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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ylipainoisuus on merkittävä kansantauti niin Suomessa kuin monissa muissakin länsimaissa. Työelämässä ylipainoisuus on ongelma siksi, että se
lisää sairauslomien määrää ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä. Myös itse työelämä aiheuttaa ongelmia: väsynyt ja stressaantunut ihminen ei
ehdi eikä jaksa kiinnittää elintapoihinsa riittävästi huomiota. Sen seurauksena paino hiipii ylöspäin, ihminen on entistä väsyneempi ja työkykyä
heikentävä kierre on valmis. Tutkimuksessa tarkasteltiinkin koetun työstressin yhteyttä ylipainoisuuteen. Lisäksi tutkittiin työyhteisön tarjoaman
sosiaalisen tuen yhteyttä ylipainoisuuteen, mikä on aikaisemmissa tutkimuksissa jäänyt vähemmälle huomiolle. Lähtökohtana oli hypoteesi siitä,
että korkea stressitaso ja alhainen sosiaalinen tuki työyhteisössä ovat yhteydessä ylipainoisuuteen.
Tutkimuksen aineistona käytettiin Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2003 -haastatteluaineistoa, joka on osa kolmen vuoden välein
tehtävää työikäisen väestön (15-64 -vuotiaat) puhelinhaastattelututkimusta. Otokseen kuuluneista haastateltiin 67 prosenttia eli 3331 henkilöä.
Haastatelluista työllisiä oli noin kaksi kolmasosaa. Tätä tutkimusta varten aineisto rajattiin siten, että tutkittiin vain vastaushetkellä työelämässä
olevia sekä sellaisia, joiden työpaikalla työskentelee vähintään viisi henkilöä. Rajausten jälkeen tutkimusaineistossa oli 1791 havaintoa.
Analyysimenetelmänä käytettiin ensin ristiintaulukointia, jolloin ylipainoisuuden mittarina käytettävää selitettävää muuttujaa, painoindeksiä,
tarkasteltiin neliluokkaisena muuttujana. Selittävinä muuttujina oli viisi summamuuttujaa ja kaksi kyselylomakkeen muuttujaa, jotka kuvasivat
niin koetun työstressin kuin työyhteisön sosiaalisen tuen ulottuvuuksia. Jatkoanalyysissa menetelmänä käytettiin logistista regressioanalyysia,
jolloin koetun työstressin ja työyhteisön sosiaalisen tuen yhteyttä ylipainoisuuteen tarkasteltiin vakioimalla neljä taustamuuttujaa.
Ristiintaulukoinnin perusteella havaittiin, että yhteydet olivat hyvin erilaisia miehillä ja naisilla. Jatkoanalyysit tehtiinkin erikseen molemmille
sukupuolille.
Miehillä ei havaittu yhteyksiä yhdenkään selittävän muuttujan ja ylipainoisuuden välillä. Naisilla yhteyksiä ilmeni varsinkin yleistä stressiä ja
kiusaamisen kokemista kuvaavien muuttujien suhteen. Paljon stressiä kokevilla naisilla ylipainoisuuden vedonlyöntisuhde oli noin
kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka kokivat vain vähän stressiä. Myös työyhteisössään kiusaamista kokeneilla ylipainoisuuden
vedonlyöntisuhde oli noin kaksinkertainen verrattuna sellaisiin vastaajiin, jotka eivät olleet kokeneet kiusaamista. Kun muuttujien yhteyksiä
tarkasteltiin samanaikaisesti, ilmeni, että paljon stressiä aiheuttava työ lisää naisilla ylipainoisuuden yleisyyttä osittain siksi, että tällaisissa
tapauksissa työyhteisön sosiaalinen tuki on usein alhaista. Vaikkei työstressin ja työyhteisön sosiaalisen tuen kokemisessa juurikaan ollut eroa
sukupuolten välillä, vain naisilla ongelmat näyttivät heijastuvan jonkin verran elintapoihin ja sitä kautta painoon. Tässä suhteessa
tutkimushypoteesi sai tukea.
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