
	  

NIUKKAENERGISEN	  RUOKAVALION	  
LAIHDUTUSTULOKSIA	  ENNUSTAVIA	  TEKIJÖITÄ	  
HENKILÖILLÄ,	  JOILLA	  ON	  KOHONNUT	  TYYPIN	  II	  

DIABETESRISKI	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Linda	  Ekholm	  (014145582)	  
Maisterintutkielma	  
Ravitsemustiede	  
Maatalous-‐	  metsätieteellinen	  
tiedekunta	  
Helsingin	  yliopisto	  
Heinäkuu	  2018	  
Ohjaajat:	  Mikael	  Fogelholm	  ja	  
Elli	  Jalo	  



	   2	  

1 Tiivistelmä	  
Tekijä/Författare – Author 

Linda Ekholm 

  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 

Niukkaenergisen ruokavalion laihdutustuloksia ennustavia tekijöitä henkilöillä, joilla on kohonnut tyypin 2 diabetesriski 

  

Oppiaine /Läroämne – Subject 

Ravitsemustiede 

 

Työn laji/Arbetets art – Level 

 Maisterintutkielma 

  

Aika/Datum – Month and year 

 07/2018 

  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 

57 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 

Johdanto: Ylipainosta ja lihavuudesta on tullut merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma aiheuttaen vuosittain miljoonien ihmisten sairastumisen ja 

kuoleman.Tietoa on paljon ylipainon ehkäisystä ja laihduttamisesta, mutta ylipainon torjuminen ja siitä eroon pääseminen on käytännössä osoittautunut hyvin 

haasteelliseksi. Tietämys yksilöiden välisistä laihdutuksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on edelleen epätäydellistä. Psykologisten tekijöiden kuten stressin 

ja syömisen hallintaan liittyvien syömiskäyttäytymispiirteiden yhteydestä painoon tiedetään jonkin verran, mutta niiden yhteys laihdutuksen onnistumiseen on 

jokseenkin epäselvää. 

Tavoitteet: Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää koetun stressin ja psykologisten syömiskäyttäytymispiirteiden (tietoinen syömisen rajoittaminen, 

kontrolloimaton syöminen ja alttius nälän tunteelle) yhteys kahdeksan viikkoa kestävän niukkaenergisen ruokavalion laihdutustuloksiin henkilöillä, joilla on 

kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Toissijaisena tarkastelun kohteena oli laihdutusjaksoa edeltävän ruokavalion ravitsemuksellisen laadun, sekä iän, 

sukupuolen, kehonkoostumuksen ja BMI:n yhteys laihdutustuloksiin. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus perustui kansainvälisen PREVIEW-tutkimuksen suomalaiseen aineistoon ja sen kahdeksan viikkoa kestäneeseen 

niukkaenergiseen laihdutusjaksoon. Tutkittavina oli 260 henkilöä, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavien koettua stressiä mitattiin 

PSS- ja psykologisia syömiskäyttäytymispiirteitä TFEQ-kyselylomakkeella. Laihdutusta edeltävän ruokavalion ravitsemuksellista laatua arvioitiin neljän päivän 

ruokapäiväkirjojen perusteella (n=79). Ruokapäiväkirjat tallennettiin AivoDiet-tallennusohjelmalla (Aivo Finland Oy, Turku, Suomi). Aineisto analysoitiin SPSS-

tilastonhallintaohjelmalla (IBM SPSS Statistics 24). Riippumattomien ryhmien t-testiä käytettiin tarkastellessa kahden ryhmän välisiä tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Yksisuuntaista varianssianalyysiä käytettiin tarkastellessa BMI-luokkien välisiä tilastollisia eroja. Tarkastellessa samanaikaisesti useampia luokiteltuja 

muuttujia käytettiin monisuuntaista varianssianalyysiä. Laihdutusta edeltävän ruokavalion ravitsemuksellista laatua tarkasteltiin energiavakioidulla 

residuaalimenetelmällä. Muuttujien yhteyttä laihdutustuloksiin tarkasteltiin Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimilla.  

Tulokset: Syömisen tietoisella rajoittamisella oli käänteinen yhteys laihdutettuun painoon (p<0,001). Lähtötilanteen BMI ja vyötärönympärys olivat positiivisesti 

yhteydessä laihdutettuun painoon (p<0,001). Iällä oli käänteinen yhteys laihdutettuun painoon (p=0,047) ja rasvaprosentilla oli käänteinen yhteys 

laihdutusprosenttiin (p<0,001). Muilla psykologisilla tai fysilogisilla tekijöillä ei havaittu yhteyttä laihdutustuloksiin. 

Laihdutusjaksoa edeltävällä ravintoaineiden saannilla ei ollut yhteyttä laihdutettuun painoon tai laihdutusprosenttiin. Laihdutusjaksoa edeltävällä energian saannilla 

oli positiivinen yhteys laihdutettuun painoon (p=0,003).  

Johtopäätökset: Niukkaenergisen ruokavalion laihdutustulosten isoa vaihtelua ei ole mahdollista selittää tämän maisterintutkielman tuloksilla. Niukkaenergisen 

ruokavalion käytännön toteuttamisen eroavuudet tutkittavien kesken ovat saattaneet vaikuttaa olennaisestikin tuloksiin. Henkilökohtaiset biologiset tekijät kuten erot 

perimässä ja suolistomikrobistossa ovat voineet vaikuttaa laihdutustulosten vaihteluun. Jotta olisi mahdollista tehdä selkeämpiä johtopäätöksiä koetun stressin ja 

psykologisten syömiskäyttäytymispiirteiden, fysiologisten tekijöiden sekä laihdutusjaksoa edeltävän ravintoaineiden saannin yhteyksistä niukkaenergisen 

ruokavalion aikaiseen laihdutuksen onnistumiseen, tarvitaan aiheesta enemmän tutkimuksia, ja myös sellaisia, joissa tutkitaan lähtötilanteessa terveitä henkilöitä. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

Niukkanenerginen ruokavalio, ylipaino, lihavuus, laihdutus, stressi, syömisen hallinta, tietoinen syömisen rajoittaminen, kontrolloimaton syöminen, alttius nälän 

tunteelle 

  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Helsingin yliopiston E-thesis -palvelu 

  



	   3	  

	  
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty 

 Faculty of Agriculture and Forestry 

  

Laitos/Institution– Department 

Department of Food and Environmental Sciences 
 

Tekijä/Författare – Author 

Linda Ekholm 

  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 

Predictive factors of successful weight loss during a low calorie diet among people with an elevated type II diabetes risk 

  

Oppiaine /Läroämne – Subject 

Nutrition Science 

 

Työn laji/Arbetets art – Level 

 Master’s thesis 

  

Aika/Datum – Month and year 

 07/2018 

  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 

57 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 

Background: Overweight and obesity are major global health concerns causing millions of annual deaths worldwide. Although there is much knowledge of 

preventing overweight and losing weight, these are proven to be extremely challenging in practice. The knowledge of differences in weight loss success between 

individuals is still incomplete. The association between psychological factors such as stress and eating behaviour aspects and weight is quite well known but the 

association between these psychological factors and successful weight loss is somewhat incomplete.  

Aim: The primary aim of this study was to examine the association between stress and psychological eating behaviour aspects (cognitive restraint, disinhibition and 

hunger) and weight loss results during an eight week low calorie diet among persons with an elevated type 2 diabetes risk. The secondary aim was to examine the 

association between the quality of food intake prior to weight loss, age, gender, body composition and BMI and weight loss results. 

Methods: This study was based on the internationsl PREVIEW study’s Finnish material and the PREVIEW study’s eight week low calorie diet phase. The 

participants (n=260) had an elevated type 2 diabetes risk. Perceived stress was assessed with the PSS and psychological eating behaviour with the TFEQ 

questionnaires. The quality of nutrient intake was assessed using four days food diaries (n=79). The nutrient intake was assessed with the Aivo Diet recording 

program (Aivo Finland Oy, Turku, Finland). Statistical analyses were performed with the IBM SPSS Statistics 24 program. The independent samples t-test was used 

analysing statistically significant differences between two groups. One-way analysis of variance was used examining differences between BMI classes. When 

examining several classified factors together two-way analysis of variance was used. Nutrient intakes prior to weight loss were assessed with the energy adjusted 

residual method. The association between variables and weight loss results were examined with Pearson and Spearman correlation coefficients. 

Results: Cognitive restraint was negatively associated with lost weight (p<0,001). Baseline BMI and waist circumference was positively associated with lost weight 

(p<0,001). Age was negatively associated with lost weight (p=0,047) and fat percentage was negatively associated with weight loss percentage (p<0,001). There 

were no association between the other psychological or physiological factors and weight loss.  

Nutrient intake prior to weight loss was not associated with lost weight or weight loss percentage. Energy intake prior to weight loss was positively associated with 

lost weight (p=0,003). 

Conclusions: The results of this study do not explain the great variation in lost weight during the eight week low calorie diet. Individual differences in realisation of 

the diet may be a fundamental explanation to the variation. Differences in personal biological factors such as genetics and gut microbiota might also explain the 

variations. In order to make more distinct conclusions concerning the association between stress and psychological eating behaviours, physiological factors and 

nutrient intake prior to weight loss and weight loss during low calorie diets requires more research. 

 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

Low calorie diet, overweight, obesity, weight loss, stress, eating behaviour, cognitive restraint, disinhibition, hunger 

 

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

University of Helsinki E-thesis resources 
  



	   4	  

Sisällysluettelo	  

1	   Tiivistelmä	  ...................................................................................................................................	  2	  

2	   Johdanto	  .....................................................................................................................................	  6	  

3	   Ylipaino	  ja	  lihavuus	  .....................................................................................................................	  7	  

3.1	   Määritelmä	  ja	  luokitus	  ........................................................................................................	  7	  

3.2	   Ylipainon	  yhteys	  sairastuvuuteen	  ja	  kuolleisuuteen	  ...........................................................	  8	  

4	   Laihdutus	  ....................................................................................................................................	  9	  

4.1	   Erilaisia	  laihdutusmenetelmiä	  ............................................................................................	  9	  

4.2	   Erittäin	  niukkaenerginen	  ruokavalio	  .................................................................................	  11	  

4.3	   Laihtumisen	  hyödyt	  ..........................................................................................................	  12	  

4.4	   Laihdutuksen	  onnistumiseen	  vaikuttavia	  tekijöitä	  ...........................................................	  13	  

4.4.1	   Stressi	  ...........................................................................................................................	  15	  

4.4.2	   Psykologiset	  syömiskäyttäytymispiirteet	  ......................................................................	  18	  

4.4.3	   Sukupuoli,	  ikä,	  BMI	  ja	  kehonkoostumus	  .......................................................................	  22	  

4.4.4	   Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ruokavalio	  ............................................................................	  24	  

5	   Tutkimuksen	  tavoite	  ja	  tutkimuskysymykset	  ............................................................................	  24	  

6	   Aineisto	  ja	  menetelmät	  ............................................................................................................	  25	  

6.1	   Aineisto	  .............................................................................................................................	  25	  

6.2	   Menetelmät	  ......................................................................................................................	  27	  

6.2.1	   Tutkittavat	  ....................................................................................................................	  27	  

6.2.2	   Intervention	  toteuttaminen	  ..........................................................................................	  28	  

6.2.3	   Aineiston	  hankinta	  ........................................................................................................	  29	  

6.2.4	   Aineiston	  analysointi	  ....................................................................................................	  30	  

6.3	   Tilastolliset	  analyysit	  .........................................................................................................	  31	  

7	   Eettiset	  kysymykset	  ..................................................................................................................	  31	  

8	   Tulokset	  ....................................................................................................................................	  32	  

8.1	   Kuvailevat	  tulokset	  ...........................................................................................................	  32	  

8.1.1	   Psykologiset	  tekijät	  .......................................................................................................	  33	  

8.1.2	   Fysiologiset	  tekijät	  ........................................................................................................	  33	  

8.1.3	   Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ravintoaineiden	  saanti	  .........................................................	  34	  

8.2	   Laihdutustulokset	  .............................................................................................................	  35	  



	   5	  

8.3	   Psykologisten	  ja	  fysiologisten	  tekijöiden	  sekä	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ravintoaineiden	  

saannin	  yhteys	  laihdutustuloksiin	  ................................................................................................	  37	  

9	   Pohdinta	  ...................................................................................................................................	  38	  

9.1	   Psykologiset	  tekijät	  ja	  laihdutuksen	  onnistuminen	  ..........................................................	  38	  

9.2	   Fysiologiset	  tekijät	  ja	  laihdutuksen	  onnistuminen	  ...........................................................	  40	  

9.3	   Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ravintoaineiden	  saanti	  ja	  laihdutuksen	  onnistuminen	  ............	  41	  

9.4	   Tutkimuksen	  rajoitukset	  ja	  vahvuudet	  .............................................................................	  42	  

10	   Johtopäätökset	  .........................................................................................................................	  43	  

11	   Lähteet	  ......................................................................................................................................	  45	  

12	   Liitteet	  ......................................................................................................................................	  57	  

	  



	   6	  

2 Johdanto	  

Ylipainosta	  ja	  lihavuudesta	  on	  tullut	  merkittävä	  maailmanlaajuinen	  terveysongelma	  aiheuttaen	  

vuosittain	  miljoonien	  ihmisten	  sairastumisen	  ja	  kuoleman	  (1).	  Terveysongelmien	  ja	  sairastumisien	  

myötä	  ylipaino	  aiheuttaa	  toiminta-‐	  ja	  työkyvyn	  heikkenemistä,	  sosiaalisia	  ongelmia,	  

syrjäytyneisyyttä	  sekä	  psyykkisiä	  häiriöitä	  kuten	  ahdistuneisuutta	  ja	  masennusta	  (2),	  (3).	  Lisäksi	  

ylipaino	  ja	  lihavuus	  kuormittavat	  terveydenhuoltojärjestelmää	  ja	  aiheuttavat	  merkittäviä	  

taloudellisia	  seuraamuksia.	  Suorat	  seuraamukset	  välittyvät	  terveydenhuoltokustannusten	  kautta	  

ja	  epäsuorat	  muun	  muassa	  tuottavuuden	  laskun	  kautta	  (4),	  (5).	  

	  

Ylipainoa	  ja	  lihavuutta	  esiintyy	  maailmanlaajuisesti	  niin	  kehittyvissä	  kuin	  kehittyneissäkin	  maissa.	  

Tämä	  ylipainon	  ja	  lihavuuden	  yleistyminen	  ja	  levinneisyys	  sekä	  niistä	  aiheutuvat	  valtavat	  niin	  

terveydelliset	  kuin	  taloudellisetkin	  seuraamukset	  tulevat	  hyvin	  todennäköisesti	  koskemaan	  kaikkia	  

kansakuntia	  jo	  lähitulevaisuudessa	  (5).	  Keinoja	  tämän	  kehityksen	  hidastamiseksi	  ja	  pysäyttämiseksi	  

on	  täten	  löydettävä.	  	  

	  

Ruokavalion	  ja	  liikunnan	  yhteydestä	  painoon	  on	  suhteellisen	  paljon	  tutkimustietoa.	  Tiedetään,	  

että	  ihminen	  lihoo,	  mikäli	  energian	  saanti	  suhteutettuna	  energian	  kulutukseen	  on	  liian	  suurta	  (6).	  

Vaikka	  tietoa	  on	  paljon	  ylipainon	  ehkäisystä	  ja	  laihduttamisesta,	  ylipainon	  torjuminen	  ja	  siitä	  

eroon	  pääseminen	  on	  käytännössä	  osoittautunut	  hyvin	  haasteelliseksi	  (7).	  Tästä	  syystä	  on	  saatava	  

lisää	  tietoa	  siitä,	  mitkä	  tekijät	  vaikuttavat	  laihdutuksen	  onnistumiseen.	  Parempi	  ymmärrys	  

laihdutusta	  edistävistä	  tekijöistä	  voisi	  auttaa	  kehittämään	  tehokkaampia	  laihdutusmenetelmiä,	  

suuntaamaan	  terveydenhuollon	  resursseja	  paremmin	  ja	  siten	  myös	  vähentämään	  ylipainon	  ja	  

lihavuuden	  aiheuttamia	  sairastumisia	  ja	  kuolemia	  sekä	  taloudellista	  taakkaa.	  

	  

Tietämys	  yksilöiden	  välisistä	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  vaikuttavista	  tekijöistä	  on	  edelleen	  

epätäydellistä	  (8).	  Psykologisten	  tekijöiden	  kuten	  stressin	  on	  havaittu	  olevan	  yhteydessä	  

syömiseen	  (9),	  mutta	  stressin	  yhteydestä	  laihdutustuloksiin	  on	  olemassa	  vähemmän	  selvää	  

tutkimustietoa	  (10).	  Syömisen	  hallintaan	  liittyvien	  psykologisten	  syömiskäyttäytymispiirteiden	  

yhteydestä	  painoon	  tiedetään	  jonkin	  verran,	  mutta	  niiden	  yhteys	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  on	  

niin	  ikään	  jokseenkin	  epäselvää.	  Tästä	  syystä	  tarkastelen	  tässä	  maisterintutkielmassa	  ensisijaisesti	  

stressin	  ja	  syömisen	  hallintaan	  liittyvien	  psykologisten	  syömiskäyttäytymispiirteiden	  yhteyttä	  
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laihdutuksen	  onnistumiseen	  kahdeksan	  viikkoa	  kestävän	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikana.	  

Lisäksi	  tarkastelen	  sukupuolen,	  iän,	  painoindeksin,	  kehonkoostumuksen	  sekä	  laihdutusta	  

edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  laadun	  yhteyttä	  laihdutuksen	  onnistumiseen.	  

Maisterintutkielman	  aineisto	  koostuu	  lähtötilanteessa	  ylipainoisista	  ja	  lihavista	  henkilöistä,	  joilla	  

on	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  	  

3 Ylipaino	  ja	  lihavuus	  

3.1 Määritelmä	  ja	  luokitus	  

Suomalaisissa	  käypä	  hoito	  -‐suosituksissa	  lihavuus	  määritellään	  rasvakudoksen	  ylimääräisenä	  

kertymänä	  ja	  se	  voidaan	  luokitella	  sekä	  painoindeksin	  että	  vyötärönympärysmitan	  mukaan.	  Kehon	  

painoindeksi	  (engl.	  body	  mass	  index,	  BMI)	  lasketaan	  jakamalla	  paino	  pituuden	  neliöllä	  (kg/m2).	  

BMI	  ≥25	  kg/m2	  tarkoittaa	  ylipainoa	  ja	  ≥30	  kg/m2	  lihavuutta.	  Lihavuus	  luokitellaan	  edelleen	  

vaikeaksi	  BMI:n	  ollessa	  35,0-‐39,9	  kg/m2	  ja	  sairaalloiseksi	  sen	  ollessa	  ≥40	  kg/m2(11).	  Maailman	  

terveysjärjestön	  WHO:n	  määritelmä	  ylipainosta	  ja	  lihavuudesta	  on	  lähes	  identtinen	  (12).	  Tässä	  

maisterintutkielmassa	  käytetään	  suomalaisten	  käypä	  hoito	  -‐suositusten	  mukaisia	  ylipaino-‐	  ja	  

lihavuusmääritelmiä.	  	  

	  

BMI:tä	  pidetään	  käyttökelpoisena	  mittarina	  suhteelliselle	  painolle.	  Se	  ei	  tosin	  erota	  

nesteturvotuksesta	  tai	  suuresta	  lihasmassasta	  johtuvaa	  painoa	  rasvakudoksen	  aiheuttamasta	  

ylipainosta	  (11).	  BMI	  ei	  täten	  yksiselitteisesti	  anna	  todellista	  kuvaa	  yksittäisen	  henkilön	  

rasvakudoksen	  määrästä	  eikä	  siten	  myöskään	  lihavuudesta	  (13).	  BMI	  on	  kuitenkin	  yleisesti	  ottaen	  

tehokkain	  yksinkertainen	  mittari	  aikuisiän	  ylipainolle	  ja	  lihavuudelle	  (12).	  	  

Suurentunut	  vyötärön	  ympärysmitta	  antaa	  viitteitä	  vatsaonteloon	  ja	  sisäelimiin	  kertyneestä	  

liiallisesta	  rasvakudoksesta.	  Vyötärön	  ympärysmitasta	  on	  erityisesti	  hyötyä	  ylipainon	  

määrittämisessä	  kun	  BMI	  on	  alle	  30	  kg/m2	  (11).	  Kansainvälisesti	  vyötärölihavuuden	  raja-‐arvoina	  

pidetään	  naisilla	  88	  cm	  ja	  miehillä	  102	  cm	  (14).	  Vyötärön	  ympärysmitta	  antaa	  hyvän	  viitteen	  kehon	  

rasvan	  jakautumisesta	  –	  asia	  jota	  BMI	  ei	  kerro.	  Se	  ei	  kuitenkaan	  yksinomaan	  aina	  anna	  

totuudenmukaista	  kuvaa	  henkilön	  ylipainosta	  tai	  lihavuusasteesta.	  Vyötärön	  ympärysmitta	  toimii	  

kuitenkin	  hyvin	  BMI:n	  täydentäjänä	  antaen	  arvokasta	  tietoa	  henkilön	  kohonneesta	  

sairastumisriskistä	  (15).	  
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Yli	  puolet	  suomalaisista	  aikuisista	  ovat	  vähintään	  ylipainoisia	  ja	  joka	  viides	  lihava.	  Verrattuna	  

muihin	  eurooppalaisiin	  suomalaisten	  lihavuus	  on	  keskitasoa	  hieman	  yleisempää	  (16).	  Ylipainoisten	  

ja	  lihavien	  aikuisten	  määrä	  maailmassa	  on	  kaksinkertaistunut	  sitten	  1980-‐luvun.	  Vuonna	  2014	  

maailmassa	  oli	  yli	  1,9	  miljardia	  ylipainoista	  aikuista,	  joista	  noin	  600	  miljoonaa	  voitiin	  luokitella	  

lihavaksi	  (miehiä	  11	  %	  ja	  naisia	  15	  %)	  (17).  

3.2 Ylipainon	  yhteys	  sairastuvuuteen	  ja	  kuolleisuuteen	  

Korkean	  tulotason	  maissa	  ylipaino	  on	  jo	  ohittanut	  tupakoinnin	  sairastuvuutta	  lisäävänä	  tekijänä	  

(18).	  Ylipaino	  ja	  lihavuus	  liitetään	  muun	  muassa	  useisiin	  kroonisiin	  sairauksiin	  kuten	  tyypin	  2	  

diabetekseen,	  sydän-‐	  ja	  verisuonitauteihin	  sekä	  joihinkin	  syöpiin	  (18),	  (19).	  Ylipainon	  ja	  lihavuuden	  

on	  myös	  osoitettu	  olevan	  yhteydessä	  esimerkiksi	  uniapneaan,	  sappirakon	  sairauksiin	  ja	  

nivelrikkoon	  (20),	  (21).	  Lihavuus	  yhdistetään	  myös	  lukuisiin	  metabolisiin	  häiriöihin	  kuten	  

kohonneeseen	  verenpaineeseen	  sekä	  lipidien	  ja	  glukoosin	  suurentuneeseen	  pitoisuuteen	  veressä	  

(hyperlipidemia	  ja	  hyperglykemia).	  Todennäköisyys	  insuliinin	  heikentyneelle	  vaikutukselle	  

(insuliiniresistenssi)	  kasvaa	  mitä	  enemmän	  ylipainoa	  henkilöllä	  on.	  Insuliiniresistenssin	  myötä	  riski	  

esimerkiksi	  verenpaineen	  kohoamiselle	  ja	  maksan	  rasvoittumiselle	  kasvaa.	  Lihavuus	  lisää	  myös	  

stressiä	  sekä	  riskiä	  sairastua	  psykiatrisiin	  sairauksiin	  ja	  heikentää	  elämänlaatua	  (22).	  	  

Keskivartalolihavuus,	  toisin	  sanoen	  rasvan	  kertyminen	  sekä	  ihonalaisesti	  vatsan	  seudulle	  että	  

vatsaontelon	  sisään,	  yhdistetään	  BMI:stä	  riippumatta	  suurempaan	  riskiin	  sairastua	  varsinkin	  

metabolisiin	  sairauksiin	  ja	  sydän-‐	  ja	  verisuonitauteihin	  (23).	  Noin	  180	  000	  henkilöä	  ja	  63	  maata	  

kattavassa	  tutkimuksessa	  havaittiin	  vyötärön	  ympärysmitalla	  olevan	  BMI:tä	  vahvempi	  yhteys	  

lisääntyneeseen	  sairastuvuuteen.	  Jopa	  normaalipainoisilla	  (BMI	  18,5–24,9	  kg/m2)	  suuremman	  

vyötärön	  ympärysmitan	  havaittiin	  lisäävän	  sairastumisriskiä	  erityisesti	  tyypin	  2	  diabetekseen,	  

mutta	  myös	  sydän-‐	  ja	  verisuonitauteihin	  (14).	  

Ylipainon	  yhteys	  ennenaikaisiin	  kuolemiin	  on	  edelleen	  jokseenkin	  epäselvää,	  mutta	  lihavuuden	  on	  

osoitettu	  lisäävän	  ennenaikaisen	  kuoleman	  riskiä	  (24),	  (25),	  (26),	  (27).	  Muun	  muassa	  

yhdysvaltalaisessa	  yli	  puoli	  miljoonaa	  lähtötilanteessa	  50–71	  -‐vuotiasta	  henkilöä	  kattavassa	  ja	  noin	  

10	  vuotta	  kestäneessä	  prospektiivisessa	  kohorttitutkimuksessa	  havaittiin	  ikävakioidun	  

kuolleisuuden	  kasvavan	  sekä	  ylipainon	  että	  lihavuuden	  myötä.	  Yhteys	  oli	  erityisen	  vahva	  terveillä	  

ja	  tupakoimattomilla	  henkilöillä.	  Tutkittaessa	  pelkästään	  50-‐vuotiaita	  henkilöitä	  yhteys	  voimistui	  
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entisestään.	  Ylipainoisilla	  suuremman	  ikävakioidun	  kuolleisuuden	  riski	  kasvoi	  20–40	  %	  ja	  lihavilla	  

jopa	  2–3	  -‐kertaiseksi	  normaalipainoisiin	  verrattuna	  (26).	  Vyötärön	  ympärysmitan	  on	  joissakin	  

suurissa	  seurantatutkimuksissa	  havaittu	  olevan	  BMI:tä	  merkittävämpi	  ja	  muusta	  

kehonkoostumuksesta	  riippumaton	  kuolleisuutta	  ennustava	  tekijä	  (27),	  (28).	  	  

Ylipainon	  ja	  lihavuuden	  yhteydestä	  lisääntyneeseen	  sairastuvuuteen	  ja	  ikävakioituun	  

kuolleisuuteen	  on	  myös	  jokseenkin	  ristiriitaisia	  tutkimustuloksia.	  Joissakin	  tutkimuksissa	  

sairastuvuuden	  ja	  kuolleisuuden	  on	  havaittu	  olevan	  pienempi	  ylipainoisilla	  ja	  lihavilla.	  Tosin	  

useissa	  näistä	  tutkimuksista	  ylipainon	  ja	  lihavuuden	  yhteyttä	  sairastuvuuteen	  ja	  kuolleisuuteen	  on	  

tutkittu	  lyhyemmällä,	  alle	  neljän	  vuoden	  aikavälillä.	  Tutkimukset,	  joissa	  seuranta-‐aika	  on	  vähintään	  

kymmenen	  vuotta,	  on	  havaittu,	  että	  metabolisesti	  terveillä	  ylipainoisilla	  on	  suurempi	  riski	  

sairastua	  ja	  kuolla	  kuin	  metabolisesti	  terveillä	  normaalipainoisilla	  (5).	  

Yli	  80	  %	  tyypin	  2	  diabetesta	  sairastavista	  ovat	  ylipainoisia	  tai	  lihavia	  (29).	  Diabetesta	  sairastaa	  tällä	  

hetkellä	  yli	  400	  miljoonaa	  ihmistä	  ja	  suurin	  osa	  heistä,	  noin	  90	  %,	  sairastaa	  tyypin	  2	  diabetesta.	  

Tyypin	  2	  diabetes	  on	  sairaus,	  jossa	  elimistö	  ei	  enää	  kykene	  käyttämään	  tehokkaasti	  haiman	  

tuottamaa	  insuliinia	  ja	  tämän	  seurauksena	  veren	  glukoosipitoisuus	  nousee	  terveyden	  kannalta	  

haitallisen	  korkealle	  tasolle.	  Diabetes	  aiheutti	  vuonna	  2012	  noin	  1,5	  miljoona	  kuolemaa.	  Lisäksi	  

noin	  2,2	  miljoonaa	  kuolemaa	  aiheutui	  optimaalista	  korkeampien	  veren	  glukoosipitoisuuksien	  

takia.	  Optimaalista	  korkeampi	  veren	  glukoosipitoisuus	  lisää	  myös	  riskiä	  sairastua	  esimerkiksi	  

sydän-‐	  ja	  verisuonitauteihin	  (30).	  Sydän-‐	  ja	  verisuonitaudit	  aiheuttavatkin	  50–80	  %	  diabeetikoiden	  

kuolemista	  (31).	  

4 Laihdutus	  

4.1 Erilaisia	  laihdutusmenetelmiä	  

Laihduttaa	  voi	  monin	  eri	  tavoin	  kuten	  elintapamuutoksilla	  (ruokavaliolla	  ja	  liikunnalla),	  

lääkehoidolla	  tai	  lihavuusleikkauksilla.	  Vaikka	  laihdutustapoja	  on	  useita,	  monet	  eivät	  onnistu	  

tavoitteessaan.	  Lisäksi	  suurimmalla	  osalla	  laihdutuksessa	  onnistuneilla	  henkilöillä	  

laihdutustulokset	  eivät	  ole	  pysyviä	  vaan	  pudotettu	  paino	  nousee	  takaisin	  (7),	  (32),	  (33).	  

	  

Laihtuakseen	  ruokavaliolla	  olennaisinta	  on,	  että	  ravinnosta	  saa	  kulutukseen	  nähden	  vähemmän	  

energiaa.	  Makroravintoaineiden	  (hiilihydraattien,	  rasvan	  ja	  proteiinin)	  suhteelliset	  osuudet	  
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ruokavaliossa	  eivät	  ole	  niinkään	  olennaisessa	  asemassa	  laihtumisen	  onnistumisen	  kannalta.	  

Toisaalta	  on	  jokseenkin	  epäselvää	  mikä	  vaikutus	  makroravintoaineiden	  suhteellisilla	  osuuksilla	  on	  

laihdutustulosten	  pysyvyyden	  kannalta	  pidemmällä	  aikaväillä.	  Tiedetään,	  että	  paljon	  kasviksia	  

sisältävällä	  ruokavaliolla	  on	  suhteellisen	  matala	  energiatiheys	  ja	  korkea	  ravintokuitupitoisuus.	  

Runsaasti	  kasviksia	  sisältävä	  ruokavalio	  johtaa	  siten	  helpommin	  pienempään	  energiansaantiin	  ja	  

on	  osoittautunut	  suotuisaksi	  laihtumisen	  kannalta	  (34).	  Vähähiilihydraattisen	  ruokavalion	  on	  

havaittu	  johtavan	  nopeampaan	  laihtumiseen	  vähärasvaiseen	  ruokavalioon	  verrattuna	  lyhyellä	  noin	  

kuuden	  kuukauden	  aikavälillä.	  Toisaalta	  verrattaessa	  näitä	  kahta	  ruokavaliota	  laihdutustuloksissa	  

ei	  ole	  havaittu	  eroja	  noin	  vuoden	  kuluttua	  laihdutuksen	  aloittamisesta	  (35).	  Vähähiilihydraattisen	  

ja	  runsashiilihydraattisen	  ruokavalion	  on	  yleisesti	  todettu	  olevan	  yhtä	  tehokkaita	  laihdutuksen	  

kannalta	  (36).	  Ruokavalion,	  joka	  sisältää	  suhteellisen	  paljon	  proteiinia,	  on	  joissakin	  tutkimuksissa	  

havaittu	  olevan	  tehokas	  lyhyen	  aikavälin	  laihtumisen	  ja	  etenkin	  kehonkoostumuksen	  kannalta.	  

Tutkimustulokset	  ovat	  kuitenkin	  suurimmilta	  osin	  ristiriitaisia	  (35).	  

	  

Leikkaushoito	  on	  osoittautunut	  tehokkaimmaksi	  painonpudotusmenetelmäksi	  vaikeasti	  lihavilla	  

(BMI	  35–40	  kg/m2)	  ja	  erityisesti	  sairaalloisen	  lihavilla	  (BMI≥40	  kg/m2)	  (37).	  Energiarajoitetun	  

ruokavalion,	  liikunnan	  sekä	  näiden	  yhdistelmän	  on	  todettu	  johtavan	  kohtuullisiin	  (≥5%)	  

laihdutustuloksiin.	  Laihdutustulosten	  pysyvyys	  on	  kuitenkin	  heikkoa.	  Ruokavalion	  on	  osoitettu	  

olevan	  liikuntaan	  verrattuna	  parempi	  laihdutusmenetelmä	  pidemmän	  aikavälin	  kannalta.	  

Ruokavalion	  ja	  liikunnan	  yhdistelmä	  on	  kuitenkin	  pelkkää	  liikuntaa	  tai	  ruokavaliota	  tehokkaampi	  

laihdutusmenetelmä	  (38).	  

	  

Kaupallisten	  ateriankorvikkeiden	  katsotaan	  olevan	  suhteellisen	  tehokas	  tapa	  laihduttaa	  ilman	  

mitään	  merkittäviä	  sivuvaikutuksia	  (39).	  Aterioiden	  korvaaminen	  1–2	  kertaa	  vuorokaudessa	  

kaupallisilla	  ateriakorvikkeilla	  on	  todettu	  turvalliseksi	  keinoksi	  vähentää	  ylipainoa	  ja	  sairauksien	  

riskitekijöitä	  (40).	  Korvaamalla	  1–2	  ateriaa	  vuorokaudessa	  ateriankorvikkeilla	  on	  havaittu	  johtavan	  

noin	  7–8	  %	  laihtumiseen	  vähintään	  kolmen	  kuukauden	  ja	  enintään	  1	  vuoden	  aikana.	  Vastaavan	  

laihdutusmäärän	  on	  todettu	  olevan	  3–7	  %	  isokalorisella	  ruokavaliolaihdutuksella	  (41).	  

Ateriankorvikkeiden	  käytön	  on	  havaittu	  johtavan	  lihavilla	  henkilöillä	  jopa	  yli	  10	  %	  

laihdutustuloksiin	  16	  viikon	  laihdutusjakson	  aikana	  ja	  olevan	  tehokkaampi	  laihdutusmenetelmä	  

isokaloriseen	  ruokavaliolaihdutukseen	  verrattuna	  (42).	  	  
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Pelkällä	  lääkehoidolla	  on	  suhteellisen	  vähäinen	  vaikutus	  laihtumiseen	  (43).	  Lihavuuden	  hoito	  

lääkkeillä	  yhdistettynä	  elintapamuutoksiin	  voi	  olla	  perusteltua	  vaikeasti	  lihavilla	  ja	  erityisesti	  

henkilöillä,	  joilla	  on	  tyypin	  2	  diabetes	  tai	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen	  (44).	  

Lääkehoidon	  tehokkuuden	  lisäksi	  turvallisuus	  ja	  siedettävyys	  on	  aina	  arvioitava	  erikseen	  (45),	  (46).	  	  

4.2 Erittäin	  niukkaenerginen	  ruokavalio	  

Erittäin	  niukkaenerginen	  ruokavalio	  (ENE-‐ruokavalio)	  sisältää	  vain	  vähän	  energiaa	  (alle	  800	  

kilokaloria/vrk)	  ja	  koostuu	  ravintovalmisteesta,	  johon	  on	  lisätty	  kaikki	  tarpeelliset	  

suojaravintoaineet	  (47).	  Ruokavalio	  määritellään	  niukkaenergiseksi	  (engl.	  low	  energy	  diet,	  LED	  tai	  

low	  calorie	  diet,	  LCD)	  sen	  sisältäessä	  alle	  1200	  kilokaloria/vrk	  (48).	  Tässä	  maisterintutkielmassa	  

tutkittavat	  noudattivat	  niukkaenergistä	  ruokavaliota,	  joka	  sisälsi	  noin	  800-‐1000	  kcal	  (3360–4200	  

kJ)	  vuorokaudessa.	  	  

	   	  

Niin	  niukkaenerginen	  kuin	  myös	  erittäin	  niukkaenerginen	  ruokavalio	  yhdistetään	  lyhyen	  aikavälin	  

merkittävään	  ja	  nopeaan	  laihtumiseen	  (48).	  ENE-‐ruokavalion	  on	  osoitettu	  johtavan	  huomattavaan	  

ja	  suhteellisen	  nopeaan	  laihtumiseen	  ilman	  ylimääräistä	  rasvattoman	  massan	  menetystä	  (49).	  

Kaupallisiin	  ja	  itseohjattuihin	  laihdutusmenetelmiin	  verrattuna	  terveydenhuollossa	  toteutetun	  

ENE-‐ruokavalion	  on	  havaittu	  johtavan	  nopeampaan	  laihtumiseen	  (19),	  (50).	  Se	  on	  todettu	  

tehokkaaksi	  laihdutusmenetelmäksi	  myös	  diabetespotilailla	  (51).	  	  

	  

Nopeampi	  painonpudotus	  laihdutusjakson	  alussa	  ja	  sen	  tuoma	  elämänlaadun	  paraneminen	  muun	  

muassa	  ulkonäön	  ja	  oman	  vartalokäsityksen	  paranemisen,	  liikkuvuuden	  helpottumisen,	  

energisemmän	  olon	  ja	  paremman	  koetun	  terveyden	  myötä	  saattaa	  lisätä	  hyvien	  laihdutustulosten	  

todennäköisyyttä	  pidemmällä	  aikavälillä	  (52).	  Yhdysvaltalaisessa	  meta-‐analyysissä	  havaittiin,	  että	  

ohjatussa	  laihdutuksessa	  ENE-‐ruokavalio	  oli	  alun	  nopeamman	  laihtumistahdin	  lisäksi	  tehokkaampi	  

laihdutusmenetelmä	  myös	  pidemmällä	  aikavälillä	  energiarajoitettuun	  ruokavalioon	  verrattuna	  

(53).	  Niin	  ikään	  12	  kuukautta	  kestäneessä	  ja	  124	  tutkittavaa	  kattavassa	  laihdutusinterventiossa	  

havaittiin,	  että	  parempi	  laihdutustulos	  ensimmäisen	  kuukauden	  aikana	  on	  yhteydessä	  parempiin	  

laihdutustuloksiin	  12	  kuukauden	  jälkeen	  (54).	  Laihtumisen	  pidemmän	  aikavälin	  onnistumisen	  

kannalta	  laihdutusjakson	  alun	  optimaalisesta	  laihdutustahdista	  on	  myös	  ristiriitaista	  tietoa.	  Nopea	  

painonpudotus	  laihdutusjakson	  alussa	  on	  myös	  liitetty	  nopeampaan	  ja	  suurempaan	  painon	  

takaisinnousuun	  (19),	  (48).	  Toisaalta	  useat	  tutkimukset,	  joissa	  alun	  nopea	  painonpudotus	  
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yhdistetään	  suurempaan	  ja	  nopeampaan	  painon	  takaisinnousuun,	  eivät	  ole	  sisältäneet	  tutkittavien	  

ohjausta	  alun	  laihdutusintervention	  jälkeen.	  Tutkittavien	  pidempiaikainen	  ohjaus	  on	  osoittautunut	  

edulliseksi	  pitkän	  aikavälin	  kehityksen	  kannalta	  (52).	  

4.3 Laihtumisen	  hyödyt	  

Jo	  kohtuullinenkin	  laihtuminen	  ehkäisee	  monia	  ylipainoon	  ja	  lihavuuteen	  liittyviä	  sairauksia	  (55).	  

Sen	  lisäksi,	  että	  ylipaino	  ja	  lihavuus	  lisää	  monen	  kroonisen	  sairauden	  riskiä,	  se	  heikentää	  usein	  

myös	  toimintakykyä	  ja	  elämänlaatua	  (22),	  (56).	  Laihtumisesta	  on	  hyötyä	  useimmissa	  ylipainon	  ja	  

lihavuuden	  liitännäissairauden	  ennaltaehkäisyssä,	  mutta	  myös	  näiden	  sairauksien	  hoidossa.	  Tosin	  

eri	  sairauksista	  riippuen	  laihdutuksen	  hyödyt	  vaihtelevat	  laihdutetun	  määrän	  ja	  laihdutustulosten	  

pysyvyyden	  mukaan	  (57).	  	  

	  

Laihtuminen	  vähentää	  muun	  muassa	  riskiä	  sairastua	  metabolisiin	  sairauksiin	  kuten	  tyypin	  2	  

diabetekseen	  sekä	  sydän-‐	  ja	  verisuonitauteihin.	  Laihtuminen	  vaikuttaa	  myönteisesti	  näiden	  

sairauksien	  riskitekijöihin	  kuten	  insuliiniherkkyyteen,	  veren	  rasva-‐arvoihin,	  verenpaineeseen	  ja	  

tulehdustekijöihin	  (56).	  Yhteys	  muun	  muassa	  lihavuuden	  ja	  tyypin	  2	  diabeteksen	  välillä	  on	  laajasti	  

tunnettu.	  Sekä	  lihavuus	  että	  tyypin	  2	  diabetes	  aiheuttavat	  insuliiniresistenssiä	  ja	  sitä	  seuraavaa	  

insuliinin	  liikaeritystä	  (55).	  Jo	  noin	  3–10	  %	  laihdutus	  voi	  johtaa	  kliinisesti	  merkittäviin	  veren	  rasva-‐	  

ja	  glukoosipitoisuuksien	  laskuun,	  vähentäen	  muun	  muassa	  diabeteksen	  sekä	  sydän-‐	  ja	  

verisuonitautien	  kehittymisen	  riskiä	  (5),	  (58).	  Lihavilla	  henkilöillä	  suurempi	  laihtuminen	  tuo	  

mukanaan	  vieläkin	  merkittävämpiä	  hyötyjä	  (58).	  Suhteellisen	  pienelläkin	  absoluuttisella	  

laihtumisella	  (0,5–5	  kg)	  on	  havaittu	  olevan	  myönteisiä	  vaikutuksia	  muun	  muassa	  

metaboliahäiriöihin,	  sydän-‐	  ja	  verisuonitautien	  riskitekijöihin	  ja	  kuolleisuuteen	  (59).	  On	  arvioitu,	  

että	  henkilöillä,	  joilla	  glukoosinsieto	  on	  heikentynyt,	  jokainen	  laihdutettu	  kilogramma	  pienentäisi	  

riskiä	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen	  16	  %.	  Henkilöillä,	  joilla	  on	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  

diabetekseen,	  kohtuullinen	  5–10	  %	  laihdutus	  on	  realistinen	  tavoite	  ja	  auttaa	  ehkäisemään	  tyypin	  2	  

diabetesta	  (60).	  Keskivartalolihavuudesta	  kärsivillä	  henkilöillä	  kohtuullinenkin	  laihtuminen	  voi	  

vähentää	  merkittävästi	  terveydelle	  haitallista	  vatsaonteloon	  kertyneen	  rasvan	  määrää	  (61).	  

	  

Sairauksien	  ehkäisyn	  lisäksi	  laihtumisesta	  on	  havaittu	  olevan	  myös	  hyötyä	  jo	  sairastuneille	  

henkilöille.	  Esimerkiksi	  yli	  5000	  tyypin	  2	  diabetespotilasta	  kattavassa	  satunnaistetussa	  

kontrolloidussa	  interventiotutkimuksessa	  havaittiin	  huomattavia	  parannuksia	  sairauden	  
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hallinnassa,	  insuliiniherkkyydessä	  sekä	  sydän-‐	  ja	  verisuonitautien	  riskitekijöissä	  (62).	  Näihin	  

tietoihin	  perustuen	  laihdutuksen	  tulisikin	  olla	  kulmakivi	  tyypin	  2	  diabeteksen	  hoidossa	  koska	  80–

90	  %	  tyypin	  2	  diabetesta	  sairastavista	  henkilöistä	  ovat	  ylipainoisia	  tai	  lihavia	  (60).	  	  

	  

Toisaalta	  on	  myös	  näyttöä	  siitä,	  ettei	  laihtuminen	  aina	  ole	  myönteinen	  asia	  tarkasteltaessa	  

ikävakioitua	  kuolleisuutta	  yleisesti.	  On	  viitteitä	  siitä,	  että	  tarkoituksellinen	  laihtuminen	  saattaa	  

pidemmällä	  aikavälillä	  olla	  kuolleisuutta	  vähentävä	  tekijä	  naisilla,	  ja	  erityisesti	  diabeetikoilla,	  mutta	  

vaikutukset	  miehillä	  eivät	  ole	  niinkään	  selvät	  (63).	  Suurin	  osa	  tutkimusnäytöstä	  puoltaa	  kuitenkin	  

sitä,	  että	  tarkoituksellisesta	  laihdutuksesta	  on	  hyötyä	  lihavuuteen	  liittyvien	  liitännäissairauksien	  

torjumisessa	  (57).	  Tosiasia	  on	  kuitenkin	  se,	  että	  laihdutustulokset	  ovat	  harvemmin	  pysyviä.	  On	  

yleistä,	  että	  noin	  puolet	  laihdutetusta	  painosta	  palaa	  takaisin	  vuoden	  aikana	  ja	  suurin	  osa	  

laihduttajista	  on	  3–5:n	  vuoden	  kuluessa	  laihdutuksen	  aloittamisesta	  lihonut	  kaiken	  laihduttamansa	  

painon	  takaisin.	  Noin	  5–10	  %:n	  pysyvää	  laihdutustulosta	  voinee	  jo	  pitää	  onnistuneena	  

saavutuksena	  (32).	  Mahdolliset	  laihdutukseen	  ja	  laihdutustulosten	  pysyvyyteen	  liittyvät	  

terveyshyödyt	  vaihtelevat	  myös	  huomattavasti	  eri	  sairaustiloissa	  (57).	  	  

4.4 Laihdutuksen	  onnistumiseen	  vaikuttavia	  tekijöitä	  

Hyvin	  moni	  asia	  kuten	  sosiodemografiset,	  biologiset	  ja	  psykologiset	  tekijät	  voivat	  vaikuttaa	  siihen	  

miten	  laihdutus	  onnistuu	  (64),	  (65).	  Tiedetään,	  että	  ihminen	  laihtuu,	  mikäli	  energian	  saanti	  on	  

pienempää	  kuin	  energian	  kulutus.	  Toisin	  sanoen	  oikeilla	  ruokavalinnoilla	  laihtuu	  (66),	  (67).	  

Ruokavalinnat	  vaikuttavat	  laihtumisen	  onnistumiseen	  ja	  ovat	  osa	  ihmisen	  monimutkaista	  

käyttäytymistä.	  Ruokavalintoihin	  vaikuttavat	  monet	  toisiinsa	  yhteydessä	  olevat	  erilaiset	  niin	  

fysiologisiin,	  sosiaalisiin	  kuin	  kulttuuriinkin	  liittyvät	  tekijät	  (68).	  Ruokavalinnat	  perustuvat	  ihmisen	  

ympäristöön,	  identiteettiin	  ja	  uskomuksiin	  sekä	  myös	  näiden	  kautta	  muodostuneisiin	  

makumieltymyksiin.	  Käsitykset	  ja	  mielikuvat	  vaikuttavat	  mieltymyksiin	  ja	  ymmärrykseen	  siitä,	  

mitkä	  valinnat	  ovat	  hyviä	  tai	  oikeita	  (69).	  Ruoan	  valinta	  ei	  kuitenkaan	  aina	  ole	  tietoista,	  vaan	  osa	  

valinnoista	  tapahtuu	  alitajuisesti	  (70).	  

	  

Tiedon	  ja	  todellisen	  käyttäytymisen	  suhde	  on	  hyvin	  monimutkainen,	  eikä	  tieto	  aina	  johda	  

oikeanlaiseen	  käyttäytymiseen.	  Tästä	  hyvä	  esimerkki	  syömisen	  ja	  laihduttamisen	  lisäksi	  on	  

tupakointi.	  Tupakoinnin	  haitat	  ovat	  laajalti	  tunnettuja	  ja	  kiistattomia.	  Silti	  miljoonat	  ihmiset	  

maailmassa	  tupakoivat,	  siitäkin	  huolimatta,	  että	  heillä	  on	  todettu	  tupakoinnin	  aiheuttama	  vakava	  
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terveydentilan	  aleneminen	  tai	  sairaus.	  Pitkäaikaisia	  elintapoja	  on	  vaikea	  muuttaa,	  eikä	  tieto	  

esimerkiksi	  oikeaoppisesta	  laihdutusta	  edistävästä	  syömisestä	  ole	  helppoa	  toteuttaa	  käytännössä	  

(71).	  	  

	  

Ylipainoisilla	  ja	  lihavilla	  henkilöillä	  on	  taipumusta	  saada	  mielihyvää	  energiatiheistä	  ruoista.	  Vaikka	  

jostakin	  ruoasta	  pitäminen	  ja	  mielihyvän	  saaminen	  ovatkin	  tärkeitä	  tekijöitä	  ruokavalinnoissa	  ja	  

syömisessä,	  niillä	  saattaa	  loppujen	  lopuksi	  olla	  vain	  suhteellisen	  vaatimaton	  merkitys	  

ruokakäyttäytymisen	  ja	  -‐valintojen	  kokonaisvariaatiossa.	  Painoon	  liittyvät	  ongelmat	  saattavat	  

heijastaa	  syömiseen	  liittyvää	  motivaatiota.	  Syömisen	  ja	  painonhallinnan	  vallatessa	  mielen	  

saatetaan	  altistua	  sellaisille	  ajatuksille	  ja	  tunteille,	  jotka	  laukaisevat	  liikasyömisen	  ja	  heikentävät	  

yritystä	  hillitä	  syömistä	  (72).	  

	  

Säännöllinen	  ohjaus	  laihdutuksen	  aikana	  liitetään	  useasti	  onnistuneeseen	  laihdutukseen	  (52),	  (73).	  

Laihdutuksen	  onnistuminen	  liittyy	  paljolti	  laihduttajan	  motivaatioon.	  Laihtuminen	  voi	  olla	  hyvin	  

haastavaa	  mikäli	  motivaatiota	  elintapojen	  muutokseen	  ei	  ole.	  Erilaiset	  motivaatiota	  lisäävät	  tekijät	  

kuten	  ohjaus	  ja	  tiedon	  lisääminen	  lisäävät	  siksi	  laihduttajan	  todennäköisyyttä	  saavuttaa	  

tavoitteensa	  (74),	  (75).	  Monesti	  ihmisiltä	  puuttuu	  motivaatio	  muuttua.	  Motivaation	  puute	  saattaa	  

johtua	  siitä,	  ettei	  ymmärretä	  omia	  riskejä	  tai	  että	  aliarvioidaan	  omat	  riskit.	  Henkilö	  saattaa	  kokea	  

ettei	  huonoon	  ruokavalioon	  liittyvät	  terveysriskit	  koske	  häntä	  itseään,	  tai	  että	  oma	  ruokavalio	  on	  

keskimääräistä	  parempi	  vaikkei	  todellisuus	  näin	  olisikaan	  (68).	  

	  

Laihdutusohjauksen	  on	  todettu	  parantavan	  syömisen	  hallintaa	  ja	  muun	  muassa	  sitä	  kautta	  

helpottavan	  laihdutuksen	  onnistumista	  (76).	  Elämäntapamuutoksiin	  tähtäävillä	  ohjelmilla,	  jotka	  

sisältävät	  tutkittavien	  ohjausta	  ja	  ryhmätapaamisia,	  on	  saatu	  myönteisiä	  tuloksia	  niin	  laihtumisen	  

kuin	  myös	  terveyden	  kannalta	  yleisesti	  (77),	  (78),	  (79),	  (80),	  (81).	  Toisaalta	  ohjauksen	  ja	  tuen	  

merkitys	  laihdutuksen	  kannalta	  voi	  vaihdella	  henkilökohtaisista	  tekijöistä	  ja	  sosiaalisesta	  tuesta	  

riippuen	  (31),	  (64).	  

	  

Persoonallisuus	  on	  yhteydessä	  ylipainoon	  ja	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  (50),	  (82)	  ja	  eri	  tavat	  

laihduttaa	  saattavat	  sopia	  vaihtelevasti	  eri	  persoonallisuuksille	  (83).	  Laadullisessa	  tutkimuksessa,	  

jossa	  tutkittiin	  monesti	  aiemmin	  elämänsä	  aikana	  laihduttamista	  yrittäneitä	  naisia,	  havaittiin	  ENE-‐

ruokavalion	  yhdistettynä	  ryhmätukeen	  johtavan	  parempiin	  laihdutustuloksiin	  naisten	  aikaisempiin	  	  
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laihdutusmenetelmiin	  verrattuna.	  Naiset,	  jotka	  eivät	  aikaisemmin	  olleet	  onnistuneet	  

laihduttamisessa,	  saattoivat	  kokea	  onnistumisen	  ENE-‐ruokavaliolla	  (84).	  Persoonallisuuden	  

yhteydestä	  erittäin	  niukkaenergisen	  tai	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  laihdutustuloksiin	  ei	  

juurikaan	  löydy	  tutkimustietoa.	  Jotkin	  henkilöt	  eivät	  tosin	  siedä	  kovin	  tiukkaa	  ja	  kurinalaista	  

ruokavaliohoitoa.	  On	  muun	  muassa	  todettu,	  että	  nestemäinen	  ENE-‐ruokavalio	  saattaa	  aiheuttaa	  

psyykkisiä,	  suolistoon	  liittyviä	  ja	  verenkiertoelimistön	  häiriöitä,	  jotka	  lopuksi	  johtavat	  

laihdutusruokavalion	  keskeyttämiseen.	  On	  ehdotettu,	  että	  tämäntyyppiset	  ongelmat	  voisivat	  olla	  

yhteydessä	  laihduttajan	  persoonallisuuteen	  ja	  sitä	  kautta	  laihtumisen	  onnistumiseen	  (82).	  	  

	  

Jotta	  parhaillaan	  vallitseva	  maailmanlaajuinen	  lihavuusepidemian	  kasvu	  olisi	  pysäytettävissä,	  

tarvitaan	  lisää	  tietoa	  siitä,	  mitkä	  tekijät	  vaikuttavat	  syömiskäyttäytymiseen	  ja	  syömisen	  hallintaan,	  

motivaatioon	  laihtua	  ja	  laihtumisen	  onnistumiseen.	  Psykologiset	  tekijät	  ovat	  saaneet	  suhteellisen	  

vähän	  huomiota	  tutkimuksessa	  laihdutuksen	  onnistumisesta	  verrattuna	  esimerkiksi	  eri	  

ruokavalioihin,	  liikunnan	  määrään	  ja	  energiatasapainoon.	  Muun	  muassa	  stressin	  ja	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden	  yhteydestä	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  on	  suhteellisen	  vähän	  

tutkittua	  tietoa	  (85).	  Stressin	  tiedetään	  voivan	  vaikuttaa	  syömiskäyttäytymiseen	  monilla	  eri	  tavoin	  

ja	  nämä	  vaikutukset	  ovat	  hyvin	  yksilöllisiä.	  Esimerkiksi	  sukupuoli,	  ikä,	  BMI	  ja	  syömisen	  hallinta	  

saattavat	  vaikuttaa	  siihen	  miten	  stressi	  on	  yhteydessä	  syömiskäyttäytymiseen.	  Monet	  stressin	  ja	  

syömisen	  yhteyttä	  käsittelevät	  tutkimustulokset	  on	  saavutettu	  kokeellisissa	  olosuhteissa	  

vähentäen	  siten	  tosielämän	  syömistilanteiden	  monimutkaisuutta	  (86).	  

4.4.1 Stressi	  

Yleisen	  määritelmän	  mukaan	  stressiä	  esiintyy	  silloin,	  kun	  yksilöön	  kohdistetut	  vaatimukset	  

ylittävät	  tämän	  voimavarat	  tai	  verottavat	  niitä	  liikaa	  (87).	  Stressiä	  voidaan	  pitää	  oireena,	  mikä	  

aiheutuu	  altistumisesta	  uhkaavalle	  tai	  vihamieliselle	  ympäristölle.	  Stressi	  järkyttää	  kehon	  

tasapainoa	  ja	  tämän	  tasapainon	  järkkyminen	  saattaa	  johtaa	  kehon	  liikakuormitukseen	  ja	  -‐

rasitukseen	  (88).	  	  

	  

Stressin	  yhteydestä	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  ei	  ole	  kovinkaan	  paljoa	  tutkimustietoa	  (10).	  

Stressin	  tiedetään	  vaikuttavan	  olennaisesti	  terveyteen.	  Paino	  saattaa	  olla	  yksi	  stressin	  ja	  terveyden	  

väliseen	  yhteyteen	  vaikuttava	  tekijä	  (89).	  	  
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Stressi	  saattaa	  vaikuttaa	  motivaation	  laskuun	  ja	  sitä	  kautta	  heikentää	  laihdutustuloksia.	  Motivaatio	  

vapauttaa	  ihmisessä	  myönteisiä	  tunteita	  ja	  tuo	  myönteistä	  suhtautumista	  haasteisiin.	  Tämä	  

puolestaan	  edesauttaa	  sinnikästä	  toimintaa	  tavoitteiden	  saavuttamisessa	  ja	  auttaa	  tavoitteiden	  

todellisten	  hyötyjen	  määrittämisessä	  (3).	  	  

	  

Olemassa	  olevan	  tutkimustiedon	  perusteella	  stressi	  näyttäisi	  heikentävän	  laihdutustuloksia	  

(taulukko	  1).	  Vähempi	  stressi	  laihdutusjakson	  alussa	  on	  joissakin	  tutkimuksissa	  yhdistetty	  

parempiin	  laihdutustuloksiin	  (89),	  (90).	  Stressinhallintastrategioiden	  on	  myös	  havaittu	  voivan	  

helpottaa	  laihdutusta	  ja	  laskea	  stressihormonin,	  eli	  kortisolin,	  pitoisuutta	  syljessä	  (91).	  Suurempi	  

stressi	  saattaa	  myös	  vähentää	  osallistumista	  laihdutusohjaukseen	  ja	  sitä	  myötä	  heikentää	  

laihdutusjakson	  loppuunsaattamisen	  todennäköisyyttä	  (10).	  Painon	  putoaminen	  laihdutusjakson	  

aikana	  näyttäisi	  myös	  korreloivan	  stressin	  vähenemisen	  kanssa	  (90).	  On	  toki	  myös	  havaittu,	  että	  

koettu	  stressi	  ja	  laihdutusjakson	  aikaiset	  muutokset	  koetussa	  stressissä	  eivät	  ole	  olleet	  itsenäisiä	  

laihdutustuloksia	  ennustavia	  tekijöitä,	  vaikka	  ovatkin	  olleet	  tilastollisesti	  merkitsevästi	  yhteydessä	  

parempiin	  laihdutustuloksiin	  (92).	  Eri	  keinot	  hallita	  stressiä	  voi	  mahdollisesti	  helpottaa	  

ylipainoisten	  ja	  lihavien	  henkilöiden	  painon	  pudotusta	  muun	  muassa	  parantamalla	  syömisen	  

hallintaa	  (93).	  
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Taulukko'1!Aiempia!tutkimuksia!stressin!yhteydestä!laihtumisen!onnistumiseen

Tutkimus
Tutkimustyyppi'/'0

aika
Laihdutus0
menetelmä Tutkittavien'määrä

Stressin'
mittaaminen

Taulukko'1!Aiempia!tutkimuksia!stressin!yhteydestä!laihtumisen!onnistumiseen

Tulokset Johtopäätökset

Trief!Paula!M.!
(2014)!
(viitenro)

Satunnaistettu!
kontrolloitu!

interventio!/!2!v.

Ruokavalio!ja!
liikunta

257!metabolisesta!
oireyhtymästä!
kärsivää!aikuista

PSS!=!Perceived!
Stress!Scale

Delahanty!
Linda!M.!
(2013)!(xx)

Satunnaistettu!
kontrolloitu!

interventio!/!6!kk

Ruokavalio!ja!
liikunta

274!aikuista,!joilla!
kohonnut!riski!

sairastua!tyypin!2!
diabetekseen!

PSQ!=!Perceived!
Stress!

Questionnaire

Cox!Tiffany!L.!
ym.!(2012)!
(xx)

Satunnaistettu!
kontrolloitu!

interventio!/!3!kk

Ruokavalio!ja!
liikunta

44!ylipainoista!
afroamerikkalaista!

naista

Syljen!
kortisolipitoisuus

Elder!C.!R.!
ym.!(2012)!
(xx)

Satunnaistettu!
kontrolloitu!

interventio!/!6!kk

Ruokavalio!ja!
liikunta 472!lihavaa!aikuista

PSS!=!Perceived!
Stress!Scale

Kim!Karen!
HyeTcheon!
ym.!(2009)!
(xx)

Satunnaistettu!
kontrolloitu!

interventio!/!6!kk

Ruokavalio!ja!
liikunta

217!tyypin!2!
diabetesta!
sairastavaa!

ylipainoista!ja!
lihavaa!naista

PSS!=!Perceived!
Stress!Scale

Ryhmässä,!jossa!suurempaa!koettua!
stressiä,!pienempi!

laihdutusprosentti!kuin!vähemmän!
stressiä!kokeneiden!ryhmässä.!6!kk!
kohdalla!(T3,17!vs.!T5,61!%)!(p!=!

0,009),!1!v.!kohdalla!(T3,40!vs.!T6,77!
%)!(p!=!0,007)!ja!2!v.!kohdalla!(T2,94!

vs.!T6,56!%)!(p!=!0,013)

Suurempi!koettu!stressi!
saattaa!heikentää!

mahdollisuutta!laihtua!
laihdutusintervention!

aikana

Lähtötilanteen!koettu!stressi!ja!
intervension!aikaiset!muutokset!
koetussa!stressissä!tilastollisesti!

merkitsevästi!(p!=!0,05)!ja!
käänteisesti!yhteydessä!

laihdutustuloksiin.!Koettu!stressi!ei!
kuitenkaan!ole!itsenäinen!

laihdutustulosta!ennustava!tekijä

Psykologisten!tekijöiden!
kuten!stressin!

huomioiminen!saattaa!
olla!tärkeätä!laihdutuksen!

onnistumisen!
ennustamisessa

Elintapamuutokset!yhdistettynä!
stressinhallintastartegioihin!johti!
suurempiin!laihdutustuloksiin!(T2,7!

%!±!3,6)!!verrattuna!pelkkiin!
elintapamuutoksiin!(T1,4!%!±!2,3)!(p!

=!0,17)!ja!suurempiin!syljen!
kortisolipitoisuuksien!laskuun!

(elintapa!+!stressi:!−0,2461!±!0,3985!
ng/mL;!pelkkä!elintapa:!−0,0002!±!

0,6275!ng/mL)!(p!=!0,20)

Stressistä!kärsivillä!
stressinhallintastrategiat!

saattavat!helpottaa!
laihdutusta!ja!laskea!

syljen!kortisolipitoisuutta!

Matalampi!stressi!yhteydessä!
suurempiin!laihdutustuloksiin!(p!<!

0,021).!Laihtuminen!korreloi!
merkitsevästi!myös!stressin!
vähenemisen!kanssa!(p!0.048)

Laihdutustulokset!
käänteisesti!yhteydessä!

stressiin

Jokaista!lähtötilanteen!matalmpaa!
stressiyksikköä!kohden!laihtuminen!

0,10!kg!±!0,04!suurempaa!6!kk!
kohdalla.!Kun!tutkittavat!jaettiin!

tertiileihin!koetun!stressin!mukaan,!
matalimpaan!tertiiliin!kuuluvien!

laihtuminen!(5,2!kg!±!4,9)!verrattuna!
korkeimpaan!tertiiliin!(3,0!kg!±!4,0)!

(p!<!0.05)!!

Laihdutustulokset!
käänteisesti!yhteydessä!

koettuun!stressiin

	  

	  

Stressin	  yhteydestä	  erittäin	  niukkaenergisen	  tai	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaisiin	  

laihdutustuloksiin	  ei	  ole	  tutkimustietoa.	  On	  tosin	  havaittu,	  että	  erittäin	  niukkaenerginen	  ja	  

niukkaenerginen	  ruokavalio	  saattavat	  kohottaa	  stressihormonin,	  eli	  kortisolin,	  pitoisuutta	  

plasmassa	  erityisesti	  laihdutusjakson	  alkuvaiheissa	  (94).	  

	  

Stressin	  yhteydestä	  painoon	  on	  enemmän	  tutkimustietoa	  kuin	  sen	  yhteydestä	  laihdutuksen	  

onnistumiseen.	  Stressin	  on	  havaittu	  vaikuttavan	  syömiseen	  joko	  lisäämällä	  tai	  vähentämällä	  

syömistä.	  Krooninen	  stressi	  näyttäisi	  olevan	  yhteydessä	  suurempaan	  mieltymykseen	  energia-‐	  ja	  

ravintotiheisiin,	  varsinkin	  paljon	  rasvaa	  ja	  sokeria	  sisältäviin	  ruokiin	  (9).	  Stressi	  saattaa	  

myötävaikuttaa	  syömiskäyttäytymisen	  kautta	  lihavuuden	  syntyyn	  (95),	  (96).	  Stressin	  ja	  kielteisten	  
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tunteiden	  on	  havaittu	  laukaisevan	  liikasyömistä	  varsinkin	  lihavilla	  henkilöillä	  (97).	  Esimerkiksi	  

kahdeksan	  viikkoa	  kestäneessä	  satunnaistetussa	  kontrolloidussa	  stressinhallinta-‐	  ja	  

laihdutusinterventiossa,	  johon	  osallistui	  34	  ylipainoista	  ja	  lihavaa	  naista,	  havaittiin,	  että	  stressi	  

saattaa	  vaikuttaa	  syömiskäyttäytymiseen	  lisäämällä	  syömistä.	  Stressinhallintaryhmään	  kuuluneet	  

naiset	  laihtuivat	  huomattavasti	  enemmän	  ja	  heidän	  keskuudessaan	  syömisen	  tietoinen	  

rajoittaminen	  oli	  yleisempää	  kontrolliryhmään	  verrattuna.	  Tutkittavien	  itse	  kokema	  stressi	  ei	  tosin	  

eronnut	  stressinhallinta-‐	  ja	  kontrolliryhmän	  välillä	  (97).	  Tutkittaessa	  65:ä	  normaalipainoista	  ja	  

lihavaa	  henkilöä,	  suuremman	  koetun	  stressin	  havaittiin	  ennustavan	  painon	  nousua	  lyhyellä	  

kuuden	  kuukauden	  aikavälillä.	  Kyseessä	  ei	  tosin	  ollut	  laihdutus-‐	  tai	  painonhallintainterventio	  (98).	  	  

	  

Henkilökohtaiset	  erot	  saattavat	  myös	  vaikuttaa	  siihen,	  miten	  syömiskäyttäytyminen	  muuttuu	  

stressin	  lisääntyessä.	  Eräässä	  59	  naista	  kattavassa	  tutkimuksessa	  tutkittiin	  minkälaista	  syöminen	  

on	  päivänä,	  jolloin	  tutkittavat	  altistettiin	  stressille	  verrattuna	  kontrollipäivään,	  jolloin	  tutkittavia	  ei	  

altistettu	  stressille.	  Tutkittavat,	  joiden	  kortisolivaste	  stressille	  oli	  korkea,	  söivät	  stressaantuneena	  

enemmän	  kuin	  henkilöt,	  joiden	  kortisolivaste	  stressille	  oli	  pienempi.	  Kontrollipäivinä,	  jolloin	  

tutkittavia	  ei	  altistettu	  stressille,	  syömismäärät	  eivät	  eronneet	  ryhmien	  välillä.	  Tutkimuksessa	  

havaittiin	  myös,	  että	  henkilöt,	  joiden	  kortisolivaste	  oli	  korkea,	  söivät	  keskimäärin	  enemmän	  

makeaa	  kuin	  ne	  henkilöt,	  joiden	  kortisolivaste	  oli	  matala	  (93).	  

	  	   	   	  

Työssä	  koetun	  stressin	  on	  havaittu	  olevan	  yhteydessä	  painon	  kehitykseen	  pidemmällä	  aikavälillä.	  

Normaalipainoisilla	  ja	  hoikilla	  henkilöillä	  (BMI	  <	  22	  kg/m2),	  työstressi	  on	  yhdistetty	  painon	  laskuun	  

kun	  taas	  ylipainoisilla	  ja	  lihavilla	  (BMI	  >	  27	  kg/m2)	  työstressi	  on	  yhdistetty	  painon	  nousuun	  (99).	  

Työstressi	  saattaa	  myös	  vaikuttaa	  painonpudotukseen	  eri	  tavoin	  sukupuolesta	  riippuen	  (100).	  

	  

Stressiä	  voi	  mitata	  standardoiduilla	  kyselylomakkeilla,	  fysiologisilla	  kuten	  esimerkiksi	  sydämen	  

syketaajuuksien	  analysointimenetelmillä,	  hormonaalisilla	  kuten	  esimerkiksi	  kortisoli-‐	  ja	  

noradrenaliinimäärityksillä	  sekä	  vasta-‐aine-‐	  kuten	  esimerkiksi	  immunoglobuliini	  A	  -‐määrityksillä	  

(101).	  PSS-‐kysely	  (engl.	  perceived	  stress	  scale,	  PSS)	  on	  eniten	  käytetty	  koetun	  stressin	  mittari	  ja	  se	  

on	  todettu	  luotettavaksi	  ja	  validiksi	  mittausmenetelmäksi	  (10),	  (102),	  (103).	  	  

4.4.2 Psykologiset	  syömiskäyttäytymispiirteet	  

Psykologisia	  syömiskäyttäytymispiirteitä	  ja	  niihin	  liittyvää	  syömisen	  hallintaa	  voidaan	  pitää	  
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vahvoina	  aikuisiällä	  tapahtuvan	  painon	  muutoksen	  ennustajina	  (6),	  (104),	  (105).	  Usein	  käytettyjä	  

syömisen	  hallinnan	  psykologisia	  syömiskäyttäytymispiirteitä	  ovat	  tietoinen	  syömisen	  

rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  näläntunteelle	  (49).	  Tietoisella	  syömisen	  

rajoittamisella	  tarkoitetaan	  tietoista	  syömisen	  rajoittamista	  painon	  nousun	  ehkäisemiseksi	  tai	  

laihtumisen	  edistämiseksi.	  Kontrolloimattomalla	  syömisellä	  tarkoitetaan	  taipumusta	  ylensyödä	  

vasteena	  tietyille	  ärsykkeille	  kuten	  tarjolla	  olevalle	  houkuttelevalle	  ruoalle	  tai	  esimerkiksi	  

tunneperäisille	  ahdistustiloille.	  Alttius	  näläntunteelle	  tarkoittaa	  alttiutta	  syödä	  vasteena	  nälän	  

kokemiselle	  (6).	  Tietoinen	  syömisen	  rajoittaminen	  yhdistetään	  aikomukseen	  kontrolloida	  syötyä	  

ruokamäärää	  laihtumisen	  edistämiseksi	  (106).	  Kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  näläntunteelle	  

yhdistetään	  puolestaan	  liikasyöntiin	  ja	  sitä	  myötä	  energian	  liikasaantiin	  altistaen	  ylipainolle	  ja	  

lihavuudelle	  (76).	  

	  

TFEQ-‐kysely	  (engl.	  three	  factor	  eating	  questionnaire,	  TFEQ)	  on	  kehitetty	  edellä	  mainittujen	  

psykologisten	  syömiskäyttäytymispiirteiden	  mittaamiseksi	  (49)	  ja	  tässä	  työssä	  käsitellään	  

ainoastaan	  näitä	  kolmea	  TFEQ-‐kyselyn	  mittaamia	  psykologisia	  syömiskäyttäytymispiirteitä.	  	  

TFEQ-‐kyselylomake	  on	  todettu	  validiksi	  ja	  hyvin	  toistettavissa	  olevaksi	  syömisen	  hallinnan	  

mittariksi	  (107),	  (108).	  On	  toki	  todettu,	  että	  jakamalla	  TFEQ:n	  kolme	  syömiskäyttäytymispiirrettä	  

(tietoinen	  syömisen	  rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  nälän	  tunteelle)	  edelleen	  

alakategorioiksi,	  näitä	  piirteitä	  olisi	  mahdollista	  määritellä	  entistäkin	  tarkemmin	  ja	  siten	  saada	  

monitahoisempi	  ja	  kattavampi	  kuva	  ihmisen	  syömiskäyttäytymisestä.	  Syömisen	  tietoisen	  

rajoittamisen	  alatyypeillä	  saattaa	  olla	  merkitystä	  arjen	  ruokavalinnoissa.	  Tässä	  

maisterintutkielmassa,	  jossa	  tutkitaan	  psykologisten	  syömiskäyttäytymispiirteiden	  yhteyttä	  

niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaisiin	  laihdutustuloksiin,	  näitä	  syömiskäyttäytymispiirteitä	  ei	  

alakategorisoida.	  Erityisesti	  tilanteissa,	  joissa	  halutaan	  tutkia	  syömishäiriöitä	  ja	  kehonkuvaa,	  

tällaisen	  alakategorisoinnin	  on	  arveltu	  tuovan	  lisäarvoa	  (109).	  Varsinkin	  syömisen	  tietoisen	  

rajoittamisen	  alakategorisointia	  joustavaan	  ja	  tiukkaan	  syömisen	  rajoittamiseen	  on	  tutkittu	  jonkin	  

verran.	  Tutkimuksissa	  on	  havaittu	  näiden	  kahden	  alakategorian	  ristiriitainen	  yhteys	  BMI:hin	  (6).	  

Syömisen	  joustavan	  rajoittamisen	  on	  havaittu	  olevan	  yhteydessä	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  

toisin	  kuin	  tiukan	  syömisen	  rajoittamisen	  (110).	  Syömisen	  tiukka	  rajoittaminen	  on	  myös	  yhdistetty	  

useampiin	  aiempiin	  laihdutusyrityksiin	  ja	  suurempaan	  kontrolloimattomaan	  syömiseen	  (111).	  

Lisäksi	  on	  havaittu,	  että	  syömisen	  joustavan	  rajoittamisen	  lisääntyminen	  ja	  tiukan	  rajoittamisen	  

väheneminen	  laihdutusjakson	  jälkeen	  parantaa	  painonhallintaa	  ja	  henkistä	  hyvinvointia	  
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(112),	  (113).	  Tosin	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  alakategorisoinnin	  hyötyjä	  on	  myös	  

kyseenalaistettu.	  Eräässä	  382	  tutkittavaa	  kattavassa	  tutkimuksessa	  havaittiin	  joustavan	  ja	  tiukan	  

syömisen	  rajoittamisen	  välillä	  huomattavia	  päällekkäisyyksiä	  ja	  yhtäläisyyksiä	  (114).	  

	  

Tietoisen	  syömisen	  rajoittamisen,	  kontrolloimattoman	  syömisen	  ja	  näläntunteen	  alttiuden	  

yhteydestä	  laihtumisen	  onnistumiseen	  ei	  juurikaan	  ole	  tutkimustietoa.	  Enemmän	  löytyy	  tietoa	  

näiden	  yhteydestä	  painoon	  ja	  lihomiseen.	  Eräässä	  tutkimuksessa	  laihdutusohjauksen	  havaittiin	  

muuttavan	  psykologisia	  syömiskäyttäytymispiirteitä	  laihdutusta	  edistävään	  suuntaan.	  Tutkittavat	  

saivat	  henkilökohtaista	  ruokavalio-‐ohjausta,	  jonka	  tavoitteena	  oli	  saada	  aikaiseksi	  energiavaje	  ja	  

vähentää	  tutkittavien	  energiansaantia	  500–700	  kcal	  (2100–2940	  kJ)	  vuorokaudessa.	  

Laihdutusinterventio	  oli	  kestoltaan	  12–16	  viikkoa	  ja	  tutkittavia	  oli	  yhteensä	  150	  ylipainoista	  ja	  

lihavaa	  henkilöä.	  Tutkimuksessa	  syömiskäyttäytymispiirteiden	  yhteys	  laihtumisen	  onnistumiseen	  

havaittiin	  olevan	  suhteellisen	  vaatimaton,	  mutta	  kuitenkin	  tilastollisesti	  merkitsevä	  (76).	  

	  

DPP-‐tutkimuksessa	  (Diabetes	  Prevention	  Program)	  suuremman	  tietoisen	  syömisen	  rajoittamisen	  

todettiin	  olevan	  tärkeä	  ja	  hyödyllinen	  tekijä	  ruokavaliolaihdutuksen	  onnistumisen	  kannalta	  6	  

kuukautta	  kestäneen	  laihdutusjakson	  aikana.	  Tutkimukseen	  osallistui	  274	  henkilöä,	  joilla	  oli	  

kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen	  (92).	  Samankaltaisiin	  tuloksiin	  on	  päädytty	  

tutkittaessa	  ylipainoisia	  ja	  lihavia	  henkilöitä	  (76),	  (115).	  Onnistuneen	  laihdutusohjauksen	  on	  

ylipainoisilla	  ja	  lihavilla	  havaittu	  lisäävän	  tietoista	  syömisen	  rajoittamista,	  mikä	  puolestaan	  on	  

johtanut	  parempiin	  laihdutustuloksiin	  (115).	  

	  

Tietoisen	  syömisen	  rajoittamisen,	  kontrolloimattoman	  syömisen	  tai	  näläntunteen	  alttiuden	  

yhteydestä	  niukkaenergisen	  tai	  erittäin	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaisiin	  laihdutustuloksiin	  ei	  

ole	  tutkimustietoa.	  62	  ylipainoista	  henkilöä	  kattavassa	  tutkimuksessa	  havaittiin	  

kontrolloimattoman	  syömisen	  ja	  alttiuden	  näläntunteelle	  vähenevän	  ja	  syömisen	  tietoisen	  

rajoittamisen	  lisääntyvän	  erittäin	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikana	  (116).	  	  

	  

Useissa	  tutkimuksissa	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen	  on	  havaittu	  olevan	  käänteisesti	  

yhteydessä	  BMI:hin	  (104),	  (106),	  (115),	  (117),	  (118).	  Toisaalta	  lihavuuden	  yhteys	  syömisen	  

tietoiseen	  rajoittamiseen	  on	  myös	  todettu	  olevan	  hyvin	  monimutkainen	  ja	  monitahoinen.	  On	  

havaittu,	  että	  tämä	  yhteys	  muodostuu	  monen	  tekijän	  kuten	  sukupuolen,	  henkilökohtaisen	  
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painohistorian	  sekä	  kyseisen	  hetken	  lihavuusasteen	  yhteisvaikutuksesta.	  Tietoisen	  syömisen	  

rajoittamisen	  ja	  lihavuuden	  välinen	  monimutkainen	  yhteys	  havaittiin	  tutkittaessa	  yli	  2500	  

sairaalloisen	  lihavaa	  henkilöä	  sekä	  heidän	  ensimmäisen	  asteen	  sukulaista.	  Kyseisessä	  

tutkimuksessa	  todettiin	  muun	  muassa	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  olevan	  käänteisesti	  

yhteydessä	  BMI:hin	  miehillä,	  muttei	  naisilla	  (119).	  Miltei	  600	  tutkittavaa	  kattavassa	  tutkimuksessa	  

todettiin	  myös,	  että	  sukupuoli	  saattaa	  vaikuttaa	  siihen,	  miten	  syömiskäyttäytyminen	  ja	  paino	  ovat	  

yhteydessä	  toisiinsa.	  Toisaalta	  tässä	  tutkimuksessa	  syömisen	  tietoisella	  rajoittamisella	  ei	  havaittu	  

olevan	  johdonmukaista	  yhteyttä	  painoon	  tai	  lihavuuteen	  (120).	  Tutkimuksessa,	  johon	  osallistui	  

293	  naista,	  suuremman	  BMI:n	  havaittiin	  olevan	  yhteydessä	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  ja	  

kontrolloimattoman	  syömisen	  yhteisvaikutukseen.	  Tässä	  tutkimuksessa	  havaittiin	  muun	  muassa	  

kontrolloimattoman	  syömisen	  ja	  suuremman	  BMI:n	  välisen	  yhteyden	  heikentyvän	  tietoisen	  

syömisen	  rajoittamisen	  lisääntyessä	  (121).	  

	  

Kontrolloimattomasta	  syömisestä	  tai	  alttiudesta	  näläntunteelle	  ja	  näiden	  yhteydestä	  laihtumisen	  

onnistumiseen	  ei	  juurikaan	  ole	  tutkimustietoa.	  Sen	  sijaan	  näiden	  yhteydestä	  syömiseen	  ja	  

lihomiseen	  löytyy	  tietoa.	  Kontrolloimaton	  syöminen	  on	  yhdistetty	  ajoittaiseen	  liikasyömiseen	  

varsinkin	  ylipainoisilla	  henkilöillä	  (106).	  Pitkällä	  aikavälillä	  kontrolloimattoman	  syömisen	  on	  

todettu	  olevan	  vahvasti	  yhteydessä	  lihomiseen	  ja	  lihavuuden	  kehittymiseen	  aikuisiällä	  

(6),	  (104),	  (106),	  (121),	  (119),	  (120).	  Esimerkiksi	  	  tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittiin	  yli	  500:ä	  naista	  noin	  

20:n	  vuoden	  ajan,	  havaittiin	  kontrolloimattoman	  syömisen	  olevan	  vahvasti	  yhteydessä	  painon	  

nousuun.	  Painon	  nousu	  oli	  erityisesti	  yhteydessä	  tunnetiloihin	  ja	  jokapäiväisiin	  tapoihin	  liittyvään	  

kontrolloimattomaan	  syömiseen.	  Yksittäisiin	  sosiaalisiin	  tilanteisiin	  tai	  tapahtumiin	  liittyvää	  

kontrolloimatonta	  syömistä	  ei	  niinkään	  voitu	  yhdistää	  pidemmän	  aikavälin	  lihomiseen	  (6).	  

Tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittiin	  150:ä	  ylipainoista	  ja	  lihavaa	  henkilöä	  12—16:n	  viikon	  

laihdutusintervention	  ajan,	  todettiin	  kontrolloimattoman	  syömisen	  olevan	  merkittävin	  syömisen	  

hallintaan	  liittyvä	  psykologinen	  syömiskäyttäytymispiirre	  lihavuuden	  kehittymisen	  kannalta	  (76).	  

Samankaltaiseen	  päätelmään	  päädyttiin	  179	  tutkittavaa	  kattavassa	  tapaus-‐verrokkitutkimuksessa,	  

jossa	  todettiin	  kontrolloimattoman	  syömisen	  olevan	  merkittävin	  itsenäisesti	  vaikuttava	  tekijä,	  joka	  

erottaa	  normaali-‐	  ja	  ylipainoiset	  tutkittavat	  lihavista	  tutkittavista	  (118).	  

	  

Suurempi	  alttius	  näläntunteelle	  on	  useissa	  tutkimuksissa	  yhdistetty	  suurempaan	  BMI:hin	  

(117),	  (106),	  (104),	  (120),	  (118),	  (122).	  Tosin	  yli	  2500	  lihavaa	  sekä	  lihavan	  henkilön	  lähisukulaista	  
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kattavassa	  tutkimuksessa	  havaittiin	  alttiuden	  näläntunteelle	  ja	  kontrolloimattoman	  syömisen	  

korreloivan	  vahvasti	  keskenään	  BMI:stä	  riippumatta.	  Tutkimuksessa	  havaittiin	  varsinkin	  

sairaalloisen	  lihavilla,	  joille	  kontrolloimaton	  syöminen	  on	  suuri	  ongelma,	  olevan	  suhteellisen	  suuri	  

alttius	  näläntunteelle	  sekä	  heikko	  tietoisen	  syömisen	  rajoittaminen.	  Alttius	  nälän	  tunteelle	  ei	  

kuitenkaan	  tässä	  tutkimuksessa	  ollut	  tilastollisesti	  merkitsevästi	  yhteydessä	  BMI:hin	  (119).	  	  

	  

Kontrolloimattoman	  syömisen	  yhteys	  lihomiseen	  on	  todettu	  olevan	  vahva.	  Mitään	  systemaattista	  

tai	  vahvaa	  yhteyttä	  painon	  muutosten	  ja	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  tai	  näläntunteen	  välillä	  

ei	  kuitenkaan	  ole	  pystytty	  todentamaan	  (6),	  (105),	  (119),	  (120).	  On	  kuitenkin	  todettu,	  että	  sekä	  

kontrolloimaton	  syöminen	  että	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen	  saattaa	  olla	  tekijöitä,	  joihin	  

kannattaa	  kiinnittää	  erityistä	  huomiota	  painon	  nousun	  ennaltaehkäisyssä	  ja	  mahdollisesti	  myös	  

arvioitaessa	  laihdutuksen	  onnistumista	  (123).	  	  

4.4.3 Sukupuoli,	  ikä,	  BMI	  ja	  kehonkoostumus	  

Sukupuolen,	  iän,	  BMI:n	  ja	  kehonkoostumuksen	  yhteydestä	  laihdutustuloksiin	  on	  rajallisesti	  ja	  

jokseenkin	  ristiriitaista	  tutkimustietoa.	  Joissakin	  tutkimuksissa	  korkeamman	  iän	  on	  todettu	  olevan	  

yhteydessä	  parempiin	  intervention	  aikaisiin	  laihdutustuloksiin	  (92),	  (124).	  Toisaalta	  eräässä	  605	  

lihavaa	  henkilöä	  kattavassa	  ja	  kuusi	  kuukautta	  kestäneessä	  tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittavat	  

noudattivat	  jokaiselle	  henkilökohtaisesti	  laadittua	  vähärasvaista	  laihdutusruokavaliota	  ja	  käyttivät	  

samanaikaisesti	  laihdutuslääke	  sibutramiinia,	  mitään	  yhteyttä	  iän	  ja	  laihdutustulosten	  välillä	  ei	  

havaittu	  (125).	  On	  myös	  havaittu,	  että	  nuoret	  aikuiset	  pystyvät	  laihduttamaan	  yhtä	  hyvin	  kuin	  

vanhemmat	  henkilöt,	  mutta	  laihdutustulokset	  eivät	  nuoremmilla	  ole	  yhtä	  pysyviä	  kuin	  

vanhemmilla.	  Nuoremmilla	  aikuisilla	  motivaatiot	  ja	  syyt	  painonpudotukseen	  eroavat	  usein	  

vanhempiin	  henkilöihin	  verrattuna.	  Kun	  motivaatio	  laihdutukseen	  perustuu	  terveydellisiin	  syihin,	  

tulokset	  ovat	  usein	  parempia.	  Terveyssyyt	  eivät	  useimmiten	  ole	  nuorille	  aikuisille	  ensisijainen	  syy	  

laihtua	  (126).	  	  

	  

Sukupuolen	  yhteydestä	  laihdutustuloksiin	  on	  niin	  ikään	  jokseenkin	  ristiriitaista	  tietoa.	  

Tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittavat	  käyttivät	  laihdutusruokavalion	  ohessa	  laihdutuslääkettä,	  mitään	  

yhteyttä	  sukupuolen	  ja	  laihdutustulosten	  välillä	  ei	  havaittu	  (125).	  11	  tutkimusta	  kattavassa	  

systemoidussa	  kirjallisuuskatsauksessa,	  jossa	  tutkittiin	  naisten	  ja	  miesten	  välisiä	  laihdutuseroja	  

joko	  pelkällä	  ruokavaliolla	  tai	  ruokavalion	  ja	  liikunnan	  yhdistelmällä,	  havaittiin	  miehillä	  laihtumisen	  
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olevan	  keskimäärin	  suurempaa	  kuin	  naisilla	  (127).	  Osasyy	  miesten	  nopeampaan	  laihdutukseen	  voi	  

olla	  kehonkoostumuksesta	  johtuvaa	  (128).	  

	  

Tutkittaessa	  73:a	  mahalaukun	  ohitusleikkauspotilasta	  havaittiin,	  että	  laihdutusjaksoa	  edeltävä	  

kehon	  suurempi	  absoluuttinen	  rasvaton	  massa	  oli	  yhteydessä	  parempiin	  laihdutustuloksiin	  vuoden	  

laihdutusjakson	  jälkeen	  iästä,	  sukupuolesta	  ja	  BMI:stä	  riippumatta.	  Tutkimuksessa	  havaittiin	  myös,	  

että	  miessukupuoli	  ja	  suurempi	  lähtöpaino	  olivat	  yhteydessä	  parempiin	  absoluuttisiin	  

laihdutustuloksiin	  (129).	  Toisessa	  tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittiin	  407:ää	  mahalaukun	  

ohitusleikkauspotilasta,	  havaittiin,	  että	  leikkauksen	  jälkeisen	  vuoden	  aikana	  laihdutettu	  paino	  oli	  

käänteisesti	  yhteydessä	  potilaan	  ikään	  ja	  BMI:hin.	  Tässä	  tutkimuksessa	  laihdutustulokset	  eivät	  

eronneet	  sukupuolten	  välillä.	  Tutkimuksessa	  havaittiin	  myös,	  että	  nuoremmat	  potilaat,	  joilla	  oli	  

matalampi	  BMI,	  mutta	  suurempi	  vyötärön	  ympärys,	  onnistuivat	  paremmin	  laihdutuksessa	  (130).	  

	  	  

Suurempi	  lähtöpaino	  saattaa	  olla	  yhteydessä	  parempiin	  laihdutustuloksiin	  (131),	  (125).	  Yli	  4500	  

tutkittavaa	  kattavassa	  tutkimuksessa	  havaittiin	  myös	  suuremman	  vuosien	  varrella	  kumulatiivisesti	  

kerääntyneen	  ylipainon	  parantavan	  laihdutuksen	  onnistumisen	  todennäköisyyttä	  lyhyellä	  

aikavälillä	  laihdutustavasta	  riippumatta	  (132).	  Tosin	  eräässä	  12	  kuukautta	  kestäneessä	  ja	  124	  

tutkittavaa	  kattavassa	  laihdutusinterventiossa	  todettiin,	  että	  suurempi	  lähtöpaino	  lisää	  tutkittavan	  

todennäköisyyttä	  keskeyttää	  laihdutusinterventio	  (54).	  Kahdeksan	  viikkoa	  kestäneessä	  

tutkimuksessa,	  jossa	  tutkittavat	  olivat	  erittäin	  niukkaenergisen	  ruokavaliolla,	  havaittiin	  puolestaan	  

sellaisten	  perintötekijöiden,	  jotka	  olivat	  yhteydessä	  tutkittavien	  suurempaan	  lähtöpainoon,	  olevan	  

myös	  yhteydessä	  parempiin	  lyhyen	  aikavälin	  laihdutustuloksiin	  (133).	  	  

	  

On	  olemassa	  teoria	  siitä,	  että	  elimistö	  pyrkii	  ylläpitämään	  tiettyä	  biologista	  normaalipainoa	  tai	  

vastaavasti	  tiettyä	  rasvamäärää	  kehossa	  (134),	  (135).	  Tämä	  painon	  säätely	  on	  tehokkaampaa	  

painon	  pudotessa	  kuin	  painon	  noustessa	  (135).	  Pelkästään	  tämän	  teorian	  perusteella	  suurempi	  

suhteellinen	  paino	  laihdutusjakson	  alussa	  saattaisi	  kuitenkin	  helpottaa	  ja	  nopeuttaa	  alkuvaiheen	  

laihtumista.	  Nykytietämyksen	  mukaan	  terveyttä	  edistävät	  elintavat	  ja	  tietoinen	  syömisen	  hallinta	  

ovat	  kuitenkin	  edellytyksiä	  normaalipainolle	  ja	  siten	  myös	  biologisen	  normaalipainon	  

ylläpitämiseksi	  (135).	  
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4.4.4 Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ruokavalio	  

Laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  laadun	  tai	  terveellisyyden	  yhteydestä	  

laihdutustuloksiin	  ei	  ole	  aiempaa	  suoraa	  tutkimustietoa.	  Joidenkin	  tutkimusten	  perusteella	  on	  

saatu	  viitteitä	  genotyypin	  yhteydestä	  terveelliseen	  syömiseen	  ja	  toisaalta	  saman	  genotyypin	  

yhteydestä	  laihdutuksen	  onnistumiseen.	  Meta-‐analyysissä,	  joka	  sisälsi	  18	  kohorttia	  ja	  68	  317	  

tutkittavaa,	  havaittiin	  tietyn	  genotyypin	  olevan	  yhteydessä	  terveelliseen	  syömiseen.	  

Tutkimuksessa	  terveellisen	  ruokavalion	  määritys	  pohjautui	  ruoka-‐ainepisteytykseen,	  jossa	  

täysjyväviljatuotteiden,	  kalan,	  hedelmien,	  vihannesten	  sekä	  pähkinöiden	  ja	  siementen	  käyttö	  oli	  

luokiteltu	  suositeltavaksi	  ja	  punaisen/prosessoidun	  lihan,	  makeisten,	  sokeroitujen	  juomien	  ja	  

uppopaistettujen	  perunoiden	  käyttö	  epäsuotuisaksi	  (136).	  Toisessa	  251	  mahalaukun	  

ohitusleikkauspotilasta	  käsittävässä	  tutkimuksessa	  havaittiin	  tämän	  saman	  genotyypin	  olevan	  

yhteydessä	  leikkauksen	  jälkeisen	  laihtumisen	  parempaan	  onnistumiseen	  (137).	  	  

5 Tutkimuksen	  tavoite	  ja	  tutkimuskysymykset	  

Painonpudotus	  on	  käytännössä	  osoittautunut	  vaikeaksi,	  vaikka	  teoriassa	  tiedetäänkin	  paljon	  siitä,	  

kuinka	  tulisi	  syödä	  ja	  liikkua	  jotta	  laihtuisi.	  Olisi	  tärkeätä	  selvittää	  millä	  muilla	  keinoilla,	  kuin	  

esimerkiksi	  ruokavalioon	  ja	  liikuntaan	  keskittymällä,	  laihtumisen	  onnistumista	  voisi	  edesauttaa.	  

Hallitsemalla	  ja	  vähentämällä	  stressiä	  sekä	  parantamalla	  syömisen	  hallintaa	  voisi	  mahdollisesti	  

löytää	  keinoja	  laihtumisen	  onnistumiseen.	  Tieto	  näiden	  psykologisten	  tekijöiden	  yhteydestä	  

laihdutukseen	  on	  toistaiseksi	  vielä	  rajallista	  ja	  siksi	  aihetta	  on	  tärkeä	  tutkia	  enemmän.	  Lisäksi	  olisi	  

arvokasta	  saada	  lisätietoa	  laihdutuksen	  ajoituksen	  merkityksestä	  sekä	  siitä,	  minkälaiset	  ihmiset	  

tarvitsevat	  eniten	  tukea	  ja	  ohjausta	  laihdutuksessa.	  	  

	  

Maisterintutkielmani	  ensisijaisena	  tavoitteena	  on	  selvittää	  koetun	  stressin	  ja	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden	  yhteyttä	  kahdeksan	  viikkoa	  kestävän	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  

laihdutustuloksiin	  henkilöillä,	  joilla	  on	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  Toissijaisena	  

tarkastelun	  kohteena	  on	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  laadun	  yhteys	  

laihdutustuloksiin.	  Tarkastelun	  kohteena	  ovat	  kaiken	  kaikkiaan	  seuraavat	  muuttujat:	  

	  

• Koettu	  stressi	  
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• Psykologiset	  syömiskäyttäytymispiirteet:	  Tietoinen	  syömisen	  rajoittaminen,	  

kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  nälän	  tunteelle	  

• Fysiologiset	  tekijät:	  Ikä,	  sukupuoli,	  BMI	  ja	  kehonkoostumus	  

• Laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellinen	  laatu:	  Hiilihydraattien,	  

proteiinin,	  kokonaisrasvan,	  tyydyttyneen	  rasvan,	  ravintokuidun	  ja	  C-‐vitamiinin	  saanti	  

6 Aineisto	  ja	  menetelmät	  

Maisterintutkielman	  aineisto	  tulee	  kansainvälisen	  PREVIEW-‐tutkimuksen	  suomalaisesta	  

aineistosta	  (engl.	  PREVention	  of	  diabetes	  through	  lifestyle	  intervention	  and	  population	  studies	  in	  

Europe	  and	  around	  the	  World).	  PREVIEW-‐tutkimuksen	  tarkoituksena	  on	  löytää	  ruokavaliota	  ja	  

fyysistä	  aktiivisuutta	  ajatellen	  tehokkain	  elintapa	  tyypin	  2	  diabeteksen	  ehkäisemiseksi	  ylipainoisilla	  

ja	  lihavilla	  henkilöillä,	  joilla	  on	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  Tutkimus	  on	  kolme	  

vuotta	  kestävä	  satunnaistettu	  kontrolloitu	  interventiotutkimus	  ja	  se	  aloitettiin	  kahdeksan	  viikkoa	  

kestävällä	  niukkaenergisellä	  laihdutusjaksolla.	  Laihdutusjaksoa	  seurasi	  34	  kuukautta	  kestävä	  

painonhallintajakso,	  jossa	  tutkitaan	  kahden	  hiilihydraatti-‐	  ja	  proteiinimäärältään	  erilaisen	  

ruokavalion	  ja	  kahden	  kuormittavuudeltaan	  erilaisen	  liikuntaohjelman	  vaikutus	  tyypin	  2	  

diabeteksen	  ehkäisyssä.	  Tutkimukseen	  osallistui	  yhteensä	  2326	  henkilöä	  kahdeksasta	  maasta	  

(138).	  Tämä	  maisterintutkielma	  perustuu	  PREVIEW-‐tutkimuksen	  alun	  kahdeksan	  viikkoa	  

kestäneeseen	  niukkaenergiseen	  laihdutusjaksoon.	  Aineisto	  ja	  menetelmät	  kuvataan	  tässä	  vain	  

niiltä	  osin,	  kun	  ne	  koskevat	  tätä	  maisterintutkielmaa.	  

6.1 Aineisto	  

Tutkittavien	  rekrytointi	  tapahtui	  kolmen	  Helsingin	  Sanomissa	  ja	  yhden	  Metro-‐lehdessä	  julkaistun	  

ilmoituksen	  kautta.	  Lisäksi	  Helsingin,	  Espoon	  ja	  Vantaan	  terveyskeskuksiin	  jaettiin	  mainoslehtisiä	  

tutkimuksesta.	  Henkilöihin,	  jotka	  olivat	  kiinnostuneita	  osallistumaan	  tutkimukseen,	  otettiin	  

yhteyttä	  ja	  heistä	  tehtiin	  alustava	  kartoitus	  tutkimuskriteerien	  mahdollisesta	  täyttymisestä.	  Tämän	  

jälkeen	  potentiaalisille	  tutkimushenkilöille	  lähetettiin	  kirjallinen	  kuvaus	  tutkimuksesta	  ja	  heidät	  

kutsuttiin	  informaatiotilaisuuteen,	  jossa	  tutkimus	  läpikäytiin	  huolellisesti	  ja	  vastattiin	  kysymyksiin.	  	  

	  

Tutkittavien	  tuli	  olla	  tutkimuksen	  alkaessa	  25–70	  -‐vuotiaita,	  ylipainoisia	  (BMI	  ≥	  25,0	  kg/m2)	  ja	  

heillä	  tuli	  olla	  tyypin	  2	  diabeteksen	  esiaste	  WHO:n/IDF:n	  (International	  Diabetes	  Federation)	  

kriteerien	  mukaan.	  Kriteerien	  mukaan	  henkilöllä	  on	  tyypin	  2	  diabeteksen	  esiaste,	  mikäli	  
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paastoveren	  glukoosipitoisuus	  on	  5,6–6,9	  mmol/l	  tai	  mikäli	  glukoosin	  sieto	  on	  heikentynyt,	  jolloin	  

laskimoveren	  glukoosipitoisuus	  on	  7,8–11,0	  mmol/l	  kaksi	  tuntia	  75	  gramman	  glukoosiannoksen	  

nauttimisen	  jälkeen.	  	  

Tutkimukseen	  ei	  hyväksytty	  henkilöitä,	  jotka	  sairastivat	  diabetesta,	  merkittävää	  sydän-‐	  ja	  

verisuonitautia,	  munuais-‐	  tai	  maksasairauksia,	  ruoansulatuskanavan	  sairauksia,	  veren	  välityksellä	  

tarttuvia	  sairauksia,	  psykiatrisia	  sairauksia	  tai	  muita	  kroonisia	  sairauksia,	  jotka	  vaikeuttaisivat	  

tutkimuksen	  protokollan	  noudattamista.	  Tutkittava	  ei	  myöskään	  saanut	  olla	  syöpää	  sairastanut	  

alle	  5	  vuotta	  tutkimuksen	  alusta.	  Lisäksi	  kohonnut	  verenpaine	  (systolinen	  >160	  mmHg	  ja/tai	  

diastolinen	  >110	  mmHg)	  ja	  glukoosimetaboliaan	  vaikuttava	  lääkitys	  olivat	  esteitä	  tutkimukseen	  

osallistumiselle.	  Kilpaurheilun	  harrastaminen,	  yli	  5	  %	  painon	  vaihtelut,	  erikoisdieetit	  viimeisen	  

kahden	  kuukauden	  aikana,	  syömishäiriöt,	  vaikeat	  allergiat,	  alkoholin	  runsas	  ja	  säännöllinen	  käyttö,	  

huumeiden	  väärinkäyttö	  viimeisen	  vuoden	  aikana,	  raskaus,	  raskauden	  suunnittelu	  ja	  imetys	  olivat	  

myös	  poissulkukriteerejä.	  Tutkittavien	  tuli	  olla	  motivoituneita	  ja	  halukkaita	  eri	  ryhmiin	  

satunnaistamisen	  ja	  protokollan	  noudattamisen	  suhteen.	  Seulontaan	  osallistui	  yhteensä	  634	  

henkilöä,	  joista	  lopulta	  260	  henkilöä	  läpäisivät	  sekä	  seulonnan	  että	  suorittivat	  8	  viikkoa	  kestäneen	  

laihdutusjakson	  loppuun	  asti.	  Tämän	  maisterintutkielman	  aineisto	  koostuu	  näistä	  260:sta	  

tutkittavasta.	  Aineisto	  on	  kerätty	  vuosina	  2014–2015.	  Kuvassa	  1	  on	  havainnollistettu	  tutkielman	  

aineiston	  muodostuminen.	  
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Kuva	  1	  Maisterintutkielman	  aineiston	  muodostuminen	  

	  

	  

	  

6.2 Menetelmät	  

6.2.1 Tutkittavat	  

Seulonnan	  läpäisseet	  tutkittavat	  jaettiin	  satunnaisesti	  ryhmiin	  ohjausta	  ja	  vertaistukea	  varten.	  

Kahdeksan	  viikon	  niukkaenergiseen	  laihdutusjaksoon	  osallistuneita	  tutkittavia	  oli	  yhteensä	  260.	  

Heistä	  muodostettiin	  32	  ryhmää,	  joiden	  koko	  oli	  8–11	  henkilöä.	  Ryhmätapaamisia	  oli	  kahdeksan	  

viikon	  laihdutusjakson	  aikana	  kahden	  viikon	  välein	  ja	  tutkittavat	  punnittiin	  tämän	  aikana	  viidesti.	  

Ohjaajana	  toimi	  tehtävään	  koulutettu	  ravitsemusasiantuntija.	  Ensimmäisellä	  ryhmätapaamisella	  

aiheena	  oli	  niukkaenerginen	  ruokavalio,	  toisella	  tyypin	  2	  diabetes,	  kolmannella	  elintapamuutokset	  
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ja	  neljännellä	  liikuntasuunnitelman	  laatiminen.	  	  

6.2.2 Intervention	  toteuttaminen	  

Kahdeksan	  viikon	  laihdutusjakson	  aikana	  tutkittavat	  noudattivat	  niukkaenergistä	  ruokavaliota,	  

joka	  sisälsi	  noin	  800-‐1000	  kcal	  (noin	  3360–4200	  kJ)	  vuorokaudessa.	  Ruokavalio	  koostui	  erittäin	  

niukkaenergisistä	  Cambridge	  Weight	  Plan	  -‐laihdutusvalmisteista	  (ateriapusseja)	  täydennettynä	  

tietyllä	  määrällä	  rasvattomia	  maitotuotteita	  sekä	  kasviksia.	  Jokaisella	  ryhmätapaamisella	  jaettiin	  

Cambridge-‐ateriapusseja	  ja	  tutkittavilla	  oli	  toisesta	  ryhmätapaamisesta	  alkaen	  mahdollisuus	  

vaihtaa	  ateriapusseja	  omaa	  mieltymystä	  vastaaviin	  makuvaihtoehtoihin.	  Cambridge-‐valmisteet	  

sisältävät	  kaikkia	  elimistön	  tarvitsemia	  makroravintoaineita	  (hiilihydraatit,	  proteiinit	  ja	  rasvat),	  

vitamiineja	  ja	  kivennäisaineita.	  Tutkittavia	  ohjeistettiin	  syömään	  neljä	  pussiateriaa	  päivittäin,	  joista	  

kolme	  pussia	  tuli	  sekoittaa	  rasvattomaan	  maitoon	  ja	  yksi	  veteen.	  Kokonaisenergiansaanti	  

Cambridge	  Weight	  Plan	  -‐valmisteista	  sekoitettuna	  maitoon	  ja	  veteen	  oli	  810	  kcal	  (n.	  3400	  kJ)	  

vuorokaudessa.	  Riittävän	  proteiinin	  saamisen	  turvaamiseksi	  päivittäinen	  rasvattoman	  maidon	  

käyttö	  tuli	  olla	  7,5	  dl.	  Mikäli	  tutkittava	  niin	  halusi,	  maidon	  sai	  myös	  lisätä	  teehen	  tai	  kahviin	  tai	  

juoda	  sellaisenaan,	  kunhan	  maidon	  kokonaismäärä	  säilyi	  samana.	  Ravattoman	  maidon	  tilalla	  oli	  

mahdollista	  käyttää	  rasvatonta	  piimää	  tai	  maustamatonta	  rasvatonta	  jogurttia,	  joissa	  on	  energiaa	  

korkeintaan	  40	  kcal/dl	  (n.	  170	  kJ/dl).	  

	  

Hyvän	  olon	  ja	  kylläisyyden	  tunteen	  optimoimiseksi	  ateriat	  kehotettiin	  jakamaan	  tasaisesti	  päivän	  

ajalle.	  Tutkittaville	  annettiin	  myös	  ohje	  annospussin	  jakamisesta	  tarvittaessa	  kahdeksi	  annokseksi.	  

Tutkittaville	  painotettiin	  kaikkien	  neljän	  aterian	  päivittäisen	  syömisen	  tärkeyttä.	  Neljän	  

pussiaterian	  lisäksi	  tutkittavat	  saivat	  syödä	  400	  g	  kasviksia	  erillisten	  ohjeiden	  mukaan.	  Kasvikset	  oli	  

jaettu	  niiden	  energiapitoisuuden	  perusteella	  kolmeen	  kategoriaan	  (vihreään,	  oranssiin	  ja	  

punaiseen).	  Vihreän	  kategorian	  kasvikset	  olivat	  vähiten	  energiaa	  sisältäviä	  kuten	  esimerkiksi	  

salaatit,	  kurkku,	  tomaatti,	  sienet	  ja	  sipulit.	  Oranssiin	  kategoriaan	  kuuluivat	  astetta	  

energiapitoisemmat	  kasvikset	  kuten	  juurekset	  ja	  jotkin	  kaalit.	  Punaisessa	  kategoriassa	  oli	  

puolestaan	  energiapitoisimpia	  kasviksia	  kuten	  peruna,	  avokado,	  palkokasvit	  ja	  hedelmät.	  

Päivittäinen	  400	  gramman	  kasvisannos	  kehotettiin	  kokoamaan	  vihreän	  ja	  oranssin	  kategorian	  

kasviksista.	  Vihreän	  kategorian	  kasviksia	  tutkittavat	  saivat	  valita	  vapaasti	  ja	  oranssin	  kategorian	  

kasviksia	  sai	  syödä	  enintään	  kolmena	  päivänä	  viikossa	  osana	  päivittäistä	  kasvisannosta.	  Punaisessa	  

kategoriassa	  olevia	  kasviksia	  ja	  hedelmiä	  tuli	  välttää.	  	  
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Nesteen	  (vesi,	  kivennäisvesi,	  energiattomat/sokerittomat	  virvoitusjuomat,	  kahvi	  ja	  tee)	  riittävää	  

juomista	  (2	  litraa	  päivässä)	  painotettiin.	  Keinotekoiset	  makeutusaineet	  olivat	  sallittuja.	  Sokeritonta	  

purukumia	  tai	  sokerittomia	  pastilleja	  oli	  myös	  lupa	  syödä	  kohtuullisesti.	  Tutkittaville	  jaettiin	  myös	  

ohjeet	  aterioiden	  valmistukseen	  ja	  vinkkejä	  siitä,	  miten	  aterioihin	  saa	  vaihtelua	  esimerkiksi	  

erilaisilla	  miltei	  energiattomilla	  mausteilla	  ja	  yrteillä.	  	  

6.2.3 Aineiston	  hankinta	  

Tässä	  maisterintutkielmassa	  tarkastelin	  tutkittavien	  lähtötilanteen	  koetun	  stressin,	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden	  (syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  

alttius	  nälän	  tunteelle),	  BMI:n	  ja	  kehonkoostumuksen	  mahdollista	  yhteyttä	  kahdeksan	  viikkoa	  

kestäneen	  laihdutusjakson	  laihdutustuloksiin.	  Kehonkoostumuksella	  tarkoitetaan	  tässä	  työssä	  

rasvaprosenttia	  ja	  vyötärön	  ympärysmittaa.	  Rasvaprosentti	  puolestaan	  tarkoittaa	  rasvan	  osuutta	  

kehon	  painosta.	  Lisäksi	  tarkastelen	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  

laadun	  mahdollista	  yhteyttä	  laihdutustuloksiin.	  

	  

Koettua	  stressiä	  mitattiin	  tässä	  maisterintutkielmassa	  PSS-‐kyselylomakkeella.	  PSS-‐

kyselylomakkeen	  kymmenellä	  kysymyksellä	  selvitettiin	  missä	  mittakaavassa	  tutkittava	  oli	  kokenut	  

stressiä	  viimeisen	  kuukauden	  aikana.	  PSS-‐kyselylomake	  toimii	  siten,	  että	  tutkittava	  rastittaa	  

ruutuun	  häntä	  parhaiten	  kuvaavan	  vastausvaihtoehdon,	  joita	  on	  asteikolla	  ”ei	  koskaan”	  –	  ”hyvin	  

usein”.	  Vastaukset	  pisteytetään	  viiden	  pisteen	  asteikoilla	  ja	  tulkitaan	  niin,	  että	  suurempi	  

pistemäärä	  kuvaa	  suurempaa	  koettua	  stressiä	  (10).	  Pisterajaa	  suurelle	  koetulle	  stressille	  ei	  ole	  

kirjallisuudessa	  tarkasti	  määritelty.	  Eräässä	  tutkimuksessa	  suuren	  koetun	  stressin	  pisteraja	  

määriteltiin	  ≥23:een	  pisteeseen	  (10).	  

	  

Psykologisia	  syömiskäyttäytymispiirteitä	  (syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  

syöminen	  ja	  alttius	  nälän	  tunteelle)	  mitattiin	  tässä	  maisterintutkielmassa	  TFEQ-‐kyselylomakkeella.	  

TFEQ-‐kyselylomakkeen	  alkuperäinen	  pidempi	  versio,	  jota	  tässäkin	  maisterintutkielmassa	  

käytettiin,	  sisältää	  51	  syömiseen	  ja	  laihduttamiseen	  liittyvää	  kysymystä,	  joihin	  tutkittava	  vastaa	  

rastittamalla	  ruutuun	  jonkin	  häntä	  parhaiten	  kuvaavista	  valmiiksi	  muodostetuista	  

vastausvaihtoehdoista.	  Vastaukset	  pisteytetään	  ja	  tulkitaan	  niin,	  että	  korkeampi	  pistemäärä	  kuvaa	  

suurempaa	  kyseistä	  psykologista	  syömiskäyttäytymispiirrettä.	  

Tutkittavien	  lähtötilanteen	  BMI:n	  ja	  kehonkoostumuksen	  selvittämiseksi	  suoritettiin	  
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antropometrisia	  mittauksia	  (pituus,	  paino,	  vyötärön	  ympärys	  ja	  rasvaprosentti).	  Painon	  ja	  

kehonkoostumuksen	  mittaukseen	  käytettiin	  InBody-‐laitetta	  (Inbody	  720	  Body	  Composition	  

Analyzer	  by	  Biospace	  Co.,	  Ltd,	  manufacturing	  year	  2004,	  Seoul,	  KOREA).	  Tutkittavilta	  kerättiin	  

myös	  neljän	  päivän	  ruokapäiväkirjat	  (kolme	  arkipäivää	  ja	  yksi	  viikonloppupäivä).	  

	  

Laihdutusta	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellista	  laatua	  arvioin	  79:n	  tutkittavan	  neljän	  päivän	  

ruokapäiväkirjojen	  perusteella.	  Otos	  sisälsi	  25	  miestä	  ja	  54	  naista.	  Tarkasteltaviksi	  ravintoaineiksi	  

valitsin	  rasvan,	  hiilihydraatit	  ja	  proteiinin	  sekä	  tyydyttyneen	  rasvan,	  C-‐vitamiinin	  ja	  ravintokuidun.	  

Energiaravintoaineiden	  (rasva,	  hiilihydraatit	  ja	  proteiini)	  saannin	  yhteyttä	  laihdutukseen	  on	  jonkin	  

verran	  tutkittu,	  mutta	  näiden	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  saannin	  yhteyttä	  laihdutuksen	  

onnistumiseen	  ei	  ole	  tutkittu.	  Ravinnon	  laadun	  kuvaamiseksi	  valitsin	  tyydyttyneen	  rasvan,	  C-‐

vitamiinin	  ja	  ravintokuidun.	  Tyydyttyneen	  rasvan	  (erityisesti	  lihasta	  ja	  lihajalosteista	  peräisin	  

olevan)	  suurempi	  saanti	  liitetään	  useissa	  tutkimuksissa	  epäterveellisempään	  ruokavalioon	  ja	  

kohonneeseen	  sairastumisriskiin	  (139),	  (140).	  Suurempi	  ravintokuidun	  ja	  C-‐vitamiinin	  saanti	  

liitetään	  puolestaan	  terveellisempään	  ruokavalioon,	  parempaan	  painonhallintaan	  sekä	  

suurempaan	  kasvisten	  ja	  täysjyväviljan	  saantiin	  	  (141),	  (142).	  	  	  

6.2.4 Aineiston	  analysointi	  

Laihdutustuloksia	  tarkasteltiin	  eri	  ikä-‐,	  BMI-‐	  ja	  sukupuoliryhmissä.	  Tilastollisia	  analyysejä	  varten	  

tutkittavat	  jaettiin	  iän	  ja	  BMI:n	  perusteella	  luokkiin.	  Tutkittavat	  jaettiin	  iän	  mukaan	  <55-‐vuotiaisiin	  

ja	  ≥55-‐vuotiaisiin.	  Jako	  perustui	  aineiston	  ikäjakaumaan.	  PREVIEW-‐tutkimuksessa	  oli	  alussa	  

mukana	  kaksi	  ikäryhmää:	  ≥55-‐vuotiaat	  sekä	  ≤45-‐vuotiaat.	  Koska	  aineistoa	  ei	  alun	  perin	  saatu	  

tarpeeksi	  suureksi,	  tutkimukseen	  hyväksyttiin	  myös	  myöhemmin	  mukaan	  46–54	  -‐vuotiaat.	  Tässä	  

keskimmäisessä	  ikäryhmässä	  oli	  selkeästi	  vähemmän	  tutkittavia	  kuin	  vanhemmassa	  ikäryhmässä	  

otanta-‐ajan	  ollessa	  lyhyempi.	  Nuorimmassa	  ikäryhmässä	  oli	  vähiten	  tutkittavia,	  koska	  nuoremmilla	  

huonot	  veren	  glukoosipitoisuudet	  ovat	  harvinaisempia	  kuin	  vanhemmilla	  henkilöillä.	  Näin	  ollen	  

nuorin	  ja	  keskimmäinen	  ikäryhmä	  yhdistettiin,	  jotta	  tutkittavien	  määrä	  ei	  poikkeaisi	  liikaa	  

vanhimpaan	  ikäryhmään	  verrattuna.	  Lisäksi	  tutkittavat	  jaettiin	  BMI:n	  perusteella	  yleisesti	  käytetyn	  

määritelmän	  mukaan	  kolmeen	  eri	  BMI-‐luokkaan:	  Ylipainoisiin	  (BMI	  25–29,99	  kg/m2),	  lihaviin	  (BMI	  

30	  –	  34,99	  kg/m2)	  ja	  vaikeasti	  lihaviin	  (BMI	  ≥	  35	  kg/m2).	  

	  

Tutkittavien	  neljän	  päivän	  ruokapäiväkirjat	  tallensin	  AivoDiet	  tallennusohjelmalla	  (Aivo	  Finland	  Oy,	  
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Turku,	  Suomi),	  joka	  käyttää	  Terveyden	  ja	  hyvinvoinnin	  laitoksen	  ravintoainetietokanta	  Fineliä	  

(www.fineli.fi).	  Ruokapäiväkirjoista	  laskin	  tarkasteltavien	  ravintoaineiden	  keskimääräisen	  

vuorokausisaannin. 

6.3 Tilastolliset	  analyysit	  

Aineisto	  analysoitiin	  SPSS	  tilastonhallintaohjelmalla	  (IBM	  SPSS	  Statistics	  24).	  Selittävät	  muuttujat	  

koettu	  stressi,	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  

näläntunteelle	  sekä	  rasvaprosentti	  ja	  vyötärönympärys	  olivat	  silmämääräisesti	  histogrammista	  

tarkasteltuna	  normaalisti	  jakautuneita.	  BMI	  ja	  ikä	  eivät	  olleet	  normaalisti	  jakautuneita	  muuttujia,	  

joten	  ne	  luokiteltiin.	  Riippumattomien	  ryhmien	  t-‐testiä	  käytettiin	  tarkastellessa	  kahden	  ryhmän	  

välisiä	  tilastollisesti	  merkitseviä	  eroja.	  Yksisuuntaista	  varianssianalyysiä	  käytettiin	  kun	  tarkasteltiin	  

kolmen	  eri	  BMI-‐luokan	  välisiä	  tilastollisia	  eroja.	  Tarkastellessa	  samanaikaisesti	  useampia	  

luokiteltuja	  muuttujia	  käytettiin	  monisuuntaista	  varianssianalyysiä.	  	  

Laihdutusta	  edeltävän	  ravintoaineiden	  saannin	  yhteyttä	  laihdutustuloksiin	  tarkasteltiin	  käyttäen	  

energiavakioituja	  ravintoainesaanteja.	  Ravintoaineiden	  saannit	  energiavakioitiin	  

residuaalimenetelmällä	  (143).	  Analysoitavista	  ravintoaineista	  C-‐vitamiini	  ei	  ollut	  histogrammista	  

tarkasteltuna	  silmämääräisesti	  normaalisti	  jakautunut,	  joten	  C-‐vitamiinin	  saanti	  logaritmoitiin	  

energiavakiointia	  ja	  tilastollisia	  analyysejä	  varten.	  Kaikkien	  muuttujien	  paitsi	  iän	  yhteyttä	  

laihdutustuloksiin	  tarkasteltiin	  Pearsonin	  korrelaatiokertoimilla.	  Iän	  yhteyttä	  laihdutustuloksiin	  

tarkasteltiin	  Spearmanin	  korrelaatiokertoimilla.	  

7 Eettiset	  kysymykset	  

Maisterintutkielmani	  perustuu	  PREVIEW-‐tutkimuksen	  Suomessa	  kerättyihin	  tietoihin.	  PREVIEW-‐	  

tutkimuksessa	  tutkittavien	  tietoja	  käsitellään	  anonyymisti	  käyttäen	  tutkimuskoodeja.	  Kaikkea	  

PREVIEW-‐tutkimuksen	  aikana	  tallennettua	  tietoa	  käsitellään	  paikallisten	  säännösten	  ja	  Euroopan	  

henkilötietodirektiivin	  95/46/CE	  mukaisesti.	  PREVIEW-‐tutkimus	  toteutetaan	  Maailman	  

Lääkäriliiton	  (WMA:n)	  hyväksymän	  Helsingin	  julistuksen	  mukaan	  sekä	  ICH-‐GCP:n	  (The	  

International	  Conference	  on	  Harmonisation	  for	  Good	  Clinical	  Practise)	  suosituksia	  noudattaen	  aina	  

mahdollisuuksien	  ja	  tarkoituksenmukaisuuden	  mukaan.	  Lisäksi	  PREVIEW-‐tutkimuksessa	  

noudatetaan	  tarkasti	  kaikkia	  kansallisia	  lakeja	  ja	  eettisten	  toimikuntien	  ihmistutkimuksiin	  liittyviä	  

säännöksiä.	  Tutkimus	  on	  saanut	  puoltavan	  lausunnon	  Helsingin	  ja	  Uudenmaan	  sairaanhoitopiirin	  

koordinoivalta	  eettiseltä	  toimikunnalta.	  
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Kerättyjä	  tietoja	  käytetään	  ainoastaan	  projektiin	  kuuluvaan	  tarkoitukseen.	  Kaikki	  tutkittavat	  

allekirjoittivat	  kirjalliseen	  tietoon	  perustuvan	  suostumuksen.	  Tutkittavat	  saivat	  tutkijoilta	  ja	  

tutkimushenkilöstöltä	  kirjallisen	  tiedon	  lisäksi	  suullisesti	  tietoa	  tutkimuksen	  tavoitteista,	  

luonteesta,	  merkityksestä,	  riskeistä	  ja	  seuraamuksista	  ennen	  suostumuksen	  allekirjoittamista.	  

Tutkimuksen	  terveysriskejä	  pidetään	  erittäin	  pieninä,	  koska	  käytetyt	  menetelmät	  ovat	  

rutiininomaisesti	  käytettyjä	  tutkimuksessa	  ja	  kliinisessä	  työssä.	  Kaikilla	  tutkittavilla	  oli	  oikeus	  

keskeyttää	  tutkimukseen	  osallistuminen	  missä	  tahansa	  tutkimuksen	  vaiheessa	  ilman	  mitään	  

selityksiä	  tai	  syitä.	  	  

8 Tulokset	  

8.1 Kuvailevat	  tulokset	  

Tutkimukseen	  osallistui	  260	  henkilöä,	  joiden	  lukumäärät	  iän	  ja	  lähtötilanteen	  BMI:n	  luokissa	  on	  

esitetty	  taulukossa	  2.	  Tutkittavat	  jakautuivat	  suhteellisen	  tasaisesti	  kolmeen	  eri	  BMI-‐luokkaan.	  Yli	  

70	  %	  tutkittavista	  oli	  55-‐vuotta	  täyttäneitä	  tai	  sitä	  vanhempia.	  Niin	  ikään	  yli	  70	  %	  tutkittavista	  oli	  

naisia. 

Taulukko'2'Tutkittavien*lukumäärä*ikä/*ja*BMI*/luokittain*sekä*sukupuolittain

Ikä'(vuotta) Naiset

<'55 55*(30*%)

≥'55 131*(70*%)

Kaikki 186*(72*%)

BMI*'(kg/m2)

<'30 63*(34*%)

30'–'34,99 68*(37*%)

≥'35 55*(30*%)

Kaikki 186
**Lähtötilanteen*BMI*

Taulukko'2'Tutkittavien*lukumäärä*ikä/*ja*BMI*/luokittain*sekä*sukupuolittain

Miehet

13*(18*%)

61*(82*%)

74*(28*%)

24*(32*%)

27*(37*%)

23*(31*%)

74

Taulukko'2'Tutkittavien*lukumäärä*ikä/*ja*BMI*/luokittain*sekä*sukupuolittain

Kaikki

68*(26*%)

192*(74*%)

260

87*(34*%)

95*(37*%)

78*(30*%)

260
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8.1.1 Psykologiset	  tekijät	  

Tässä	  työssä	  tarkastellut	  psykologiset	  tekijät	  olivat	  koettu	  stressi	  sekä	  psykologiset	  

syömiskäyttäytymispiirteet	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen,	  kontrolloimaton	  syöminen	  ja	  alttius	  

näläntunteelle.	  Koetussa	  stressissä	  ei	  ollut	  eroa	  sukupuolten	  välillä.	  Naisilla	  syömisen	  tietoinen	  

rajoittaminen	  ja	  kontrolloimaton	  syöminen	  oli	  keskimäärin	  suurempaa	  kuin	  miehillä.	  Alttiudessa	  

näläntunteelle	  ei	  ollut	  eroa	  sukupuolten	  välillä	  (taulukko	  3).	  

	  

Stressiä	  koettiin	  enemmän	  alle	  55-‐vuotiaiden	  kuin	  55-‐vuotiaiden	  ja	  sitä	  vanhempien	  ikäluokassa.	  

Syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen	  oli	  suurinta	  alimmassa	  ja	  vähintä	  ylimmässä	  BMI-‐luokassa.	  

Nuoremmassa	  ikäluokassa	  havaittiin	  enemmän	  kontrolloimatonta	  syömistä	  kuin	  vanhemmassa	  

ikäluokassa.	  Kontrolloimaton	  syöminen	  oli	  myös	  suurempaa	  suuremman	  BMI-‐luokan	  myötä	  (liite).	  

8.1.2 Fysiologiset	  tekijät	  

Tässä	  työssä	  tarkastellut	  fysiologiset	  tekijät	  olivat	  sukupuoli	  ja	  ikä	  sekä	  lähtötilanteen	  BMI,	  

rasvaprosentti	  ja	  vyötärönympärys.	  Tutkittavien	  keski-‐ikä	  oli	  58	  vuotta	  ja	  keskimääräinen	  BMI	  33	  

kg/m2.	  Rasvaprosentti	  oli	  keskimäärin	  39	  ja	  vyötärönympärys	  110	  cm.	  Naiset	  olivat	  keskimäärin	  3	  

vuotta	  nuorempia	  kuin	  miehet.	  BMI:ssä	  ei	  ollut	  eroa	  naisten	  ja	  miesten	  välillä.	  Rasvaprosentissa	  

sen	  sijaan	  oli	  huomattava	  ero	  sukupuolten	  välillä.	  Naisten	  keskimääräinen	  rasvaprosentti	  oli	  42	  ja	  

miesten	  32.	  Miesten	  keskimääräinen	  vyötärönympärys	  oli	  puolestaan	  huomattavasti	  suurempi	  

kuin	  naisten.	  Miesten	  vyötärönympärys	  oli	  keskimäärin	  116	  ja	  naisten	  107	  cm	  (taulukko	  3).	  

Rasvaprosentti	  ja	  BMI	  olivat	  suurempia	  nuoremmassa	  kuin	  vanhemmassa	  ikäluokassa	  (liite).	  	  

	  

Kaikkien	  tässä	  työssä	  tarkasteltujen	  psykologisten	  ja	  fysiologisten	  tekijöiden	  jakautuminen	  

sukupuolittain	  on	  havainnollistettu	  taulukossa	  3.	  
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Talukko'3!Muuttujien!jakautuminen!sukupuolittain

n Md x Sd
Vaihtelu5

väli

Naiset

n Md x Sd
Vaihtelu5

väli

Miehet

n Md x Sd
Vaihtelu5

väli

Kaikki

P5arvo6

Koettu!stressi1 180 12,0 12,1 4,4 1–24

Syömisen!tietoinen!rajoittaminen2 178 8,0 8,5 4,1 1–18

Kontrolloimaton!syöminen3 173 9,0 8,7 2,9 2–15

Alttius!näläntunteelle4 176 7,0 6,8 3,3 1–14

Ikä 186 59 57 9 27–70

BMI5 186 32 33 5 25–46

Rasvaprosentti 165 42 42 6 26–54

Vyötärönympärys 186 106 107 11 83–144
Md!=!mediaani,!x!=!keskiarvo,!Sd!=!keskihajonta
1!Mitattu!PSS5kyselyllä,!pistemäärän!mahdollinen!vaihteluväli!0–40!
2!Mitattu!TFEQ5kyselyllä,!pistemäärän!mahdollinen!vaihteluväli!0–21
3!Mitattu!TFEQ5kyselyllä,!pistemäärän!mahdollinen!vaihteluväl!0–16
4!Mitattu!TFEQ5kyselyllä,!pistemäärän!mahdollinen!vaihteluväl!0–14
5!Lähtötilanteen!BMI
6!Sukupuolten!välistä!tilastollista!eroa!on!testattu!riippumattomien!ryhmien!t5testillä

71 11,0 11,3 4,3 4–29

73 7,0 7,0 3,9 1–19

71 7,0 7,5 3,1 1–15

72 7,0 6,9 3,3 1–13

74 62 60 8 35–70

74 32 33 4 26–50

63 32 32 7 15–50

74 113 116 11 97–146

6!Sukupuolten!välistä!tilastollista!eroa!on!testattu!riippumattomien!ryhmien!t5testillä

251 12,0 11,9 4,4 1–29

251 8,0 8,1 4,1 1–19

244 8,0 8,3 3,0 1–15

248 7,0 6,8 3,3 1–14

260 60 58 9 27–70

260 32 33 5 25–50

228 40 39 8 15–54

260 109 110 12 83–146

0,217

0,011*

0,005*

0,815

0,023*

0,948

<!0,001*

<!0,001*

*Ero!on!merkitsevä!p5arvolla!≤!0,05 	  
 

8.1.3 Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ravintoaineiden	  saanti	  

Laihdutusjaksoa	  edeltävät	  ravintoaineiden	  saannit	  ovat	  tässä	  maisterintutkielmasssa	  toissijaisesti	  

tarkasteltavia	  muuttujia.	  Siten	  niitä	  ei	  ole	  luokiteltu	  iän	  ja	  BMI:n	  mukaan.	  Neljän	  päivän	  

ruokapäiväkirjojen	  perusteella	  lasketut	  keskimääräiset	  vuorokausittaiset	  energian	  ja	  

ravintoaineiden	  saannit	  79:ltä	  tutkittavalta	  on	  havainnollistettu	  taulukossa	  4.	  

	  

Taulukko'4'Energian(ja(ravintoaineiden(keskimääräinen(vuorokausisaanti(+/5(keskihajonta

Naiset1 Miehet2 Kaikki P4arvo3

Energia((kcal) 1912(±(430 2089(±(569 2042(±(512 0,001

Energia((kJ) 8030(±(1806 8774(±(2390 8576(±(2150 0,001

Hiilihydraatit((g) 187(±(53( 221(±(55 198(±(55 0,009

Proteiini((g) 82(±(16 95(±(25 86(±(20 0,007

Rasva((g) 81(±(25 97(±(29 86(±(27 0,012

Tyydyttyneet(rasvahapot((g) 30(±(10 37(±(13 32(±(12 0,012

Ravintokuitu((g) 20(±(6 21(±(7 20(±(6 0,563

C5vitamiini((mg) 117(±(67( 115(±(95 116(±(76 0,945

1(n=54
2(n=25
3(Sukupuolten(välistä(tilastollista(eroa(on(testattu(riippumattomien(ryhmien(t5testillä 	  
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Miesten	  keskimääräinen	  vuorokausittainen	  energiansaanti	  oli	  suurempaa	  kuin	  naisten	  (taulukko	  

4).	  Hiilihydraattien,	  proteiinin	  ja	  rasvan	  saanti	  oli	  miehillä	  myös	  suurempaa	  kuin	  naisilla.	  

Ravintokuidun	  ja	  C-‐vitamiinin	  saanneissa	  ei	  sukupuolten	  välillä	  ollut	  eroa.	  	  

	  

Ravintoaineiden	  energiavakioidut	  vuorokausisaannit	  on	  havainnollistettu	  taulukossa	  5.	  

Energiavakioitujen	  ravintoaineiden	  saanneissa	  ei	  ollut	  eroa	  sukupuolten	  välillä.	  	  

	  

	  

Taulukko'5'Ravintoaineiden*energiavakioitu*keskimääräinen*vuorokausisaanti*

Naiseta

Hiilihydraatit*(g) 199*±*32

Proteiini*(g) 86*±*13

Rasva*(g) 87*±*10

Tyydyttyneet*rasvahapot*(g) 33*±*5

Ravintokuitu*(g) 21*±*6

CFvitamiini*(mg) 119*±*72
1*n=54
2*n=25
3*Sukupuolten*välistä*tilastollista*eroa*on*testattu*riippumattomien*ryhmien*tFtestillä

Taulukko'5'Ravintoaineiden*energiavakioitu*keskimääräinen*vuorokausisaanti*

Miehet2

196*±*25

87*±*14

83*±*14

32*±*8

20*±*6

109*±*86

3*Sukupuolten*välistä*tilastollista*eroa*on*testattu*riippumattomien*ryhmien*tFtestillä

Taulukko'5'Ravintoaineiden*energiavakioitu*keskimääräinen*vuorokausisaanti*

Kaikki

198*±*30

86*±*13

86*±*12

32*±*6

20*±*6

116*±*77

3*Sukupuolten*välistä*tilastollista*eroa*on*testattu*riippumattomien*ryhmien*tFtestillä

P2arvo3

0,679

0,810

0,210

0,599

0,579

0,574

3*Sukupuolten*välistä*tilastollista*eroa*on*testattu*riippumattomien*ryhmien*tFtestillä 	  

8.2 Laihdutustulokset	  

Laihdutustulokset	  (laihdutusprosentti	  ja	  laihdutettu	  paino)	  sukupuolittain	  sekä	  ikä-‐	  ja	  BMI-‐

luokittain	  on	  havainnollistettu	  taulukossa	  6.	  
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Talukko'6'Laihdutustulokset-sukupuolittain-sekä-ikä1-ja-BMI1luokittain

Laihdutus-

(%)

<-551vuotiaat 11,5-±-1,7

≥-551vuotiaat 11,0-±-1,8

BMI-<-30-kg/m
2

11,3-±-1,7

BMI-30–34,99-kg/m
2

11,4-±-2,1

BMI-≥-35-kg/m
2

10,8-±-1,5

Kaikki 11,2-±-1,8

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,448-(t1testi)

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)-p1arvo-0,027-(t1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Naiset

Talukko'6'Laihdutustulokset-sukupuolittain-sekä-ikä1-ja-BMI1luokittain

Laihdutus-

(kg)

10,6-±-2,1

9,6-±-2,0

8,6-±-1,5

9,9-±-2,1

11,4-±-1,8

9,9-±-2,1

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,448-(t1testi)

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)-p1arvo-0,027-(t1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Naiset

Talukko'6'Laihdutustulokset-sukupuolittain-sekä-ikä1-ja-BMI1luokittain

Laihdutus-

(%)

12,6-±-4,0

12,4-±-2,1

12,9-±-1,6

12,1-±-2,6

12,4-±-3,2

12,4-±-2,5

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,448-(t1testi)

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)-p1arvo-0,027-(t1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Miehet

Talukko'6'Laihdutustulokset-sukupuolittain-sekä-ikä1-ja-BMI1luokittain

Laihdutus-

(kg)

14,5-±-5,5

12,3-±-2,6

11,6-±-1,7

11,9-±-2,7-

14,7-±-4,4

12,7-±-3,4

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,448-(t1testi)

Ikäluokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)-p1arvo-0,027-(t1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Miehet

Talukko'6'Laihdutustulokset-sukupuolittain-sekä-ikä1-ja-BMI1luokittain

Laihdutus-

(%)

11,7-±-2,3

11,5-±-2,0

11,7-±-1,8

11,6-±-2,2

11,3-±-2,2

11,5-±-2,1

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Kaikki
Laihdutus-

(kg)

11,3-±-3,4

10,5-±-2,6

9,4-±-2,0

10,5-±-2,4

12,3-±-3,2

10,7-±-2,8

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi)

Kaikki

P1arvo
1-

(laihdutus/%)

P1arvo
1-

(laihdutus/kg)

0,336 0,027

<-0,001 <-0,001

<-0,001 <-0,001

0,167 <-0,001

0,035 0,002

<-0,001 <-0,001

1
-Sukupuolten-välistä-tilastollista-eroa-eri-ikä1-ja-BMI1luokissa-on-testattu-riippumattomien-ryhmien-t1testillä

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(%)-p1arvo-0,376-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-F1testi)

BMI1luokkien-välinen-ero-laihdutustuloksissa-(kg)--p1arvo-0,000-(yksisuuntainen-varianssianalyysi,-Brown1Forsythe-1testi) 	  
	  

Miehet	  laihtuivat	  niin	  prosentuaalisesti	  kuin	  kilomääräisestikin	  keskimäärin	  naisia	  enemmän.	  

Miehet	  laihtuivat	  kilomääräisesti	  naisia	  enemmän	  kummassakin	  ikäluokassa	  ja	  kaikissa	  BMI-‐

luokissa.	  Prosentuaalisessa	  laihtumisessa	  ei	  ollut	  sukupuolten	  välistä	  eroa	  nuoremmassa	  

ikäluokassa	  eikä	  keskimmäisessä	  BMI-‐luokassa.	  Vaihteluvälit	  niin	  prosentuaalisessa	  kuin	  

kilomääräisessäkin	  laihtumisessa	  olivat	  suuria	  (taulukko	  6).	  

	  

Kaikkia	  tutkittavia	  tarkastellessa	  eroja	  ikä-‐	  ja	  BMI-‐luokissa	  havaittiin	  ainoastaan	  kilomääräisessä	  

laihtumisessa.	  Ikäluokkien	  väliset	  erot	  laihdutustuloksissa	  olivat	  pieniä.	  Nuorempi	  ikäluokka	  oli	  

laihtunut	  vanhempaa	  ikäluokkaa	  enemmän.	  Laihtuminen	  oli	  myös	  suurempaa	  suuremman	  BMI-‐

luokan	  myötä	  (taulukko	  6).	  	  

	  

Lisäksi	  tarkasteltiin	  luokiteltujen	  muuttujien	  iän	  ja	  BMI:n	  sekä	  sukupuolen	  yhdysvaikutuksia	  

laihdutustuloksiin	  monisuuntaisella	  varianssianalyysillä.	  Sukupuolella	  ja	  ikäluokalla	  ei	  tässä	  

aineistossa	  havaittu	  yhdysvaikutusta	  laihdutusprosentin	  vaihteluun	  (p-‐arvo	  0,801).	  Päävaikutusten	  

tarkastelussa	  sukupuolella	  oli	  vaikutusta	  laihdutusprosentin	  vaihteluun	  (p-‐arvo	  0,001),	  mutta	  

ikäluokalla	  taas	  ei	  (p-‐arvo	  0,335).	  Sukupuolella	  ja	  ikäluokalla	  ei	  myöskään	  vaikuttanut	  olevan	  

yhdysvaikutusta	  kilomääräisten	  laihdutustulosten	  vaihteluun	  (p-‐arvo	  0,159).	  Päävaikutusten	  

tarkastelussa	  sekä	  sukupuolella	  että	  ikäluokalla	  oli	  vaikutusta	  laihdutetun	  kilomäärän	  vaihteluun	  

(p-‐arvot	  <	  0,001).	  
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Sukupuolella	  ja	  BMI-‐luokalla	  ei	  myöskään	  havaittu	  yhdysvaikutusta	  laihdutusprosentin	  vaihteluun	  

(p-‐arvo	  0,328).	  Päävaikutusten	  tarkastelussa	  sukupuolella	  oli	  vaikutusta	  laihdutusprosentin	  

vaihteluun	  (p-‐arvo	  <	  0,001),	  mutta	  BMI-‐luokalla	  taas	  ei	  (p-‐arvo	  0,352).	  Sukupuolella	  ja	  BMI-‐luokalla	  

ei	  vaikuttanut	  olevan	  yhdysvaikutusta	  kilomääräisten	  laihdutustulosten	  vaihteluun	  (p-‐arvo	  0,164).	  

Päävaikutusten	  tarkastelussa	  sekä	  sukupuolella	  että	  BMI-‐luokalla	  oli	  vaikutusta	  laihdutetun	  

kilomäärän	  vaihteluun	  (p-‐arvot	  <	  0,001).	  

8.3 Psykologisten	  ja	  fysiologisten	  tekijöiden	  sekä	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  

ravintoaineiden	  saannin	  yhteys	  laihdutustuloksiin	  	  

Psykologisten	  ja	  fysiologisten	  tekijöiden	  yhteydet	  laihdutustuloksiin	  on	  havainnollistettu	  

taulukossa	  7.	  

	  

Taulukko'7'Laihdutustulosten-sekä-fysiologisten-että-psykologisten-tekijöiden-korrelaatiokertoimet1

Muuttuja

Laihdutus-(kg)

Taulukko'7'Laihdutustulosten-sekä-fysiologisten-että-psykologisten-tekijöiden-korrelaatiokertoimet1

Laihdutus-(kg) P=arvo Laihdutus-(%) P=arvo

1

Laihdutus-(%) 0,76 <0,001 1

Koettu-stressi 0,04 0,490 0,10 0,126

Syömisen-tietoinen-rajoittaminen- =0,23 <0,001 =0,07 0,304

Kontrolloimaton-syöminen 0,07 0,309 =0,03 0,698

Alttius-näläntunteelle 0,06 0,382 0,00 0,981

Ikä =0,12 0,047 =0,04 0,542

BMI 0,46 <0,001 =0,07 0,232

Rasvaprosentti =0,01 0,892 =0,25 <0,001

Vyötärönympärys 0,55 <0,001 0,01 0,901
1-Pearson-korrelaatiokertoimia-(ikä-Spearman-korrelaatiokerroin)1-Pearson-korrelaatiokertoimia-(ikä-Spearman-korrelaatiokerroin) 	  
	  

Psykologisista	  syömiskäyttäytymispiirteistä	  ainoastaan	  syömisen	  tietoisella	  rajoittamisella	  oli	  

heikko	  käänteinen	  yhteys	  laihdutettuun	  painoon.	  Fysiologisista	  tekijöistä	  lähtötilanteen	  BMI	  ja	  

vyötärönympärys	  olivat	  kohtalaisesti	  ja	  positiivisesti	  yhteydessä	  laihdutettuun	  painoon.	  Iällä	  oli	  

erittäin	  heikko	  käänteinen	  yhteys	  laihdutettuun	  painoon.	  Rasvaprosentilla	  oli	  puolestaan	  heikko	  

käänteinen	  yhteys	  laihdutusprosenttiin	  (taulukko	  7).	  
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Energian	  ja	  energiavakioitujen	  ravintoaineiden	  saantien	  yhteydet	  laihdutustuloksiin	  on	  

havainnollistettu	  taulukossa	  8.	  

	  

Taulukko'8!Laihdutustulosten!sekä!keskimääräisen!päivittäisen!
energian!ja!energiavakioitujen!ravintoaineiden!saannin!korrelaatiokertoimet1

Muuttuja

Laihdutus!(kg)

Taulukko'8!Laihdutustulosten!sekä!keskimääräisen!päivittäisen!
energian!ja!energiavakioitujen!ravintoaineiden!saannin!korrelaatiokertoimet1

Laihdutus!(kg) P;arvo Laihdutus!(%) P;arvo

1

Laihdutus!(%) 0,80 <0,001 1

Energia 0,33 0,003 0,05 0,638

Hiilihydraatit ;0,01 0,912 ;0,10 0,377

Proteiini 0,16 0,152 0,07 0,555

Rasva ;0,10 0,379 0,02 0,894

Tyydyttynyt!rasva ;0,13 0,262 ;0,12 0,279

Ravintokuitu 0,00 0,992 0,03 0,826

C;vitamiini2 ;0,43 0,710 0,07 0,562
1!Pearsonin!korrelaatiokertoimet
2!Logaritmoitu!C;vitamiinin!energiavakioitu!keskimääräinen!päiväsaanti

1!Pearsonin!korrelaatiokertoimet
2!Logaritmoitu!C;vitamiinin!energiavakioitu!keskimääräinen!päiväsaanti 	  
	  

Laihdutusjaksoa	  edeltävällä	  ravintoaineiden	  saannilla	  ei	  ollut	  yhteyttä	  laihdutettuun	  painoon	  tai	  

laihdutusprosenttiin.	  Ainoastaan	  laihdutusjaksoa	  edeltävällä	  energian	  saannilla	  oli	  heikko	  

positiivinen	  yhteys	  laihdutettuun	  painoon	  (taulukko	  8).	  	  

9 Pohdinta	  

Tämän	  maisterintutkielman	  ensisijaisena	  tavoitteena	  oli	  selvittää	  koetun	  stressin	  ja	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen,	  kontrolloimattoman	  syömisen	  ja	  

näläntunteen	  alttiuden	  mahdollista	  yhteyttä	  kahdeksan	  viikkoa	  kestäneen	  niukkaenergisen	  

ruokavalion	  laihdutustuloksiin.	  Lisäksi	  tarkasteltiin	  sukupuolen,	  iän,	  BMI:n,	  rasvaprosentin	  ja	  

vyötärönympäryksen	  sekä	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  laadun	  

mahdollista	  yhteyttä	  laihdutustuloksiin.	  Tutkittavat	  olivat	  henkilöitä,	  joilla	  oli	  kohonnut	  riski	  

sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  

9.1 Psykologiset	  tekijät	  ja	  laihdutuksen	  onnistuminen	  

Tässä	  maisterintutkielmassa	  stressillä	  ei	  havaittu	  olevan	  yhteyttä	  laihtumiseen.	  Tutkittavien	  
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raportoima	  stressi	  oli	  keskimäärin	  hyvin	  vähäistä,	  mikä	  on	  voinut	  vaikuttaa	  tulokseen.	  Eräässä	  

tutkimuksessa	  PSS-‐kyselyn	  suuremman	  stressin	  pisteraja	  määriteltiin	  ≥23:een	  pisteeseen	  (10).	  

Tässä	  maisterintutkielmassa	  tutkittavien	  keskimääräiset	  koetun	  stressin	  pisteet	  olivat	  11,9.	  	  

On	  myös	  mahdollista,	  että	  stressin	  yhteys	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  vaihtelee	  

laihdutusmenetelmästä	  riippuen.	  Ennaltamääritetyllä	  niukkaenergisellä	  ruokavaliolla	  laihduttajalla	  

ei	  juurikaan	  ole	  vaihtoehtoja	  ruokavalion	  koostamisen	  suhteen,	  eikä	  laihduttaja	  joudu	  miettimään	  

ruokavalintojaan	  niin	  kuin	  ruokavaliolaihduttamisessa.	  Tämä	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  

vaihtoehdottomuus	  ja	  sitä	  myötä	  yksinkertaisempi	  toteutus	  saattaa	  olla	  helpompaa	  suuremmasta	  

stressistä	  kärsiville,	  joille	  laihdutus	  muuten	  on	  osoittautunut	  vaikeaksi.	  	  

Kontrolloimattomalla	  syömisellä	  ja	  näläntunteen	  alttiudella	  ei	  tässä	  maisterintutkielmassa	  ollut	  

yhteyttä	  laihdutustuloksiin.	  Teoriassa	  voisi	  kuvitella	  laihdutuksen	  olevan	  vaikeampaa	  suuresta	  

kontrolloimattomasta	  syömisestä	  ja	  näläntunteen	  alttiudesta	  kärsiville.	  Se	  ettei	  tässä	  

maisterintutkielmassa	  ollut	  havaittavissa	  yhteyttä	  laihdutustuloksiin,	  saattaa	  osittain	  myös	  johtua	  

niukkaenergisen	  ruokavalion	  vaihtoehdottomuudesta	  ja	  yksinkertaisemmasta	  toteutustavasta	  

ruokavaliolaihduttamiseen	  nähden.	  

Syömisen	  tietoisella	  rajoittamisella	  oli	  käänteinen	  yhteys	  laihdutettuun	  kilomäärään.	  Joissakin	  

aiemmissa	  tutkimuksissa	  suuremman	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  on	  havaittu	  olevan	  

hyödyllinen	  piirre	  ruokavaliolaihduttamisessa	  (76),	  (92),	  (115).	  Tämän	  maisterintutkielman	  

tulosten	  perusteella	  suurempi	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen	  sen	  sijaan	  heikentää	  

niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaisia	  laihdutustuoksia.	  Syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  

yhteydestä	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  laihdutustuloksiin	  ei	  löydy	  aiempaa	  tutkimustietoa.	  Tässä	  

maisterintutkielmassa	  syömisen	  tietoinen	  rajoittaminen	  oli	  suurempaa	  naisilla	  kuin	  miehillä	  ja	  

myös	  suurempaa	  alemman	  BMI-‐luokan	  myötä.	  Tämä	  selittää	  osittain	  tuloksia,	  koska	  naiset	  

laihduttivat	  keskimäärin	  miehiä	  vähemmän.	  Lisäksi	  laihdutustulokset	  olivat	  keskimäärin	  heikompia	  

henkilöillä,	  joilla	  oli	  matalampi	  BMI.	  Nämä	  tulokset	  tukevat	  aiempaa	  tutkimustietoa,	  jossa	  

syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  on	  havaittu	  olevan	  suurempaa	  naisilla	  kuin	  miehillä	  

(144),	  (120),	  (145)	  sekä	  olevan	  käänteisesti	  yhteydessä	  BMI:hin	  (104),	  (106),	  (115),	  (117),	  (118).	  

Syy	  naisten	  keskimäärin	  suurempaan	  syömisen	  tietoiseen	  rajoittamiseen	  saattaa	  johtua	  siitä,	  että	  

naiset	  mahdollisesti	  kontrolloivat	  enemmän	  painoaan	  kuin	  miehet	  (146).	  Syömisen	  rajoittaminen	  

on	  tapa	  yrittää	  estää	  painon	  nousua	  (147).	  	  
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9.2 Fysiologiset	  tekijät	  ja	  laihdutuksen	  onnistuminen	  

Tämän	  maisterintutkielman	  tutkittavilla	  oli	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  Tyypin	  

2	  diabetes	  on	  sairaus,	  jonka	  esiintyvyys	  on	  lisääntynyt	  tasaisesti	  rinnakkain	  ylipainon	  ja	  lihavuuden	  

kanssa	  niin	  kehittyvissä	  kuin	  kehittyneissäkin	  maissa	  (23).	  Lihavuus	  on	  tärkein	  itsenäinen	  riskitekijä	  

tyypin	  2	  diabeteksen	  synnyssä	  (148).	  Lisäksi	  lihavuus	  on	  yleisempää	  tyypin	  2	  diabetesta	  

sairastavilla	  nuoremmilla	  kuin	  vanhemmilla	  aikuisilla.	  Valtaosa	  tyypin	  2	  diabetesdiagnoosin	  

saaneista	  nuorista	  aikuisista	  ovat	  lihavia	  (149).	  Lihavuus	  on	  siten	  myös	  hyvin	  olennainen	  syy	  

koholla	  oleviin	  tyypin	  2	  diabetesriskitekijöihin	  nuoremmalla	  iällä.	  Täten	  ei	  ollut	  yllättävää,	  että	  

tämän	  maisterintutkielman	  tutkittavien	  BMI	  ja	  rasvaprosentti	  olivat	  suurempia	  nuoremmassa	  kuin	  

vanhemmassa	  ikäluokassa.	  Tämä	  saattaa	  toki	  myös	  johtua	  siitä,	  että	  keskimääräinen	  BMI	  laskee	  

ikääntymisen	  myötä	  (150).	  On	  myös	  muistettava,	  että	  PREVIEW-‐tutkimus	  on	  kaukana	  

väestöotoksesta.	  Tutkittavat	  hakeutuivat	  itse	  vapaaehtoisesti	  tutkimukseen	  mukaan	  ja	  heillä	  oli	  

muun	  muassa	  ylipainonsa	  takia	  kiinnostusta	  osallistua	  tutkimukseen.	  Tutkimuksen	  

rekrytointimenetelmä	  ja	  valintakriteerit	  (BMI	  ≥	  25	  kg/m2)	  ovat	  voineet	  vaikuttaa	  tulokseen.	  	  

	  

Tässä	  maisterintutkielmassa	  suurempi	  lähtötilanteen	  BMI	  oli	  yhteydessä	  suurempaan	  

laihdutettuun	  painoon.	  Aiemman	  tutkimustiedon	  perusteella	  lähtötilanteen	  BMI:n	  ja	  painon	  

yhteydestä	  laihdutuksen	  onnistumiseen	  on	  ristiriitaista	  tietoa	  (92),	  (124),	  (125),	  (130),	  (131).	  

Suuremman	  kehonpainon	  kantaminen	  kuluttaa	  enemmän	  energiaa,	  mikä	  on	  linjassa	  tämän	  

maisterintutkielman	  tuloksen	  kanssa.	  Niin	  ikään	  nuoremmassa	  ikäluokassa,	  missä	  BMI	  ja	  

rasvaprosentti	  olivat	  suurempia	  kuin	  vanhemmassa	  ikäluokassa,	  kilomääräinenkin	  laihtuminen	  oli	  

suurempaa	  kuin	  vanhemmassa	  ikäluokassa.	  Iän	  käänteinen	  yhteys	  laihdutettuun	  painoon	  oli	  tosin	  

hyvin	  heikko.	  	  

	  

Teoria	  kehon	  pyrkimyksestä	  biologiseen	  normaalipainoon	  (134),	  (135)	  puoltaa	  ajatusta	  siitä,	  että	  

suurempi	  lähtötilanteen	  rasvaprosentti	  nopeuttaisi	  laihdutustahtia	  lyhyellä	  aikavälillä.	  Mitä	  

enemmän	  ylimääräistä	  rasvamassaa	  kehossa	  on	  laihdutuksen	  alussa,	  sitä	  nopeampaa	  laihdutus	  

olisi	  teorian	  mukaan	  lyhyellä	  aikavälillä.	  Tässä	  maisterintutkielmassa	  rasvaprosentti	  oli	  kuitenkin	  

heikosti	  ja	  käänteisesti	  yhteydessä	  laihdutusprosenttiin,	  joten	  teoria	  kehon	  pyrkimyksestä	  

normaalipainoon	  ei	  tässä	  mielessä	  saa	  tukea.	  	  
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Kehon	  suurempi	  suhteellinen	  lihasmassa	  kuluttaa	  enempi	  energiaa	  (151),	  mikä	  puolestaan	  voi	  

auttaa	  laihtumisessa.	  Naisilla	  oli	  keskimäärin	  huomattavsti	  miehiä	  suurempi	  rasvaprosentti.	  

Miesten	  keskimääräinen	  rasvattoman	  massan	  suhteellinen	  osuus	  oli	  näin	  ollen	  suurempi.	  Miehet	  

myös	  laihduttivat	  naisia	  enemmän	  sekä	  kilomääräisesti	  että	  prosentuaalisesti.	  Tulos	  antaa	  viitteitä	  

siitä,	  että	  kehon	  suurempi	  rasvattoman	  massan	  osuus	  nopeauttaa	  lyhyen	  aikavälin	  laihtumista	  

ylipainoisilla	  ja	  lihavilla	  henkilöillä.	  

	  

Vyötärönympäryksellä	  oli	  tässä	  maisterintutkielmassa	  kohtalainen	  positiivinen	  yhteys	  

laihdutettuun	  painoon.	  Miehillä	  oli	  keskimäärin	  huomattavasti	  suurempi	  vyötärönympärys	  kuin	  

naisilla,	  vaikka	  sukupuolten	  välisessä	  keskimääräisessä	  BMI:ssä	  ei	  ollut	  eroa.	  Suurempi	  

vyötrönympärys	  on	  usein	  merkki	  myös	  suuremmasta	  viskeraalirasvan	  (vatsaonteloon	  ja	  sisäelimiin	  

kertynyt	  rasva)	  määrästä	  (152).	  Mikään	  laihdutusmenetelmä	  ei	  kohdista	  laihtumista	  juuri	  

viskeraalirasvaan,	  vaan	  viskeraalirasvan	  menetys	  on	  aina	  yhteydessä	  ihonalaisrasvan	  

menetykseen.	  On	  kuitenkin	  todettu,	  että	  laihdutustavasta	  riippumatta,	  viskeraalirasvan	  

väheneminen	  laihtumisen	  yhteydessä	  on	  suhteellisesti	  suurempaa	  kuin	  ihonalaisrasvan	  

väheneminen	  (153).	  On	  myös	  olemassa	  aiempaa	  tutkimustietoa	  siitä,	  että	  suurempi	  

vyötärönympärys	  suhteessa	  BMI:hin	  on	  yhteydessä	  parempiin	  laihdutustuloksiin	  (130).	  Suurempi	  

vyötärönympärys	  on	  yhteydessä	  suurempaan	  keskivartalorasvaan	  (152),	  (154),	  kun	  taas	  pienempi	  

vyötärönympärys	  on	  yhteydessä	  suhteellisesti	  suurempaan	  lihasmassaan	  (28).	  

9.3 Laihdutusjaksoa	  edeltävä	  ravintoaineiden	  saanti	  ja	  laihdutuksen	  

onnistuminen	  

Tässä	  maisterintutkielmassa	  laihdutusjaksoa	  edeltävällä	  ravintoaineiden	  saannilla	  ei	  ollut	  yhteyttä	  

laihdutettuun	  painoon	  tai	  laihdutusprosenttiin.	  Tuloksia	  tulkittaessa	  on	  huomioitava,	  että	  

aliraportointi	  on	  merkittävä	  ongelma	  energian	  ja	  ravintoaineiden	  saantien	  tutkimuksessa.	  On	  

arvioitu,	  että	  aliraportointia	  esiintyy	  noin	  30	  %:lla	  tutkittavista	  ja	  energian	  arvioitu	  saanti	  on	  noin	  

15	  %	  todellista	  saantia	  matalampi.	  Aliraportoijilla	  suojaravintoaineiden	  arvioidun	  saannin	  on	  

havaittu	  olevan	  jopa	  30	  %	  todellista	  saantia	  matalampi	  (155).	  Aliraportointi	  on	  yleisempää	  

ylipainoisilla	  ja	  lihavilla	  verrattuna	  normaalipainoisiin.	  Naiset	  aliraportoivat	  myös	  miehiä	  

enemmän.	  Ruoka-‐aineita,	  joita	  mielletään	  epäterveelliseksi,	  aliraoprtoidaan	  useammin,	  kun	  taas	  

terveelliseksi	  miellettyjä	  ruoka-‐aineita	  saatetaan	  jopa	  yliraportoida	  (156).	  
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On	  toki	  tärkeätä	  erottaa	  aliraportointi	  tutkittavan	  ruokapäiväkirjan	  pitämisestä	  aiheutuneesta	  

aidosta	  syömisen	  vähenemisestä.	  Tässä	  maisterintutkielmassa	  tarkoituksena	  ei	  kuitenkaan	  ollut	  

tutkia	  ravintoaineiden	  saantitasoja,	  vaan	  ravintoaineiden	  keskimääräisten	  saantien	  yhteyttä	  

laihdutustuloksiin.	  Lisäksi	  ravintoaineiden	  saannit	  energiavakioitiin	  residuaalimenetelmällä,	  mikä	  

on	  osoittautunut	  hyväksi	  menetelmäksi	  aliraoptoinnin	  vaikutusten	  vähentämiseksi	  

ruokapäiväkirjojen	  tulosten	  tulkinnassa	  (155).	  

9.4 Tutkimuksen	  rajoitukset	  ja	  vahvuudet	  

Laihduttamisen	  suurin	  haaste	  on	  laihdutustulosten	  pysyvyys	  pitkällä	  aikavälillä.	  Tässä	  

maisterintutkielmassa	  tarkasteltiin	  laihduttamisen	  onnistumista	  ainoastaan	  lyhyellä	  kahdeksan	  

viikon	  aikavälillä	  eikä	  pidemmän	  aikavälin	  seurantaa	  tehty.	  	  

Tukittavien	  määrä	  oli	  kaiken	  kaikkiaan	  260,	  mitä	  voi	  pitää	  varsin	  hyvänä	  osallistujamääränä	  

laihdutusinterventiossa.	  Laihdutusta	  edeltävää	  ravintoaineiden	  saantia	  arvioitiin	  79:n	  tutkittavan	  

ruokapäiväkirjojen	  perusteella.	  Tulosten	  tulkinnassa	  on	  toki	  tärkeätä	  muistaa,	  että	  tämän	  

maisterintutkielman	  tutkittavat	  eivät	  olleet	  otos	  keskimääräisestä	  väestöstä,	  vaan	  joukko	  

ylipainoisia	  ja	  lihavia	  henkilöitä,	  jotka	  kokivat	  kiinnostusta	  ja	  halukkuutta	  osallistua	  tutkimukseen.	  

Jotta	  tutkimustulokset	  olisivat	  mahdollisimman	  hyvin	  yleistettävissä	  koko	  väestöön,	  tutkittavien	  

tulisi	  edustaa	  keskimääräistä	  väestöä	  mahdollisimman	  hyvin.	  Tämän	  maisterintutkielman	  

tutkittavilla	  oli	  kohonnut	  riski	  sairastua	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  Tutkittavien	  tietoisuus	  kohonneesta	  

sairastumisriskistään,	  säännöllinen	  koulutetun	  ammattilaisen	  ohjaus	  sekä	  oma-‐aloitteinen	  

osallistuminen	  tutkimukseen	  ovat	  voineet	  olla	  laihdutusmotivaatiota	  lisääviä	  tekijöitä.	  Sekä	  tieto	  

sairastumisriskistä	  että	  laihdutusjakson	  aikainen	  ohjaus	  ovat	  myös	  saattaneet	  helpottaa	  

laihduttamisen	  todellisten	  hyötyjen	  määrittämissessä	  ja	  siten	  mahdollisesti	  myös	  lisännyt	  

tutkittavien	  motivaatiota	  ja	  sitä	  kautta	  todennäköisyyttä	  laihtumisen	  onnistumiselle.	  Tulosten	  

yleistettävyyttä	  heikentää	  myös	  se,	  että	  tutkittavien	  keski-‐ikä	  oli	  korkea	  ja	  naisten	  osuus	  

huomattavan	  suuri.	  

Laihdutustuloksiin	  on	  myös	  saattanut	  vaikuttaa	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  toteutus.	  Osalla	  

tutkittavista	  ruokavalion	  toteutus	  ei	  onnistunut	  täysin	  ohjeiden	  mukaisesti.	  Laihdutusjakson	  

aikaisilla	  ryhmätapaamisilla	  ilmeni,	  että	  jotkin	  tutkittavat	  olivat	  sallineet	  itselleen	  

niukkaenergiseen	  ruokavalioon	  kuulumattomia	  ja	  ylimääräisiä	  juomia	  ja/tai	  ruokia.	  Lisäksi	  
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tutkittavien	  fyysisissä	  aktiivisuuksissa	  saattoi	  olla	  suuriakin	  eroja	  laihdutusjakson	  aikana.	  Joillakin	  

niukkanenerginen	  ruokavalio	  johti	  uupuneempaan	  oloon	  ja	  sitä	  myötä	  liikunnan	  ja	  

energiankulutuksen	  vähenemiseen.	  Toiset	  taas	  pystyivät	  ylläpitämään	  täysin	  normaaliin	  tapaan	  

aktiivisuuttaan	  ja	  liikuntatottumuksiaan.	  	  

Tämän	  maisterintutkielman	  vahvuuksina	  voi	  pitää	  sitä,	  että	  aineisto	  oli	  osa	  kansainvälisen	  

PREVIEW-‐tutkimuksen	  aineistoa.	  Täten	  esimerkiksi	  tutkittavien	  seulontamenetelmät	  ja	  aineiston	  

keruu	  ovat	  olleet	  tarkkoja	  ja	  asianmukaisia.	  Koetun	  stressin	  ja	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden	  arvioinnissa	  on	  käytetty	  validoituja	  kyselylomakkeita.	  Tosin	  arvio	  

tutkittavien	  laihdutusjaksoa	  edeltävästä	  ravintoaineiden	  saannista	  perustuu	  tutkittavien	  itse	  

täyttämiin	  ruokapäiväkirjoihin,	  jolloin	  virheraportoinnin	  mahdollisuus	  on	  olemassa.	  

Virheraportoinnin	  vaikutusten	  vähentämiseksi	  tässä	  maisterintutkielmassa	  käytettiin	  

ravintoaineiden	  saannin	  energiavakiointia.	  Energiavakiointi	  on	  osoittautunut	  hyväksi	  

menetelmäksi	  aliraoptoinnin	  vaikutusten	  vähentämiseksi	  ruokapäiväkirjojen	  tulosten	  tulkinnassa.	  	  

10 Johtopäätökset	  

Tämän	  maisterintutkielman	  tavoitteena	  oli	  selvittää	  psykologisten	  ja	  fysiologisten	  tekijöiden	  sekä	  

laihdutusjaksoa	  edeltävän	  ruokavalion	  ravitsemuksellisen	  laadun	  yhteyttä	  niukkaenergisen	  

ruokavalion	  laihdutustuloksiin.	  Niukkaenergisen	  ruokavalion	  laihdutustulosten	  isoa	  vaihtelua	  ei	  ole	  

mahdollista	  selittää	  tämän	  maisterintutkielman	  tuloksilla.	  Muun	  muassa	  niukkaenergisen	  

ruokavalion	  käytännön	  toteuttamisen	  eroavuudet	  tutkittavien	  kesken	  ovat	  saattaneet	  vaikuttaa	  

olennaisestikin	  tuloksiin.	  Lisäksi	  henkilökohtaiset	  biologiset	  tekijät	  kuten	  erot	  perimässä	  

(157),	  (158)	  ja	  suolistomikrobistossa	  (159),	  (160),	  (161)	  ovat	  voineet	  vaikuttaa	  laihdutustulosten	  

vaihteluun.	  

	  

Jotta	  olisi	  mahdollista	  tehdä	  selkeämpiä	  johtopäätöksiä	  koetun	  stressin	  ja	  psykologisten	  

syömiskäyttäytymispiirteiden,	  fysiologisten	  tekijöiden	  sekä	  laihdutusjaksoa	  edeltävän	  

ravintoaineiden	  saannin	  mahdollisista	  yhteyksistä	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaiseen	  

laihdutuksen	  onnistumiseen,	  tarvitaan	  aiheesta	  enemmän	  tutkimuksia,	  ja	  myös	  sellaisia,	  joissa	  

tutkitaan	  lähtötilanteessa	  terveitä	  henkilöitä.	  Mielenkiintoista	  olisi	  tutkia	  syömisen	  tietoisen	  

rajoittamisen	  alakategorioiden	  mahdollista	  yhteyttä	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  aikaisiin	  

laihdutustuloksiin.	  Tiukan	  ja	  joustavan	  syömisen	  tietoisen	  rajoittamisen	  mahdollisten	  erojen	  
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vertailu	  niukkaenergisen	  ruokavalion	  ja	  ruokavaliolaihduttamisen	  aikaisiin	  laihdutustuloksiin	  olisi	  

myös	  mielenkiintoinen	  tutkimuskohde.	  
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12 Liitteet	  
Liite1&Muuttujien(jakautuminen(sukupuolittain(sekä(ikä1(ja(BMI1luokittain

n Md x Sd
Vaihtelu1

väli

<&55)vuotiaat

Koettu(stressi1 53 13,0 13,1 4,9 3–24

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 55 9,0 8,6 4,2 2–17

Kontrolloimaton(syöminen3 53 9,0 9,0 3,0 3–15

Alttius(näläntunteelle4 55 6,0 6,3 3,1 1–12

Ikä 55 45 45 6 27–54

BMI5 55 32 33 5 25–46

Rasvaprosentti 53 42 43 6 26–53

Vyötärönympärys 55 107 106 10 88–132

≥&55)vuotiaat

Koettu(stressi1 127 11,0 11,6 4,1 1–22

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 123 8,0 8,4 4,1 1–18

Kontrolloimaton(syöminen3 120 9,0 8,5 2,9 2–15

Alttius(näläntunteelle4 121 7,0 7,0 3,3 1–14

Ikä 131 62 62 4 55–70

BMI5 131 32 33 5 25–45

Rasvaprosentti 112 42 42 6 26–54

Vyötärönympärys 131 105 108 12 83–144

BMI5&<&30&kg/m2

Koettu(stressi1 62 12,0 11,6 3,7 3–22

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 59 10,0 9,7 4,3 2–18

Kontrolloimaton(syöminen3 61 8,0 7,9 2,6 3–15

Alttius(näläntunteelle4 59 6,0 6,5 3,4 1–14

Ikä 63 60 59 7 42–70

BMI5 63 28 28 1 25–30

Rasvaprosentti 58 37 37 4 26–44

Vyötärönympärys 63 98 97 5 83–109

BMI5&30–34,99&kg/m2

Koettu(stressi1 65 11,0 12,0 4,6 3–24

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 66 8,0 8,5 3,6 1–15

Kontrolloimaton(syöminen3 60 9,0 8,6 3,2 2–15

Alttius(näläntunteelle4 64 7,0 7,0 3,4 1–13

Ikä 68 59 56 10 27–68

BMI5 68 32 32 1 30–35

Rasvaprosentti 61 42 42 4 35–50

Vyötärönympärys 68 107 107 6 93–119

BMI5&≥&35&kg/m2

Koettu(stressi1 53 13,0 12,7 4,8 1–24

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 53 6,0 7,1 4,2 1–17

Kontrolloimaton(syöminen3 52 10 9,7 2,7 2–15

Alttius(näläntunteelle4 53 6,0 6,9 3,0 2–13

Ikä 55 58 56 10 32–69

BMI5 55 38 39 3 35–46

Rasvaprosentti 46 49 49 3 40–54

Vyötärönympärys 55 118 119 9 101–144

Kaikki

Koettu(stressi1 180 12,0 12,1 4,4 1–24

Syömisen(tietoinen(rajoittaminen2 178 8,0 8,5 4,1 1–18

Kontrolloimaton(syöminen3 173 9,0 8,7 2,9 2–15

Alttius(näläntunteelle4 176 7,0 6,8 3,3 1–14

Ikä 186 59 57 9 27–70

BMI5 186 32 33 5 25–46

Rasvaprosentti 165 42 42 6 26–54

Vyötärönympärys 186 106 107 11 83–144
Md(=(mediaani,(x(=(keskiarvo,(Sd(=(keskihajonta
1(Mitattu(PSS1kyselyllä,(pistemäärän(mahdollinen(vaihteluväli(0–40(
2(Mitattu(TFEQ1kyselyllä,(pistemäärän(mahdollinen(vaihteluväli(0–21
3(Mitattu(TFEQ1kyselyllä,(pistemäärän(mahdollinen(vaihteluväl(0–16
4(Mitattu(TFEQ1kyselyllä,(pistemäärän(mahdollinen(vaihteluväl(0–14
5(Lähtötilanteen(BMI
6(Sukupuolten(välistä(tilastollista(eroa(eri(ikä1(ja(BMI1luokissa(on(testattu(riippumattomien(ryhmien(t1testillä
7(Ikäluokkien(välistä(tilastollista(eroa(on(testattu(riippumattomien(ryhmien(t1testillä
8(BMI1luokkien(välistä(tilastollista(eroa(on(testattu(yksisuuntaisella(varianssianalyysillä((F1(ja(Brown1Forsythe1testi)(
*Ero(on(merkitsevä(p1arvolla(≤(0,05

Naiset

Liite1&Muuttujien(jakautuminen(sukupuolittain(sekä(ikä1(ja(BMI1luokittain

n Md x Sd
Vaihtelu1

väli

13 12,0 13,2 6,4 4–29

13 4,0 5,6 4,4 1–15

13 9,0 8,7 3,2 4–15

12 8,5 8,0 3,2 3–13

13 45 45 6 35–53

13 36 36 5 30–50

12 35 35 7 26–50

13 120 121 11 110–146

58 11,0 10,9 3,7 5–17

60 7,0 7,3 3,8 1–19

58 7,0 7,2 3,1 1–13

60 6,0 6,7 3,4 1–13

61 62 63 4 55–70

61 32 32 4 26–41

51 31 31 7 15–50

61 112 114 11 97–138

22 12,0 11,4 3,7 6–17

24 7,5 7,4 3,1 3–12

23 6,0 6,7 2,5 3–12

24 6,0 6,0 2,8 1–12

24 63 63 5 55–70

24 28 28 1 26–30

20 26 25 5 15–35

24 104 105 5 97–115

26 11,5 11,9 5,0 4–29

26 7,0 7,4 4,0 2–15

26 7,5 7,9 3,1 4–15

26 7,5 7,4 3,7 1–13

27 61 59 9 35–70

27 32 32 1 30–34

23 32 32 4 26–41

27 114 115 5 108–123

23 10,0 10,6 4,1 5–18

23 5,0 6,3 4,6 1–19

22 8,0 7,9 3,6 1–14

22 7,0 7,3 3,4 1–13

23 61 57 10 36–69

23 37 38 3 35–50

20 38 38 5 32–50

23 127 128 8 111–146

71 11,0 11,3 4,3 4–29

73 7,0 7,0 3,9 1–19

71 7,0 7,5 3,1 1–15

72 7,0 6,9 3,3 1–13

74 62 60 8 35–70

74 32 33 4 26–50

63 32 32 7 15–50

74 113 116 11 97–146

6(Sukupuolten(välistä(tilastollista(eroa(eri(ikä1(ja(BMI1luokissa(on(testattu(riippumattomien(ryhmien(t1testillä
7(Ikäluokkien(välistä(tilastollista(eroa(on(testattu(riippumattomien(ryhmien(t1testillä
8(BMI1luokkien(välistä(tilastollista(eroa(on(testattu(yksisuuntaisella(varianssianalyysillä((F1(ja(Brown1Forsythe1testi)(

Miehet

n Md x Sd
Vaihtelu1

väli

66 13,0 13,1 5,1 3–29

68 7,0 8,0 4,4 1117

66 9,0 9,0 3,0 3–15

67 7,0 6,6 3,1 1–13

68 45 45 6 27–54

68 33 34 5 25–50

65 41 41 7 26–53

68 109 109 11 88–146

185 11,0 11,4 4,0 1–22

183 8,0 8,1 4,0 1–19

178 8,0 8,1 3,0 1–15

181 7,0 6,9 3,3 1–14

192 62 62 4 55–70

192 32 32 4 25–45

163 39 38 8 15–54

192 109 110 12 83–144

84 12,0 11,5 3,7 3–22

83 9,0 9,0 4,1 2–18

84 7,0 7,6 2,6 3–15

83 6,0 6,3 3,2 1–14

87 61 60 7 42–70

87 28 28 1 25–30

78 35 34 7 15–44

87 99 99 6 83–115

91 11,0 12,0 4,7 3–29

92 7,0 8,2 3,8 1–15

86 8,5 8,4 3,2 2–15

90 7,0 7,1 3,5 1–13

95 59 57 9 27–70

95 32 32 1 30–35

84 40 39 6 26–50

95 110 109 7 93–123

76 12,0 12,1 4,7 1–24

76 6,0 6,9 4,3 1–19

74 9,0 9,1 3,1 1–15

75 7,0 7,0 3,1 1–13

78 59 56 10 32–69

78 38 39 3 35–50

66 48 46 6 32–54

78 120 122 10 101–146

251 12,0 11,9 4,4 1–29

251 8,0 8,1 4,1 1–19

244 8,0 8,3 3,0 1–15

248 7,0 6,8 3,3 1–14

260 60 58 9 27–70

260 32 33 5 25–50

228 40 39 8 15–54

260 109 110 12 83–146

Kaikki

P1arvo6 P1arvo7

0,989

0,025*

0,712

0,084

0,969

0,085

<(0,001*

<(0,001*

0,249

0,087

0,007*

0,507

0,170

0,460

<(0,001*

<(0,001*

0,829

0,02*

0,045*

0,541

0,022*

0,742

<(0,001*

<(0,001*

0,944

0,182

0,388

0,605

0,194

0,905

<(0,001*

<(0,001*

0,062

0,447

0,019*

0,643

0,429

0,302

<(0,001*

<(0,001*

0,217 0,014*

0,011* 0,971

0,005* 0,042*

0,815 0,476

0,023* na

0,948 0,036*

<(0,001* 0,018*

<(0,001* 0,752

	  


