mukaan 

kansalaisuus voidaan nähdä terveydenhoidossa biopoliittisena, mutta samaan aikaan 

kansalaisuus muovautuu jatkuvassa rationaalisessa hallinnassa (gouvernementalité), joka on 

tyypillistä etenkin länsimaisille sosiaalivaltioille.  Terveyskansalaisuudessa onkin pitkälti kyse 

elämänhallinnasta (Helén & Jauho 2003, 16). Helénin ja Jauhon (2003, 16−17) mukaan 

kansalaisuutta voidaan määritellä biopolitiikan avulla kolmella tapaa. Ensimmäiseksi kansa 

ymmärrettiin elävänä organismina niin kansalaistavassa terveydenhoitokasvatuksessa että 

eriarvoistavassa kansalaistamisstrategiassakin, ja yhteiskunnallisen terveydenhoidon 

päätehtävänä nähtiin kansalaisten elinvoiman säilyttäminen ja lisääminen. Toiseksi 

eriarvoistavassa kansalaisuusstrategiassa kansalaisuuden asteessa alkoivat korostua ihmisen 
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biologiset ominaisuudet ja yksilön elinvoima, joka taas kuvastaa terveyskansalaisuuden 

biopoliittista olemusta. Terveyskansalaisuuden biopoliittisessa olemuksessa tiivistyy ajatus 

siitä, että ihmiset ovat kansalaisia eli osallisia politiikkaan juuri heidän elävyytensä takia. 

Kolmanneksi terveyskansalaisuuden biopoliittinen ulottuvuus on nähtävissä itsekasvatuksessa, 

jossa korostui ajatus siitä, että yksilön on mahdollista kasvattaa itsensä kansalaisuuteen ja 

samalla kyvykkääksi osallistumaan politiikkaan. (Helén & Jauho 2003, 17.) 
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4 FOUCAULT’LAINEN KÄSITYS HALLINNASTA JA VALLASTA 

Hallinnan analytiikaksi kutsutaan yhteiskuntatieteellistä tutkimussuuntausta, johon on 

vaikuttanut Michel Foucault’n ajatukset vallasta ja hallinnasta. Brittisosiologeja Nikolas Rosea 

ja Peter Milleriä voidaan pitää eräinä hallinnan analytiikan uranuurtajina. (Kaisto & Pyykkönen 

2010.) Millerin ja Rosen (2008) mukaan hallinnan analytiikan avulla on mahdollista tarkastella 

muun muassa sellaisten vallankäytön muotoja, jotka ovat vakiintuneet hallinnaksi. Kaiston ym. 

(2010, 7) mukaan hallinnan analytiikka koettaa antaa konkreettisia työkaluja erilaisten 

vallankäyttöön liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Omaan tutkimukseeni hallinnan analytiikka 

tarjoaa oivalliset välineet ymmärtää sitä, millä keinoin erilaisilla yhteiskunnallisilla ohjelmilla 

ja strategioilla muovataan ihmisten käyttäytymistä sekä tarjotaan uudenlaisia itsensä 

ymmärtämisen tapoja.  

Kaiston ym. (2010, 10) mukaan politiikan tutkimuksessa on perinteisesti ymmärretty, että 

vallankäytön suvereniteetti kuuluu valtiolle, joka sijaitsee tietyllä maantieteellisellä alueella. 

Valtiollinen valta katsotaan siis vallankäytön perustaksi. Ajatustavan mukaan yhteiskunnassa 

valta jakaantuu siten, että jotkut saavat valtaa ja toiset jäävät ilman sitä. Yhteiskunnassa 

vallankäyttö on yleensä muodostunut hierarkkisiksi suhteiksi esimerkiksi politiikan tai talouden 

kentille. Valtaa käyttävät niin ihmiset, yhteisöt kuin instituutiotkin, joiden pyrkimyksenä on 

johonkin toiseen vaikuttaminen. Vallassa voidaan täten nähdä myös negatiivinen aspekti, sillä 

voidaan ajatella, että vallankäytön kohteen toimintamahdollisuudet kapenevat. (Kaisto ym. 

2010, 10.) 

Perinteinen valtakäsitys kuitenkin poikkeaa foucault’laisesta hallinnan analytiikasta. 

Foucault’laisen ajattelun mukaan valtaa esiintyy kaikissa ihmisten välisissä 

vuorovaikutussuhteissa, eikä valtaa voi siten palauttaa mihinkään tiettyyn toimijaan, kuten 

valtioon. Kaikki toimijat ovat jollain tapaa mukana valtasuhteiden verkostossa, joko vallan 

kohteena tai sen tuottajina. Foucault’n hallinnan analytiikan mukaan valtaa ei tulisikaan nähdä 

pysyvänä rakenteena, vaan asiana, joka kehittyy ja muovautuu sekä muuntelee osapuoliaan. 

(Kaisto ym. 2010, 10.) 
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4.1 Biovalta ja biopolitiikka  

Yli kolme vuosikymmentä sitten ranskalainen filosofi ja historioitsija Michel Foucault ahersi 

vallan analytiikkaansa, jota hän kutsui toiselta nimeltään geneologiaksi eli sanomisen ja 

tekemisen mahdollisuuksien tutkimiseksi (Hänninen & Karjalainen 1997, 8 & 64).  

Tutkimuksissaan Foucault pohti valta-asetelmia, poliittisia toimia, instituutioita ja tekniikoita, 

joiden pyrkimyksenä on elämän hallitseminen. Hallitsemisen tematiikasta syntyi tutkimuksia 

niin vankilan synnystä, seksuaalisuuden historiasta kuin hallinnonrationaalisuudestakin. (Helén 

1997, 15.) 1970-luvun aikana Foucault esitteli ensimmäistä kertaa biovallan ja biopolitiikan 

käsitteet, jotka hänen mukaansa kuvaavat hallitsemisen ja politiikan kamppailua, jota käydään 

moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa. Länsimaiset ihmiset nähdään yhteiskunnallisten 

valtapyrkimysten ja hallitsemistoimien kohteina. Toisin sanoen länsimaisissa yhteiskunnissa 

elämä on politisoitunut ja ihmiset ovat kansalaisina politiikan subjekteja. (Helén 2013 & 2016.) 

Foucault’n käsitteet biopolitiikasta ja biovallasta ovat usein kytkeytyneitä toisiinsa. 

Teoksessaan Seksuaalisuuden historia Foucault kutsuu biopolitiikkaa sellaiseksi, mikä tekee 

elämästä laskelmoivaa, samalla käyttäen tietovaltaa yksilöiden elämän muuttamiseksi 

(Foucault 1998, 102). Helénin (2016, 34) mukaan biopolitiikka on sellaista politiikkaa, ”jonka 

kiintopiste on elämä biologisena asiana, olemassaolon kysymyksenä tai elämäntapana, 

elämänkertana tai elämänhallintana”. Foucault’n biovalta ja biopolitiikka ovat jaettavissa 

yksilötasolla tapahtuvaan kurinpitovaltaan ja väestötasolla tapahtuvaan väestön hallintaan 

(Helén 2016). Deanin (2001, 99) mukaan biopolitiikka käsittää sosiaaliset, kulttuuriset, 

ympäristölliset, taloudelliset ja maantieteelliset olosuhteet, joiden alaisuudessa ihmiset elävät, 

lisääntyvät, sairastuvat, pysyvät terveinä tai kuolevat. Tästä näkökulmasta katsottuna 

biopolitiikka käsittää niin perheen, asumisen, elin- ja työympäristön, elämäntyylin, 

kansanterveyden, muuttoliikkeen, talouskasvun kuin elintasonkin. (Dean 2001, 99.) Nikolas 

Rosen (2001, 1) mukaan biopolitiikka on erottamattomasti sidoksissa biotieteiden, 

ihmistieteiden ja kliinisen lääketieteen kehitykseen. Ne ovat yhdessä synnyttäneet tekniikoita, 

teknologioita, asiantuntijoita sekä laitteita ihmisten huolenpitoa ja hallintaa varten. Nämä 

hallinnan ja huolenpidon keinot ovat nähtävissä aina kaupunkisuunnittelusta terveydenhuoltoon 

saakka. (Rose 2001, 1.)  
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Nikolas Rosen (2001) mukaan biopolitiikka saattaa muuttaa sisältöään ajan kuluessa. Hän 

esittääkin, että nykyajan biopolitiikka voidaan nähdä riskin politiikkana. Rosen mukaan 

riskiajattelulla on pitkät juuret terveydenhuollon saralla, sillä jo 1800-luvulla pyrittiin 

keräämään tietoa väestöstä ja laskemaan todennäköisyyksiä toimenpiteistä, jotka saattaisivat 

vähentää väestön sairastavuutta ja kuolleisuutta. Näin syntyikin eräänlaisia 

hygieniastrategioita, joiden avulla kuolleisuutta pyrittiin hallitsemaan. (Rose 2001, 1−7.) 1900-

luvun jälkipuoliskolla terveysriskien minimoimisesta, kuten ympäristösaasteiden 

hallitsemisesta, onnettomuuksien vähentämisestä, ruumiillisen terveyden ylläpitämisestä ja 

lasten kasvattamisesta, tuli entistä olennaisempaa sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös 

kaupunkisuunnittelussa, koulutuksen saralla, organisaatioiden johtamisessa, ruoan 

markkinoinnissa sekä autojen suunnittelussa. Samaan aikaan terveydenhuollossa kehitettiin 

riskiprofiileja, asteikkoja ja indeksejä, jotka auttoivat tunnistamaan erilaisiin riskiryhmiin 

kuuluvia henkilöitä, jotta heidän kohdallaan voitaisiin aloittaa ennaltaehkäiseviä terveystoimia. 

(Rose 2001, 7−8.) Mianna Meskuksen väitöskirja osoittaa, että riskitietoisuuden lisääntyminen 

terveydenhuollossa on johtanut muun muassa siihen, että tulevien lasten vanhemmat haluavat 

kontrolloida riskejä mahdollisimman paljon tai jopa enemmän kuin on mahdollista 

varmistaakseen lastensa terveyden (Meskus 2009).  

Hännisen ja Karjalaisen (1997, 12) mukaan biovallalla tarkoitetaan sitä, kuinka elämän 

säilyttämistä tavoitellaan tietoon ja totuuteen perustuvan vallankäytön avulla. Tällainen 

vallankäyttö on syrjäyttänyt suvereenin vallan, jossa ihmisiä peloteltiin kuolemalla. Biovalta 

pyrkii tekemään ihmisten elämästä laskelmallista hallitsemalla väestön hyvinvointia ja elämää 

lukuisien erilaisten normien ja käytäntöjen avulla. (Hänninen & Karjalainen 1997, 12.) Paul 

Rabinowin ja Nikolas Rosen mukaan (2006, 195−217) biovallalla tarkoitetaan strategioita, 

joiden avulla hallitaan elämää. Strategioiden avulla voidaan saada yksilöt kehittämään itseään 

tai puuttua koko ryhmän kollektiiviseen olemassaoloon elämän ja terveyden nimissä. 

Foucault’laisesta perinteestä käsin katsottuna valta on biovaltaa, jonka avulla eläviä 

ihmisyksilöitä ja populaatioita pyritään muokkaamaan, ohjaamaan ja hyödyntämään (Helén 

2004). Hallinnoinnin kohteena on täten sekä yksilö että väestö. Hallinnoivilla tahoilla on 

yleensä aina jonkinlainen käsitys hallinnan kohteista: He saattavat olla hyödynnettäviä 

resursseja, johtamista vailla olevia yksilöitä, koulutusta kaipaavia lapsia tai kansalaisia, joilla 
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on velvollisuuksia, odotuksia sekä vapauden halua. (Rose 1995, 42−43.) Keskeinen piirre 

ihmisiin kohdistuvassa vallankäytössä on sen edellytys poikkitieteelliselle yhteydelle, jossa 

sekoittuvat niin väestötiede, psykologia ja sosiaalitieteet kuin lääke- ja tilastotieteetkin. 

Tiedolla ja vallalla on siis vastavuoroinen side. (Helén 2004.)  

Helénin (2004) mukaan valta ymmärretään jakautuneeksi, sillä se muodostuu monista erilaisista 

suhteista, toimijoista sekä vallan subjekteista, jotka koostavat tilanteen tai järjestelyn, jossa 

valtaa harjoitetaan. Täten valta ei ole palautettavissa järjestykseen, instituutioihin tai herruuden 

harjoittajiin. Tarkemmin ottaen vallan käsitteellä tarkoitetaan subjektiuden muotoja sekä 

toiminnan mahdollisuuksia ja esteitä, jotka ovat immanentteja eli sisäisiä jollekin tietylle 

historiallisesti merkittävälle strategiselle asetelmalle. Helénin (2016, 38) mukaan biopolitiikan 

luonteen sisäistämiseksi on keskeistä ymmärtää, että Foucault’lle valta ei voi olla yksilön 

ominaisuus eikä omaisuus, vaan valta ilmenee ainoastaan toiminnassa ja käytännöissä. 

4.2 Hallinta (gouvernement) ja hallinnallisuus (gouvernementalité) 

Foucault’n hallinnan analytiikan yksi keskeisimmistä käsitteistä on hallinta (gouvernement).  

Kaiston ym. (2010, 10) mukaan hallinta on vallankäytön ilmentymä, joka kattaa kaikki 

yhteiskunnan osa-alueet. Mitchell Deanin (1999, 11) mukaan hallinta tarkoittaa toimintaa, joka 

perustuu rationalismiin ja laskelmointiin ja jota käyttävät useimmiten erilaiset auktoriteetit. 

Hallinnan tavoitteena on muokata käyttäytymistämme vaikuttamalla haluihimme, 

tavoitteisiimme sekä ajatuksiimme usein erilaisten tekniikoiden ja tiedon avulla. Jotta 

hallinnasta saadaan tehokasta, tulee yksilöiden yksilöllisyyttä korostaa. Ihmisiä ohjeistetaan ja 

tuetaan ottamaan vastuu omasta elämästään heidän henkilökohtaisessa roolissaan esimerkiksi 

opiskelijoina tai kansalaisina. (Kaisto 2010, 11; Dean 2007, 60−78.) Dean (1999, 11) käyttää 

työssään termiä ”conduct of conduct” kuvaamaan hallintaa. Termillä hän tarkoittaa sellaista 

vallan harjoittamisen tapaa, jossa pyrkimyksenä on ohjailla ihmisten käyttäytymistä. 

Hallinnan käsitteen lisäksi Foucault käyttää töissään myös hallinnallisuuden 

(gouvernementalité) käsitettä.  Foucault’n (2000, 225) mukaan hallinnallisuuden termissä 

kohtaavat sekä yksilöön ulkoapäin vaikuttava hallinta että yksilön itsensä hallinta. Hänninen 
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ym. (1997, 10−11) kuvailee hallinnallisuuden olevan leikkauspiste, jossa ”minätekniikat” 

ja ”muiden hallitsemisen tekniikat” kohtaavat. Rose (1990/1999, 10−11) puolestaan 

kutsuu ”subjektiuden teknologioiksi” sellaisia tekniikoita, joita käytetään toisiin ihmisiin. 

Foucault käyttää töissään termiä pratiques de soi kuvaamaan käytäntöjä, joiden avulla subjekti 

sekä luo suhteen itseensä että muovautuu moraaliseksi toimijaksi (Helén 2016, 286). Helén 

(1997) käyttää käsitteestä nimeä minuustekniikat. Minuustekniikat tarjoavat yksilölle 

mahdollisuuden vaikuttaa omiin ajatuksiin, ruumiiseen ja käytökseen. Helénin (1997, 20) 

mukaan minuustekniikat voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen: Ensimmäistä kutsutaan 

substanssiksi, joka liittyy itsensä hallitsemisen tärkeimpään elämänaspektiin, kuten ruumiiseen, 

intohimoihin tai tekoihin. Toisessa ulottuvuudessa subjekti tunnistaa moraalisääntöjen 

vaikuttavan käyttäytymiseensä ja muokkaavan subjektiuttaan eli toisin sanoen yksilö alistuu ja 

tulee osaksi moraalista järjestystä. Kolmatta ulottuvuutta kutsutaan eettiseksi työksi, joka liittyy 

tekniikoihin, käytäntöihin ja harjoitteisiin, joiden avulla yksilö muovaa itsestään 

moraalisubjektia. Eettinen työ voi esimerkiksi olla tietyn ruokavalion noudattamista. 

Neljänneksi ulottuvuudeksi kutsutaan telosta eli eettistä päämäärää, jota moraalisubjektit 

tavoittelevat. (Helén 1997, 20−21.) 

Foucault’n hallinnassa ja hallinnallisuudessa on keskeistä modernin yhteiskunnan 

muotoutuminen, missä tarkoituksena on luoda keinoja vaikuttaa ihmisten tekemiseen ilman 

pakottamista, väkivaltaa tai kieltoja (Vuori 2001, 49). Ihmisiä hallitaan yleensä suostuttelemalla 

pakottamisen sijaan. Suostuttelijoina toimivat usein asiantuntijat, jotka perustelevat 

näkemyksiään totuuteen vedoten, rationaalisia diskursseja käyttämällä. Tarkoituksena ei ole 

kylvää pelkoa eikä uhkailla, vaan luoda jännitteitä kertomalla ihmisille, millaista elämää he 

elävät nyt ja millaista elämä voisi parhaimmillaan olla. (Rose 1996, 73.) Rose (1996, 29) 

mukaan ongelmallista länsimaisessa liberaalissa hallinnassa on se, kuinka vapaita yksilöitä 

kyetään hallitsemaan siten, että he käyttävät vapauttaan toivotulla tavalla. Hallinnassa 

haasteellista on hallita sopivasti: Vaarana on hallita joko liikaa tai liian vähän (Dean 1999, 101; 

Rose 1999, 70).  
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Foucault’n mukaan liberalismi ja liberaali valtio ovat olennainen osa hallintakeskustelua, koska 

nykyaikaiset valtiot ovat hallinnallistuneet, eivätkä valtiot voi käyttää rajattomasti suoraa 

kurinpitovaltaa (Rose 1990, 5; Dean 1999). Sen sijaan moderneissa yhteiskunnissa subjektiutta 

hallitaan epäsuorasti erilaisten auktoriteettien tahoilta (Rose 1990, 10). Organisaatioille on 

muodostunut keskeinen tehtävä yksilöiden subjektiuden hallinnassa ja ohjaamisessa. Tämä on 

Rosen mukaan luonut organisaatioihin eri alojen asiantuntijoita, kuten terapeutteja, 

psykologeja, konsultteja, ohjaajia ja neuvojia. (Rose 1990, 1−3 & 1996, 41−66.) Helénin (1997, 

19) mukaan poliittisesta vallasta tulee asiantuntijavaltaa, joka on sekä byrokraattista että 

asiaperustaista. Erityisasiantuntijat saavat olennaisen roolin elämänhallinnan toteuttamisessa, 

sillä vallan harjoittaminen pohjautuu tieteelliseen tietoon. Samalla poliittinen muuttuu 

medikalisoituneeksi, psykiatrisoituneeksi sekä sosiaalitieteellistyneeksi.  

Asiantuntijat ja tutkijat hyödyntävät erilaisia teknologioita hallitessaan yksilöä ja väestöä. 

Erilaisten välineiden ja keinojen, kuten mittareiden, testien, kaavakkeiden, 

haastattelutekniikoiden sekä kuvauksien avulla tuotetaan tietoa, joka mahdollistaa yksilöllistä 

informaatiota kansalaisesta. Informaation avulla määritellään, mikä on normaalia ja 

epänormaalia ja mikä on keskimääräistä ja ainutlaatuista. Täten tieto kuuluu olennaisena 

hallintaan. Esimerkiksi asiakkaita ja koululaisia ohjataan, autetaan, kasvatetaan tai rangaistaan 

tiedon avulla. Teknologia, jolla tietoa hankintaan, pyrkii usein samanaikaisesti olemaan sekä 

hyödyksi kohteelle että hallitsemaan tätä. Näin ollen yksilöä voidaan hoitaa asiakkaana, mutta 

samalla hänestä saadaan tietoa ja hänet kiedotaan osaksi sosiaalisten suhteiden verkostoa. 

(Vuori 2001, 52; Rose 1993; Rose 1996, 12.)  

Hallinta nostaa esiin myös vapauden aspektin. Foucault tarkoittaa vapaudella 

elämänkäytännöissä tapahtuvaa vapautta, jossa yksilöstä kehittyy oman elämänsä subjekti. 

Kyse on mahdollisuuksista ja taidoista, jotka saavat yksilön ajattelemaan elämäänsä ja 

vapauksiaan ominaan sekä hyödyntämään niitä. (Helén 1997, 20.) Moderneissa liberaaleissa 

demokratioissa yksilöitä ohjataan täyttämään heidän yhteiskunnalliset velvoitteensa 

toteuttamalla itseään (Rose 1995, 45). Rosen (1999, 61−97) mukaan vapauteenkin liittyy rajoja, 

sillä vapaus on tehtävä ihmisille erilaisten käytäntöjen avulla; usein antamalla vaihtoehtoja, 

joista yksilö vapaasti valitsee itselleen sopivan. Helénin (1997, 19) mukaan elämänhallinta, jota 

tapahtuu liberalistisissa hallinnoissa, perustuu sekä yksilöiden mahdollisuuteen hallita omaa 
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elämäänsä että vapauteen kohdistaa omia intohimoja ja toimija hallitusti järkeviin asioihin. 

Täten biovalta on yksilöivää hallintaa, jossa yksilösubjektit hallitsevat elämäänsä (Helén 1997, 

17−18).  

Mitchell Deanin (1999, 23) mukaan hallinnan analytiikalle on tyypillistä etsiä vastauksia miten-

kysymyksiin. Hän kategorisoi kysymykset neljään ulottuvuuteen, joita hallinnan analytiikan 

kautta voi tarkastella: Ensimmäiseksi voidaan kysyä, miten hallitsemisen kohde nähdään ja 

kuinka se tuodaan esiin. Toiseksi voidaan tarkastella, miten totuutta ja tietoa käytetään 

hallinnan välineenä. Kolmanneksi voidaan pohtia miten rationaalisuuden muodot näkyvät 

hallinnassa, sekä miten erilaisten tapojen, tekniikoiden ja teknologioiden kautta kohteita 

hallitaan. Neljänneksi taas voidaan kysyä, miten hallinta tyypillisesti rakentaa ihmisistä 

toimijoita, persoonia tai subjekteja. Omassa tutkimuksessani kohdennan suurimman 

tarkasteluni Deanin (1999, 23) kolmanteen ulottuvuuteen, jossa kiinnostuksena on hallinnan 

tavat, keinot ja tekniikat. 

Foucault’n hallinnan analytiikka on inspiroinut ja luonut pohjaa muillekin hallintaa 

käsitteleville teorioille. Yksi terveyden edistämisen kannalta mielenkiintoinen teoria koskee 

Wrightin ja Harwoodin (2009) tutuksi tekemää käsitystä biopedagogiikasta, jossa tarkastellaan 

sitä, kuinka pedagogiikan keinoin esimerkiksi kouluissa pyritään normalisoimaan ja 

säätelemään ruumista. Wrightin (2009) mukaan biopedagogiikka ei vain aseta yksilöä jatkuvan 

valvonnan alle, vaan myös työntävät heidät yhä enemmän valvomaan itseään, esimerkiksi 

kertomalla lihavuudesta ja sen terveysvaikutuksista sekä ohjeistamalla syömään terveellisesti 

ja pysymään fyysisesti aktiivisena. Biopedagogiikka toimii siis ikään kuin kannustimena, jossa 

yksilöille tarjotaan lukemattomia tapoja ymmärtää itseään, muuttaa itseään sekä toimia 

muuttaakseen toisia ja heidän ympäristöään.  

Biopedagogiikassa yhdistyy vahvasti Foucault’n perusajatus siitä, että yksilöt ovat jatkuvasti 

valtapyrkimysten ja hallitsemistoimien kohteita erilaisten käytäntöjen ja normien kautta. 

Biopedagogiikka keskittyy tarkastelemaan nimenomaan ruumiin hallintaa, ja näenkin, että 

biopedagogiikka pyrkii korostamaan Foucault’a enemmän ajatusta siitä, että kehoon ja 

terveyteen liittyvät merkitykset muodostuvat nimenomaan Wrightin (2009) 
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kutsumissa ”pedagogisissa kohteissa”, kuten kouluissa ja nykypäivänä etenkin internetissä ja 

televisiossa. Pedagogiikan käsite taas voidaan ymmärtää monella tapaa. Yleisesti pedagogiikka 

voidaan ymmärtää kulttuurisena käytäntönä, jonka kautta tieto tuotetaan (Lusted 1986).  

Vaikka biopedagogiikka keskittyy tarkastelemaan ruumiinhallintaa, on Michel Foucault’kin 

ottanut teoksissaan kantaa kehon ja ruumiillisuuden kysymyksiin. Ruumiillisuudesta ja kehosta 

puhuttaessa yksi Foucault’n keskeisimmistä käsitteistä on diskurssi. Epistemologisessa ruumiin 

lähestymistavassa käsitystä kehosta tuotetaan ja ylläpidetään diskurssien avulla. (Shilling 1993, 

75.) Foucault’n analyysien ansiosta sosiologiassa kehoa ja ruumista on alettu tarkastella 

sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä, johon voidaan kohdistaa lukuisia, muuttuvia vallan muotoja 

(Shilling 1993, 79). Shillingin (1993, 80) mukaan Foucault’n epistemologiset analyysit osin 

kadottavat kehon biologisen ja aineellisen olemuksen sen diskursiivisen luonteen rinnalla. 

4.3 Terveyden hallinta 

Modernissa maailmassa meillä on keinoja harjoittaa ennennäkemätöntä valtaa kehojamme 

kohtaan. Samalla elämme myös aikakautta, joka on kyseenalaistanut tietämyksemme siitä, mikä 

keho oikeastaan on ja miten sitä pitäisi hallita (Shilling 1993, 3). Urheilutieteiden, 

plastiikkakirurgian, geenitekniikan ja muiden alojen kehityksen ansiosta kehosta on tullut 

valintojen ja vaihtoehtojen kohde, jota voi muokata ja korjata haluamallaan tavalla. Tämän 

kehityssuunnan ansiosta yksilöt ovat alkaneet entistä enemmän hallitsemaan omia kehojaan. 

Samaan aikaan he ovat myös muiden, ulkopuolelta tulevien hallinnan kohteena. Siitä 

huolimatta kaikilla ei ole resursseja tai edes kiinnostusta muokata kehoaan, mutta suurimalla 

osalla pyrkimykset oman kehon kontrollointiin näkyy hyvin arkipäiväisissä asioissa, kuten 

ruokavalinnoissa. (Shilling 3, 1993.) 

Mikko Jauho (2007) käsittelee työssään terveyden hallintaa soveltamalla siihen Foucault’n 

tekemää jakoa turvallisuuden ja kurinpidon mekanismeihin. Jälkimmäisellä pyritään 

sopeuttamaan yksilö johonkin ennaltamääriteltyyn järjestykseen tai ulkopäin tulevaan normiin. 

Tartuntatauteihin pyrittiin Foucault’n mukaan puuttumaan yksilöiden täydellisen 

kontrolloinnin avulla, mikä tässä tapauksessa tarkoitti usein karanteenilaitosta. Sen sijaan 
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turvallisuuden mekanismeilla pyritään vaikuttamaan väestötason prosesseihin. Väestötasolla 

tällainen hallinta tarkoittaa usein ennaltaehkäisevää työtä. Tartuntatautien ehkäisyssä 

pyrittäisiin esimerkiksi vaikuttamaan kaikkiin sellaisiin tekijöihin, jotka ovat yhteydessä tautien 

ilmenemiseen. Täten turvallisuuden mekanismit liittyvät enemmänkin sairauksien hallintaan 

kuin sairauden hallintaan. (Jauho 2007, 253.) Näen, että useissa nykyajan terveyden 

edistämistoimissa yhdistyvät Foucault’n ajatukset turvallisuuden mekanismista. Myös 

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmassa pyritään vaikuttamaan väestötason terveyteen, 

kohdistamalla toimet sellaisiin tekijöihin, jotka saattavat olla yhteydessä heikompaan 

terveyteen. Vaikka Lihavuus laskuun -ohjelman toimilla saattaa olla vaikutusta yksilön 

terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, on ohjelman laajempana tavoitteena kuitenkin 

väestötasolla näkyvät muutokset hyvinvoinnissa.  

Nykyaikamme terveyden hallintaan liittyy keskeisesti edellä mainitun teknologian ohella myös 

media ja markkinointi. Ruoka on yksi keskeinen markkinoinnin kohde. Goodmanin ja Cairnsin 

(2017) mukaan ruoka ei ole vain aineellinen kohde tai identiteetin merkkaaja, vaan se on myös 

mediailmiö, joka heijastaa ja tuottaa elintarvikkeiden ”totuudet”. Ruokavalintoihimme 

vaikuttavat useat ulkopäin tulevat tekijät. Ruokavalintojamme ilmentävät monimutkainen 

vuorovaikutuksen ja neuvottelun verkosto, jota käymme sosiaalisen sijaintimme ja 

poliittistaloudellisen elintarvikeverkoston välillä. Nämä yhdessä mediatisoituneiden 

diskurssien kanssa muokkaavat käsityksiämme siitä, mikä on terveellistä, toivottavaa, kestävää 

tai kiellettyä. (Goodman & Cairns 2017, 2.) Goodmanin (2017) mukaan biopoliittinen 

lähestymistapa sijoittaa päivittäiset ruokaan liittyvät käytäntömme median kyllästämään 

ympäristöön, jossa vastuu niin yksilöiden, kansakunnan kuin planeetankin hyvinvoinnista 

annetaan itsesääntyville henkilöille, jotka navigoivat median ja markkinoiden tarjoamien 

tietojen ja kuvien varassa.  

Biovaltaan liittyy niin sanottujen totuusdiskurssien levittäminen elämästä ja kuolemasta. Usein 

eri alojen asiantuntijat ovat valtuutettuja kertomaan totuusdiskursseja. Totuusdiskurssit yleensä 

määrittelevät myös sen, millaista on hyvä ruokavalio ja huono ruokavalio ja miten ruokavalio 

vaikuttaa elämään. Osa ruokavalioista liitetään pitkäikäisyyteen, samalla kun toiset liitetään 

heikkoon terveyteen ja kuolemaan. Jos biovalta perustuu totuusdiskurssien levittämiseen ja 

vakiinnuttamiseen, on elintarvikemedia Goodmanin mukaan avainroolissa siinä, missä 



 

28 

 

diskurssit kohtaavat ja tulevat osallisiksi jokapäiväistä elämäämme ja kehoomme kohdistuvia 

projekteja. (Goodman ym. 2017, 5.) 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

5.1 Diskurssianalyysi – kieli osana sosiaalista todellisuutta 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu lehtiartikkeleista, hyvinvointikertomuksesta sekä 

puheista, jotka on litteroitu teksteiksi. Faircloughin (2004) mukaan tekstit ovat osa sosiaalisia 

tapahtumia, joita ovat muokanneet sekä sosiaaliset rakenteet että sosiaaliset käytänteet, mutta 

myös sosiaaliset toimijat. Fairclough (2004, 8) esittää, että teksteillä on kausaalisia vaikutuksia, 

sillä ne saattavat muuttaa ajatusmaailmaamme, uskomuksiamme, asenteitamme tai arvojamme. 

Teksteillä saattaa olla myös pitkän aikavälin kausaalisia vaikutuksia, sillä 

kulutuskäyttäytyminen tai sukupuoli-identiteetti saattavat muovaantua esimerkiksi mainonnan 

ja mainoksien kautta. Teksteillä saattaa olla siis sosiaalisia vaikutuksia, mutta myös poliittisia 

ja materiaalisia vaikutuksia. Vaikka teksteillä voi olla kausaalisia seurauksia, ne eivät 

kuitenkaan ole säännöllisiä, sillä tekstien lukuisat muut sisällöt määrittävät tietyn tekstin 

seurauksia. Tämän lisäksi tekstejä tulkitaan lukuisilla tavoilla, mikä vaikuttaa tekstin 

seurauksiin. (Fairclough 2004, 8.) 

Diskurssitutkimus voidaan ymmärtää kielenkäyttäjän, ajan, paikan ja tilanteiden tarkasteluksi, 

missä kielellä ei ole pysyviä merkityksiä, vaan ne saattavat vaihdella tilanteiden muuttuessa. 

Kielen merkitykset ovatkin neuvottelujen tulosta, jota käydään käyttötilanteissa. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009, 12.) Merkitykset luovat kuvaa maailmasta, mutta samalla se rakentaa 

merkityksiä sekä uusintaa ja järjestää sosiaalista todellisuuttamme. Kielen käyttämistä voidaan 

kutsua konstruoimiseksi eli asioiden merkityksellistämiseksi. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

2016, 26.) Diskurssitutkimuksen kielenkäyttö pohjautuu näin ollen näkökulmaan kielestä 

todellisuuden osana eli sosiaaliseen konstruktionismiin. Tämä teoreettinen viitekehys 

ymmärretään yleisesti sellaisten tutkimussuuntausten yleisnimitykseksi, joissa tutkitaan 

merkitysten ja sosiaalisen todellisuuden muodostumista. (Pietikäinen ym. 2009, 12.) 

Jokinen ym. (2016, 17) mukaan diskurssianalyysissa analysoidaan tarkasti sitä, kuinka 

kielenkäytön ja muiden merkitysvälitteisten toimintojen avulla rakennetaan sosiaalista 

todellisuutta erilaisissa sosiaalisissa konventioissa. Toisin sanoen diskurssianalyysi on 
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kiinnostunut pohtimaan sitä, kuinka toimijat luovat ymmärrystä asioista kielenkäytön avulla 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 18). Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa oletetaan, että 

sosiaalisessa todellisuudessa on useita rinnakkaisia, toisensa haastavia merkityssysteemejä ja 

sosiaaliset toimijat ovat osa näitä systeemejä (Jokinen ym. 2016, 25−29). Pietikäisen ym. (2009, 

13) mukaan kielenkäytöllä on kielellisen puolensa lisäksi myös sosiaaliseen toimintaan liittyvä 

puolensa. 

Fairclough (2004, 124) esittää, että diskurssit edustavat näkökulmia maailmasta: materiaalisen 

maailman prosesseja, suhteita ja rakenteita, henkisen maailman ajatuksia, tunteita ja 

uskomuksia sekä sosiaalista maailmaa. Erilaiset diskurssit ovat erilaisia näkökulmia 

maailmasta ja niissä yhdistyvät ihmisten erilaiset suhteet maailmaan. Diskurssit eivät aina esitä 

maailmaa sellaisena kuin se on, vaan niillä on myös projektiivinen ja kuvitteellinen puolensa, 

jolloin diskurssit voivat esittää mahdollisia maailmoja, joihin esimerkiksi halutaan pyrkiä. 

(Fairclough 2004, 124.) 

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa on mahdollista erotella yhteiskuntatieteellinen ja 

kielitieteellinen näkökulma kieleen. Kielitieteilijät keskittyvät enemmän kielen piirteisiin ja 

kielenkäytön muotoihin, kun taas yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ollaan enemmän 

kiinnostuneita ilmiöistä, jotka syntyvät kielen kautta. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 

edetään sosiaalisten rakenteiden, suhteiden ja ilmiöiden kautta kieleen, mutta kielitieteissä 

pureudutaan sen sijaan ensiksi kielenkäyttöön. Käytännön tasolla edellä mainitut näkökulmat 

saattavat toisinaan sekoittua keskenään ja jopa täydentävää toisiaan. (Pietikäinen 2000, 

192−193.) 

Diskurssianalyysia tehdessä on kuitenkin hyvä muistaa olla kriittinen ja tunnistaa tutkijan 

vaikutus diskurssianalyysiin. Juhilan (1999, 201) mukaan tutkija on tutkimuksen olennainen 

toimija ja toiminta on hyvin vuorovaikutuksellista: Ensiksi analysoidessaan ja tuottaessaan 

aineistoa tutkija kuuntelee aineistoaan, mutta myös keskustelee sen kanssa. Toiseksi tutkija käy 

dialogia muiden tutkijoiden kirjoitusten välityksellä ja kolmanneksi tutkijalla on mielessään 

yleisö, jolle kirjoitukset ja puheet suunnataan. Tutkijasta muovautuu näin ollen kulttuurinen 

toimija, joka hyödyntää käytössään olevia tulkintaresursseja. Täten tutkija ei kykene 
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tutkimuksissaan täysin häivyttämään tutkijan positiota. (Juhila 1999, 201−202.) Oman 

tutkimukseni kohdalla vuorovaikutuksellinen suhteeni aineistoon on selkeä, sillä Juhilan (1999, 

212) mukaan tutkija on sekä aineiston analysoija että sen tuottaja, mikäli tutkija on itse laatinut 

haastatteluaineiston ja ollut aineiston tuottamisessa fyysisesti läsnä. Lisäksi on hyvä tunnistaa, 

että tutkimuksen yleisöllä on omanlaisensa tulkitsijan rooli: Lukiessaan analyysia he tulkitsevat 

sitä omien resurssiensa kautta (Juhila 1990, 213−214). Aineistoa analysoidessani pyrin 

lukemaan aineistoani mahdollisimman kriittisesti ja tunnistamaan oman 

vuorovaikutuksellisuuteni aineistoon. 

5.2 Kriittinen diskurssianalyysi 

Kieli voidaan nähdä myös vallan ja voiman välineenä. Kieli kykenee muodostamaan meistä 

yhteisöjä ja niihin kuuluvia jäseniä. Kielen käyttäjät sosiaalisina toimijoina pystyvät 

käyttämään kielivaltaa ja samalla neuvottelemaan, uudistamaan tai vastustamaan vallalla olevia 

asioita. (Pietikäinen ym. 2009, 14.) Diskurssit saattavat saada hegemonisen eli hallitsevan 

aseman, jolloin niille muodostuu usein kyseenalaistamaton totuudellinen asema (Jokinen ym. 

1993, 29). Kun kieltä tulkitaan valtasuhteiden näkökulman kautta, on mahdollista puhua 

yleisnimityksestä, kriittisestä diskurssianalyysista (Pietikäinen 2000, 195). Michel Foucault on 

diskurssitutkimuksen, etenkin sen kriittisen version, keskeinen teoreetikko, sillä Foucault esitti 

merkittäviä ajatuksia muun muassa diskursseista, subjektista ja vallasta. Foucault kuvaili 

diskursseja kulttuurisesti muovautuneiksi ja kiteytyneiksi ajattelu- ja puhetavoiksi, jotka 

muovaavat puhunnan vastaanottajaa. (Pietikäinen 2000, 25−26). 

Kriittisen diskurssianalyysin versioita on Pietikäisen (2000) mukaan lukuisia, mutta yksi 

vakiintuneimmista ja nimekkäimmistä versioista on Norman Faircloughin kriittinen 

diskurssianalyysi. Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi on vahvasti yhteydessä 

Foucault’laiseen diskurssitutkimukseen, vaikka hän pyrkiikin yhdistämään teoriassaan 

Foucault-suuntautuneita yhteiskuntatieteilijöitä enemmän tekstin kielelliseen tutkimukseen 

painottunutta diskurssianalyysia (Fairclough 1992). 
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Kriittisessä diskurssianalyysissä kieltä tarkastellaan sen kontekstissa, mutta sen lisäksi ollaan 

kiinnostuneita sosiaalisten rakenteiden ja toiminnan suhteista kieleen. Kriittinen 

diskurssianalyysi keskittyykin diskurssien, valtasuhteiden ja ideologioiden välisiin 

verkostoihin. Sosiaalisia käytäntöjä ja rakenteita analysoidaan diskurssien kautta ja näin 

pyritään herättämään sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti olennaisia asioita ja pohdintoja 

diskurssitutkimukseen. (Pietikäinen 2000, 193.) Jokisen ym. (1999, 86) kuvailee kriittisen 

diskurssianalyysin pohjana olevan usein oletus jonkinlaisista alistussuhteista, joiden käytäntöjä 

sekä niiden oikeutuksia ja ylläpitoa pyritään tutkimuksen avulla tarkastelemaan. 

Tutkimuksessani tarkastelen terveyden edistämisen diskursseja, jotka nousevat aineistostani 

eniten esiin eli toisin sanoen hegemonisia diskursseja. Tarkoitukseni on tunnistaa aineiston 

diskursseja, tarkastella niiden merkityksiä ja analysoida niitä teoreettiseen viitekehykseeni 

peilaten. Olennaista on pitää mielessä, että esitetyt asiat ovat tulkintoja tekstin luomasta 

todellisuudesta. Metodologinen lähestymistapani mukailee eniten diskurssianalyysin kriittistä 

versiota, joten sen vuoksi kriittinen diskurssianalyysi on esitelty diskurssianalyysin rinnalla. 

Kriittisen diskurssianalyysin hyödyntäminen tutkimuksessa nostaa esiin yhteiskunnallisesti 

olennaisia asioita ja itsestäänselvyyksiä, jotka saattavat muutoin jäädä pinnan alle. Kriittisen 

diskurssianalyysin suuntauksen piiriin voidaan lukea yleensä sellaisia tutkimuksia, joissa 

diskursseja tarkastellaan kriittisesti yhteiskunnallisena ja sosiaalisena käytänteenä. Kieli 

sosiaalisena käytänteenä tarkoittaa sitä, että vallitseva kulttuuri ja yhteiskunta rajoittaa 

kielenkäyttöämme normien, tilannetekijöiden sekä sosiaalisten rakenteiden kautta, samalla 

vaikuttaen maailmaan ympärillämme. (Pietikäinen 2000, 196−197).  

5.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta teemahaastattelusta sekä Lihavuus laskuun -ohjelmaan 

liittyvästä oheismateriaalista. Teemahaastattelu sopii menetelmältään niin laadulliseen kuin 

määrälliseenkin tutkimukseen, ja sitä voidaan hyödyntää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluissa. 

Puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään usein nimitystä teemahaastattelu, jos siinä 

esitetään kysymyksiä ennakkoon määritellyistä teemoista. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

kaikille haastateltaville esitetään joko samat kysymykset tai miltei samat kysymykset. 
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Useimpien määritelmien mukaan kysymysten järjestys ei ole puolistrukturoidussa 

haastatteluissa täysin ehdoton, sillä kysymysten järjestys voi hieman vaihdella haastateltavien 

välillä. Puolistrukturoitu haastattelu on hyödyllinen tilanteissa, joissa haastateltavalle ei haluta 

antaa liian suuria vapauksia, vaan halutaan keskittyä ennalta suunniteltuihin aiheisiin. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008.)  

Puolistrukturoitu teemahaastattelu sopii tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi hyvin, sillä 

tarkoituksenani on saada haastattelujen avulla tietoa aiheeni kannalta tärkeistä teemoista. Olen 

jakanut haastattelun teemat kolmeen osioon, joita ovat Lihavuus laskuun -ohjelmaan liittyvät 

kysymykset, lihavuusilmiöön liittyvät kysymykset sekä terveyden edistämistoimenpiteisiin 

liittyvät kysymykset. Haastattelun esitietoina kysytään haastateltavan ammattia ja asemaa 

organisaatiossa, koska tämän tiedon avulla osa haastattelun kysymyksistä on mahdollista 

kohdentaa tarkemmin henkilön osaamisalueisiin. Haastattelurunko on muilta osin kaikille sama 

ja se koostuu 19 kysymyksestä. Haastattelutilanne jätettiin kuitenkin joustavaksi, jotta 

haastattelutilanteessa oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä mielenkiintoisten 

aiheiden noustessa esiin. Loppujen lopuksi haastattelut etenivät keskustelumaisesti eteenpäin. 

Haastattelurunko toimi hyvänä kehyksenä haastattelulle, vaikka kysymysten järjestys hieman 

muuttuikin ja väliin mahtui tarkentavia lisäkysymyksiä sekä muutamia 

ennaltasuunnittelemattomia aiheita. 

5.4 Aineiston keruu ja haastattelun toteutus 

Aineistoni koostuu kolmesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta sekä Lihavuus laskuun          

-ohjelmaan liittyvästä oheismateriaalista. Lihavuus laskuun -ohjelmassa on ollut laajasti 

mukana Seinäjoen kaupungin toimijoita eri toimialueilta, joista keskeisiä ovat: kaupungin 

johto, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, ruokapalvelut, 

liikuntapalvelut, kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö sekä kulttuuripalvelut että 

kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin johto seuraa ohjelmaa muun muassa 

hyvinvointikertomuksen kautta. Sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavat lasten kasvua ja kehitystä 

sekä toimii lasten ja perheiden tukena. Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan pedagogisia toimia 

liikunnallisista lähtökohdista käsin sekä tarjotaan terveellistä ruokaa samalla kannustaen 
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perheitä terveelliseen ruokailuun. Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan Liikkuva koulu             

-ohjelmaa sekä noudatetaan sydänterveellistä ruokailua. Ruokapalveluissa taas vastataan 

koulujen ja päiväkotien Sydänmerkin saaneesta ruoasta. Liikuntapalveluissa suunnitellaan 

liikuntapaikkoja ja pyritään liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Kunnallistekniikka, kaavoitus 

ja maankäyttö vastaavat kaupunkisuunnittelusta ja piha-alueiden rakentamisesta. Halusin 

tutkimuksessani tietää enemmän käytännön toimista, jotka vaikuttavat lapsiin ja nuoriin 

Seinäjoella, joten päädyin haastattelemaan Lihavuus laskuun -ohjelmaan liittyvistä toimijoista 

varhaiskasvatusta, ruokapalveluita ja liikuntapalveluita. Nämä valikoituivat haastateltaviksi sen 

perusteella, että katsoin näiden tahojen olevan keskeisimpiä ja laaja-alaisia toimijoita Seinäjoen 

terveyden edistämisessä. 

Varhaiskasvatus valikoitui kohteeksi sen perusteella, että Lihavuus laskuun -ohjelman 

kohderyhmää ovat myös alle kouluikäiset lapset, ja lasten ollessa pieniä varhaiskasvatus ulottuu 

kenties koulua paremmin koko perheeseen. Lisäksi Seinäjoella on panostettu 

päiväkotirakentamiseen, päiväkotien terveelliseen ruokailuun sekä pedagogiikkaan, joka 

perustuu liikunnalliseen aktiivisuuteen. Näiden perusteella varhaiskasvatuksen terveyden 

edistämisen käytännöt tuntuivat keskeisiltä tutkimukseni kannalta. Ruokapalvelut taas 

valikoituivat tutkimukseni kohteeksi sen perusteella, että ruolla voidaan keskeisesti vaikuttaa 

lasten ja nuorten terveyteen. Ruokapalveluiden tarjoama ruoka sekä joukkoruokailutilanteet 

kattavat sekä varhaiskasvatuksen että peruskoulun, joten tarkastelemalla ruokapalveluja 

pystymme tarkastelemaan sekä pienten lasten että nuorten joukkoruokailutottumuksia, jotka 

ovat osa lasten ja nuorten jokaista arkipäivää. Lisäksi Sydänmerkkiruokaa korostetaan Lihavuus 

laskuun -ohjelman yhteydessä, joten senkin puitteissa ruokapalvelut vaikuttivat keskeiseltä 

tutkimuskohteelta. Kolmanneksi valikoituivat liikuntapalvelut, sillä liikunta on myös keskeinen 

osa-alue Lihavuus laskuun -ohjelmassa. Liikuntapalvelut ulottuvat koko kaupunkiin niin vapaa-

aikaan kuin kouluihinkin. Lisäksi ajattelin, että samalla on mahdollisuus saada tietoa myös 

liikuntapaikkasuunnittelusta. Sen sijaan haastattelujen ulkopuolelle jäi kaupunginjohto, sillä he 

seuraavat Lihavuus laskuun -ohjelmaa kaupungin hyvinvointikertomuksen kautta, ja kertomus 

on saatavilla internetistä. Myös Lihavuus laskuun -ohjelman hanketyöntekijät ja hankkeen 

johtajat jäivät haastattelujen ulkopuolelle, sillä katsoin, että ohjelman yleinen tieto on saatavilla 

internet-materiaaleista, enkä uskonut, että pääsen pureutumaan heidän kauttaan niin hyvin 

konkreettisiin terveyden edistämisen käytäntöihin, joita lasten ja nuorten arjessa tapahtuu.  
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Haastatteluaineistoni koostuu näin ollen kolmesta keskeisestä haastattelusta, mutta sen lisäksi 

hyödynnän tutkimuksessa Seinäjoen kaupungin hyvinvointikertomusta vuosilta 2017−2020, 

jonka avulla tarkastelen terveyden edistämiseen sekä Lihavuus laskuun -ohjelmaan keskeisesti 

liittyvää terveyseroihin vaikuttamista sekä Lihavuus laskuun -ohjelman omia nettisivuja (ks. 

liitteet). Lihavuus laskuun -ohjelman nettisivuilta löytyvät kaikki ohjelman perustiedot, 

ohjelman taustat, teemat, tavoitteet, ohjelmassa mukana olevat toimialat sekä tähän saakka 

saatuja tuloksia ohjelmasta. Tämän lisäksi hyödynnän Lihavuus laskuun -ohjelmasta 

kirjoitettuja uutisia, jotka nostavat esiin entistä tarkemmin, mitä Lihavuus laskuun -ohjelma 

haluaa ja mitä ne kertovat ohjelman käsityksistä lihavuudesta. Olen hyödyntänyt seuraavia 

ohjelmasta kirjoitettuja uutisia, joissa on haastateltu ohjelmassa mukana olevia toimijoita: Yle 

uutiset 12.3.2018, Helsingin sanomat 11.12.2016, Ilkka 29.5.2016, Iltasanomat 28.1.2015 ja 

Kodin Pellervo artikkeli 9/2016 (ks. liite 1).  

Aineistoni haastattelut toteutettiin siten, että haastattelut tehtiin Seinäjoella haastattelijoiden 

kanssa etukäteen sovitussa paikassa, sovittuna ajankohtana. Ennen haastattelua haasteltavia 

informointiin tutkimuksen toteutuksesta, tarkoituksesta, päämääristä ja haastattelun aiheista. 

Informointilomake lähetettiin haastateltaville ennakkoon, jotta tutkimukseen osallistuvilla oli 

mahdollisuus rauhassa tutustua tutkimukseen liittyviin seikkoihin ja käytäntöihin. 

Haastateltavien informoinnin lisäksi tutkimukseen osallistuvien tuli allekirjoittaa 

tietosuojalainsäädäntöön liittyvä suostumuslomake, jossa annetaan lupa käyttää haastattelun 

tietoja tieteelliseen tutkimukseen. Haastateltavan informointi- ja tietosuojalomakkeet täytettiin 

ennen haastattelun suorittamista. Haastatteluaineisto pyrittiin anonymisoimaan niin hyvin kuin 

mahdollista esimerkiksi pseudonyymejä käyttämällä. Haastateltavat esiintyvät tutkimuksessani 

nimimerkeillä H1, H2 ja H3. Siitä huolimatta haastateltavia informoitiin tunnistamisen 

mahdollisuudesta, sillä Lihavuus laskuun -ohjelma koskee pienen kaupungin sisällä olevia 

toimialoja. Haastateltavat antoivat tälle suostumuksensa.  

Haastattelulle antoi raamit haastattelijan ennakkoon laatima haastattelurunko. 

Haastattelurungon kysymykset olivat jaettu kolmeen teemaan, jotka käsittelivät Lihavuus 

laskuun -ohjelmaa, lihavuus tematiikkaa yleisesti sekä terveyden edistämisen käytäntöjä. 

Jokainen haastattelutilanne kuitenkin muovautui omalla tavallaan, eikä haastattelurungossa 

täysin pysytty ja tämä tekikin haastatteluista antoisampaa. Haastattelut nauhoitettiin Jyväskylän 
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yliopistolta lainatulta ääninauhurilla. Haastatteluihin oli varattu aikaa 1-2 tuntia haastateltavan 

aikataulun mukaan. Haastattelut kestivät lopulta 40 minuutista 60 minuuttiin. Haastattelut 

päättyivät luontevasti sitten, kun relevantit asiat olivat käsitelty. 

5.5. Aineiston luokittelu ja analysointi 

Haastatteluista syntyi 36 A4-kokoista sivua litteroitua tekstiä. Litteraatilla tarkoitetaan puheen 

muuttamista tekstiksi. Sen avulla on helpompi jäsentää puhetta ja havaita siinä esiintyviä 

yksityiskohtia. Siitä huolimatta litterointi ei pysty vastaamaan täysin nauhoitetun puheen 

tarjoamaan informaatioon, sillä osa puheesta jää aina havaitsematta. (Ruusuvuori 2010.) 

Ruusuvuoren (2010) mukaan sopiva litteroinnin tarkkuus arvioidaan metodiseen 

lähestymistapaan sekä tutkimusongelmaan perustuen. Kun tutkimuksen kiinnostus on 

haastatteluissa ilmenevissä asiasisällöissä, ei litteroinnin tarvitse olla erityisen 

yksityiskohtainen. (Ruusuvuori 2010.) Litteroin tekstit sanatarkasti, puhekielisyyden 

huomioiden. Lyhyet tauot, äänensävyjen vaihtelut ja ilmeet jätin litteroinneista sivuun, sillä en 

katsonut niitä analyysini kannalta relevanteiksi. Tutkimukseni kannalta olennaisinta oli 

selvittää, millaista todellisuutta aineistoni diskurssit rakentavat ja kuinka niissä ilmenee 

tukeminen, normalisointi ja hallinta.  

Luokittelin ja analysoin aineistoani mekaanisesti teemoittelua ja värejä hyödyntäen. Tekstistä 

alkoi pian nousta esiin toistuvia, dominoivia diskursseja, jotka käsittelivät tiettyä aihepiiriä. 

Värjäsin teemoja kuvaavat diskurssit omilla väreillään Word-tiedostossa ja tämän jälkeen 

katsoin, mitkä teemat olivat eniten esillä aineistossa. Analysointivaiheessa kokosin 

tutkimusmateriaalini yhteen, haastattelut (n=3), Seinäjoen kaupungin hyvinvointikertomus 

2017−2020, Lihavuus laskuun -ohjelman esittelysivut sekä ohjelmasta kirjoitettuja 

uutisartikkeleita (n=5). Lopuksi aloitin aineiston tarkemman analysoinnin diskurssimatriisia 

apuna käyttäen (ks. taulukko 1). Kokosin aineistosta löytyneet hegemoniset diskurssit 

diskurssimatriisiin ja pohdin, mikä on diskurssin merkitys ja millainen suhde sillä on 

tutkimustehtävään. Seuraavassa luvussa eli tulososiossa esitetään ja analysoidaan esimerkkejä 

aineistosta, jotka kuvaavat aineistosta löytyneitä hegemonisia diskursseja.  
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6 TERVEYDEN EDISTÄMISEN DISKURSSIT 

Päädyin aineistoni analyysimenetelmässä diskurssianalyysiin, sillä minua kiinnosti tarkastella, 

miten Lihavuus laskuun -ohjelman diskursseissa harjoitetaan biopolitiikkaa eli tuetaan, 

normalisoidaan ja hallitaan yksilöiden terveyttä. Analyysimenetelmäni lähentelee 

diskurssianalyysin kriittistä versiota. Tutkimuskysymysten valintaa vahvisti se, että 

aineistostani oli löydettävissä runsaasti erilaisia terveyden edistämisen diskursseja. 

Tarkasteltavat diskurssit valikoituivat luontevasti sen perusteella, mitkä seikat ja aihepiirit 

korostuivat ja toistuivat aineistossa.  

Ensimmäiseksi diskurssiksi valikoitui vastuudiskurssi. Vastuudiskurssissa minua kiinnostaa se, 

kenen vastuulla terveyden edistäminen, ja ylipäänsä kansalaisten terveys, ajatellaan olevan. 

Koska kyseessä on lapsiin kohdistuvia terveyden edistämisen toimia, on mielenkiintoista 

pohtia, kenellä on suurin vastuu terveydestä. Toiseksi diskurssiksi valikoitui fyysisen 

aktiivisuuden diskurssi, koska aineistossa toistui ajatus siitä, kuinka saada ihmiset tekemään 

jotain eli toisin sanoen aktivoiduiksi. Fyysisen aktiivisuuden diskurssissa pohditaan, miten 

ihmisiä pyritään aktivoimaan ja miten aktivoinnista puhutaan. Kolmas diskurssi eli tiladiskurssi 

oli haastatteluaineistossani kenties kaikista laajimpana teemana. Tiladiskurssi sisältää tilat ja 

toimintaympäristön, joiden avulla terveyttä pyritään edistämään entistä tehokkaammin. 

Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että Seinäjoella on suuresti panostettu uudenlaisiin 

tilaratkaisuihin, jotka mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden sekä houkuttelevat ihmisiä 

liikkumaan. Neljänneksi diskurssiksi muodostui tietodiskurssi, sillä tieto ja tiedon avulla 

ohjaaminen korostui yhtenä suurena terveyden edistämisen keinona. Tiedolla hallitseminen ja 

ihmisten ohjaaminen sisältyvät myös olennaisesti foucault’laisiin hallinnan käytäntöihin. 

Viides diskurssi eli teknologiadiskurssi esittelee, kuinka nykyaikana teknologiaa hyödynnetään 

olennaisena osana terveyden edistämistä. Teknologian avulla autetaan ihmisiä terveelliseen 

elämään samalla kuin heitä hallitaan. Kuudenneksi diskurssiksi valikoitui Sydänmerkki-ruoan 

diskurssi, sillä Lihavuus laskuun -ohjelman esittelysivuilla, uutismateriaaleissa sekä 

haastatteluaineistossa korostui terveellinen ruoka, jolle oli myönnetty Sydänmerkki. Seitsemäs 

eli viimeinen diskurssi on terveydellisen eriarvoisuuden diskurssi, sillä eriarvoisuuden 

tematiikka vilahteli sekä haastateltavien puheissa että Seinäjoen kaupungin 
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hyvinvointikertomuksessa 2017−2020. Terveydellinen eriarvoisuus on yksi terveyden 

edistämisen suurimmista haasteista, joten on mielenkiintoista tarkastella, ulottuvatko terveyden 

edistämisen käytännöt kaikkiin tasapuolisesti, ja kuinka terveydellinen eriarvoisuus tulee 

haastateltavien puheissa esille. 

Taulukko 1. Diskurssimatriisi 

Hegemoninen 
diskurssi 

Vastuu Fyysinen 
aktiivisuus 

Tila Tieto Teknologia Sydänmerkki-
ruoka 

Eriarvoisuus 

Diskurssin 
merkitys 

Kenen 
vastuulla 
lasten terveys 
on? 

Aktiivisuus 
ja liikunta 
hyvinvoinnin 
mahdollis- 
tajina 

Tilat 
terveel- 
listen 
elintapojen 
mahdollis- 
tajina 

Tiedon 
merkitys 
terveyden 
edistämisessä 

Teknologian 
merkitys 
terveyden 
edistämisessä 

Terveellinen 
ruoka 
hyvinvoinnin 
mahdollistajana 

Terveydellinen 
eriarvoisuus 
terveyden 
edistämisen 
haasteena 

Suhde 
tutkimustehtävään 
(Miten 
diskursseissa 
harjoitetaan  
biopolitiikkaa?) 

Kuka/ketkä 
harjoittaa 
biopolitiikkaa? 

Miten 
aktivoidaan? 

Miten 
tilojen 
avulla 
hallitaan? 

Kuinka 
tiedolla 
hallintaan? 

Miten 
teknologiaa 
käytetään 
hallinnan 
välineenä? 

Miten ruoalla 
hallitaan? 

Ulottuuko 
hallinta 
kaikkiin 
samalla 
tavalla? 
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6.1 Vastuudiskurssi 

Ihmiset ovat hallinnan kohteita läpi elämänsä. Terveyden hallitseminen ja mahdollisimman 

hyvään terveyteen pyrkiminen alkaa jo ennen lapsen syntymää. Lapsen vanhemmat ovat alkuun 

vastuussa lapsensa terveydestä, mutta rinnalle tulee jo varhain terveydenhuollon ammattilaisia. 

Tyypillisesti vanhemmat huolehtivat lapsen terveydestä käymällä raskausaikana muun muassa 

neuvolassa sekä ultraäänitutkimuksessa. Lapsen synnyttyä terveydenhuollon ammattilaiset 

mittaavat, punnitsevat ja muutoin tarkastavat lapsen terveyden. Usein lapsen kasvun ja 

kehityksen seuraamista jatketaan neuvolassa. Lapsuus onkin suurta mittaamisen aikaa: pituus- 

ja painokäyriä seurataan jopa vuosittain aina peruskoulun loppuun saakka. Lapsen kasvaessa 

terveydestä ja hyvinvoinnista ovat vastuussa usein vanhempien ja terveydenhoitajien lisäksi 

myös varhaiskasvattajat päiväkodeissa, opettajat kouluissa, urheiluseuratoiminnan tai muiden 

harrastustoiminnan ohjaajat, isovanhemmat sekä monet muut toimijat. Tämän lisäksi yksilön 

terveyteen vaikuttavat muun muassa yhteiskunnassa vallitsevat lait, säännökset, normit ja 

kulttuuri.  

Kuten Rose (1990 & 1996) edellä esittää, organisaatioille on muodostunut keskeinen tehtävä 

yksilöiden subjektiuden hallinnassa ja ohjaamisessa. Lukuisat eri toimijat opettajista 

liikunnanohjaajin ovat mukana lapsen kasvattamisessa ja ohjaamisessa. Vanhempien rooli 

lapsen kasvattamisessa voidaan kuitenkin ajatella olevan merkittävä, sillä lapsen vanhempi tai 

vanhemmat ovat usein niitä, joiden seurassa lapsi viettää kasvaessaan eniten aikaa ja joilta lapsi 

oppii elämäntavat. Kuten aiemmin mainittiin lihavuuden tarkastelun yhteydessä, lasten 

vanhempien lihavuus on tutkimusten mukaan yhteydessä lasten lihavuuteen sekä perimän että 

opetettujen elämäntapojen kautta (Kautiainen 2009). Näin vanhempien voidaan nähdä olevan 

yhtenä vastuutekijänä siinä, millaiseksi lapsen elintavat ja sitä myötä ehkä terveyskin 

muodostuu. Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmassa yhtenä päätavoitteena on muuttaa sekä 

lasten että koko perheen elintapoja. Voidaan nähdä, että ohjelman näkökulmasta perheen vastuu 

sekä lapsen terveydessä että tämän lihomisesta on keskeinen. Lihavuus laskuun -ohjelman 

keskeisissä teemoissa korostuu perheiden rooli ja perheiden yleiseen hyvinvointiin pyrkiminen:  
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”Tavoitteena on, että lapset ja perheet ymmärtävät, että ylipaino on yhteydessä kaikkiin 

hyvinvoinnin ja terveyden osatekijöihin ja lapsuusiän ylipainolla on yhteyttä myös 

aikuisiän sairastuvuuteen. Perheet saavat oikea-aikaista tietoa ja palveluja, jotka 

tukevat terveellisiä elintapoja ja vastuunottoa perheen hyvinvoinnista.” (Lihavuus 

laskuun -ohjelman esittelysivut) 

”--Sen sijaan, että perheissä keskityttäisiin miettimään lihavuutta ja sen ehkäisyä 

sellaisenaan, pitäisi panostaa yleisesti hyvinvointiin. Jo yksi yhteinen ateria ja 

kuulumisten vaihtaminen sen aikana on iso asia. ” (Yle 12.3.2018.)  

Perheiden vastuu nähtiin tärkeänä myös haastateltavien puheissa: 

”No mä nään sen sil lailla, että sinne lapsiin ja nuoriin ni pystytään niin ku sieltä 

perheiden kautta vaikuttamaan--.” (H2) 

”Ja sit ku me kuitenkin pyritään niin ku opettaa siihen et vanhemmat tekis lapsen kanssa 

yhdessä et me saatas niin ku koko se perhe siihen mukaan sitten siihen kasvatukseen ja 

tähän tiedotukseen. Et eihän se niin ku hyödytä tavallaan se tieto tai se päiväkodissa et 

me syödään päiväkodissa terveellistä Sydänmerkki-ruokaa, siin ei oo niin ku liikaa 

suolaa ja, ja näin, ja sit se lapsi tulee ja se syö eineksiä sit niin ku sen kaiken muun ajan 

ja kaikkee niin ku et ei tavallaan kiinnitetä siihen huomioita.” (H2) 

Perheiden rooli lasten terveyden hallinnassa saatetaan nähdä jopa niin suurena, että perheiden 

epäterveelliset elintavat esimerkiksi syömisessä saattavat kumota varhaiskasvatuksessa ja 

koulussa opitut tavat.  

”Tietenkin, jos siellä, siellä tuota perheessä on niitä vastavoimia kovasti nii kyllähän 

me melkeen niin ku tuulimyllyjä vastaan taistellaan. Että kyllähän ne perheet pitäs 

saada siihen mukaan, sehän on ilman muuta selvää.” (H1) 
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Toisaalta haastateltavien puheista voi myös havaita, että toinen keskeinen lasten terveyteen 

vaikuttaja on varhaiskasvatus. Haastateltavien puheissa nousi esille se, että pienempien, 

päiväkoti-ikäisten lasten terveyteen on helpompi vaikuttaa kuin kouluikäisten lasten terveyteen. 

Tämän vuoksi varhaiskasvatusta nostettiin esille lasten terveyden edistäjänä ja terveyden 

tukijana. 

”--ja tosiaan huomataan et viel se niin ku se varhaiskasvatus on sieltä, et jos me 

saadaan sinne ujutettua vähän jotain niin se o, se on niin ku vielä helpompi ku sitte se, 

että koulussa mennään jo niin ku vähän, vähän siihen et ei me saada niit lapsia sitte 

sinne tota niihin liikunta-, koulun jälkeen liikuntakerhoihin sitte nii helposti.” (H2) 

Kaiken kaikkiaan voidaan nähdä, että lapset ovat hallinnan, tukemisen ja normalisoinnin 

kohteita, joihin aikuiset kykenevät eri tavoin vaikuttamaan. Lapset näyttäytyvät helppoina 

hallinnan kohteina, jotka eivät kykene kunnolla tekemään itsenäisiä päätöksiä – etenkään 

sellaisia, jotka olisivat terveyden kannalta järkeviä. Samaan aikaan vapaat markkinat tarjoavat 

ihmisille valinnanvaraa, piittaamatta tuotteiden ravintoarvoista. 

” --tietenkin jos se aikuinen sanoo, että tämä on mautonta nii kyllä se lapsikin varmaan 

sanoo. Et tässä koulu- ja päiväkotiruokailussahan aivan ehdottoman tärkeä tää aikuisen 

malli. ” (H1) 

”Onhan se sillai niin ku tässä Sydänmerkissä, ajatellaan, jos ollaan vapailla 

markkinoilla, että asiakas itte maksaa sen nii voihan siellä olla se, se kevytmaito, mutta 

asiakkaalla pitää olla mahdollisuus valita se Sydänmerkki-tuote, mutta ku me ajattelin, 

että nää lapset ei pysty valitsemaan nii sit poistetaan ne mitkä ei oo Sydänmerkki-

tuotteita.” (H1) 

.  
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6.2 Fyysisen aktiivisuuden diskurssi 

Liikunta on keskeinen osa lähes kaikkia terveyden edistämisen toimia. Liikunta lisää tunnetusti 

niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, millä 

tavoin liikuntaa ujutetaan lapsien elämään. Tyypillinen piirre lapsilla on halu leikkiä. Leikki 

voidaan laskea fyysiseksi aktiivisuudeksi, sillä siinä usein liikutaan jollain tapaa. Nykyään 

lasten fyysistä leikkiä saattavat kuitenkin haastaa erilaiset pelit, joita pelataan jonkin ruudun 

välityksellä, ja pelaamisen asentona on usein istuminen. Pelit saattavat kehittää lapsia monella 

tapaa, mutta usein kuulee aikuisten huolen istumisen paljoudesta sekä silmien terveydestä. 

Vaikuttavatpa pelit lasten fyysiseen aktiivisuuteen tai ei, pyritään lasten fyysiseen 

aktiivisuuteen vaikuttamaan monin tavoin ja sitä kautta myös tukemaan ja hallitsemaan heidän 

terveyttään. 

Fyysisen aktiivisuuden tärkeyttä korostetaan koko elämän ajan niin kouluissa kuin mediassakin. 

Lasten fyysisestä aktiivisuudesta pidetään huolta jo päiväkoti-ikäisestä saakka. Päiväkodeissa 

tulee esimerkiksi ulkoilla päivän aikana. Kouluissa taas tulee mennä välitunneille, mutta sen 

lisäksi liikunta on lisätty osaksi peruskoulun oppivelvollisuutta. Vapaa-ajalla taas erilaiset 

urheilukerhot ja urheiluseuratoiminnat tarjoavat liikuntaan liittyviä harrastuksia. 

Haastateltavien puheissa ja uutismateriaaleissa lasten fyysinen aktivointi nousikin keskeiseen 

rooliin. Terveyttä pyrittiin tukemaan ja hallitsemaan esimerkiksi lasten ja nuorten istumiseen 

vaikuttamalla: 

”--Et yläkoulut varsinkin niin tuota siellä, sieltä lähdettiin muutama vuosi sitten, ketä 

tästä on nyt useempi vuosi jo nii lähdettiin kehittämään näitä tota, oli sähköpöytiä ja 

seistiin, seistiin tunneilla ja, ja tota välitunneilla annettiin luokkia tai noita liikuntasalia 

käyttöön ja sillai tavallaan et aktivoitiin sitä niin ku kaikkea tekemistä siellä koulussa.” 

(H2) 

”Tunneilla ei vain istuta vaan seisotaan, toimitaan ja puuhataan. Täällä on ollut paljon 

pioneereja, jotka ovat muuttaneet toimintakulttuuria kouluissa.” (Ilkka 29.5.2016) 
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Liikuntatunnit ja koulujen välitunnit eivät vaikuta riittäviltä toimilta fyysiseen aktiivisuuteen 

kannustamisessa, vaan Seinäjoella tukemis- ja hallitsemistoimet halutaan parhaimmillaan 

ulottaa koko koulupäivään: 

”--nii ollaan niitä toimenpiteitä niin ku mietitty, millä meidän alakoulut ja yläkoulut 

saatais mahdollisimman liikkuviksi. Elikkä kaikkia toimenpiteitä mitä, mitä tuota, mitkä 

on ihan siellä niin ku päivittäisissä, ne ulottuu sinne oppitunneille asti.” (H2) 

Fyysisen aktiivisuuden korostaminen ei jää ruokailutilanteessakaan huomiotta, sillä 

ruokapalveluissa korostetaan lasten omaa aktiivisuutta ruokaloissa. 

”Lapset hakevat ruokansa linjastosta itse, eli liikettä tulee sitäkin kautta.” (Kodin 

Pellervo 9/2016) 

6.3 Tiladiskurssi 

Kuten edellä mainittiin, Deanin (2001, 99) mukaan biopolitiikka käsittää sosiaaliset, 

kulttuuriset, ympäristölliset, taloudelliset ja maantieteelliset olosuhteet, joiden alaisuudessa 

ihmiset elävät, lisääntyvät, sairastuvat, pysyvät terveinä tai kuolevat. Tästä näkökulmasta 

katsottuna biopolitiikka käsittää niin perheen, asumisen, elin- ja työympäristön, elämäntyylin, 

kansanterveyden, muuttoliikkeen, talouskasvun kuin elintasonkin. (Dean 2001, 99.) Hallinta 

ulottuu täten myös tiloihin. Seinäjoella on viime vuosien aikana panostettu uusiin tiloihin niin 

päiväkoti-, koulu- kuin liikuntapaikkarakentamisessakin. Voidaan nähdä, että koulujen 

pelkistetyt asfalttipihat eivät enää riittävästi houkuttele lapsia ja nuoria liikkumaan. Seinäjoella 

pihoja on uudistettu sekä viihtyisännäköisiksi että monipuolisiksi temmellyskentiksi. Lisäksi 

kaupungin liikuntapaikkoja on pyritty suunnittelemaan siten, että koululaisilla olisi 

mahdollisuus päästä helposti ja ilmaiseksi liikuntapaikkoihin myös heidän vapaa-ajallaan. 

Keskeistä on se, että myös tiloista puhuttaessa tukeminen ja hallinta halutaan ulottaa lasten ja 

nuorten vapaa-aikaan saakka, eikä vain koulupäivään. Mielekkäiden tilojen olennaisena 

tarkoituksena on saada lapset ja nuoret aktivoiduiksi ja liikkuviksi: 
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”No, no nyt on tehty viime vuosina nii, noille kahdelle yläkoulul- tai yhteinäiskoululle, 

missä on alakoulu-yläkoulu samassa, nii on tehty esimerkiks parkour niin ku paikkaa, 

sit samoten tohon meijän keskustan yläkouluun on tehty parkourpaikka, elikkä ne on 

semmosia uusia ja sit tota pelikenttiä tehdään, ja nyt tähän keskustan isolle alakoululle 

alotettiin tekemään niin et siihen tulis niin ku tekonurmikenttä, mis ois niin ku ihan 

tämmönen pelikenttä, iso kenttä, mikä sit pystys käyttää niin kun urheiluseuratoiminnas 

myös, että et koulunpihoja ku on suunniteltu niin on, on niin kun yritetty tehdä semmosia 

et ne on ympärivuorokautisia, et ne olis iltasin käytössä ja ne oikeesti tulis niin ku 

käyttöön.” (H2) 

”--meillä on niin kun iso iso lähiliikuntapaikka siellä Nurmon puolella niin mis on 

tämmöstä isoo niin kun hämähäkkikiipeilytelinettä, mitä on semmosii vähän niin ku 

erilaisia, ja sit ku vielä puhutaan niin ku yläkoululaisista et on isoja keinuja ja on 

tämmöstä kiipeily-, kiipeilytelinettä niin yllättävän kovassa käytössä ne on kyllä ollu.  

Et kyl ne on niin ku aktivoinu ja, ja sit siinä mielessä niin ne aktivoi varsinki sillon, jos 

se entinen koulunpiha on semmonen tylsä ja asfalttipiha nii kyl niin kun--.” (H2) 

Lapsia ja nuoria ei pyritä ainoastaan fyysisesti aktivoimaan, vaan uusien tilaratkaisujen kautta 

heille luodaan mahdollisuus tutustua ja mahdollisesti myös innostua esimerkiksi tieteestä, 

teknologiasta tai teatterista. 

”-- pienryhmät käyttää päiväkodissa eri, erilaisia toiminnallisia tiloja. On tieteeseen 

liittyviä tiloja, jossa voi esimerkiksi, voi vaikka ohjelmoida tai tehdä niin kun tota 

robotiikkaa. Siellä on 3D niin tota, toi tulostin. Ykskin poika teki sillä tukkirekan, 

suunnitteli sen ensin ja printtasi elikkä korostetaan erilaist oppimista. Sitten liikuntaa 

pystyy tekee paitsi siellä liikuntaa varten varatussa tilassa, jossa on monenlaista 

liikuntaa mahdollistavia laitteita ja juttuja, ja sitten myös niin henkilökuntaa on 

opastettu niin ku tässä liikunnan lisäämisessä, et tumput suorina meillä ei olla. Meillä 

on oikeen siihen niin ku omat, omat niin ku tuota sisäset hankkeet ja sitte myös 

ministeriön tukemat hankkeet ja sitten on myös sellasia hankkeita, jossa niin kun 

päiväkotien pihoja, ja ihan universaalisti Seinäjoella päiväkotien pihoja saa käyttää ne 
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lähiseudun asukkaat, koko perhe, ja mun puolest siellä saa nyt olla vaikka ne 

mopopojakkin.” (H3) 

”--siellä on teatterilavat, siellä on kaikki niin tota liikuntatilat, siellä on, siellä pystyy 

tekee musiikkii, sit tietysti yks tärkee komponentti varhaiskasvatuksessa on myös se lepo 

ja nukkuminen--.” (H3) 

Tilojen yhteydessä on mielenkiintoista pohtia foucault’laisen hallinnan käsityksen vapauden 

aspektia. Kuten aiemmin käsiteltiin, Foucault tarkoittaa vapaudella elämän käytännöissä 

tapahtuvaa vapautta, jossa yksilöstä kehittyy oman elämänsä subjekti. Kyse on 

mahdollisuuksista ja taidoista, jotka saavat yksilön ajattelemaan elämäänsä ja vapauksiaan 

ominaan sekä hyödyntämään niitä. (Helén 1997, 20.) Helénin (1997, 19) mukaan 

elämänhallinta, jota tapahtuu liberalistisissa hallinnoissa, perustuu sekä yksilöiden 

mahdollisuuteen hallita omaa elämäänsä että vapauteen kohdistaa omia intohimoja ja toimija 

hallitusti järkeviin asioihin. Erilaisten tilojen avulla halutaan kenties luoda lapsille 

mahdollisuuksia kohdistaa toimiaan järkeviin asioihin. Toisaalta robotiikasta innostuminen on 

lapsen omaa tahtoa ja vapautta, mutta toisaalta taas siihen liittyy tukemista, hallintaa ja ohjausta. 

Tästä foucault’laisessa hallinnassa onkin juuri kyse: Avustetaan lasta hienovaraisesti toivotulle 

polulle, jossa lapsi voi alkaa hyödyntämään taitojaan hallitusti.  

Lapsille on luotu myös toisella tavalla vapautta: He ovat saaneet vaikuttaa tiloihin. Osa lapsista 

on saanut olla mukana vaikuttamassa siihen, millaisia materiaaleja ja leikkipaikkoja he 

haluaisivat päiväkoteihinsa. Näin lapset eivät ole pelkästään passiivisina hallitsemisen ja 

tukemisen kohteina, vaan osa heistä on saanut olla aktiivisina mukana vaikuttamassa siihen, 

millaisessa paikassa he haluaisivat päiväänsä viettää. 

”Niin, niin tota lapset on pystyny tosi paljon vaikuttaa esimerkiks näitä uusia päiväkoteja 

suunniteltaessa niin niiltä isommilta lapsilta, jotka on ollu, ollu niin ku hoidossa, niin on 

kysytty, että minkälaisia tiloja he haluaa, mitä värejä ne sinne haluaa, miltä siellä niin 

ku pitää näyttää. Elikkä tänne Taikaanki (päiväkoti Seinäjoella) nii lapset halus, että 

siellä on niin ku läpinäkyvää, siellä niin kun on niitä ja niitä tiloja, sitten siellä on niitä 
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ja niitä värejä, sitten siellä on sellasia ja sellasia koloja, siellä on talo talon sisällä, sit 

siellä on niin ku pilviä. Pilvet sitten tulikin jumalattoman kalliiks, kun ne lyötiin siihen 

ulkokuoreen sellasella oikeen alumiinilla, että siinä on niin ku yks seinä täynnä niin ku 

pilviä.” (H3) 

6.4 Tietodiskurssi 

Tieto on yksi foucault’laisen hallinnan käsityksen keskeisempiä piirteitä, sillä tiedolla voidaan 

hallita. Kuten Hänninen ja Karjalainen (1997) edellä osoittivat, biovallalla tarkoitetaan sitä, 

kuinka elämän säilyttämistä tavoitellaan tietoon ja totuuteen perustuvan vallankäytön avulla. 

Ihmisiä hallitaan yleensä suostuttelemalla pakottamisen sijaan. Suostuttelijoina toimivat usein 

asiantuntijat, jotka perustelevat näkemyksiään totuuteen vedoten, rationaalisia diskursseja 

käyttämällä. Tarkoituksena ei ole kylvää pelkoa eikä uhkailla, vaan luoda jännitteitä kertomalla 

ihmisille, millaista elämää he elävät nyt ja millaista elämä voisi parhaimmillaan olla. (Rose 

1996, 73.)  

Terveyden edistäminen perustuu usein ihmisille jaettavaan tietoon. Tiedon lähteenä ovat usein 

eri alojen asiantuntijat, kuten opettajat tai terveydenhoitajat. Opettajat kertovat oppitunneilla 

terveellisistä elämäntavoista ja liikunnan merkityksestä vetoamalla erilaisiin tietolähteisiin ja 

rationaalisiin diskursseihin. Usein sanoja vahvistamassa saattaa olla erilaisia tilastollisia lukuja 

ja faktoja, jotka kertovat esimerkiksi lihavuuden aiheuttamista riskitekijöistä. Toisaalta taas 

terveydenhuollon henkilöstö saattaa tuottaa tietoa yksilöistä mittaamalla heidän 

verenpainettaan tai tarkastelemalla heidän painokäyriään. Saatuja tuloksia voidaan taas verrata 

niin sanottuihin normaaliarvoihin, jotka kertovat yksilön terveydentilasta. Itseä ja omaa 

terveydentilaa koskettava tieto usein kiinnostaa yksilöitä enemmän ja näin he saattavat alkaa 

kontrolloimaan itseään ja omaa käyttäytymistään helpommin.  

Seinäjoella tiedolla vaikuttaa olevan suuri merkitys siinä, löytävätkö ihmiset ylipäänsä 

liikuntapaikat ja järjestetyt liikunnalliset aktiviteetit. Jotta ihmiset enenevissä määrin löytäisivät 

liikunnan, tulee heitä tiedottaa erilaisista mahdollisuuksista. Voidaan nähdä, ettei kaikilla 

perheillä ole välttämättä motivaatiota itse selvittää liikuntamahdollisuuksia, vaan he kaipaavat 
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tukea, kannustusta ja tietoa. Tärkeää saattaa olla myös tieto siitä, mitkä harrastukset maksavat 

ja mitkä ovat ilmaisia. 

”--tavallaan päiväkodissa tehdään se semmonen perustyö ja nää liikuntalähetit pystyy 

sitä ujuttamaan sitä tietoa siellä niin ku näihin perheisiin ja nimenomaan se että 

tiedotetaan kaikista niin ku meidän tapahtumista, tiedotetaan vaikka siitä, että meillä 

on mahdollisuus luistella tällä hetkellä kaupungissa, että vaikka nyt ei oo viel niin ku 

talvi ja ei oo talvilajit ja näi, nii meil on silti ollu nyt jo kolme viikko, no kolme viikkoo 

on luisteltu, tää on itseasiassa neljäs viikko nii on luisteltu tekojäällä ihan täysin. Elikkä 

meillä on ilmaset vuorot nii tavallaan se kaikki tietopuoli yritetään viedä sinne 

perheisiin et laitetaan niin ku lokeroihin lappua että et hei tää mahdollisuus on ja, ja 

käyttäkää hyväksi.” (H2) 

Lisäksi varhaiskasvatuksen merkitys nousee esille myös tiedonkulusta puhuttaessa. 

Varhaiskasvatuksessa työntekijät tapaavat lasten vanhempia enemmän kuin koulumaailmassa, 

joten harrastusmahdollisuuksista ja muista tapahtumista on helpompi tiedottaa pienten lasten 

vanhempia. 

”Et, et vielä sieltä niin ku päiväkoti, ne on nii pieniä ne lapset siellä nii mä sanosin et 

se tieto sieltä vielä niin ku vielä paremmin menee, menee sieltä, koska sä itse haet sen 

lapsen sielt päiväkodista, mut sitten kun mennään niin ku alakouluun niin, niit rep-, 

reppuun saattaa niit tiedotteita ja papereit, lippuja ja lappuja jäädä sitten. Et se on niin 

ku tavallaan se otollinen napata sieltä varhaiskasvatuksesta niin ku jo niitä että.” (H2) 

Asiantuntijoiden merkitys korostuu aineiston tietodiskursseissa. Kuten Helén (1997, 19) 

aiemmin mainitsee, poliittisesta vallasta tulee asiantuntijavaltaa, joka on sekä byrokraattista että 

asiaperustaista. Erityisasiantuntijat saavat olennaisen roolin elämänhallinnan toteuttamisessa, 

sillä vallan harjoittaminen pohjautuu tieteelliseen tietoon. Aineistosta on myös havaittavissa 

ajatus, että koulutetut henkilöt pystyvät paremmin takaamaan opetuksen ja ohjaamisen laadun 

ja asiantuntijoita arvostetaan. 
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”--me nähdään sitten niin, että niin tuota, mitä koulutetumpia tekijöitä on, niin sitä 

parempi on tavallaan se varhaiskasvatuksen pedagogiikan laatu ja meillä on kaks kertaa 

enemmän varhaiskasvatuksen opettajia, kun mitä laki vaatii.” (H3) 

6.5 Teknologiadiskurssi 

Teknologia on myös osa Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmaa. Osassa päiväkodeissa oli 

otettu käyttöön ReimaGO -mittaukset. Reiman nettisivujen (2018) mukaan ReimaGO sisältää 

aktiivisuusrannekkeen, mielekkään sovelluksen sekä liikunnan ilon. Sitä markkinoidaan lasten 

liikkumisen uutena ulottuvuutena ja sen avulla vanhemmat tietävät, paljonko lapset liikkuvat. 

Nykyaikana teknologiasta on tullut keskeinen osa sekä tukemisen, hallinnan että kontrollin 

tekniikoita, mutta myös vapauden mahdollistaja. Aktiivisuusranneke mittaa päivittäisen 

liikunnan määrään ja ilmoittaa tiedon mittauksen kohteelle. Aktiivisuusranneke on tyypillinen 

Foucault’laisen hallinnan keino, jonka avulla yksilöön pyritään vaikuttamaan niin, että yksilö 

alkaisi itse hallitsemaan itseään. Ranneke tuottaa informaatiota käyttäjästään: Se kertoo, mikä 

on riittävän liikunnan määrä, ja kuinka hyvin määrään on päästy. Kuten Rose (1993 & 1996) 

edellä toteaa, teknologia, jolla tietoa hankitaan, pyrkii samanaikaisesti olemaan sekä hyödyksi 

kohteelle että hallitsemaan tätä. Toisin sanoen yksilöä autetaan tarjoamalla tietoa nykyisistä 

elintavoista ja siitä, kuinka voisi elää vielä paremmin, mutta samalla yksilö saadaan 

hallitsemaan itse itseään. Yksilön itsensä hallitsemisen lisäksi aktiivisuusrannekkeella tuotetaan 

tietoa myös muiden käyttöön, sillä tiedolla pyritään johtamaan. Kuten Rose (1993 & 1996) 

edellä mainitsee, yksilöistä tuotetaan samalla tietoa ja hänet kiedotaan sosiaalisten suhteiden 

verkostoon. Samanaikaisesti teknologian käyttöön liittyy myös vapauden aspekti: 

Aktiivisuusrannekkeiden suosio on huima ja ihmiset haluavat vapaasti tietää itsestään enemmän 

sekä mahdollisesti kehittää itseään saadun informaation kautta.  

”--meillä on ReimaGo -mittauksia. Ollaan niin ku ostettu noit rannekkeita ja semmosii 

kaikkia, et kyl me niin ku pyritään sitä niin ku tietoo hankkimaan sitte, et ja nimenomaa 

sillai et sit johtamaanki sillä tiedolla että et ku kerätään niit lasten liikuntaa, et mi-, 

miten ne niinku viikottain menee ja, ja nähdään, että kuka liikkuu ja kuinka paljon ja, 
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ja mitä, mitä vaikuttavuutta, vähän pyritään niin ku nyt sitte tekemään semmosta vähän 

tutkimustakin siinä samalla.” (H2) 

Mielenkiintoista Seinäjoen terveyden edistämisessä on se, että aktiivisuusrannekkeet ovat 

päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Tämä kuvastaa hyvin aikaa, jossa elämme: terveys on entistä 

enemmän esillä ja yhä nuorempien halutaan kasvavan terveyskansalaisiksi. On syytä kuitenkin 

huomioida se, etteivät lapset ole jatkuvan aktiivisuuden mittauksen alaisina, vaan ranneke on 

yhdellä lapsella tietyn seurantajakson ajan, joka saattaa olla esimerkiksi yksi vuorokausi. Siitä 

huolimatta lapset oppivat jo varhain tarkkailemaan itseään. ReimaGO:n nettisivujen mukaan 

tietoa tuotetaan vanhemmille, jotta vanhemmat tietävät lapsensa liikunnan määrän. Tämä 

nostaa jälleen kysymyksen siitä, kenellä on vastuu lasten terveydestä. ReimaGO:n ajatuksena 

on kenties tuottaa tietoa ensisijaisesti lasten vanhemmille, mutta rannekkeen ollessa lapsen 

kädessä, oppii lapsikin jo varhain erilaiset hallinnan tekniikat. Rannekkeen pitämisen tulee 

kuitenkin olla mahdollisimman mielekästä lapselle, jotta hän haluaa pitää sitä kädessään. 

Todennäköisesti siitä syystä ReimaGo -rannekkeeseen on liitetty myös pelimahdollisuus. 

”--täs Reimago:ssaki on, sehän on tommonen helppo silikoniranneke mikä on kädessä, 

että et siinä tavallaan sitten, sitte tota öö voidaan mennä niin ku matkata tavallaan se, 

että voidaan sitä omaa tulosta laittaa niin ku sinne maailmankartalle, et se on tavallaan 

sama-, siinä samassa yhteydessähän on se pelimahdollisuus, mutta tota mä en tiedä, 

onks siitä, onks sitä saatu joku innostumaan niin et hankkis omalle lapselleen sen 

rannekkeen että. Mutta sitä testataan ja katotaan toimiiko se ja saadaanko siitä niin ku 

mitää.” (H2) 

Liikunnan lisäksi teknologia on tullut osaksi myös laitoskeittiöitä. Seinäjoella valmistetaan 

Sydänmerkki-ruokaa, jonka ravintosisältöä seurataan tarkasti: Jos ennen suolaa laitettiin maun 

mukaan, nyt sen määrä lasketaan tarkasti joko punnitsemalla tai suolamittaria apuna käyttäen. 

Foucault’laisen hallinnan perusperiaatteet tulevat erinomaisesti esille myös ruokapalveluissa, 

sillä mittaaminen, punnitseminen ja eri ravintoaineiden suositusmääriin peilaaminen ovat 

arkipäivää ruoan valmistuksessa. Teknologia on tullut ruoan valmistuksen avuksi, jotta 

Sydänmerkki-ruoan suolamäärien suosituksia ei ylitettäisi:  
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”No reseptistä tietysti mitataan, että se resepti ei saa ylittää ja sitten se suola pitää 

punnita ja meillä on jonkun verran suolamittareita käytössä.” (H1) 

6.6 Sydänmerkki-ruoka 

Lihavuus laskuun -ohjelman yhteydessä on kovasti mainostettu Seinäjoen Sydänmerkin 

saanutta ruokaa. Sydänmerkki tarkoittaa sitä, että ravintoloissa ja elintarvikepakkauksissa 

sydänmerkillä merkityt ruoat ovat terveydelle parempia vaihtoehtoja. Sydänmerkin saaneissa 

ravintoloissa tai tuotteissa ruokien rasvan laatu on parempaa, suolaa on käytetty vähemmän ja 

joidenkin tuoteryhmien kuitupitoisuutta on lisätty sekä sokeria vähennetty. Sydänmerkin 

saadakseen ravintoloiden tulee täyttää Sydänmerkin kriteerit, jotka perustuvat 

ravitsemustietoon ja joita asiantuntijaryhmä kehittää. Merkin sanotaan helpottavan terveellisen 

ruoan tunnistamista ilman, että tuotesisältöä tarvitsisi aina lukea. (Sydänmerkki.) Vaikka 

Sydänmerkin saanutta ruokaa voidaan pitää saavutuksena terveellisyytensä vuoksi, on syytä 

huomioida, ettei Seinäjoen Sydänmerkki kuitenkaan täysin epätavallinen ole. Hakujen 

tuloksena selviää, että muita suomalaisia Sydänmerkin saaneita ravintolatoimijoita on 31, jotka 

taas pitävät sisällään 838 toimipistettä. (Sydänmerkki.) 

On myös syytä huomioida, että Sydänmerkki-ruoka ei ole Lihavuus laskuun -ohjelman aikaan 

saamaa, vaan Seinäjoen ruokapalvelut olisivat mukana Sydänmerkissä muutoinkin. Siitä 

huolimatta Sydänmerkki-ruoka linkittyy osaksi Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmaa, kuten 

muidenkin toimialojen käytännöt, sillä ohjelma on monialaisen yhteistyön tulos. Seinäjoella 

ruokaan on kuitenkin tehty muutoksia Sydänmerkin tulon myötä. Muutoksilla halutaan opettaa 

lapsille jo pienestä lähtien, kuinka lautanen tulisi oikeaoppisesti koostaa. Lasten arkipäivien 

yksi keskeisimmistä aterioista ruokaillaan päiväkodeissa tai kouluissa. Lapset eivät juurikaan 

pysty itse vaikuttamaan siihen, mitä heille tarjotaan, vaan siitä päättävät ruokapalvelut. Lapset 

ovatkin myös tässä suhteessa hallinnan ja auttamisen kohteita.  

Kuten vastuudiskurssin yhteydessä mainittiin, maidoista on otettu pois kevytmaito, sillä 

uskotaan, etteivät lapset osaisi itsenäisesti valita terveellisempää vaihtoehtoa. Maidoista tarjolla 

on rasvattomia maitoja sekä uutuutena rasvaton luomumaito. Seinäjoella suurimmat muutokset 
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ruoassa on tehty tyydyttyneen rasvan ja suolan määrän vähentämiseen sekä kuidun lisäämiseen. 

Ruoan rasva- ja kuitupitoisuudet ovat tarkoin määrittelyt ja niitä noudetaan päiväkotien ja 

koulujen keittiöissä. 

”--en muista nii mitään ruokia, mutta nää ruokakermat oli joissakin niin ku liian paljon 

tyydyttynyttä rasvaa. Ni vaihdettiin kermaa semmoseen Sydänmerkki-ruokaan 

sopivaksi. Se oli varmaan se suurin ja nyt mä en muista, oliko meillä aina tarjolla sillon 

ku on juustoa, nii oliko meillä aina se alle 17 prosenttia rasvaa, nii se ilman muuta 

muutettiin heti siihen, että se juusto, me ei huolita muuta juustoa ku alle 17 prosenttia 

rasvaa.” (H1) 

”--ja tietenki suola, että ehh tää meijän iso ravintokeskus aika pitkälti noudatti sitä, 

mutta ku meillä on noita muita valmistuskeittiöitä ni siellä oli varmaan aikalailla kokin 

maun mukaan, mutta nyt se ei saa olla.” (H1) 

”--ja tuon kuidun osalta ku se nyt lähinnä koskee leip-, noh pastat ja riisit, et toki tuota 

niissäkin, et käytetään vaan tummaa pastaa ja tummaa riisiä, ja semmonen hauska juttu. 

Täällä kun olemme tällä alueella ja täällähän kasvatetaan ohraa ja mehän sitten yksi 

syksy keksittiin, että laitetaan ohra riisin tilalle ruokalistalle ni se olikin yhtäkkiä jotakin 

eksoottista, jota lapset eivät osaa syödä!” (H1) 

Keskeinen piirre ruoan kautta hallitsemisessa on se, että usein tiedetään, mistä lapset tykkäävät 

enemmän, mutta siitä huolimatta heille tarjotaan jotain muuta, hieman terveellisempää 

vaihtoehtoa, sillä muutoin lapsen makumaailmat ja ravinteiden saanti saattaisivat jäädä 

yksipuolisiksi. 

”Ni mutta tuota, kyllä ne siis mielummin ne söis näitä vähän vaaleempia leipiä.” (H1) 

”Joo siis sanotaan joku vähän vähemmän rukiinen leipä menee paremmin, mutta kaikki 

leivät on sen vähän yli kuuden prosentin kuidulla, ilman muuta.” (H1) 
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Ruokailutilanteessa on käytössä myös eräänlaisia tukemisen, hallitsemisen ja normalisoinnin 

keinoja, sillä erilaiset julisteet ja malliannokset koristavat ruokailutiloja. Julisteista voi nähdä, 

mitkä ruoat ovat suositeltavia ja malliannoksesta taas voi katsoa mallia lautasen täyttämiseen. 

Aineistosta käy ilmi, että pienet lapset ovat hyviä omaksumaan erilasia malleja. Lisäksi 

ruokapalvelut toivovat, että tieto suositeltavasta ravitsemuksesta kulkisi opettajien kautta. 

”Mehän hirveesti toivottas, että ne opettajat ohjeistas. Eihän ruokapalveluhenkilöstö, 

niillähän on täystyö saada sitä ruokaa tarjolle, ja sitten niitä malliannoks-, ne 

malliannokset  ei ihan joka koulussa toteudu, mutta me ollaan taas otettu se esille, että 

pitäs olla joko se malliannoksen kuva tai sit ihan oikee se malliannos aina siinä linjaston 

päässä, ja joillakin se toimii nii hyvin, että jos se joskus jää pois tai siitä puuttuu 

esimerkiksi kiireessä laitettu leipä tai levite nii, nii kyllä ne pienemmät lapset 

huomauttaa, että tää ei nyt oo oikein.” (H1) 

Ruokalassa pyritään visuaalisin keinoin vaikuttamaan lasten käsityksiin terveellisestä ruoasta 

ja sopivista määristä, mutta samalla tavalla lasten käsityksiä voi myös muokata 

epäterveellisestä ruoasta.  

”Ruokalan seinustalla on pöytä, jossa on esillä paljon sokeria sisältäviä tuotteita ja 

jokaisen vieressä tuotteen sokerimäärä.” (Helsingin sanomat 11.12.2016) 

Terveyden hallinta ei ole pakottavaa, vaan vapaaehtoista. Kuten Rose (1999) aiemmin esitti, 

ihmisille luodaan vapautta tiettyjen rajojen puitteissa, joista he itse saavat valita mieluisan 

vaihtoehdon. Myös kouluissa on mahdollisuus valita esimerkiksi kasvisruokavaihtoehto, mutta 

valinnalle on asetettu rajoja. Seinäjoella kasvisruokailijaksi kuuluminen ei käy aivan käden 

käänteessä. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kansalasia on tärkeä valvoa ja kontrolloida. 

Kontrolloinnin käytännöt näkyvät myös kasvisruokailussa, sillä kasvisruokailijoiden tulee 

sitoutua valitsemaansa ruokavalioon toimittamalla todistus, jonka mukaan lapsi tai nuori on 

käynyt terveydenhoitajan luona keskustelemassa sekä ilmoittanut asiasta vanhemmilleen.  
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”Tuota yläkouluissa, kun on kasvisruokailijoita ja meillä on tää lakto-ovo, joka siis 

sisältää maitoa ja munaa niin se on mahdollisuus, sitä on mahdollisuus syödä, mutta 

siihen pitää sitoutua, että mei siihen isoon linjastoon pistetä kasvisruokaa ja se 

perusruoka, vaan se kasvisruoka on siellä dieettilinjastossa. Ja sittenhän nämä nuoret, 

niin ne me lähetetään ne terveydenhoitajan luokse ja terveydenhoitaja vähän kertoo, 

että mihin sinä olet sitoutumassa.” (H1) 

”Okei ja sitten me ollaan jalostettu sitä vielä sillain, että siihen pitää olla vanhempien 

allekirjotus ku tämäkin on kantapään kautta opittu, että yksi äiti oli huomannut, että 

kasvisruokalistassa oli hänen lapsensa nimi. --kotona ei tiedetty mitään.” (H1) 

6.7 Terveydellisen eriarvoisuuden diskurssi 

Foucault’laisen hallinnan analytiikan ajatuksena on, että hallintaa on kaikkialla ja se ulottuu 

kaikkiin kansalaisiin. Yksi terveyden edistämisen suurimmista haasteista on terveydellinen 

eriarvoisuus. Tämä tematiikka on myös yksi terveyssosiologian mielenkiinnon kohteista. Siksi 

tuntuu relevantilta tarkastella sitä, kuinka hyvin terveyden edistämistoimet Seinäjoella 

tavoittavat lapset ja heidän perheensä yhteiskunnallisesta asemasta tai asuinpaikasta 

riippumatta.  

Lihavuus laskuun -ohjelman yhtenä tavoitteena on terveyserojen kaventaminen. 

Tarkastelemastani materiaalista ei käy kuitenkaan selkeästi esille se, millä keinoilla juuri 

terveyseroihin puututaan. Tavoitteita perheiden aseman parantamiseksi sen sijaan luetellaan. 

Varhaiskasvatuksen puolella kerrotaan kuitenkin, että vähän liikkuvia perheitä pyritään 

saamaan liikunnan pariin Porukalla liikkeelle -hankkeen myötä. Hankkeen tarkoituksena on, 

että perheet voivat hyödyntää vapaa-ajallaan päiväkodin tiloja tai läheisiä liikuntapaikkoja. 

Aineiston mukaan päiväkotien tilat ovat houkutelleet perheitä liikkumaan, mutta myös 

sosiaalisesti verkostoitumaan: 

”On, se on tavottanu hyvin niitä perheitä, joita nyt ensi käteen niin kalasteltiin. Ja sitten 

myös siinä lähellä olevas päiväkodissa on sellanen tavottanu hyvin perheitä, että niin 
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tota saa tulla sinne päiväkodin pihoille tavallaan, siinähän sitten niin ku sosiaalisesti 

myös verkostoidutaan, seki on niin ku tärkeetä--.” (H3) 

Lapsia pyritään myös kohtelemaan samalla tavalla huolimatta siitä, millä asuinalueella he 

asuvat:  

”Periaatteena on, että kaikki lapset ovat samanarvoisessa asemassa riippumatta siitä, 

missä päin kaupunkia he asuvat. Kaikilla on ollut mahdollisuus samoihin hyviin 

käytäntöihin.” (Iltasanomat 28.1.2015) 

Seinäjoen hyvinvointikertomuksessa tunnistetaan, että perheiden hyvinvointierot ovat haaste 

kaupungille. Hyvinvointikertomuksessa on suunniteltu lyhyesti, kuinka väestön terveyseroihin 

voitaisiin vaikuttaa. Tavoitteeksi nousee perheiden varhainen tuki, matalan kynnyksen apu sekä 

yhdessä tekeminen. Tavoitteisiin pyritään erilaisten ohjelmien ja uusien toimintamallien kautta. 

”Seinäjoen kaupunki on mukana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE), 

jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, 

kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin 

uudistaminen.” (Hyvinvointikertomus 2017-2020) 

”Etsitään toimintatapoja, jotka painottuvat entistä enemmän yhteistyön sijasta yhdessä 

tekemiseen: Perhekeskustoimintamalli sisältää lapsille ja perheille suunnatut 

hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja 

hoidon palvelut--.” (Hyvinvointikertomus 2017-2020) 

Perheiden hyvinvoinnin edistämisessä korostuu lisäksi asiantuntija-apu. Asiantuntijoiden 

ammattitaidon kehittäminen nähdään myös tärkeänä. 

”Tarjolla tulisi olla matalan kynnyksen arkipäivän apua lapsiperheille, joissa tilanne 

syystä tai toisesta on kuormittunut: Varhainen tuki ja puuttuminen perheiden tilanteisiin 

ja perheiden arjessa läsnäolo, perhetyö ja lapsiperhesosiaalityö, 
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lastensuojelutarpeeseen varautuminen ja lastensuojeluosaamisen kehittäminen, 

lastensuojelu varhaiskasvatuksessa ja koulussa.” (Hyvinvointikertomus 2017-2020) 

Haastatteluissa terveydellisestä eriarvoisuudesta keskusteltaessa tukeminen ja asiantuntija-apu 

nousivat esille, samoin kuin hyvinvointikertomuksen tavoitteissa. 

”Ja nyt meillä on nii tuota varhaiskasvatuksella oma sosiaalityöntekijä, olipa se asia 

mikä tahansa, niin ku lapsen hyvinvointiin liittyen tai perheen hyvinvointiin liittyen. -- 

Se tavottaa kaikki perheet mun mielestä tosi hyvin ja sinne on tullu paljon 

yhteydenottoa. Et sinne ne voi soittaa niinki yksinkertasta asiaa ku, että kokee jotenkin 

vanhempana riittämättömyyden tunnetta ja sitten hän ohjaa eteenpäin saamaan sitä 

apua tai sitten on avioero, miten asiaa käsitellään niin ku lapsen kanssa tai sitten, että 

kun päivähoitoa alotetaan, niin mitenkä sitten työn ja yhteensovittaminen, siitä 

keskustelut. Et hyvin niin ku monipuolisesti.” (H3) 

Päiväkodeissa tunnistetaan myös lasten välisiä hyvinvointieroja, sillä ruoan saaminen kotona 

saattaa olla joillekin lapsille toisinaan haastavaa ja tämä ilmiö näkyy nälkäisinä lapsina 

päiväkodeissa ja kouluissa varsinkin viikonloppujen jälkeen: 

”--ja sit tietysti ehkä suurempi ongelma ehkä tällä hetkellä on ne nälkäset lapset, jotka 

niin ku ei viikonloppuna saa ollenkaan ruokaan niin ku koulussa ja päiväkodissa. Kyllä 

se näkyy, että ahaa nyt on perjantai, nyt tankataan ja nyt on maanantai, nyt vedetään 

ku hullut sitä ruokaa. Se ruoan syöminen niin ku lapsilla ja nuorilla on niin tota ainakin 

kaksyt prossaa enemmän niinä päivinä, kahtena päivänä. Keskel viikkoo voi olla sitten 

vähän nirso. Se on ihan niin ku tutkittu, meilläkin.” (H3) 

Etenkin koulut ja päiväkodit ovat keskeisissä rooleissa tavoittamassa lapsia ja nuoria. Siinä 

mielessä terveyden edistämisen toimia on järkevä kohdistaa sinne, missä kaikki lapset ovat. Sen 

sijaan perheiden tavoittaminen saattaa olla haasteellisempaa, mutta Seinäjoella tätä pyritään 

edistämään hankkeiden, ohjelmien ja asiantuntija-avun lisäämisellä. Sekä haastatteluissa että 
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lehtiartikkelissa korostetaan hyvinvoinnin mahdollistamista kaikille lapsille, siten ettei ketään 

painosteta mihinkään. 

”Tosi paljon kysytään, paljonko me tuotetaan paineita perheille ja lapsille, mutta me 

emme työskentele lihavuuden kanssa. -- Me mahdollistamme kaikille lapsille 

terveellisen ruoan, toimintamalleissa vältetään paikallaanoloa ja meillä on aktiivinen 

toimintakulttuuri. Kaikki lapset pääsevät näiden asioitten piiriin.” (Yle 12.3.2018) 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia terveyden edistämisen 

diskursseja Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmasta on löydettävissä ja millaisia terveyden 

edistämisen hallintakeinoja diskurssit kätkevät sisäänsä. Terveyden edistämisen rinnalla kulkee 

lihavuusteema, sillä ohjelma on saanut alkunsa lihavuuden ehkäisyyn tähtäävistä 

toimenpiteistä. Tämän perusteella tulososiossa selvitettiin terveyden edistämisen diskursseja ja 

niiden hallintakäytäntöjä. Pohdinta- ja johtopäätösosiossa esitetään, miten ja millä keinoin 

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmassa lapsia ja nuoria tuetaan, normalisoidaan ja hallitaan 

kohti terveempää elämää ja aikuisuutta. Lisäksi pohditaan, mitä aineistosta esiin nousseet 

terveyden edistämisen diskurssit kertovat Lihavuus laskuun -ohjelman lihavuuden käsittelystä. 

Tulokset ovat tärkeitä sen vuoksi, että ne auttavat ymmärtämään, kuinka terveyden avulla lapsia 

ja nuoria ohjataan huomaamattomasti toivottuun suuntaan. Lopuksi tässä luvussa pohditaan 

tutkimusprossin onnistumista sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelma on saavuttanut haluamiaan tuloksia lihavuuden ehkäisyn 

osalta, sillä tulokset kertovat, että lihavuus lapsien ja nuorten keskuudessa saatiin vähenemään 

vuoteen 2015 mennessä, vaikkakin painokäyrät ovat sittemmin hieman nousseet (Yle 2018). 

Lisäksi ohjelmaa on alettu levittämään muihin Suomen kuntiin ja aina ulkomaille saakka. 

Kansainväliset vieraat ovat käyneet ja käyvät edelleen tutustumassa Seinäjoen terveyden 

edistämisen käytäntöihin. Ohjelman ollessa suuren huomion kohteena välittyi yhteistyötahojen 

puheesta kuitenkin viesti siitä, että ohjelma on mennyt vauhdilla eteenpäin, eikä suunnittelu ja 

tulosten raportointi pysy täysin ohjelman levityksen perässä. Ohjelmassa tavoiteltiin 

toimintamallien juurruttamista Seinäjoen kaupunkiin, mutta herää kysymys siitä, kuinka hyvin 

ohjelma ehtii juurtua omaan kaupunkiin, kun se on menossa jo vauhdilla kohti muita tavoitteita? 

Foucault’lainen käsitys hallinnasta ja vallasta osoittautui mielenkiitoiseksi hallinnan, 

normalisoinnin ja tukemisen muotojen esiin nostamisen apuvälineeksi. Tärkeää on kuitenkin 

pitää mielessä, että hallinnan käytäntöjä ei tule ajatella pahana asiana, sillä Foucault’n mukaan 

hallintaa on kaikkialla ja hallinta on sekä yksilöiden ja väestön auttamista että kontrolloimista. 

On kuitenkin tärkeää nostaa esiin yksilöihin vaikuttavia hallitsemisen tekniikoita, jotka muutoin 



 

58 

 

saattaisivat jäädä pinnan alle ja kyseenalaistamattomiksi. Seinäjoen Lihavuus laskuun                     

-ohjelmassa on tavanomainen terveyden edistämisohjelmien päämäärä, jossa halutaan taata 

kansalaisille parempi terveys ja sitä myöten vaikuttaa koko kaupungin terveyteen, mutta 

samalla kansalaisiin kohdistuu monia ulkoapäin tulevia ohjaamisen, kontrolloinnin ja 

tukemisen käytäntöjä. Saamani tulokset esittävät, että lapsiin ja nuoriin pyritään vaikuttamaan 

tiedon, teknologian, tilojen ja ruoan kautta. Näiden hallinnan käytäntöjen tunnistaminen auttaa 

meitä tiedostamaan muun muassa sitä, mikä saa meidät muokkaamaan käyttäytymistämme 

esimerkiksi elintapojemme suhteen. 

7.1 Hyvinvointia ja aktiivisuutta lihavuuden ehkäisyn sijaan 

Foucault’n hallinnan analytiikassa pohdittiin, kuinka tärkeää on kyetä hallitsemaan sopivasti: 

niin ettei ohjaa ja kontrolloi liikaa, mutta kuitenkin sen verran, että ohjauksesta on jotain hyötyä. 

Seinäjoen terveyden edistämisen käytäntöjä pohtiessa on nähtävissä, että lapsia ja nuoria 

pyrittiin tukemaan, normalisoimaan ja hallitsemaan hienovaraisesti esimerkiksi tilojen 

rakentamisen myötä. Mukaan mahtui kuitenkin muutamia käytäntöjä, jotka saivat pohtimaan, 

milloin lapsia ja nuoria hallitaan jo liikaa? Näihin kuuluivat muun muassa ReimaGo -mittaukset 

päiväkodeissa sekä kasviruokailijoiden tarve käydä terveydenhoitajalla, jotta voi ryhtyä 

koulussa kasvisyöjäksi. Kummassakin taustalla lienee lapsia auttava ajatus: Lasten fyysisen 

aktivisuuden määrää seurataan, jotta tiedetään, liikkuvatko he tarpeeksi ja kasvisyöjien 

kohdalla halutaan varmistaa, tietävätkö nuoret, miten ruokavalio tulee koostaa kasvisyöjänä. 

Siitä huolimatta lapset saavat jo varhain esimerkin siitä, kuinka fyysisyyttä ja elintapoja 

mitataan, kontrolloidaan ja normalisoidaan. Myös kasvisyönnistä saattaa piirtyä jo varhain kuva 

jonain erityisenä ruokavaliona, johon tarvitaan lupa. 

Lapsille ja nuorille tarjotaan vapautta ja valinnanvaraa rajojen puitteissa. Valinnanvarojen 

kitkeminen onkin erinomainen keino ohjailla ihmisten käyttäytymistä. Kun vaihtoehtoja on 

olemassa, mutta niitä on vähän, tulee valinnoista helpompaa ja samalla ihminen kokee 

pystyneensä itse vapaasti valitsemaan olemassa olevista vaihtoehdoista. Nykypäivänä 

ruokakaupassa ihmiset voivat tuntea ahdistusta liian suuresta valikoimasta, mikä johtaa usein 

siihen, että jäädään harmittelemaan tehtyä valintaa ja pohtimaan, olisiko jokin toinen tuote ollut 
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sittenkin parempi. Kun vaihtoehtoja on kolme, kuten Seinäjoen koulujen ruokajuomissa, on 

valinta helpompaa lapsille, mutta samalla valinta on myös terveellinen, kun ammattilaiset ovat 

karsineet epäterveellisinä pidetyt vaihtoehdot pois ja jäljelle ovat jääneet rasvaton maito, 

rasvaton luomumaito ja vesi. Lapsille ja nuorille näin ollen luodaan tietty määrä vapautta, mutta 

ammattilaiset hallitsevat kokonaisuutta. 

Helén (1997) esittää edellä, että subjekti tunnistaa moraalisääntöjen vaikuttavan 

käyttäytymiseensä ja muokkaavan subjektiuttaan, eli toisin sanoen yksilö alistuu ja tulee osaksi 

moraalista järjestystä. Kiinnostavaa on, tapahtuuko tällaista moraalista järjestystä esimerkiksi 

silloin, kun luokkahuoneeseen tuodaan seisomapöytiä tavallisten pöytien rinnalle ja osa 

luokkalaisista alkaa seisomaan? Subjekteihin saattavat vaikuttaa ympäröivät moraalisäännöt ja 

näin he tulevat osaksi moraalista järjestystä. Tämä saattaa saada aikaan sen, että yhä useammat 

saattavat toisinaan seistä tunneilla, kun he ovat nähneet toistenkin tekevän sitä. Hallinta ei ole 

siis pakottamista, vaan se saattaa olla tällaisen moraalisen järjestyksen omaksumista, jonka 

pohjalta yksilö alkaa itse hallita itseään ja muokkaamaan käyttäytymistään. Samalla tavalla 

ruokaloita koristavat malliannokset pyrkivät piirtymään lasten verkkokalvoille niin, että lapset 

omaksuisivat myös visuaalisuuden kautta toivottavia elintapoja. Aineiston perusteella varsinkin 

pienet lapset muistivat hyvin malliannosten sisällön. 

Aineistoa tarkastellessa voi pohtia, mitkä terveyteen vaikuttavat seikat jäivät Lihavuus laskuun 

-ohjelman ulkopuolelle. Kuten edellä mainittiin, media ja markkinat ovat keskeisessä asemassa 

esimerkiksi ruokavalinnoissamme (Goodman & Cairns 2017). Terveellisiin elintapoihin 

pyritään vaikuttamaan niin tietoa levittämällä kuin elintapaohjauksellakin, mutta siitä 

huolimatta lasten ja nuorten terveyden suurimmat haastajat lienevät koulujen ulkopuolella, 

vapaa-ajalla. Pikaruokalat tarjoavat yhden euron maksavia hampurilaisia, jonka koululainenkin 

kykenee taskurahoillaan ostamaan. Pizzabuffetit taas tarjoavat tuntuvan lapsialennuksen 

lapsille, jolloin perheiden kynnys mennä epäterveellisinä pidettyihin buffetteihin madaltuu. 

Aineistostakin esiinnoussut ilmiö vapaista markkinoista mahdollistaa sen, että kuluttajille on 

tarjolla kaikenlaista ruokaa. Joukkoruokalat kouluissa ja päiväkodeissa pyrkivät pitämään 

kiinni vallitsevista ravitsemussuosituksista, mutta onko päiväkotien ja koulujen toimet vain 

”tuulimyllyjä vastaan taistelemista”, kuten aineistossa kuvailtiin, vai pystytäänkö niiden avulla 

juurruttamaan terveellistä ruokailua vapaa-aikaan? Vaikka siihen ei kyettäisikään, päiväkoti- ja 
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kouluruokailu kattaa − tai ainakin tulisi kattaa − yhden merkittävän osan lasten päivittäisestä 

ruokailusta. Näin päiväkodeilla ja kouluilla on ainakin jonkin verran valtaa vaikuttaa lasten 

ruokailuun. 

Päiväkotien ja koulujen tarjoamalla ruoalla taas saattaa olla merkittävä rooli keskustelussa 

terveydellisestä eriarvoisuudesta. Kuten aineistossa mainittiin, ennen viikonloppua ja 

viikonlopun jälkeen päiväkodeissa on nähtävissä nälkäisiä lapsia, jotka varastoivat energiaa 

viikonloppua varten tai vaihtoehtoisesti täyttävät energiansa viikonlopun jäljiltä. Seinäjoen 

hyvinvointikertomuksessa tavoiteltiin matalankynnyksen palveluita hyvinvointierojen 

ehkäisemiseen, ja voidaankin nähdä, että kouluruokailu on varsinkin lapsille matalankynnyksen 

palvelu, sillä ruokaa on tarjolla joka päivä ja sitä tarjotaan kaikille. Lihavuus laskuun                        

-ohjelmassa korostui erityisesti hyvinvoinnin mahdollistaminen kaikille lapsille. Sen lisäksi, 

että päiväkoti- ja kouluruokaa tarjotaan kaikille lapsille, saavat kaikki lapset osansa myös 

aktivointikäytännöistä. Kouluissa istumista rajoitetaan, päiväkodeissa lapsille tarjotaan 

monipuolisia virikkeitä ja vanhat asfalttipihat rakennetaan houkutteleviksi 

liikkumisympäristöiksi. Lasten aktivointi sekä päiväkoti- ja kouluruokailu riittävät tuskin 

yksinään kaventamaan perheiden välisiä hyvinvointieroja, mutta niiden avulla voidaan ainakin 

tukea lapsia arkipäivisin. Perheitä pyritään sen sijaan auttamaan ja ohjaamaan tiedottamisen, 

kaupunkisuunnittelun ja asiantuntija-avun kautta. Näiden toimien vaikuttavuutta perheiden 

terveydellisen eriarvoisuuden kaventajina tulisi kuitenkin tutkia tarkemmin. 

Tuloksia pohtiessa voidaan ajatella, että olisi tärkeää muodostaa lapselle jo varhain kuva siitä, 

miten syödään terveellisesti, miten rytmitetään elämää siten, että siihen mahtuu liikuntaa tai 

miten opitaan ja innostutaan uusista asioista. Aineistosta muodostui kuva siitä, että lapsen 

haluttaisiin olevan lapsi, mutta aktiivista ja terveellistä polkua kohti terveenpää aikuisuutta on 

lähes mahdoton löytää ilman tukea, normalisointia ja hallintaa. Lisäksi aineistoa pohtiessa esiin 

nousi myös kysymys siitä, eikö nykyajan lapsille riitä tavanomaiset virikkeet ja tilat, jotta heidät 

saadaan aktiivisiksi? Lapsille suunniteltiin Seinäjoella mitä erilaisimpia tiloja päiväkoteihin, 

väreineen, koloineen ja harrastusmahdollisuuksineen. Muistan itse, kuinka lapsuudessani 

pelasimme ”maailman valloitusta” hiekkakentällä, mihin tarvittiin vain puukeppi, ja kaikki 

viihtyivät ulkona pelaten. Nähtäväksi jää, kehittyykö lasten mielikuvitus virikkeitä täynnä 

olevissa tiloissa vai köyhtyykö se siten, ettei puukepistä ja hiekkakentästä kehkeydy enää pelejä 



 

61 

 

ja leikkejä. Seinäjoella nähdään, että tilojen avulla lapsia aktivoidaan sekä fyysisesti että 

älyllisesti. 

Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelmassa erilaisilla terveyden edistämisen käytännöillä lasten 

ja nuorten elämät otetaan huomaamattomasti haltuun, sillä ketään ei pakoteta mihinkään, vaan 

kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Kuten Rose (1999) edellä huomautti, vapaudessa on aina 

rajoja, ja vapautta on valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lapset ja nuoret tekevät omat 

valintansa, mutta kouluissa ja päiväkodeissa he tekevät valintojaan tarjottujen puitteiden sisällä. 

Tutkielmani on myös osoittanut, että passiivisuutta pelätään ja aktiivisuutta ihannoidaan. 

Terveitä ja aktiivisia lapsia kasvatetaan ohjauksella, auttamisella ja kontrolloinnilla 

huomaamattomasti jokaisella elämänalueella. Ihanteena on hyvinvoiva lapsi, joka kohdistaa 

taitonsa järkeviin asioihin: Hän oppii hallitsemaan itseään omaksumalla jo varhain aktiivisen 

elämäntavan, hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia järkevästi sekä syömään 

sydänterveellisesti.  

Tarkastellessani seitsemää terveyden edistämisen diskurssia mielenkiintoiseksi havainnoksi 

nousi se, että lihavuudesta muodostui erilainen kuva nettimateriaalien ja haastatteluaineistojen 

perusteella. Lihavuus laskuun -ohjelma on syntynyt alkujaan lihavuuden ympärille, jossa 

lihavuuden yleistyminen on nähty ongelmana ja jossa erilaisin toimenpitein lihavuutta ja sen 

aiheuttamia riskitekijöitä erilaisille sairauksille on pyritty ehkäisemään. Siitä huolimatta 

ohjelma vaikuttaa pyrkivän pyyhkäisemään itsensä pois lihavuuden keskiöstä ja korostamaan 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa ei työskennellä lihavuuden eteen, vaan tarkoituksena on 

mahdollistaa kaikille lapselle terveellinen ruoka ja aktiivinen elämäntapa. Ohjelman 

lihavuuteen keskittyvä nimi ja ohjelman saama mediahuomio saattavat olla osa syynä siihen, 

miksi lihavuus näyttäytyy näin suuressa roolissa ohjelmassa, vaikka ohjelman toimijat kertovat 

haluavansa keskittyä enemmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitteeseen kuin lihavuuteen.  

Ohjelman lihavuuden ehkäisyn tavoitteissa on monella tapaa mukana lääketieteestä tuttuja 

lihavuusdiskursseja sairauksien riskitekijöistä, heikommasta tulevaisuudesta ja 

yhteiskunnallisista kustannuksista, mutta ohjelman toimijat taas kiistävät työskentelevänsä 

lihavuuden kanssa. Tämäkin saattaa osoittaa sen, että terveyden edistämisen käytäntöjen 



 

62 

 

halutaan olevan hienovaraisia niin, ettei kukaan tunne joutuvansa terveyteen vaikuttavien 

toimien erityiseksi kohderyhmäksi. Ristiriitaista on kuitenkin se, että yhtenä ohjelman 

keskeisenä teemana on, että lapset ymmärtävät lihavuuden olevan yhteydessä kaikkiin 

terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöihin, mutta siitä huolimatta todettiin, ettei lihavuudesta 

juurikaan puhuta, vaan lapsia hallitaan muulla tavoin. Tuleeko viesti lapsille lihavuuden 

haitoista rivien välistä vai onko opettajien ja perheen tehtävänä viestiä lihavuuden yhteydestä 

terveyteen?  

Tutkielmani tarkasteli terveyden edistämisen hallintakeinoja diskurssianalyysia hyödyntäen. 

Tutkimukseni teko oli haastava prosessi, mutta terveyssosiologiasta kiinnostuneena 

yhteiskuntatieteilijänä oli mielenkiintoista päästä syventymään Seinäjoen Lihavuus laskuun        

-ohjelmaan sosiologin kriittisin silmin, mutta samalla terveystieteellisiä näkökulmia 

ymmärtäen. Ohjelmassa oli monia kiinnostavia elementtejä, joita voi jokseenkin verrata 

Pohjois-Karjala-projektiin: Etelä-Pohjanmaalaisen kaupungin pyrkimykset parempaan 

terveyteen, joista kehkeytyy niin Suomessa kuin ulkomaillakin tunnettu projekti, ja jopa 

”ihme”.  Tutkimuksesta haastavaa teki Lihavuus laskuun -ohjelman laajuus. Toisinaan oli 

hankala hahmottaa, mikä liittyy ohjelmaan ja mikä ei. Toisaalta haastatteluja tehdessä 

ymmärsin, että Lihavuus laskuun -ohjelma kattaa lähes koko Seinäjoen kaupungin, ja useat 

kaupungin toimialat limittyvät tavalla tai toisella ohjelmaan. Koko kaupungin tavoitteena on 

lisätä hyvinvointia ja ehkäistä lihavuutta. 

Teemahaastattelut osoittautuivat erinomaiseksi välineeksi syventyä Lihavuus laskuun                     

-ohjelman konkreettisiin käytäntöihin. Seinäjoen kaupungin nettisivuilta, josta myös Lihavuus 

laskuun -ohjelman esittelysivut löytyvät, löytyi paljon yleisestä tietoa ohjelmasta ja sen 

tavoitteista. Näin ollen tarvitsin tutkimustani varten konkreettista ohjelman käytäntöjen 

kuvausta, joita teemahaastattelut minulle antoivat uutismateriaalien ja hyvinvointikertomuksen 

lisäksi. Teemahaastattelujen määrä (n=3) saattaa vaikuttaa tutkimukseni heikkoudelta, mutta ne 

antoivat tietoa juuri niiltä kaupungin toimialoilta, jotka ovat osa lasten ja nuorten arkea. Näin 

ollen haastatteluissa pyrittiin hyödyntämään tutkimukseni kannalta olennaisinta tietoa. 

Diskurssianalyysi, ja tarkemmin sen kriittinen versio, vaikutti sopivalle tutkimusmetodille, sillä 

aineistosta nousi esiin hallitsevia diskursseja, joiden avulla analysoin tarkemmin, millaisia 
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hallinnankäytäntöjä diskursseihin liittyy. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että diskurssianalyysi 

ei kerro ainoata totuutta, vaan se on tulkittu kuva todellisuudesta. 

Jatkotutkimusehdotuksena ohjelmaa voitaisiin tarkastella lasten näkökulmasta. Toisaalta 

terveyden edistämiseen liittyvät hallinnan mekanismit ovat hienovaraisia, eivätkä lapset 

välttämättä tunnista olevansa terveyden edistämisen kohteita, mutta haastattelemalla heitä 

voitaisiin saada uudenlaista ymmärrystä siitä, millä tavalla lapset kokevat tulevansa ohjatuiksi, 

autetuiksi tai kontrolloiduiksi. Toisaalta taas jatkotutkimuksessa voitaisiin pureutua tarkemmin 

terveyssosiologiseen mielenkiinnon kohteeseen ja isoon terveyden edistämisen haasteeseen eli 

terveydelliseen eriarvoisuuteen ja sen kaventamiseen, jota tutkimukseni vasta hieman raotti.  
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LIITTEET 
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Liite 2. Haastattelurunko 

Haastattelupohja/ Lihavuus laskuun -ohjelman toimijoille 

Henkilöön liittyvät kysymykset: 

 Ammattinimike ja asema organisaatiossa 

Lihavuus laskuun ohjelmaan liittyvät kysymykset: 

 Mikä on projektin tausta, mistä lähti ajatus Lihavuus laskuun -ohjelmalle? 
 Miksi juuri Seinäjoki lähti pilotoimaan tällaista hanketta? 
 Miten ohjelman kohderyhmäksi valikoitui lapset ja nuoret? 
 Mikä on sinun roolisi Lihavuus laskuun -ohjelmassa? 
 Näetkö, oliko ohjelman toteuttamisessa jotain haasteita tai ongelmia? 
 Näetkö, onko itse ohjelmassa jotain ongelmia tai haasteita? 

Lihavuusilmiöön liittyvät kysymykset: 

 Millainen merkitys lihavuudella on yhteiskunnalle ja mitä seurauksia lihavuudesta on? 
 Millaisia seurauksia lihavien lasten ja nuorten määrän vähenemisellä on Seinäjoelle? 

Terveyden edistämistoimiin liittyvät kysymykset: 

 Kenelle Lihavuus laskuun -ohjelman terveyden edistämistoimet ovat kohdistettu?  
 Ketä muita ohjelman toimenpiteet koskevat? Ketä muita tässä ohjelmassa on mukana? 

Kuinka ja miten? 
 Miten lapsia ja nuoria ohjeistetaan terveelliseen elämäntapaan ohjelman puitteissa? 
 Millaisilla keinoilla tai toimilla lasten ja nuorten elämäntapoihin vaikutetaan? 
 Miten Lihavuus laskuun -ohjelman toimenpiteet näkyvät käytännön tasolla 

varhaiskasvatuksessa ja kouluissa/ liikuntapalveluissa/ruokapalveluissa?  
 Mitä konkreettisia toimenpiteitä tai muutoksia näissä paikoissa on tehty? 
 Onko hanke mielestäsi onnistunut tavoittamaan kaikki Seinäjoen lapset ja nuoret? 

Miksi/miksi ei? 
 Onko sukupuolta jotenkin huomioitu ohjelman kohdistamisessa/toteuttamisessa?  
 Ovatko lapset jollain tapaa olleet mukana ohjelman suunnittelussa vai onko 

suunnittelu toteutettu erikseen? 
 Haluatko vielä mainita jotain aiheeseen liittyvää? 


