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Kommentti

Kommentti puheenvuoroon ”Ylipaino ja terveyden
eriarvoisuus – molempien vähentämiseen tarvitaan
yhteiskunnan säädöksiä”
Pertti Mustajoen puheenvuoron johtopäätös siitä,
että ylipainon ja terveyden eriarvoisuuden vähen
tämiseen tarvitaan yhteiskunnan säädöksiä, on
erittäin tärkeä ja perusteltu. Haluan kuitenkin
tässä kommentissani nostaa esiin muutamia täy
dentäviä näkökulmia Mustajoen puheenvuoroon.

PELKKÄ TIETO TERVEELLISESTÄ RAVINNOSTA
EI RIITÄ MUUTTAMAAN MATALAMMIN TAI
KORKEAMMIN KOULUTETTUJEN RUOKATOTTUMUKSIA
Syöminen rytmittää päivittäistä elämäämme ja
teemmekin joka päivä kymmenittäin erilaisia
ruokavalintoja. Tämän hetkisen käyttäytymis
tieteellisen tutkimusnäytön mukaan merkittävä
osa näistä valinnoista tapahtuu automaattisten
prosessien ohjaamana, eivätkä tietoisen harkin
nan tuloksena (1,2). Lisäksi arkielämän keskellä
tapahtuville ruoanvalintatilanteille on luonteen
omaista, että niissä korostuu yhtä aikaa lukuisia
eri tekijöitä, joista ruoan terveellisyys on vain
yksi ja se saattaa olla ristiriidassa esimerkiksi pa
raikaa saatavilla olevien ajallisten tai rahallisten
resurssien kanssa (3). Koska tiedon jakaminen
terveellisestä ravinnosta kohdistuu tietoiseen
käyttäytymisen säätelyyn ja terveellisyys on vain
yksi ruoan merkityksistä, tämä tieto ei tavallisesti
yksinään riitä muuttamaan kenenkään ruokatot
tumuksia pysyvästi, koulutuksesta tai sosioeko
nomisesta asemasta riippumatta.
Kuten Mustajoki puheenvuorossaan tuo
esille, ylipaino, epäterveellisempi ruokavalio ja
heikompi terveyden lukutaito ovat tavallisem
pia matalammissa sosioekonomisissa ryhmissä
(4,5,6). Yhtä aikaa on kuitenkin muistettava,
että näissä tutkimustuloksissa on kyse keski
määräisistä tendensseistä. Matala koulutus ei siis
automaattisesti tarkoita epäterveellisiä ruokatot
tumuksia tai heikkoa ravitsemustietämystä; myös

korkeasti koulutetun ruokavalio voi olla kauka
na ravitsemussuosituksista. On totta, että tutkimuksissa on havaittu, että pelkästään tiedon ja
kamiseen perustuvat ravitsemusinterventiot voivat ainakin lyhyellä aikavälillä olla vaikuttavampia korkeamman sosioekonomisen aseman omaavien keskuudessa (7). Kuluvan vuosikymmenen
aikana on ilmestynyt useita eettisiä v iitekehyksiä,
jotka auttavat ylipainon ehkäisyohjelmien kehit
täjiä ja toteuttajia systemaattisesti 
arvioimaan
toimenpiteiden vaikutuksia muun muassa terveyden tasa-arvon näkökulmasta (ks. esim. 8). Mut
ta terveyden 
eriarvoisuus ja sen lisääntyminen
yhteiskunnassa ovat monitahoisia ilmiöitä, jotka
eivät pelkisty pelkästään terveellisestä ravinnosta
saatavilla olevaan tiedon määrään ja sen ymmär
tämiseen.

TERVEELLISEEN RAVINTOON LIITTYVIÄ OHJEITA
EI KOHDISTETA VAIN YKSITTÄISILLE KANSALAISILLE
Ravitsemustietoa ja -suosituksia ei kohdisteta Suo
messa vain yksittäisille kansalaisille, vaan tiedolli
nen ohjaus on huomattavasti laajempaa. Kansal
liset ravitsemussuositukset on tarkoitettu muun
muassa ruokapalveluiden, 
terveydenhuollon ja
elintarviketeollisuuden ammattilaisten käyttöön
toiminnan ohjaamiseksi (9). Valtion ravitsemus
neuvottelukunta on myös julkaissut erillisiä
ruokailusuosituksia varhaiskasvatukseen ja kouluille. Varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten mak
suttomat joukkoruokailut tavoittavat laajas
ti
eri väestöryhmät, joten niillä on merkittävä potentiaali terveyden eriarvoisuuden vähentämisessä.
Viimeisen vuosikymmenen aikana informaa
tioympäristössämme on tapahtunut huomattavia
muutoksia sosiaalisen median myötä. Tänä päi
vänä sosiaalisessa mediassa liikkuu monenlaisia
näkemyksiä terveellisestä ruokavaliosta, joista
osa perustuu ihmisten omakohtaisiin kokemuk
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siin ruoka-aineiden lyhyen aikavälin kehollisista
vaikutuksista. Tämän vastapainoksi tieteelliseen
tietoon pohjautuvista ravitsemussuosituksista
viestiminen on yhteiskunnassa entistä oleellisem
paa, mutta samalla on välttämätön kehittää uu
sia viestintäkeinoja sekä hyödyntää monipuo
lisemmin erilaisia sosiaalisen median kanavia,
jotta tieto saavuttaa paremmin eri väestöryhmät.

YLIPAINON JA TERVEYDEN ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMISEEN TARVITAAN MONIA ERITASOISIA TOIMIA
Ylipainon ja terveyden eriarvoisuuden vähentä
miseen tarvitaan yhteiskunnan säädöksiä, kuten
Mustajoki kirjoittaa. Mutta vaaditaan monien
eritasoisten toimien yhteispeliä ja yksi tärkeä
rooli ravitsemustiedolle ja -ohjaukselle tässä yh
teydessä on yhteiskunnallisen säätelyn hyväksyt
tävyyden lisääminen ruokaympäristön eri toimi
joiden keskuudessa (1). Äskettäin ilmestyneessä
ruokaympäristön osatekijöitä ja ohjauskeinoja
selvittäneessä tutkimuskatsauksessa vaikuttavim
pien keinojen joukkoon nousi eri ohjauskeinojen
yhdistelmät (10). Hyvä esimerkki tästä on kou
luruokailu, jossa on samanaikaisesti hyödynnet
ty säädöksiä (lainsäädäntö, opetussuunnitelmat),
joukkotiedotusta (ruokailusuositukset eri koulu
asteille) ja taloudellisia instrumentteja (esim. kou
lumaito- ja kouluhedelmätuki).
Ruoka on meille välttämätön energian- ja
ravintoaineiden lähde eli kirjaimellisesti elineh
to, mutta sen lisäksi syömisellä ja ruoalla on lukuisia psykososiaalisia ja kulttuurisia merkityk
siä (3). Terveyden edistämisen ja terveyserojen
vähentämisen näkökulmasta on hyvä pitää mie
lessä, että ruokakäyttäytyminen eroaa esimerkik
si tupakoinnista, joka ei ole kenellekään hengissä
säilymisen ehto. Tupakoinnin vähentämisen yh
teydessä saatuja kokemuksia ja onnistumisia ei
siis voida suoraan soveltaa terveellisen syömisen
edistämisessä, mutta kuten Mustajoki mainitsee,
ruokaympäristön ohjauskeinoista on jo olemas
sa kattavia selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia
(10,11), joiden pohjalta yhteiskunnallisia sää
döksiä voidaan lähteä toteuttamaan.
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