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Ruumiin kokoon liittyvä  
sukupuolittunut syrjintä 

Hannele Harjunen

Ruumiin painoon tai kokoon liittyvää syrjintää eli paino-
syrjintää ei ole toistaiseksi kovin laajalti tunnistettu tai 
tunnustettu yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tai syrjinnän 

muotona. Suomessa esimerkiksi ruumiin kokoa ei ole luettu 
yleiseksi syrjintäperusteeksi tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuslainsää-
dännön perusteella. Erityisesti painosyrjintää koskevaa tutkimus-
takin on toistaiseksi vielä varsin niukasti. Tässä artikkelissa tarkastel-
laan suomalaisten naisten ja miesten kokemuksia painoon liittyvästä 
huonosta kohtelusta ja syrjinnästä erityisesti sukupuolinäkökul-
masta. Painoon, erityisesti lihavuuteen liittyvä huono kohtelu ja 
syrjintä ovat luvun kirjoittamisessa hyödynnetyn aineiston perus-
teella yleisiä kokemuksia. Tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua 
siitä, millä keinoin syrjintään voitaisiin puuttua esimerkiksi yhden-
vertaisuuslain puitteissa. Lainsäädännön keinoin ei voida kuitenkaan 
poistaa lihavuuden stigmaa ja lihavuuteen liittyviä ennakkoluuloja 
yhteiskunnassa. Niiden hälventämiseksi tarvitaan systemaattista 
yhteiskunnallista keskustelua kehojen moninaisuudesta ja yhden-
vertaisuudesta sekä lihavuuteen ja lihaviin ihmisiin kohdistuvien 
ennakkoluulojen tunnistamista, käsittelyä ja purkamista.
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Johdanto

Ruumiin koko, jolla tässä artikkelissa viittaan lähinnä ruumiin painoon, 
on hyvin näkyvä ominaisuus, johon liittyy vahvoja sosiaalisia merkityksiä. 
Sitä käytetään monenlaisen arvioinnin lähtökohtana, ja sen perusteella 
tehdään usein pitkälle meneviä päätelmiä yksilöiden henkilökohtaisista 
ominaisuuksista, kuten persoonallisuudesta, kyvyistä, älystä ja moraa-
lista.1 Ihmisen fyysiseen kokoon vaikuttavat niin perimään liittyvät 
tekijät (esimerkiksi sukupuoli ja etninen tausta) kuin sosiaaliset tekijät 
(esimerkiksi elintaso, koulutus, ravitsemus ja elintavat). Ruumiin koon/
painon variaatio ja moninaisuus ovat luonnollisesti esiintyviä ja monet 
painoon/kokoon liittyvät tekijät eivät ole ihmisen itsensä valittavissa tai 
helposti muokattavissa. Tästä huolimatta kaikki ruumiin koot eivät ole 
yhtä hyväksyttyjä. Sosiaalisesti hyväksyttävän ja normaalina pidetyn 
ruumiin koon (ja muodon) rajat ovat varsin tarkkaan piirretyt. Kun 
määritellään, mikä on ”normaalia” ja hyväksyttävää, määritellään samalla, 
mikä jää sen ulkopuolelle. Luodaan hierarkioita eli arvojärjestyksiä, jossa 
toiset ruumiit ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset.

Ruumiin ”normaalin” ja sosiaalisesti hyväksyttävän koon määrittelyyn 
sisältyy paljon erilaista vallankäyttöä. Monet keskeiset yhteiskunnalliset 
instituutiot kuten (lääke)tiede, koulu, uskonto ja media määrittävät 
osaltaan normaalin ja hyväksyttävän ruumiin kokoa ja tuottavat ja ylläpitävät 
normatiivista ruumiskäsitystä sekä puhetavoissa että käytännöissä. Sillä, 
miten erikokoisista ruumiista puhutaan ja miten niitä kohdellaan, on 
merkitystä. 2000-luvulla lihavuudesta on alettu puhua globaalina uhkana. 
Erityisesti lihavuuskeskustelua hallinnut niin kutsuttu lihavuusepidemia-
diskurssi on vaikuttanut suuresti sekä käsityksiin lihavuudesta kysymyk-
senä että suhtautumiseen lihaviin ihmisiin.2 Viime vuosikymmenen 
aikana lihavuudesta on puhuttu kulkutaudin tavoin maailmanlaajuisesti 
leviävänä tarttuvana sairautena. Lihavuuden on sanottu uhkaavan niin 
kansantaloutta, -terveyttä kuin maanpuolustuskykyäkin, ja lihavia ihmisiä 
on syyllistetty ilmastonmuutoksesta, öljykriisistä ja maailman nälkä-
ongelmastakin. Lihavuuden vähentämiseksi on käynnistetty kansallisia 
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toimintasuunnitelmia ja kampanjoita, ja lihavia on painostettu laihdut-
tamaan jopa rankaisuluonteisten keinojen avulla, kuten uhkaamalla 
sosiaalietuuksien menetyksillä tai lasten huostaanotolla.3

Lihavuuteen liitettyjen uhkakuvien valossa ei ole yllättävää, että se 
on hyvin vahvasti stigmatisoitu ominaisuus.4 Stigmalla tarkoitetaan 
sosiaalisesti hyvin negatiivisesti leimaavaa ominaisuutta. Sosiaalisen 
stigman vaikutukset voivat olla merkittävät sekä stigmaa kantavan yksilön 
että ihmisryhmän kannalta. Stigmatisoituihin ryhmiin suhtaudutaan 
ennakkoluuloisesti, ja negatiiviset stereotypiat ja syrjintä ovat yleisiä.5 
Stigmatisoiva ominaisuus voi olla näkymätön tai näkyvä, mutta Goff-
mann on todennut, että stigman vaikutukset ovat erityisen merkittäviä, 
jos kyseessä oleva ominaisuus on selvästi havaittavissa.6 Lihavuuden 
stigma liittyy sekä ruumiin normaalina pidetystä poikkeavana pidettyyn 
kokoon että lihavien ihmisten oletettuun sosiaaliseen ja moraaliseen 
poikkeavuuteen, josta ruumiin koon hyvin tavallisesti ajatellaan olevan 
merkki.7 Kuten stigmaan liittyvät vaikutukset yleensä, myös lihavuuden 
stigmaan yhdistetyt vaikutukset ovat vakavat. Tutkimus on osoittanut, 
että lihavuusstigma, esimerkiksi siihen liittyvä monitahoinen syrjintä, 
vahingoittaa niin fyysistä ja emotionaalista kuin psykologistakin terveyttä 
ja hyvinvointia.8 On havaittu, että monet niistä terveysongelmista, joiden 
katsotaan aiheutuvan lihavuudesta, voidaan liittää lihavuuden stigmaan.9 
Lihavuuden stigman on myös havaittu lisäävän terveyseroja ja eriarvoi-
suutta terveydenhoidossa sekä vaikeuttavan terveyden hoitamista.10 

Normaalina pidetty eli normikokoinen ruumis on hyvällä tavalla 
sosiaalisesti huomaamaton tai näkymätön. Se ei ole jatkuvan kielteisen 
arvioinnin kohde, eikä siihen kiinnitetä jatkuvasti ei-toivottua huomiota. 
Normatiivinen ruumiin koko antaa suojaa painoon liittyvältä syrjin-
nältä, negatiiviselta leimaamiselta ja marginalisoinnilta. Kokonormin 
ylittämisestä seuraa taas monenlaista haittaa. Koko yhteiskunta, niin 
julkiset tilat kuin palvelutkin on rakennettu normaalikokoisille ihmisille, ja 
tämän lihavat ihmiset saavat kokea päivittäisessä elämässään negatiivisina 
asenteina, huonona kohteluna, palvelujen puutteena ja suoranaisena 
syrjintänä.11  



218 — Eriarvoisuuden tila Suomessa

Vaikka lihavuus on yleisesti leimaava ominaisuus, ulkonäköön liittyvien 
sukupuolittuneiden odotusten vuoksi lihavuus on erityisen stigmatisoiva 
ominaisuus naisille.12 Kuten kokonormin määrittely eli se, mitä pidetään 
hyväksyttävänä kokona, myös koon säätelyvaatimukset ja kontrolloi-
minen on hyvin sukupuolittunutta. Erityisesti naisia ohjataan esimerkiksi 
median, mutta myös muiden yllä mainittujen instituutioiden taholta jatku-
vaan oman ruumiinsa koon säätelyyn ja tarkkailuun. Naisvartaloon koh-
distuvat ulkonäkövaatimukset kertovat yhteiskunnan sukupuolittuneista 
valtasuhteista. On ymmärrettävää, että naiset pyrkivät mukautumaan 
ulkonäköpaineisiin ja täyttämään ulkonäköön kohdistuvia vaatimuksia, 
sillä niihin mukautuminen tuo mukanaan sosiaalista hyväksyntää ja 
sosiaalisia etuja.13

Lihavuus ymmärretään ohimeneväksi  
tilaksi eikä ominaisuudeksi

Tutkimus on siis osoittanut, että lihavuuteen liittyvä stigma on yleinen ja 
monella tavoin vahingollinen.14 Ruumiin kokoon liittyvää syrjintää ei ole 
vielä kuitenkaan laajalti tunnistettu tai tunnustettu yhtenä yhteiskunnal-
lisen eriarvoisuuden perusteena tai syrjinnän muotona. Ruumiin kokoon 
tai lihavuuteen liittyvää syrjintää ei ole luettu rangaistavaksi syrjinnän 
muodoksi esimerkiksi suomalaisessa tasa-arvo- tai yhdenvertaisuus-
lainsäädännössä,15 eikä yleisesti muuallakaan maailmassa. Tällä hetkellä 
useimmat maat tai yhteiskunnat eivät säädä erikseen kokoon tai painoon 
kohdistuvasta syrjinnästä lainsäädännössä tai erilaisissa eettisissä ohjeis-
tuksissa.16 Painosyrjintää ei ole myöskään vielä tutkittu systemaattisesti 
tai perusteellisesti.17 Yksi syy tähän on epäilemättä ollut lääketieteellisen 
lihavuuskäsityksen hallitsevuus. Se on käytännössä yksin hallinnut sekä 
tiedontuotantoa että tulkintoja lihavuudesta 2000-luvulle saakka.18 On 
tavallista, että ilmiön medikalisoituminen ja yksilöllistäminen epäpoli-
tisoivat ja kätkevät sen laajemmat sosiaaliset merkitykset ja seuraukset. 
Näin on tapahtunut myös lihavuuden suhteen. Yhteiskuntatieteilijät 
esimerkiksi ovat kiinnostuneet lihavuudesta ilmiönä ja kokemuksena 
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varsin myöhään 1990-luvun lopulta lähtien. Lihavuuden sosiaaliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset, syrjintä mukaan lukien, ovat näin olleet 
pitkään sivussa sekä tutkimuksesta että julkisesta keskustelusta joidenkin 
yksittäisten tutkijoiden ja aktivistien puheenvuoroja lukuun ottamatta. 
Ruumiin kokoon liittyviä sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia ja mer-
kityksiä ei ole juuri huomioitu tutkimuksessa eikä yhteiskunnassa.19 
Samaten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden roolia lihavuuden 
synnyssä on tutkittu vähän verrattuna esimerkiksi perimän tai lihavuuteen 
liitettyjen sairauksien lääketieteelliseen tutkimukseen. Nykyinen olemassa 
oleva yhteiskuntatieteellinen lihavuustutkimus on pyrkinyt osoittamaan 
lihavuuteen kohdistuvien ennakkoluulojen, sosiaalisen stigman sekä 
lihaviin ihmisiin kohdistuvan syrjinnän laajamittaisuuden.20  

Lääketieteellinen lihavuuskäsitys on vaikuttanut monin tavoin arki-
ymmärrykseemme lihavuudesta ja lihavista ihmisistä. Sieltä juontaa 
esimerkiksi käsitys lihavuudesta yksilön ongelmana, jonka tämä on 
itse aiheuttanut ja jonka korjaamisesta yksilö on itse vastuussa.21 Kun 
lihavuudesta puhutaan vain yksilön ongelmana, joka liitetään tämän 
henkilökohtaisiin persoonallisuuspiirteisiin, sivuutetaan paitsi perimään 
liittyvät syyt, samalla myös monet lihavuuden syntyyn vaikuttavat sosiaa-
liset ja yhteiskunnalliset tekijät, jotka eivät ole yksilön yksin hallittavissa. 
Näitä ovat taloudellinen asema, koulutus ja luokka. Lihavuus siis nähdään 
usein melko suoraviivaisesti hoidettavana ja parannettavana, jos vain 
yksilö niin riittävästi tahtoo. Jos lihava ei laihdu, se voidaan yksilön vas-
tuuttamisen logiikan mukaisesti katsoa tämän omaksi valinnaksi. Yksi 
tämän yksilökeskeisen näkemyksen ongelmista on, että sitä käytetään 
oikeuttamaan painoon liittyvä syrjintä. On hyvin tavallinen käsitys, että 
lihavat ihmiset voisivat helposti välttää syrjinnän laihtumalla ja ”tule-
malla normaaleiksi”. Painosyrjintää ei nähdä aina edes ongelmana. Jotkut 
lääketieteen ja terveydenhoidon ammattilaiset ovat jopa esittäneet, että 
painosyrjintä on hyödyllistä, sillä huono kohtelu voi motivoida ihmisiä 
laihduttamaan.22 Yksilön vastuun nähdään siis ulottuvan myös lihavien 
ihmisten kokemaan syrjintään.23 On selvää, että ihmisten syyllistäminen 
heidän omasta syrjinnästään ei ole eettinen tai tehokas tapa käsitellä 
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painosyrjintää.24 Laihduttamisen tarjoaminen ratkaisuksi sosiaaliseen 
ongelmaan on muutoinkin hyödytöntä. Molempia voi pitää osana 
ongelmaa ja lihavuusstigman ilmentyminä.  

Painosyrjinnän sivuuttamiseen yhteiskunnallisena ja tutkimuskysymyk-
senä on vaikuttanut myös lääketieteellisen lihavuusdiskurssin erityinen 
käsitys lihavuuden väliaikaisesta luonteesta. Kun lihavuus nähdään 
lähinnä sairaudenkaltaisena tilana, joka on parannettavissa lääketieteen 
keinoin, lihavuus näyttäytyy aina väistämättä väliaikaisena tilana. Oletus 
on, että kukaan ei ole pysyvästi lihava, vaan lihava ihminen on jatkuvassa 
”normaaliksi” muuttumisen tilassa.25 Lääketieteellisen lihavuuskäsityksen 
mukaan lihavan aktiivinen toimijuus on rajoittunut sellaiseen toimintaan, 
joka saattaa johtaa laihtumiseen eli fyysisen ruumiin ”parantumiseen” ja 
normaaliksi tulemiseen. Lihava ihminen on olemassa lähinnä potilaana, 
toimenpiteiden kohteena ja ikuisena laihduttajana. Tämä lihavuuden 
väliaikaisuuden oletus on osaltaan tehnyt lihavista ihmisistä yhtäaikai-
sesti sekä hypernäkyviä että -näkymättömiä.26 He ovat kulttuurisesti ja 
sosiaalisesti yhtä aikaa sekä liian näkyviä ja tilaa vieviä että sosiaalisesti 
näkymättömiä, marginalisoituja ruumiita. Lihavan henkilön toimijuus 
näyttäytyy tässä väliaikaisuuden ja näkyvyyden ja näkymättömyyden 
kehyksessä epäuskottavana tai jopa mahdottomana.27 

Toistaiseksi ymmärrys lihavuuteen liittyvästä syrjinnästä näyttää sijoit-
tuvan samaan välitilaan kuin lihava ihminen toimijana. On ilmeistä, että 
ruumiin koon perusteella tapahtuva syrjintä on syrjinnän muoto. Lihavien 
oikeuksien puolustaminen on kuitenkin nähty joko tarpeettomana tai 
huomion kiinnittäminen siihen on ollut käsitteellisesti ja konkreettisesti 
hankalaa. Tähän on vaikuttanut se, että lihava ruumis näyttäytyy väli-
aikaisena tilana tai epäpätevänä identiteetin ja toimijuuden perustana. 
Ruumiin kokoon perustuva toimijuuden rajoittaminen ja kieltäminen 
ruokkivat painostigmaa ja sysäävät lihavat ihmiset pysyvään välitilaan.

Ruumiin koko- ja ulkonäkönormien sukupuolittuneisuus on todennä-
köisesti vaikuttanut siihen, että painoon liittyvää syrjintää ei ole huomioitu 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksenä kuten muita syrjinnän 
muotoja, joiden perustana on ruumiillinen ero. Ruumiin painoon tai 
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kokoon liittyvää huono kohtelu ja syrjintä on nivoutunut niin tiiviisti 
osaksi naisiin sukupuolena kohdistuvaa yleistä syrjintää, että sitä on 
ollut vaikea havaita erillisenä ilmiönä. Tutkimusten mukaan sukupuoli 
ja lihavuus vaikuttaa työelämässä niin palkkaukseen, uralla etenemiseen 
kuin työpaikan saamiseen, joissa lihavat naiset ovat heikommassa ase-
massa kuin normipainoiset naiset. Miehille lihavuus ei ole ollut yhtä 
selkeä syrjintäperuste työelämässä kuin naisille. Se ei ole vaikuttanut yhtä 
negatiivisesti miesten sosiaaliseen statukseen eikä miehille lihavuudesta 
ole havaittu koituvan samassa määrin haittaa esimerkiksi palkkauksessa 
tai uralla etenemisessä28. 

Tutkimuksen lähtökohdat, aineiston keruu ja metodologia

Suomessa on keskusteltu lihavuudesta paljon 2000-luvulla, ja kuten kaik-
kialla muuallakin, niin kutsuttu lihavuusepidemiadiskurssi on hallinnut 
keskustelua.29 Se on perusteiltaan lääketieteellis-taloudellis-moraalinen 
diskurssi. Keskustelu on kohdistunut lihavuuden yleisyyteen, hoitoon, 
”liikalihavuuden” aiheuttamiin kustannuksiin sekä lihavuuden hoidon 
tuloksiin erityisesti yksilön vastuuttamisen kautta30. Lihavuussyrjintää 
yleisenä kysymyksenä ei ole juurikaan käsitelty, vaikka jotkut yksit-
täiset tukijat ovat käsitelleet aihetta tutkimuksissaan. Työelämä, suku-
puoli ja sosioekonomiset erot ovat olleet olemassa olevan tutkimuksen 
keskipisteessä,31 mutta tarvitaan tarkempaa tietoa sekä syrjinnän yleisyy-
destä että syrjinnän kohteiden kokemuksista.

Tarkastelen tässä artikkelissa suomalaisten kokemuksia painosyrjin-
nästä.32 Tarkastelen lihavuusstigmaa ja lihavuuteen liittyvää huonoa 
kohtelua ja syrjintää sekä lihavuusstigman sukupuolittuneita vaikutuksia 
empiirisen aineiston avulla. Käytettävä aineisto kerättiin kesällä 2015 
ruokatalouden, kulutuksen ja lihavuuden teemoja käsittelevän tutkimus-
hankkeen käyttöön. Rahoituksen ehtona oli yhteistyö tutkijoiden ja 
journalistien tai taiteentekijöiden kanssa. Näin pyrittiin kannustamaan 
innovatiivista ja monitieteistä tutkimusta, joka olisi myös suurelle yleisölle 
ymmärrettävää. Lähestyimme Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina 
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Nykästä, koska hän on kirjoittanut vuosien varrella usein painoon ja 
lihavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Suunnitelmana oli, että toimittaja 
kirjoittaisi ensin lehtiartikkelin painoon liittyvästä syrjinnästä. Toimittaja 
etsi omien verkostojensa kautta arikkeliin haastateltavaksi suomalaisen 
naisen, jolla oli pitkäaikainen kokemus lihavuudesta ja jolla oli erilaisia 
kokemuksia painosyrjinnästä. Koska olen tutkinut lihavuutta ja ruumis-
normeja jo pari vuosikymmentä ja siksi esiintynyt usein asiantuntija-
roolissa mediassa, allekirjoittanutta haastateltiin artikkeliin tutkijaroolissa. 
Samanaikaisesti sanomalehtijutun kanssa julkaistiin lehden verkkosivulla 
tutkimusryhmän suunnittelema lyhyt kysely. Lukijoita, joilla on koke-
musta painoon liittyvästä syrjinnästä, pyydettiin vastaamaan kyselyyn, 
joten aineisto heijastelee tämän lukijaryhmän kokemuksia. Kyselyssä 
oli kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia elementtejä, ja tavanomaisten tausta-
kysymysten lisäksi mukana oli 12 monivalintakysymystä painosyrjinnän 
eri osa-alueista. Kyselyn lopussa oli avovastausmahdollisuus, joka antoi 
vastaajille niin halutessaan mahdollisuuden kertoa omin sanoin koke-
muksistaan. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. 

Kysely oli avoinna lehden verkkoalustalla viikon, jonka jälkeen tehtiin 
päätös sulkea se. Tähän oli syynä se, että vastine kyselyyn oli ylitsepur-
suava. Yhteensä lähes 18 000 (17 882) ihmistä vastasi kyselyyn. Kerätty 
aineisto on todennäköisesti laajimpien painosyrjinnästä kerättyjen jou-
kossa koko maailmassa. Odotetusti suurin osa vastaajista oli naisia eli 
noin 14 600 (14 656). Noin 3 000 (2 904) oli miehiä ja 322 ei kertonut 
sukupuoltaan. Vaikka keskustelu syrjinnästä on ollut marginaalissa lää-
ketieteen hallitsemassa julkisessa keskustelussa, painosyrjintäkyselymme 
suosio näytti kertovan, että painosyrjintä on tunnistettava ilmiö ja monella 
suomalaisella on siitä henkilökohtaista kokemusta.

Aineistossa on ihmisiä kaikista aikuisikäluokista, mutta suurin osa vas-
taajista oli nuoria aikuisia. Vastaajien keski-ikä oli 34,6 vuotta ja mediaani 
33 vuotta. Tämä kertonee teeman merkityksellisyydestä nuorille ja erityi-
sesti nuorille naisille. Tämän aineiston tulokset myös painottuvat siten 
nuorehkojen naisten kokemuksiin. Aineisto ei ole tässä mielessä edustava  
otos koko kansasta, eikä tuloksia voi yleistää koskemaan koko väestöä.
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Lähes kaikki vastaajat vastasivat koko kyselyyn, ja noin 4 000 heistä kir-
joitti lisäksi omista kokemuksistaan avovastauksessa. Tutkimusavustaja33 
käsitteli aineiston Excel-muotoon ja laati alustavan kuvauksen aineistosta. 
Käytän tässä artikkelissa kyselyn taustatietoja ja osaa monivalintavas-
tauksista. Kyselyssä kysyttiin yleisempiä painoon liittyviä kysymyksiä, 
kuten ”onko sinua kohdeltu huonosti painosi vuoksi” ja ”onko sinua 
syrjitty painosi vuoksi” ja lisäksi tarkempia kysymyksiä, jotka koskivat 
tiettyjä tilanteita ja elämänalueita. Tässä artikkelissa rajaan tarkastelun 
suomalaisten naisten ja miesten kokemuksiin painoon liittyvästä huonosta 
kohtelusta ja syrjinnästä, erityisesti niiden yleisyydestä ja sukupuolittu-
neisuudesta tämän kyselyaineiston valossa. Tavoitteena tässä artikkelissa 
on osoittaa, että painoon, erityisesti lihavuuteen, liittyy huonoa kohtelua 
ja syrjintää ja monilla suomalaisilla, etenkin naisilla, on niistä kokemusta. 
Muiden kysymysten käsittely jatkuu tulevissa julkaisuissani.

Lievästi lihavat vastasivat eniten

Se, mitä pidetään normaalina ruumiin painona ja kokona, on vaihdellut 
eri aikoina. Normaalipainon käsitteen historiallista kehitystä ja sen 
määrittymistä ja mittaamista on käsitelty tutkimuksessa varsin paljon.34 
Kyselymme taustatiedoissa vastaajilta kysyttiin paino ja pituus, ja tämän 
annetun tiedon perusteella jokaiselle vastaajalle laskettiin painoindeksi 
eli body mass index (BMI). Painoindeksi on tätä nykyä yleisin käytössä 
oleva ruumiin koon mittaamiseen tarkoitettu väline, ja se lasketaan jaka-
malla paino pituuden neliöllä. Painoindeksiä käytetään ruumiin painon 
luokittelumenetelmänä, jolla määritellään normaalipainon vaihteluväli 
ja sen poikkeamat. Painoindeksi luokittelee painon alipainoon ( alle 
18,4), normaalipainoon (18,5–24,9), lievään lihavuuteen (25,0–29,9), 
merkittävään lihavuuteen (30,0–34,9), vaikeaan lihavuuteen (35,0–39,9) 
ja sairaalloiseen lihavuuteen (yli 40).35 Painoindeksin normaalialueella 
ihmisen terveyden pitäisi olla optimaalisimmillaan ja varhaisen kuole-
misen riskin alimmillaan.36

Painoindeksi on luokitteluvälineenä ongelmallinen, koska sillä on 
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muutamia hyvin tunnettuja puutteita. Näistä tunnetuin lienee sen heikko 
kyky erotella rasva- ja lihaskudosta. Painoindeksi on todettu epäluotetta-
vaksi normaalipainon mittariksi myös esimerkiksi eri-ikäisten, eri etni-
syyksiä edustavien ja eri sukupuolien normaalipainon määrittelyssä.37 
Mittausjärjestelmänä se on mekaaninen ja normatiivinen, ja sen kuvaama 
normaalin vaihteluväli on kapea. Tässä tutkimuksessa painoindeksitietoa 
käytetään ainoastaan koon luokitteluun, jotta pystytään tarkastelemaan 
erikokoisten ihmisten ja myös erikokoisten lihavien ihmisten kokemuksia. 
Painoindeksiä ei käytetä tekemään tulkintoja ihmisten terveydentilasta 
tai ruumiin koon normaaliudesta.

Yli puolet (56,7 prosenttia) tähän kyselyyn vastanneista oli normaa-
lipainon ylittävissä painokategorioissa, eli heidän painoindeksinsä oli 
25 tai suurempi. Kyselyn painosyrjintää koskevan teeman huomioon 
ottaen oli mielenkiintoista, että kaikista vastaajista 41 prosenttia oli itse 
ilmoittamansa painon ja pituuden perusteella normaalipainoisia. Pieni 
osuus vastaajista sijoittui alipainoisten kategoriaan.38 

Taulukko 7.1 Kaikki kyselyyn vastanneet painokategorioittain

Alipainoiset  
(BMI alle 18,50)

1,9 %

Normaalipainoiset 
(BMI 18,50–24,99)

41,1 %  

Lihavat  
(BMI 25,00 ja yli)

57,0 %

Lihavien ryhmä taas jakautui siten, että lievästi lihavien ryhmä (BMI 
25,00–29,99) oli kooltaan suurin eli 23 prosenttiyksikköä, merkittävästi 
lihavien ryhmä (BMI 30,00–34,99) oli 15,2 prosenttiyksikköä, vaikeasti 
lihavien ryhmä (BMI 35,00–39, 99) oli 9,5 prosenttiyksikköä ja sairaal-
loisesti lihavien ryhmä (BMI vähintään 40,00) 8,4 prosenttiyksikköä. 

Normaalipainoisten suurta määrää vastaajissa saattaa selittää osaltaan, 
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että kyselyssä kysyttiin vain nykyistä painoa. Koska vastaajilta ei kysytty 
tarkemmin painohistoriasta, tämän aineiston perusteella ei voi sanoa, 
kuinka monella vastaajista oli mahdollisesti aiempaa henkilökohtaista 
kokemusta lihavuudesta ja lihavuussyrjinnästä. Kyselyssä kysyttiin kyllä 
aiemmasta laihduttamisesta, mutta koska laihduttajat voivat olla minkä 
kokoisia hyvänsä, sen perusteella ei voi päätellä heidän aiempaa kokoaan. 
Jälkikäteen arvioiden olisi ollut hyödyllistä sisällyttää kyselyyn tarkentava 
kysymys painohistoriasta. Painohistoriaan liittyvän kysymyksen puute on 
selkeä heikkous aineistossa. Kyselyä tehtäessä ei riittävästi ennakoitu, että 
niin suuri joukko normaalipainoisia vastaisi siihen.

Lihavuus-stigma vaikuttaa normaalipainoisiinkin

Ensimmäinen havainto aineistoon tutustumisen jälkeen oli, että normatii-
viseen painon ylittävään painoon liittyvän stigman vaikutukset koskevat 
jossain määrin kaikkia, eivät vain niitä, joiden ruumis ylittää lääketieteel-
lisen normaalin rajat tai rikkoo kulttuurista ja sosiaalista normia ruumiin 
hyväksyttävästä koosta. Tähän suuntaan viittaa normaalipainoisten laaja 
osallistuminen kyselyyn. Kapeaksi rajatun hyväksyttävän ruumiin koon 
alue ja odotus sen täyttämisestä vaikuttaa kaikenkokoisten ihmisten ajat-
teluun ja toimintaan, ja lihavuuden stigma toimii siten yleisenä hallinnan 
keinona. Se ylläpitää kulttuurista normia ja ilmapiiriä, jossa henkilön 
sosiaalista hyväksyttävyyttä arvioidaan sillä, miten hän on menestynyt 
ruumiin kokoihanteen ylläpitämisessä. 

Vaikka lihavuuden stigma on haitallinen kaikille ja myös normatiivisen 
kokoisilla ihmisillä on epävarmuuden tunteita ja ongelmia ruumiin-
kuvansa suhteen, on kuitenkin tärkeä muistaa, että lihavuuden stigman 
seuraukset eivät ole samat kaiken kokoisille ihmisille. Koettu paine nor-
maalin painon tai normatiivisen koon ylläpitämiseen ei ole sama asia kuin 
painosta johtuva huono kohtelu tai syrjintä. Vaikka monet normatiivisen 
kokoiset ihmiset ovat tyytymättömiä vartaloihinsa ja kokevat painetta 
kontrolloida painoaan, he kuitenkin nauttivat ruumiinsa koon tuomista 
eduista. Tästä on käytetty termiä ”body privilege” 39, joka suomeksi 
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voisi olla ”kehoetuoikeus” Vaikka ihmisen suhde omaan ruumiiseen 
ja ruumiinkuvaan olisi mutkikas, normatiivisen kokoinen ruumis ei 
ole yleensä esimerkiksi sosiaalisen marginalisaation lähde, eikä se ole 
marginalisoinnin väline kuten selvästi lihavilla ihmisillä.40  

Aineiston perusteella näyttää myös siltä, että lääketieteellinen ymmärrys 
normaalista ruumiin koosta ja kulttuuriset käsitykset normatiivisesta ruu-
miin koosta, esimerkiksi ihmisten käsitykset omasta koostaan, ovat jossain 
määrin päällekkäisiä, mutta ne myös eroavat toisistaan. Vastanneiden 
perusteella nimenomaan lievä lihavuus tai ylipaino (BMI 25,00–29,99) 
on kategoria, jonka kohdalla lääketieteellinen ja kulttuurinen lihavuuden 
määrittely näyttää olevan eniten ristiriidassa. Vaikka painoindeksi 25 
on normaalipainon ja ylipainon välinen raja, todellisuudessa raja ei ole 
näin mekaanisesti havaittavissa. Lievän lihavuuden kategoriaan liittyvä 
monitulkintaisuus näkyi aineistossa. Yli neljännes (28,8 prosenttia) niistä 
vastanneista, joiden paino oli ylipainokategoriassa (BMI 25,00–29,99) 
piti itseään normaalipainoisina, kun taas 64,4 prosenttia näki itsensä 
ylipainoisina tai lihavina. Tämä vaihtelu on ymmärrettävää, sillä usein 
lääketieteellisen määritelmän mukaan lievästi lihava henkilö ei erotu 
kokonsa vuoksi joukosta eli on kulttuurisen ja sosiaalisen kokonormin 
mukainen. Koska ihmisten paino asettuu eri tavoin ja ihmisten lihasten 
koko ja muoto vaihtelevat, esimerkiksi BMI 26 tai edes 30 ei välttämättä 
merkitse ruumista tunnistettavasti lihavaksi ja siten epänormatiiviseksi. 
Lihaksikkaiden ja urheilullisten ihmisten paino ylittää usein painoindeksin 
mukaisen normaalipainon. Lievän lihavuuden tai ylipainon kategoria oli 
joillekin vastanneista selvästi epäolennainen heidän oman ruumiillisen 
kokemuksensa kannalta. Lääketieteellisessä tutkimuksessa41 myös tämän 
kategorian luotettavuus ennustaa sairauden riskiä tai kuolleisuutta on 
kyseenalaistettu. Ylipaino tai lievä lihavuus -kategoriassa olevien ja 
normaalipainoisten välillä ei ole havaittu eroa, ja joissain tutkimuksissa 
ylipaino-kategoria on osoittautunut terveimmäksi ryhmäksi.
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Kokemukset huonosta kohtelusta  
sitä yleisempiä mitä suurempi paino 

Aineiston perusteella painoon liittyvä huono kohtelu on hyvin tun-
nistettava kokemus.  ”Huono kohtelu” määriteltiin kyselyssä lyhyesti 
esimerkiksi huuteluksi, huomautteluksi ja kiusaamiseksi.  

Taulukko 7.2 Kokenut huonoa kohtelua painon perusteella, kaikki vastanneet (%).

Huono kohtelu Kaikki vastanneet

Ei koskaan 32,4 %

Joskus 57,8 %

Usein 9,8 %

Selvästi yli puolet eli 57,8 prosenttia vastanneista (mukana kaikki suku-
puolet ja kaikki painokategoriat) oli tullut joskus huonosti kohdelluksi 
painoon liittyvien syiden vuoksi. Lähes 10 prosenttia (9,8 prosenttia) koki 
huonoa kohtelua usein. Yhteensä siis lähes 70 prosenttia (67,6 prosenttia) 
kaikista vastanneista oli kohdannut painoon liittyvää huonoa kohtelua 
joskus tai usein. Tämä on huomattavan suuri luku. Kokemus painoon ja 
ulkomuotoon liittyvästä huonosta kohtelusta on hyvin yleinen kyselyyn 
vastanneiden joukossa.

Tämän kyselyaineiston perusteella ei voi tehdä tarkempaa sisällöl-
listä erottelua huonon kohtelun laadusta, mutta sen esiintyvyydestä eri 
painoluokissa on tietoa. Aineistosta käy ilmi, että kaikissa ryhmissä on 
koettu huonoa kohtelua, mutta sen kokemus ja toistuvuus ovat sidoksissa 
vastaajan kokoon. Mitä suurempi painoindeksi on normaaliluokkaan 
suhteutettuna, sitä enemmän ja useammin vastaajat ovat tulleet huonosti 
kohdelluksi vartalonsa koon perusteella. Huonon kohtelun kokemus on 
siis painottunut suurempiin painoindeksiluokkiin.
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Kuvio 7.1 Oletko mielestäsi tullut kohdelluksi huonosti (esim. huomauttelu,  
huutelu, kiusaaminen) vartalosi koon perusteella? 

Normaalipainoisten kokemaa painoon liittyvää huonoa kohtelua voivat 
selittää ainakin sukupuoli ja aiemmat kokemukset. On mahdollista, 
että osa normaalipainoisista naisvastaajista tulkitsi painoon liittyväksi 
huonoksi kohteluksi naisvartaloihin kohdistuvan yleisen arvioinnin, 
huomauttelun ja valvonnan. Sukupuolittunut vartaloiden ulkomuodon 
ja koon tarkkailu ovat tosiaan lihavuusfobian ja painostigman yleisiä 
(jopa normalisoituja) ilmaisuja, ja niitä voi pitää osana painon perusteella 
tapahtuvaa huonoa kohtelua. Toisaalta, koska ihmisen paino voi vaihdella 
merkittävästi elämän varrella, on myös mahdollista, että kyselyyn vas-
taamishetkellä normaalipainoiset vastaajat ovat olleet jossain elämänsä 
vaiheessa kooltaan suurempia. On siten mahdollista, että myös osalla nor-
maalipainoisista vastaajista on henkilökohtaista kokemusta lihavuuteen 
liittyvästä huonosta kohtelusta ja syrjinnästä. Kuvassa näkyy myös yksi 
alipainoa kuvastava luokka. Hyvin hoikkien normaalipainoisia enemmän 
kokema huono kohtelu viittaa siihen, että normaalikoosta poikkeaminen 
kumpaankin suuntaan kasvattaa kokemusta huonosta kohtelusta.
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Syrjintä yleisempää suurissa painoindeksiluokissa

Vastaajat tekivät eron huonon kohtelun ja syrjinnän kokemuksien välillä. 
Oli odotettua, että kokemus huonosta kohtelusta olisi yleisempää kuin 
suora syrjintä, sillä se viittaa lievempään haittaan ja vähemmän syste-
maattiseen toimintaan kuin syrjintä. Syrjintäkokemuksia oli aineistossa 
vähemmän kuin huonoa kohtelua. Verrattuna 67 prosenttiin vastaajista, 
jotka sanoivat kokeneensa huonoa kohtelua painonsa vuoksi, syrjintää 
painonsa vuoksi mielestään joskus tai usein kohdanneita oli 47,6 pro-
senttia kaikista vastaajista. Tämä on 20 prosenttiyksikköä vähemmän 
kuin huonoa kohtelua raportoineista.

Taulukko 7.3 Painoon liittyvä syrjintä, kaikki vastanneet (%).

Syrjintä Kaikki vastanneet

Ei koskaan 52,5 %

Joskus 40,0 %

Usein 7,6 %

Syrjintää kokeneista vastanneista 40 prosenttia sanoi, että olivat koke-
neet huonoa kohtelua joskus. Huomattavasti pienempi joukko vastaajia 
eli 7,6 prosenttia sanoi kokeneensa syrjintää usein. Hieman yli puolet 
vastaajista eli 52,5 prosenttia sanoi, että eivät olleet koskaan kokeneet 
syrjintää painonsa vuoksi. Aineiston perusteella syrjintäkokemusten 
yleisyydellä ja vartalon koolla on havaittavissa samankaltainen yhteys kuin 
edellä kuvattu yhteys huonon kohtelun ja vartalon koon välillä. Syrjinnän 
kokemus on yleisempi mitä korkeampi vastaajan painoindeksi on, eli 
syrjinnän kokemus on yleisempi suuremmissa painoindeksiluokissa. 

Havaittu 20 prosenttiyksikön ero ihmisten kokemuksissa huonosta 
kohtelusta ja syrjinnästä on kiinnostava. Tätä eroa voi selittää ja sitä voi 
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tulkinta monilla tavoin: ensinnäkin ihmiset saattavat varoa määrittämästä 
huonoa kohtelua syrjinnäksi, vaikka se täyttäisikin syrjinnän merkit. 
Tähän voi vaikuttaa yhtäältä tietoisuuden ja keskustelun vähäisyys pai-
noon liittyvästä syrjinnästä ja toisaalta taas tietoisuus siitä, että painoon 
liittyvää syrjintää ei ole juuri tunnustettu lainsäädännöllisesti. Voi olla, 
että syrjinnän käsite ja sen käyttö eivät ole muutoin tuttuja ja sen käyttöä 
siksi arastellaan tässä yhteydessä, tai että syrjintä yhdistetään systemaatti-
sempaan ja rakenteelliseen syrjintään, johon voisi mahdollisesti puuttua 
lailla. Todennäköisin syy on kuitenkin aineiston rakenne vastaajien 
painon suhteen. Kyselyyn vastanneistahan hieman yli 40 prosenttia oli 
normaalipainoisten luokassa. Syrjintäkokemus keskittyy suurempiin 
painoindeksiluokkiin, eli näyttää siltä, että lihavammat henkilöt ovat 
syrjinnälle enemmän alttiita kuin ne, joiden vartalo on kooltaan lähellä 
tai täysin normatiivinen. 

Kuvio 7.2 Oletko kokenut syrjintää vartalosi koon perusteella? 
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Painoindeksin ja painon suhde syrjintään on luonteeltaan samankal-
tainen kuin vartalon kokoon liittyvän huonon kohtelun ja painoindeksin 
välinen yhteys. Syrjintää koetaan kuitenkin keskimääräisesti vähemmän 
kuin huonoa kohtelua. Mitä suuremmaksi painoindeksi kasvaa nor-
maaliluokkaan suhteutettuna, sitä enemmän ja useammin vastaajat ovat 
kokeneet tulleensa syrjityiksi vartalonsa koon perusteella. Sekä huono 
kohtelu että syrjintä kokemuksena ovat yleisimpiä ja toistuvat useammin 
kooltaan suurimpien joukossa.  

Painosyrjintä on sukupuolittunutta

Kuten on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, painoon liittyvä normipaine 
on kohdistunut vahvemmin naisiin ja sekä laihduttaminen käytäntönä 
että laihdutuspuhe ovat selvästi naisille suunnattuja ja naisten omaksumia 
ilmiöitä.42 Ruumiin ulkonäkönormit, erityisesti ruumiin koko, ovat olleet 
naisille tiukemmat kuin miehille. Naisruumiiseen kiinnitetään enemmän 
huomiota kulttuurisesti ja sosiaalisesti, ja erityisesti naisia kannustetaan 
jatkuvaan kokonsa tarkkailuun ja kontrollointiin. Normatiivisen koon 
ylläpito on tärkeää, ja siinä epäonnistumisesta rangaistaan eri tavoin 
sosiaalisesti. 

Kokonormit ovat kytköksissä vallitsevaan sukupuolijärjestelmään siten, 
että nais- ja mies(ruumiisiin) kohdistetut ulkonäköodotukset heijastelevat 
vallitsevia sukupuolirooleja ja sukupuoliin kohdistuvia odotuksia.43 
Lihavuus on ollut pitkään naisille selvästi negatiivisemmin leimaava omi-
naisuus kuin miehille, ja heitä rangaistaan siitä esimerkiksi työelämässä 
enemmän kuin miehiä.44 Sukupuolittuneet odotukset vartalon koon suh-
teen ovat kiinnittyneet seksistisiin käsityksiin naisruumiista katsottavana, 
(hetero)seksualisoituna ja esineellistettynä. Miesten kohdalla vartalon 
suureen kokoon on liitetty myös positiivisia merkityksiä, esimerkiksi se 
on kansanperinteessä pitkään liitetty taloudelliseen valtaan.

Ruumiin kokoon liittyvä sosiaalinen paine on naisille hyvin tavallinen 
kokemus, ja tämä aineisto näyttäisi tukevan tätä havaintoa. Naiset näyt-
tävät kokevan painoon liittyvää huonoa kohtelua ja syrjintää useammin 
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kuin miehet. Tulokseen vaikuttanee osaltaan aineiston rakenne: vastaa-
jissa oli paljon nuorehkoja naisia. On myös todennäköistä, että kyselyyn 
on valikoitunut niitä, jotka ovat kokeneet huonoa kohtelua tai syrjintää.  
Yhteensä jopa 70 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista naisista oli 
kokenut huonoa kohtelua painonsa vuoksi joko joskus tai usein. Tämän 
aineiston valossa näyttää selvältä, miksi suurin osa kyselyn vastaajista 
oli naisia: vallitsevassa kulttuurisessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä naisten 
vartaloita valvotaan jatkuvasti ja heitä rangaistaan normatiivisen ruumiin 
koon rajojen ylittämisestä.

Ero sukupuolten välisissä painoon liittyvissä kokemuksissa on suuri 
erityisesti ryhmässä, joka ei ole kokenut huonoa kohtelua. Verrattuna 
naisten 30 prosenttiin, joka ei ollut koskaan kokenut huonoa kohtelua 
painonsa vuoksi, miehistä 44,9 prosenttia ei ollut koskaan tullut huonosti 
kohdelluksi painonsa tai kokonsa vuoksi. Miehissä hieman suurempi 
osuus eli 47 prosenttia oli tullut joskus huonosti kohdelluksi ja vähemmän 
kuin 10 prosenttia usein. 

Kuvio 7.3 Oletko tullut mielestäsi kohdelluksi huonosti (esim. huomauttelu,  
huutelu, kiusaaminen) vartalosi koon perusteella? Sukupuolen mukaan (%).
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Sukupuolittuneisuus on selvästi havaittavissa myös syrjinnässä. Naisista 
lähes puolet (49,8 prosenttia) ei ollut kokenut syrjintää, kun miesten 
kohdalla prosentti oli 66,1. Naisista 42,3 prosenttia oli kokenut syrjintää 
joskus, miehistä vastaavasti 28 prosenttia. Usein syrjintää kokeneiden 
osuus on miesten ja naisten kohdalla lähempänä toisiaan: naisista 7,9 oli 
kokenut syrjintää usein, kun vastaava osuus miehillä oli 5,9 prosenttia.

Kuvio 7.4 Oletko kokenut syrjintää vartalosi koon perusteella?  
Sukupuolen mukaan (%).

Naisruumiin kontrolli ja säätely ovat yhteydessä naisten toimijuuden 
ja sosiaalisen liikkumatilan säätelyyn. Yllä esiteltyjen huonoa kohtelua 
ja syrjintää koskevien kysymysten lisäksi kysyttiin huonon kohtelun 
pelon vaikutuksista. Useammat naiset kuin miehet sanoivat, että huonon 
kohtelun pelko on estänyt heitä tekemästä asioita. Noin 65 prosenttia nais-
puolisista vastaajista oli tuntenut näin usein tai joskus. Miesten kohdalla 
osuus oli tätä pienempi, mutta sekin suuri eli 47 prosenttia.

Näyttää ilmeiseltä, että naisten kohdalla painosyrjintä yhdistyy suku-
puolten epätasa-arvoon yhteiskunnassa. Sukupuoli ja lihavuus risteävät 
sosiaalisina hierarkioina, ja ne ovat intersektionaalisessa eli risteävässä 
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suhteessa toisiinsa. Painoon liittyvä syrjintä on seksismin osa-alue, ja 
seksismi on osa painosyrjintää. Huomion kiinnittäminen vain sukupuolen 
ja lihavuuden intersektionaalisuuteen ei kuitenkaan usein riitä, sillä 
lihavuus ilmiönä on yhteydessä myös muihin yhteiskunnallisiin valta-
järjestyksiin kuten luokkaan, kyvykkyyteen ja ihonväriin tai etnisyyteen. 
Näillä on kaikilla todettu olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia lihavuuden 
kanssa. Epänormatiivinen ruumiin koko kumuloi ja vahvistaa seksismin, 
rasismin ja esimerkiksi vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän 
vaikutuksia.45 Näistä lihavuuden kanssa risteävistä tekijöistä ei ollut 
mahdollista saada systemaattista tietoa tässä artikkelissa käsitellyn kysely-
aineiston perusteella, mutta avovastauksissa nämä tekijät tulivat esiin. 
Jatkotutkimuksissa on siis mahdollista paneutua myös näihin tekijöihin 
perusteellisemmin.

Päätelmät ja suositukset: 
Painosyrjintä on tunnistettava lainsäädännössä

Olen tässä artikkelissa tarkastellut painosyrjintää, sen perusteita, koke-
muksen yleisyyttä ja sukupuolittuneisuutta empiirisen aineiston valossa. 
Aineiston monitahoisempi analyysi ei ole mahdollista tämän artik-
kelin puitteissa, mutta aineiston analyysi jatkuu tulevissa julkaisuissani. 
Vaikka analyysi on siis vielä vaillinainen, voidaan todeta, että painoon 
liittyvät huonon kohtelun ja syrjinnän kokemukset ovat tavallisia. Ne 
ovat sukupuolittuneita ilmiöitä, ja niillä on rajoittava vaikutus ihmisten 
toimijuuteen.  

On perusteltua sanoa, että yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta painoon liittyvää syrjintää ei ole vielä tunnistettu kovin 
hyvin. Vaikka painosyrjintää käsittelevän tutkimuksen volyymi on 
lisääntynyt kansainvälisesti viime vuosikymmenen aikana, on selvää, 
että tutkimusta tarvitaan lisää. Tarvitaan lisää tutkimusta painon ja liha-
vuuden sosiaalisista vaikutuksista. Jotta ymmärtäisimme painosyrjintää 
paremmin, huomiota tulee kiinnittää lihavien ihmisten käsityksiin ja 
kokemuksiin lihavuudesta. 
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Suurin osa lihavuutta käsittelevästä tutkimuksesta lähestyy lihavuutta 
lääketieteellisestä näkökulmasta. Lihavuuden sosiaalinen rakentuminen 
ja sen seuraukset ovat alitutkittuja ja -tunnistettuja. Painosyrjinnästä 
tarvitaan lisää tietoa, jotta voidaan tehdä myös mahdollisia toimenpide-
ehdotuksia. On rohkaisevaa, että sellaiset keskeiset terveyspolitiikkaa 
linjaavat ja tutkivat laitokset kuten WHO (2017) tai amerikkalainen 
lihavuustutkimukseen erikoistuva Rudd Center (2017) ovat kiinnittäneet 
huomiota painosyrjinnän negatiivisiin vaikutuksiin. Tiedämme kuitenkin 
edelleen varsin vähän syrjinnästä monilla elämän keskeisillä alueilla 
kuten työelämässä, terveydenhoidossa tai ihmissuhteissa. Myöskään 
niiden ammattiryhmien, jotka erityisesti kohtaavat lihavia ihmisiä, kuten 
terveydenhoitoalan eri ammattiryhmien asenteita ei ole juuri tutkittu. 
Suomalaisessa kontekstissa tämä tutkimus puuttuu vielä kokonaan. 

Painosyrjintään puuttuminen edellyttää sen tunnistamista, tuomitse-
mista ja tuomista yhdenvertaisuuslainsäädäntöön. Ensimmäinen askel 
lienee tiedon ja tietoisuuden lisääminen painosyrjinnästä ilmiönä. Tällä 
hetkellä yleinen tietoisuus painosyrjinnästä on vielä rajoittunut: siitä 
keskustellaan varsin vähän, ja se on käytännössä laillista lähes kaik-
kialla. Painosyrjinnän kieltäminen on tuotu osaksi lainsäädäntöä vain 
muutamissa paikoissa. Se on kielletty yhdenvertaisuuslainsäädännöllä 
muutamissa Pohjois-Amerikan kaupungeissa, kuten San Franciscossa, 
ja osavaltioissa, kuten Minnesotassa.46 Reykjavikissa Islannissa paino 
on sisällytetty ihmisoikeuslinjauksiin suojatuksi luokaksi vuonna 2016. 
Kun painosyrjinnän ominaislaatua ja vertautumista muuhun syrjintään 
on pohdittu, se on useimmin yhdistetty vammaisuuden perusteella syrji-
miseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lihavuuteen liittyviä syrjintätapauksia 
on käsitelty nimenomaan vammaislainsäädännön eli ADA:n (Americans 
with Disabilities Act) puitteissa.47 Euroopan unionin tuomioistuimessa 
työsyrjintää käsittelevän ennakkotapauksen yhteydessä vuonna 2015 
pohdittiin myös, että lihavuuden perusteella syrjiminen rinnastettaisiin 
vammaisten syrjintään . Tämä on joiltain osin mielekästä, sillä sekä liha-
vien ihmisten että vammaisten syrjintään liittyy esteettömyyskysymyksiä. 
Painosyrjinnän laajempi tai systemaattinen rinnastaminen vammaisuuden 
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perusteella tapahtuvaan syrjintään vaatisi kuitenkin yksityiskohtaista 
selvitystyötä ja perusteiden tarkentamista.  

Muutamien tehtyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että lain-
säädännön tuomalle suojalle lihavuussyrjintää vastaan löytyisi tukea, 
mikäli sitä lähdettäisiin ajamaan. Näin on erityisesti työelämään liit-
tyvissä kysymyksissä.48 On siis todennäköistä, että ruumiin koosta 
ja painosta keskustellaan tulevaisuudessa laajemmin ja siitä voi tulla 
yleisemminkin syrjimättömyyslainsäädännöllä suojeltu ominaisuus. 
Lainsäädännöllä voidaan selventää lihavien ihmisten asemaa esimerkiksi 
työelämässä. Se ei kuitenkaan poista lihavuuden stigmaa ja lihavuuteen 
liittyviä ennakkoluuloja yhteiskunnassa, vaan niiden hälventämiseksi 
tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua kehojen moninaisuudesta 
ja yhdenvertaisuudesta sekä lihavuuteen ja lihaviin ihmisiin kohdistuvien 
ennakkoluulojen tunnistamista, käsittelyä ja purkamista.
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