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Tämä hoitoketju kuvaa 18 vuotta täyttäneiden lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa Etelä-Pohjanmaalla. 

Tuotos perustuu pääasiassa Lihavuus (aikuiset) Käypä hoito -suositukseen. Luettelo käytetyistä lähteistä 

löytyy hoitoketjukuvauksen lopusta. 

 

1. Lihavuuden määritelmä   

Lihavuus tarkoittaa elimistön liiallista rasvakudoksen määrää, jota arvioidaan 

määrittämällä painoindeksi (BMI, kg/m
2

) ja mittaamalla vyötärönympärys. 

Painoindeksin perusteella lihavuus luokitellaan seuraavasti 

 normaali paino, BMI 18.5–24.9 

 liikapaino (ylipaino), BMI 25.0–29.9 

 lihavuus, BMI 30.0–34.9 

 vaikea lihavuus, BMI 35.0–39.9 

 sairaalloinen lihavuus, BMI 40 tai yli 

 ikääntyneiden (yli 70-vuotiaat) suositeltava BMI-alue on 24–29. 

Liikapainon on kansainvälisesti sovittu alkavan BMI:n arvosta 25, koska sen 

ylittyminen lisää monien sairauksien vaaraa. BMI 30 on kansainvälisesti hy-

väksytty lihavuuden raja-arvo, jonka yläpuolella sairastavuusriski on selvästi 

suurentunut. 

Vyötärön ympäryksen mittauksella saadaan käsitys keskivartalolihavuudesta. 

Jos mittaustulos naisilla on yli 90 cm ja miehillä yli 100 cm, voidaan puhua 

vyötärölihavuudesta. 

 

Työkalut 

- BMI-laskuri https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm 

- vyötärönympäryksen mittaaminen 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&suo

situsid=hoi24010 

 

2. Lihavuuden terveyshaitat 

Lihavuus lisää useiden sairauksien riskiä ja pahentaa niitä ja siksi onkin tär-

keää kiinnittää huomiota sen ehkäisyyn ja hoitoon laihduttamalla. Edellä mai-

nittuja sairauksia ovat tyypin 2 diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sai-

raudet, uniapnea, kihti, nivelrikko, astma, dementia, depressio, hedelmättö-

myysongelmat, raskauskomplikaatiot, maksa-, munuais-, sappi-, haima- ja 

syöpäsairaudet. 

https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&suositusid=hoi24010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&suositusid=hoi24010
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3. Lihavuuden esiintyvyys 

Yli puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia tai lihavia. Väestön lihomi-

nen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä niin, että sillä on merkittäviä kan-

santerveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Aikuisväestön lihavuus on 

Suomessa yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen tekemän ATH-tutkimuksen (Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutki-

mus) mukaan Etelä-Pohjanmaa on toiseksi lihavin maakunta Kainuun jälkeen. 
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4. Lihavuuden syyt 

Lihavuus johtuu siitä, että keho saa enemmän energiaa kuin tarvitsee. Tällöin 

elimistö varastoi ylimääräisen energian rasvakudokseen. Yhteiskunnassa ta-

pahtuneet muutokset ovat johtaneet siihen, että tämä epätasapaino syntyy ai-

empaa herkemmin. Laihduttaminen ja painonhallinta vaativat aina elintapojen 

eli ruoka- ja liikuntatottumusten muuttamista. 

Elintason nousu, elinympäristön ja elintapojen muuttuminen ovat vaikutta-

neet ylipainoisuuteen ja lihavuuden yleistymiseen. Elinympäristömme on 

muuttunut lihavuutta edistäväksi: fyysisesti passiivinen, paljon istumista si-

sältävä elämäntapa sekä jatkuvasti saatavilla oleva liiallinen tai epäterveelli-

nen ruoka lisäävät lihomisriskiä. 

 

5. Lihavuuden ehkäisy 

Lihavuudesta on tullut kansanterveydellinen ongelma, jonka ehkäisemiseksi 

ja vähentämiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan yhteisiä toimia. Tämä on nos-

tettu monien ohjelmien ja strategioiden painopistealueeksi sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti. 

Terveellisillä elintavoilla, kuten hyvillä ruoka- ja liikuntatottumuksilla, riittäväl-

lä unella ja levolla sekä alkoholinkäytön vähentämisellä voidaan ehkäistä pai-

nonnousua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa asiakkaat, 

joilla on suuri riski lihomiselle. Perinnölliset tekijät (vanhempien lihavuus) ja 

tietyt elämäntilanteet (esim. sairastuminen, perheen perustaminen, raskaus, 

tupakoinnin lopettaminen tai mielenterveyden ongelmat) voivat altistaa pai-

nonnousulle. Riskissä oleville tulee olla tarjolla tehokkaita interventioita sekä 

omahoidon tukea. 

Koska laihduttaminen on vaikeaa, lihavuutta kannattaa ehkäistä. Kansallisen 

lihavuusohjelman päätavoitteena on väestön lihomiskehityksen kääntäminen 

laskuun. Tavoite toteutuu, jos 

 entistä harvemmasta lapsesta ja nuoresta kasvaa lihava aikuinen 

 entistä harvempi lihoo aikuisiässä 

 väestöryhmien väliset erot lihavuuden yleisyydessä kaventuvat 

 lihavuuteen liittyvien sairauksien vuoksi korkeassa riskissä olevat laih-

tuvat tai eivät liho edelleen. 

Etelä-Pohjanmaalla on tavoitteena kääntää sen asukkaiden lihavuuskehitys 

laskuun ja sitä kautta tulla maakunnaksi, jossa lihavien osuus on Suomessa 

vähäisintä. Lihavuuden ehkäisyn painopiste on pysyvissä, terveellisissä elinta-

voissa; liikunnan lisäämisessä, istuvan elämäntyylin vähentämisessä ja ter-

veellisen ravitsemuksen edistämisessä sekä näitä tukevissa toimissa. 

Tässä hoitoketjussa tarkastellaan terveellisten elintapojen merkitystä painon-

nousun ehkäisyssä erikseen liikunnan, ravitsemuksen ja unen osalta. 
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5.1 Liikunta 

Liikunnan harrastaminen on keskeinen painonhallinnan keino ravitsemuksen 

lisänä. Liikunta lisää fyysistä kestävyyttä, lihasvoimaa, liikehallintaa, vahvistaa 

luustoa ja henkistä hyvinvointia. Säännöllinen vähäinenkin liikunta ja istumi-

sen vähentäminen ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen kannalta 

tärkeitä. Ne lisäävät kuntoa, toimintakykyä, työssä jaksamista, kohentavat 

mielialaa ja aivojen hyvinvointia. Liikunta vähentää vatsaontelon sisäistä ras-

vakudosta ja samalla voidaan erityisesti alentaa verenpainetta sekä vähentää 

sairastavuutta mm. tyypin 2 diabetekseen ja sepelvaltimotautiin sekä moniin 

muihin sairauksiin. 

Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten on syytä kartoittaa asi-

akkaan liikuntatottumuksia ja liikkumista sekä huolehtia tietojen kirjaamises-

ta. Ammattilaisten on hyvä kannustaa asiakasta liikkumaan. 

Terveyshyötyjen kannalta vähäinenkin fyysinen aktiivisuus on parempi kuin 

liikkumattomuus. Fyysisen aktiivisuuden lisääntyessä myös useimmat positii-

viset terveysvaikutukset lisääntyvät. 

Useimmat terveyshyödyt saavutetaan seuraavia aikuisten liikuntasuosituksia 

noudattamalla 

 kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa (esim. reipas kävely) 150 mi-

nuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa (esim. juoksua) 75 minuuttia vii-

kossa 

sekä 

 lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään 

kahtena päivänä viikossa sekä nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa yllä-

pitävää liikuntaa. 

Toiset ihmiset tarvitsevat enemmän liikuntaa kuin toiset hallitakseen paino-

aan tai laihtuakseen, mutta jo yksikin pieni muutos liikuntatottumuksissa 

kannattaa. Liikunnan pitkän ajan vaikutukset näkyvät myös painossa. 
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Liikkumisen arvioinnin työkalut 

 Asiakkaalle 

o Liikuntapiirakka aikuisille 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-

aikuisille 

o Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_6

5-vuotiaille 

o Soveltavat liikuntapiirakat 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiir

akat 

o Testaa liikkumisesi –verkkosovellus 

http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/ 

o Liikkumisen viikko-ohjelma ja seuranta 

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/581-liikkumisen_viikko-

ohjelma_ja_seuranta_UUSI.pdf 

 Ammattilaiselle 

o Muut liikuntasuositukset 

http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-

suositukset/muut-liikuntasuositukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-aikuisille
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-aikuisille
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat
http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/581-liikkumisen_viikko-ohjelma_ja_seuranta_UUSI.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/581-liikkumisen_viikko-ohjelma_ja_seuranta_UUSI.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset/muut-liikuntasuositukset
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset/muut-liikuntasuositukset
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5.2 Ravitsemus 

Ravitsemuksella on keskeinen merkitys asiakkaiden terveyden edistämisessä 

ja painonhallinnan tukemisessa. Yksittäiset ruoka-aineet eivät kuitenkaan 

edistä tai heikennä terveyttä, vaan ruokavalion kokonaisuus ratkaisee. 

Huomio ateriarytmin säännöllisyyteen 

Ateria-ajat ja tottumukset ovat yksilöllisiä, mutta säännöllinen ateriarytmi on 

terveellisen syömisen perusta. Pitkät ruokavälit altistavat hallitsemattomalle 

syömiselle ja turhalle napostelulle. Kaikille suositellaan syömistä 3–4 tunnin 

välein, mikä tarkoittaa 4–6 ateriakertaa päivässä. Säännöllistä ateriarytmiä 

suositellaan noudatettavan myös vuoro- ja yötyössä 

Ruokakolmio kannustaa monipuolisiin valintoihin 

 

Ruokakolmio kannustaa monipuolisiin valintoihin 

Lähde: VRN 2014 

Ruokakolmio kuvaa terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuutta. Kolmion 

alaosassa olevat ruoka-aineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan. 

Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä, 

palkokasveja ja täysjyväviljaa sekä kalaa, kasviöljyjä ja kasviöljypohjaisia levit-

teitä, pähkinöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. 

Sen sijaan kolmion huipulla olevat ruoka-aineet eivät kuulu päivittäin käytet-

tyinä terveyttä edistävään ruokavalioon. Punaisen lihan ja lihavalmisteiden, 

runsaasti sokeria, kovaa tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävien ruokien (ns. 
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sattumat, joihin kuuluvat makeiset, suklaa, kakut, perunalastut, suolaiset ja 

rasvaiset juustot, suolakeksit ja makkarat) sekä alkoholin käyttöä tulisi usein 

vähentää. 

Taulukko suositeltavista ruokavaliomuutoksista on avuksi terveyttä edistävän 

ruokavalion koostamisessa. 

 

 Lähde: Syö hyvää, Kuluttajaliitto 2014. 
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Lautasmalli auttaa aterioiden koostamisessa 

Yksittäisellä aterialla voi ruokavalion koostamisessa käyttää apuna lautasmal-

lia. Lautasmallin mukaisesta ateriasta energian saanti on kohtuullista ja ravin-

toaineita saadaan monipuolisesti ja sopivassa suhteessa. Ateriakoko vaihtelee 

syöjän energiantarpeen mukaan, mutta ruoka-aineiden suhteet pysyvät sa-

moina. Puolet lautasesta täytetään tuoreilla tai kypsennetyillä kasviksilla, nel-

jännes lautasesta perunalla, täysjyväpastalla tai muulla täysjyväviljalisäkkeellä 

ja neljännes jää kala- ja liharuoalle tai palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä 

sisältävälle kasvisruoalle. Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa tai 

piimää ja janojuomaksi vettä. Lisäksi aterialle kuuluu täysjyväleipää, jonka 

päällä on kasviöljypohjainen rasvalevite. Marjat ja hedelmä jälkiruokana täy-

dentävät aterian. 

 

Lähde: VRN 2014 
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Ruokavalion arvioinnin työkalut 

Seuraavat testit soveltuvat sekä asiakkaiden että ammattilaisten käyttöön. 

- Ravitsemukseen liittyviä testejä, Hyvis 2017 

https://www.hyvis.fi/web/etela-pohjanmaa/testeja 

- Testaa laihtumistarpeesi, Terveyskylä 2017. 

https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/pohdi-ja-testaa/Testaa-

laihtumistarpeesi  

- Testaa hyvinvointi-indeksisi, Vaakakapina 2016. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/12/19/painoindeksi-romukoppaan-

nyt-tulee-hyvinvointi-indeksi  

 

- Testaa sokerin saantisi, Leipätiedotus 2017. 

http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/sokeritesti.html 

 

Linkit 

- Painonhallintatalo. Terveyskylä 2017. 

https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta 

 

- Syö hyvää -materiaalipankki. Kuluttajaliitto 2014. 

http://syohyvaa.fi/materiaalipankki/  
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5.3 Uni 

Unella on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Uni ylläpitää aivojen 

aineenvaihduntaa, aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan tasapainoa sekä 

muistin ja oppimisen edellytyksiä. Uni ehkäisee stressiä, ylläpitää vastustus-

kykyä ja torjuu sairauksia. Se myös auttaa käsittelemään tunteita.  

Unen tarve on yksilöllistä. Keskimäärin se vaihtelee aikuisella 6–9 tunnin välil-

lä. Yöunen määrä on riittävä, kun ihminen herää virkeänä ja virkeä olotila jat-

kuu koko päivän. 

Uni ja painonhallinta 

Yöunen pituus on yhteydessä ihmisen painoon. Alle seitsemän tuntia nukku-

villa aikuisilla on merkittävästi enemmän ylipainoa kuin niillä, jotka nukkuvat 

yli seitsemän tuntia. Univaje lisää lihavuuden riskiä lähes kaksinkertaiseksi 

vaikuttamalla elimistössä ruokahalua säätelevien hormonien toimintaan ja si-

tä kautta lisääntyvään ruokahaluun. Erityisesti ns. syvän unen puute lihottaa. 

Suurin osa syvästä unesta nukutaan alkuyön tunteina, joten vähintään puolet 

itselle riittävästä unesta tulisi olla nukuttuna klo 4.00 mennessä. 

Lyhyt yöuni on yhteydessä paitsi korkeampaan painoon, myös ruokavalion 

laatuun. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan vähemmän nukkuvien 

ruokavaliossa oli runsaammin kovaa rasvaa ja hiilihydraatteja kuin riittävästi 

nukkuvilla. 

Unettomuus 

Unettomuus on hyvin tavallinen vaiva tai oire. Ainakin joka kolmas aikuinen 

kärsii vuoden aikana unettomuudesta. Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttö-

myyttä nukkua. Se ilmenee joko vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena py-

syä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Yöuni ei virkistä. 

Pitkäkestoinen unettomuus altistaa somaattisille ja psyykkisille sairauksille. 

Sen tiedetään aiheuttavan ärtyneisyyttä, vastustuskyvyn heikkenemistä, muis-

tin, keskittymiskyvyn ja oppimisen häiriöitä, lisääntynyttä tapaturma- ja on-

nettomuusriskiä sekä alttiutta mielenterveyden ongelmille. Pitkäaikainen 

huonounisuus ja riittämätön yöuni ovat yhteydessä mm. seuraaviin kansan-

terveysongelmiin: lihavuus, metabolinen oireyhtymä, kohonnut verenpaine, 

tyypin 2 diabetes, sepelvaltimosairaus ja depressio. 

Unettomuuden hoito 

Unettomuushäiriön ehkäisyssä keskeistä on normaali hyvästä terveydestä 

huolehtiminen sekä säännöllinen elämänrytmi. 

Unettomuuden hoidon lähtökohtina ovat hyvä hoitosuhde ja seuranta, oma-

hoito, ympäristötekijöiden huomioiminen, kognitiivis-behavioraalisten ja mui-

den lääkkeettömien menetelmien soveltaminen sekä lääkehoito, jonka tarve 

tulee aina arvioida yksilöllisesti. 
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Unen omahoidon työkalut 

- Ohjeita hyvään uneen https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-

ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen 

- Vinkkejä parempaan uneen 

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-

merkitys 

 

- Unettomuuden omahoito 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/default.aspx 

- Hyvis, Etelä-Pohjanmaa. https://www.hyvis.fi/web/etela-

pohjanmaa/terveystietoa 

 

6. Lihavuuden hoito 

6.1 Puheeksi ottaminen 

Puheeksi ottaminen on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi loukkaamatta 

toista. Menetelmänä voidaan hyödyntää motivoivaa keskustelua, joka tarkoit-

taa avointa ja kuuntelevaa keskustelua, jonka tavoitteena on se, että potilas 

itse huomaa muutostarpeita ja motivoituu niiden toteuttamiseen. Motivoivaa 

keskustelua voidaan hyödyntää erityisesti elintapamuutoksen käynnistämi-

sessä ja yllä pitämisessä, omahoidon toteuttamisessa sekä potilaan vastuut-

tamisessa. 

Lihavuuden puheeksi ottaminen, asiakkaan hoitomotivaation kartoittami-

nen/lisääminen ja lihavuuden hoito kuuluvat kaikille. Organisaatiokohtaisesti 

voidaan kuitenkin sopia, miten ohjautuminen alkukartoitukseen ja sen jälkei-

siin mahdollisiin hoitoihin toteutetaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen
https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-merkitys
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-merkitys
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.hyvis.fi/web/etela-pohjanmaa/terveystietoa
https://www.hyvis.fi/web/etela-pohjanmaa/terveystietoa
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6.2 Alkukartoitus 

 

Alkukartoitus tehdään yleensä terveyskeskuksessa (vastaanotto, neuvola), 

työterveyshuollossa tai yksityisvastaanotolla, jossa lihavuuden selvittelyn voi 

aloittaa lääkäri tai hoitaja. Alkukartoitus sisältää 

 anamneesin (sairaushistoria, lihavuuden kesto, laihdutusyritykset, tu-

pakointi ja päihteet, sukuhistoria sairauksineen, motivaatio laihdutta-

miseen, liikunta- ja ruokailutottumukset, uni, psykososiaalinen elä-

mäntilanne yms.)  

 erityishuomion kiinnittämisen potilaisiin, joilla on 

o tyypin 2 diabetes tai sen esiaste 

o kohonnut verenpaine 

o dyslipidemia 

o rasvamaksa 

o uniapnea 

o sepelvaltimotauti 

o kantavien nivelten nivelrikko 

o astma 

o munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) 

o vaikea lihavuus (BMI yli 35) 

o mielenterveyden sairaudet 

 mittaukset (ks. linkit) 

o pituus ja paino mitattuna vastaanotolla kevyissä sisävaatteissa il-

man kenkiä ja näistä laskettu BMI 

  

o vyötärönympärys 

 

o verenpaine 

 

o laboratoriokokeet: ALAT, Kol, HDL, LDL, Trigly, paastoglukoosi ja 

HbA1c tai 2 h:n sokerirasituskoe 

 

o harkinnan mukaan mielialakysely esim. R-BDI ja alkoholin riskikäy-

tön tunnistaminen AUDIT 

 terveys- ja hoitosuunnitelman laatimisen/päivittämisen (ks. linkit) 
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Aikuisten lihavuuden arviointi perustuu painoindeksin ja vyötärön ympäryk-

sen mittaamiseen. Painoindeksiä varten tarvitaan paino ja pituus. 

(BMI-laskuri, ks. linkit) 

 

Painoindeksin (BMI, kg/m
2

) avulla lihavuus luokitellaan seuraavasti: 

 normaali paino, BMI 18.5–24.9 

 liikapaino (ylipaino), BMI 25.0–29.9 

 lihavuus, BMI 30.0–34.9 

 vaikea lihavuus, BMI 35.0–39.9 

 sairaalloinen lihavuus, BMI 40 tai yli 

 ikääntyneiden (yli 70-vuotiaat) suositeltava BMI-alue on 24–29. 

Vyötärön ympäryksen mittaaminen antaa käsityksen keskivartalolihavuudesta, 

joka lisää monien sairauksien riskiä. (ks. linkit) 

 seuraavien raja-arvojen ylittyessä voidaan puhua vyötärölihavuudesta 

o miehet 100 cm 

o naiset 90 cm. 

 

Linkit 

- BMI-laskuri https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm 

- Vyötärön ympäryksen mittaaminen 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&

suositusid=hoi24010#T1 JA 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00

382 

- Verenpaineen mittaaminen 

http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00168 

ja 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk0

0396 

- R-BDI https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/BDI.pdf 

- AUDIT http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/9/ JA 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50028b.pdf 

- Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. THL. 

https://www.thl.fi/documents/10531/130066/Luokitukset_%20termis

t%C3%B6t%20ja%20tilasto-ohjeet%202011%207.pdf) 

https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&suositusid=hoi24010#T1
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00163&suositusid=hoi24010#T1
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00382
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00382
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00168
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00396
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00396
https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/BDI.pdf
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/9/
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50028b.pdf
https://www.thl.fi/documents/10531/130066/Luokitukset_%20termist%C3%B6t%20ja%20tilasto-ohjeet%202011%207.pdf
https://www.thl.fi/documents/10531/130066/Luokitukset_%20termist%C3%B6t%20ja%20tilasto-ohjeet%202011%207.pdf
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6.3 Elintapaohjaus 

Lihavuuden hoidon tavoitteena on siihen liittyvien sairauksien ehkäisy ja hoi-

to. Usein tähän riittää vähintään 5 %:n pysyvä painon pudotus. Tällä pyritään 

myös toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen ja paranemiseen pysyvän 

laihtumisen myötä. 

Ensisijainen lihavuuden hoitomuoto on suunnitelmallinen, usealla tapaamis-

kerralla annettava elintapaohjaus. Elintapaohjaus sisältää ajatuksiin, asentei-

siin, ruokavalioon ja liikuntaan painottuvaa ohjausta ja se tapahtuu ensisijai-

sesti ryhmässä. Elintapamuutoksen tulee olla tietoista ja sen on perustuttava 

harkintaan. Muutos voi toteutua, kun henkilö on valmis muutokseen. Elinta-

pahoitoa tukevia menetelmiä ovat erittäin niukkaenerginen (ENE) ruokavalio, 

lääkitys ja leikkaushoito. Lihavuuden hoidon tulee olla suunnitelmallista ja ta-

voitteellista. 

Vastuu lihavuuden hoidosta perusterveydenhuollossa on asiaan perehtyneellä 

moniammatillisella hoitotiimillä. Hoidon käytännön toteutuksen koordinoi 

terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lisäksi hoitotiimiin kuuluvat lääkäri, ravit-

semusterapeutti ja mahdollisuuksien mukaan myös psykologi ja fysiotera-

peutti tai liikunnan asiantuntija. 

 

6.3.1 Lähettäminen elintapaohjaukseen 

Tehdään kokonaisriskin arviointi, johon kuuluvat alkukartoituksen lisäksi 

 

 elintavat (ruokavalio, liikunta, alkoholi, tupakka ja uni)  

 diabeteksen riskitesti 

 sukuanamneesi (lihavuus, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes) 

 TULES-vaivat 

 depressio 

 ahmimishäiriöt 

 kuorsaus, unenaikaiset hengityskatkot, päiväaikainen väsymys 

 

Lisätietoa 

Tyypin 2 diabetes -riskitesti https://www.diabetes.fi/riskitesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diabetes.fi/riskitesti
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Mikäli asiakas on motivoitunut ja halukas elintapaohjaukseen, ohjataan BMI:n 

mukaan seuraavasti 

 

BMI 25–29.9  

 ohjaus itsehoitoon (esite tms.) 

 yhdistysten ja järjestöjen palvelut 

 yksityisten toimijoiden palvelut 

 tarvittaessa ryhmäohjaus 

 painoa seurataan muiden käyntien yhteydessä ja tarvittaessa asiakasta 

pyydetään ottamaan uudelleen yhteyttä terveydenhuoltoon 

BMI 30–34.9  

 laaditaan asiakkaalle hoitosuunnitelma, jossa sovitaan ryhmä- ja jat-

kohoidosta 

 ryhmähoito ensisijainen  

 yksilöhoito, mikäli ryhmähoito ei sovellu 

 huomioidaan myös muut vaihtoehdot itsehoidon tukemiseen 

 yksityisten toimijoiden palvelut 

 lääkehoidon harkinta 

 tarvittaessa perusterveydenhuollossa ravitsemusterapeutin käynti ja 

seuranta mahdollisuuksien mukaan 

 painonseuranta muiden terveydenhuollon käyntien yhteydessä 

BMI ≥ 35  

 laaditaan asiakkaalle hoitosuunnitelma, jossa sovitaan ryhmä- ja jat-

kohoidosta 

 ryhmähoito ensisijainen  

 yksilöhoito, mikäli ryhmähoito ei sovellu 

 huomioidaan myös muut vaihtoehdot itsehoidon tukemiseen 

 yksityisten toimijoiden palvelut 

 lääkehoidon harkinta 

 ravitsemusterapeutin käynti ja seuranta mahdollisuuksien mukaan 

 painonseuranta muiden terveydenhuollon käyntien yhteydessä 

 tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon 

IKÄÄNTYNEIDEN (yli 70-vuotiaat) BMI 

 yli 70-vuotiailla laihduttamiseen on vain harvoin syytä 

 suositeltava BMI on 24–29 eikä silloin tarvita elintapaohjausta liikapai-

non takia 

 lihavuuden hoito on perusteltua vain silloin, jos laihtumisella arvioi-

daan olevan myönteinen vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn, eikä 

siitä ole odotettavissa terveysriskejä (esim. lihaskudoksen menetystä 

tai luukatoa). Jos on epäily merkittävästä laihtumisesta, on syytä tehdä 

vajaaravitsemuksen riskiseulonta MNA- tai NRS 2002 -menetelmää 

käyttäen. 
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Tilanteessa, jossa asiakas ei ole motivoitunut tai halukas elintapaohjaukseen, 

jatketaan riskitekijöiden ja liitännäissairauksien hoitoa sekä annetaan tietoa 

elintavoista.  Motivaatiota tarkistetaan muiden terveydenhuollon käyntien yh-

teydessä ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. 

 

Linkit 

- Ravitsemustilan arviointi: Mini Nutritional Assessment MNA® 

http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_finnish.pdf 

- NRS 2002 -menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927 

 

 

6.3.2 Elintapaohjauksen muodot 

Käyttäytymisen muutokseen tähtäävän ohjauksen tulee olla potilaslähtöistä, 

potilaan voimavaroja hyödyntävää ja vahvistavaa. Lisäksi sen tulee olla teo-

reettisesti perusteltua. Muutoksen ohjaamisessa voidaan hyödyntää erilaisia 

menetelmiä, kuten motivoivaa keskustelua ja ratkaisukeskeistä menetelmää. 

Ohjaus voi olla ryhmä- tai yksilöohjausta. Ryhmäohjaus mahdollistaa vertais-

tuen, kokemusten vaihtamisen ja toisilta oppimisen. Henkilökohtaisessa oh-

jauksessa pyritään konkreettiseen ja realistiseen suunnitelmaan, joka mahdol-

listaa ohjauksen aikana palautteen saamisen ja kokemusten käsittelyn. 

Ryhmäohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen 

työryhmä, johon voi kuulua esim. terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, ra-

vitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi. 

Ryhmäohjauksen loppuvaiheessa potilaalle laaditaan jatkohoito- ja seuranta-

suunnitelma, jossa määritellään painonhallintatavoite, jatkoseurantapaikka ja 

-tiheys sekä menettelytapaohjeet, jos paino alkaa nousta. 

 

Lisätietoja 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010 

 

Linkit 

- Motivoiva keskustelu elintapamuutoksissa ja hoidossa. Lääkärin käsi-

kirja. 2017. 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku

=motivoiva%20keskustelu 

- Motivoiva keskustelu. Oppiportti. Duodecim. 

http://www.oppiportti.fi/op/dvk00017 

http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_finnish.pdf
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku=motivoiva%20keskustelu
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku=motivoiva%20keskustelu
http://www.oppiportti.fi/op/dvk00017
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- Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Terveyskirjasto. Duodecim. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=onn&p_ar

tikkeli=onn00012 

 

6.3.3 Yksilö- ja ryhmäohjauksen sisältö 

 

 potilaan tilanteen kartoittaminen ja muutosten edistäminen 

 syömisen hallinta 

 ruokavalion energiamäärän vähentäminen ja ravitsemuksellisen riittä-

vyyden turvaaminen 

 fyysisen aktiivisuuden lisääminen 

 

Lisätietoja 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=onn&p_artikkeli=onn00012
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=onn&p_artikkeli=onn00012
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010
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6.4 Erittäin niukkaenerginen ruokavalio (ENE-dieetti) 

6-12 viikon ajan noudatettavaa erittäin niukkaenergistä ENE- (tai VLCD-) ruo-

kavaliota voidaan käyttää tarvittaessa nopeaan painonpudotukseen. 

ENE-ruokavaliojakso toteutetaan tavallisimmin käyttämällä suositeltu määrä 

eri ENE-tuotesarjojen valmisteita. ENE-jakson aikana päivittäinen energian-

saanti jää alle 800 kcal:iin ja hiilihydraattien saantia rajoitetaan, jolloin elimis-

tö polttaa tehokkaasti rasvaa. Lisäksi turvataan lihaskadon ehkäisemiseksi 

riittävä proteiinin saanti sekä välttämättömien rasvahappojen saanti. 

ENE-ruokavaliojakson aikana saavutetun laihtumistuloksen säilyttämiseksi on 

tärkeää omaksua painonhallinnan kannalta suotuisat ruokailutottumukset 

siirryttäessä takaisin normaaliin ruokavalioon, muutoin paino palaa takaisin. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että potilas saa ohjaajalta asiantuntevaa ruokavalio-

ohjausta ja että tukikäynnit jatkuvat ENE-ruokavaliojakson päättymisen jäl-

keenkin. 

Ennen ENE-ruokavaliojakson aloittamista lääkärin tulee arvioida sen soveltu-

vuus asiakkaalle. Pysyvä lääkitys ei ole este ko. ruokavalion käytölle, mutta 

diabeteslääkitystä pitää vähentää ja verenpainelääkityksen määrää harkita 

ruokavalion aikana. 

ENE-ruokavalion vasta-aiheita ovat: 

 ehdottomat vasta-aiheet 

o normaali paino (BMI alle 25) 

o vaikea sairaus (esim. epästabiili angina pectoris, aivoverenkier-

ron häiriö, huomattava munuais- tai maksasairaus, vaikea in-

fektio) 

o tyypin 1 diabetes 

o raskaus tai imetys 

o kliininen syömishäiriö 

o psykoosi 

 suhteelliset vasta-aiheet 

o ikä alle 18 tai yli 65 vuotta 

o painoindeksi 25–30 

o kihti 

 

6.5 Lääkehoito 

Tällä hetkellä varsinaisia lihavuuden hoitoon tarkoitettuja valmisteita on 

markkinoilla kaksi: orlistaatti sekä bupropionin ja naltreksonin yhdistelmä-

valmiste. Lisäksi lihavan diabeetikon diabeteslääkevalinnoissa tulee huomioi-

da lääkkeen vaikutus painoon. 
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7. Erikoissairaanhoitoon lähettäminen 

7.1 Ennen erikoissairaanhoitoon lähettämistä 

 elämäntapamuutoksen toteutukseen pyrkivä ohjaus ja seuranta tapah-

tuvat ensin terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai yksityisvas-

taanotolla 

 lihavuuteen liittyvien sairauksien poissulku/selvittäminen laboratorio-

tutkimuksin ja tarvittaessa hoidon aloitus: lipidit, ALAT, fP-Gluk ja 

GHb-A1c tai 2 tunnin glukoosirasitus 

 

 perusterveydenhuollon lääkärin harkinnan mukaan tarvittaessa uniap-

neatutkimukset. 

 

7.2 Lähettämisindikaatiot 

 sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40) ja potilas on motivoitunut konsul-

taatioon ja sitoutuu hoitoon 

 vaikea lihavuus (BMI 35–40) ja on lisäksi sen liitännäissairauksia, poti-

las on motivoitunut konsultaatioon ja sitoutuu hoitoon 

 hyvin nuorella potilaalla vaikea lihavuus (BMI 35–40) ilman lihavuuden 

aiheuttamia sairauksia, kun potilas on motivoitunut ja sitoutuu hoi-

toon  

 lihavuuden leikkaushoidon arvio. 
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8. Lihavuuden leikkaushoito 

8.1 Leikkauskriteerit 

 painoindeksi yli 40 tai 

 yli 35 ja on lihavuuden liitännäissairaus kuten tyypin 2 diabetes, ve-

renpainetauti, uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko tai munasarjo-

jen monirakkulatauti (PCOS) 

 ikä 18–60(–65) vuotta 

Edellytyksenä ennen lähetteen tekemistä leikkausarvioon on vähintään 7 %:n 

painonpudotus seuratusti elämäntapamuutoksen avulla, mahdollisesti muita 

konservatiivisen hoidon keinoja apuna käyttäen (esim. laihdutuslääkkeet, 

ENE-ruokavaliojaksot, diabeetikolla painon kannalta edulliset diabeteslääke-

muutokset). 

 

8.2 Lähetteessä tarvittavat tiedot 

 lihavuuden liitännäissairaudet 

 muut sairaudet, leikkaukset 

 terveydenhuollossa punnittu paino ennen painonpudotusta (pv) 

 painonseurantatiedot (pv), ainakin viimeisin punnitus terveydenhuol-

lossa (lähetettä tehtäessä) 

 miten painonpudotukseen johtanut elämäntapamuutos on toteutettu 

(lyhyesti, esim. terveyskeskuksen painonhallintaryhmässä tai omatoi-

misesti, ENE-jakso jne.) 

 päihteiden käyttö (tarv. AUDIT) 

 mahdolliset psykiatriset sairaudet ja hoidot 

o jos potilaalla on hoitokontakti psykiatrialle perusterveydenhuollos-

sa, toivotaan hoitavan psykiatrin arviota, onko potilaalla oletetta-

vasti tällä hetkellä voimavaroja lihavuusleikkauksen vaatimaan 

elämänmuutokseen 

 lääkitys 

 perusterveydenhuollossa tehtyjen laboratoriotutkimusten tulokset, ai-

nakin seuraavat: lipidit, ALAT, fP-Gluk ja GHb-A1c tai 2 tunnin glu-

koosirasitus, TSH. 

 

Linkit 

- Lihavuusleikkauspotilaan hoitopolku EPSHP 2018 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=1906&fileid=2307 

 

 

 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=1906&fileid=2307
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=1906&fileid=2307
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9. Seuranta ja elintapojen hallinta 

9.1 Seuranta yksilö/ryhmäohjauksen jälkeen 

Elintapamuutosten ylläpitoa tulee seurata ja tukea terveydenhuollon muiden 

kontaktien yhteydessä. 

Osa potilaista pystyy laihduttamaan ja painonhallintaan itsenäisesti tai asian-

tuntevan perushoidon jälkeen, ja osa saattaa hyötyä 2–4 viikon välein toteute-

tuista ryhmä- tai yksilöseurantakäynneistä. 

Elintapahoidon jälkeen on monesti järjestetty harvemmin toistuvia jatko-

ohjauskäyntejä (ylläpitokäyntejä). Noin vuoden ajan kestäneiden jatko-

ohjauskäyntien aikana painonnousu on ollut yleensä vähäisempää kuin ilman 

jatko-ohjausta, mutta jatko-ohjauksen vaikutuksesta myöhempään painonhal-

lintaan ei ole tietoa. 

 

9.2 Seuranta lihavuusleikkauksen jälkeen 

Seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy yleensä 2 vuoden kuluttua leikkauk-

sesta. Tämän jälkeen seuranta siirretään perusterveydenhuoltoon. Sitä varten 

potilaan tulee itse varata kontrolliaika perusterveydenhuoltoon kerran vuo-

dessa.  

Lihavuusleikatulla potilaalla tulee olla pysyvästi päivittäisessä käytössä moni-

puolinen monivitamiini-hivenainevalmiste ja kalsium-D-vitamiini-valmiste 

(1000 mg + 20 ug) sekä tarvittaessa B12-vitamiini joko tablettina tai pistoksi-

na. Raskautta suunniteltaessa ja sen aikana tulee muistaa foolihappolisän 

käyttö (ks. linkit). 

Pitkän ajan kuluessakin saattaa ilmaantua vitamiini- ja hivenainepuutoksia, 

raudanpuuteanemia tai joskus megaloblastinen anemia. Myös ennen leikkaus-

ta todettuja, lihavuuteen liittyviä sairauksia silmällä pitäen seuranta on tar-

peen, koska esim. lihavuusleikkauksen jälkeen korjaantunut glukoosiaineen-

vaihdunnanhäiriö (diabetes tai lievempi häiriö) voi kehittyä aikaa myöten uu-

delleen.  

Vuosittain on syytä ottaa ainakin seuraavat laboratoriokokeet: PVK, K, Na, 

Krea, D-25, B12-TC2, P-Alb, fE-Folaat, fP-Gluk ja HbA1c tai vaihtoehtoisesti 2 

h:n glukoosirasituskoe (ainakin niiltä, joilla on ollut ennen leikkausta glu-

koosiaineenvaihdunnan häiriö), lipidit (ainakin, jos ennen leikkausta on ollut 

dyslipidemia). 

Harvinaisia puutostiloja lihavuuskirurgian jälkeen ovat seuraavat: seleenin 

puutos (P-Se), kuparin puutos (S-Cu), B6-vitamiinin eli pyridoksiinin puutos 

(fP-B6-vit) ja K-vitamiinin puutos, joka voi ilmetä hyytymishäiriönä. Näitä tutki-

taan harkinnan mukaan. 
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Todettu anemia tai vitamiininpuutos korjataan tavanomaiseen tapaan varmis-

taen korjaantuminen kontrollikokein. Mahdolliset muut syyt raudanpuu-

teanemian taustalla on syytä muistaa ja tutkia kuten muillakin potilailla. 

Harkinnan mukaan tehdään luuntiheysmittaus (ei vuosittain). 

Paino lähtee usein nousemaan uudelleen 2 vuoden kuluttua leikkauksesta. 

Siksi seurantakäynneillä tulee kiinnittää erityisesti huomiota painoon. Painon-

hallinta ja -pudotus toteutetaan kuten muillakin potilailla. 

Oksenteleva potilas on herkästi ohjattava leikkaavaan yksikköön konsultaati-

oon. Leikatun potilaan oksentelun ja vatsakivun syynä voi olla suolisauman 

haavauma tai ohitusleikatulla potilaalla sisäinen tyrä tai suolen kiertymä. Ti-

lanne vaatii joskus päivystysleikkauksen. Tiamiinin puute on aina muistettava 

potilaan oksennellessa (tiamiini i.m. tai i.v.). 

 

Linkit 

- Lihavuusleikatun jatkoseuranta 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12823&fileid=17322 

- Lisääntymisterveys. Painonhallintatalo.fi. 

https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/lihavuusleikkaus/leik

kaukseen-valmistautuminen/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12823&fileid=17322
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12823&fileid=17322
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/lihavuusleikkaus/leikkaukseen-valmistautuminen/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/lihavuusleikkaus/leikkaukseen-valmistautuminen/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys
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10. Kirjaaminen 

Kirjaamisessa tulee noudattaa virallisia, yhdessä sovittuja kirjaamisperiaattei-

ta, jotka on kuvattu alla olevissa dokumenteissa. 

 

Linkit 

- EP-Potti käyttäjän opas 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9328&fileid=12604 

- Erikoissairaanhoidon Suoritekäsikirja 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9795&fileid=13236 

- Perusterveydenhuollon suoritekäsikirja 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13276&fileid=18049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9328&fileid=12604
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9328&fileid=12604
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9795&fileid=13236
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9795&fileid=13236
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13276&fileid=18049
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13276&fileid=18049


 

 

 

  

 10.01.2019 25 (29) 

 

 

Hyväksyjä Aksilan ohjausryhmä 22.3.2018 Aikuisten lihavuus -hoitoketju 

Laatija Aikuisten lihavuus -hoitoketjutyöryhmä   Ohjeen numero 

Sijainti Intra ja www  

 

11. Vastuut 

Vastuuhenkilö: Ritva Kannisto, 

   endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri 

 

Vastuutaho: Aksila 

 

Toimeksianto: Aksilan ohjausryhmä (18.5.2017) 

 

Hyväksyntä: Aksilan ohjausryhmä (22.3.2018) 

 

Päivitys: loppuvuodesta 2019 sote-uudistuksen myötä vuonna 2020  

             muuttuvien käytäntöjen mukaiseksi ja Aikuisten lihavuuden Käypä 

             hoito -suosituksen mukaan 
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12. Työryhmä   

Nimi 

 

Päätyöryhmä Ydintyöryhmä 

Ritva Kannisto, osastonylilääkäri, EPSHP, pj. x x 

Mirva Laine, terveyskeskuslääkäri, Seinäjoen terveyskeskus x  

Heidi Vuorenmaa, sairaanhoitaja, Seinäjoen terveyskeskus x  

Heidi Hautala, terveyskeskuslääkäri, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

nen 

x  

Johanna Pöyhönen, diabeteshoitoja, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

nen 

x  

Ioannis Stogiannidis, terveyspalvelujohtaja, 

Järvi-Pohjanmaan perusturva 

x  

Leena Uusitalo, vt. johtava ylilääkäri, Järvi-Pohjanmaan perus-

turva 

x  

Eeva-Maria Hämäläinen, sairaanhoitaja, Järvi-Pohjanmaan perus-

turva 

x  

Susanna Alhainen, sairaanhoitaja, 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

x  

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP, Aksila x x 

Leena-Kaisa Shemeikka, kehittämisylilääkäri, EPSHP, Aksila x x 

Marja Leivonen, ylilääkäri, EPSHP x  

Sari Risku, osastonylilääkäri, EPSHP x  

Pirkko Tuominen, johtava ravitsemusterapeutti, EPSHP x  

Katja Muhonen, ravitsemusterapeutti, EPSHP x x 

Outi Antila, sairaanhoitaja, EPSHP x x 

Eija-Leena Lehtola, sairaanhoitaja, EPSHP x x 

Soili Alanne, kehittämissuunnittelija, ravitsemusasiantuntija, 

EPSHP, Aksila 

x x 

Riikka Suorajärvi-Bron, kehittämissuunnittelija, EPSHP, Aksila x x 

Carita Liljamo, kehittämissuunnittelija, EPSHP, Aksila x x 

Juha Vuorijärvi, kehittämissuunnittelija, EPSHP, Aksila x x 

Mari Kinnunen, ravitsemustieteen opiskelija, EPSHP, Aksila x x 

Tiina Haapaniemi, projektilääkäri, EPSHP, Aksila x x 

 

  

       



 

 

 

  

 10.01.2019 27 (29) 

 

 

Hyväksyjä Aksilan ohjausryhmä 22.3.2018 Aikuisten lihavuus -hoitoketju 

Laatija Aikuisten lihavuus -hoitoketjutyöryhmä   Ohjeen numero 

Sijainti Intra ja www  

 

Lähteet 

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH. 2017. [Verkkosivu]. 

Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). [Viitattu 26.2.2018]. Saata-

vana: http://www.terveytemme.fi/ath/index.html 

Hoitoketju: Aikuisten ylipaino ja lihavuus terveysongelmana Eksotessa. 

23.9.2016. [Verkkojulkaisu]. Terveysportti. [Viitattu 27.12.2017]. Saatavilla 

internetissä: http://www.terveysportti.fi 

Huolen puheeksi ottaminen. 15.1.2018. [Verkkosivu]. Helsinki: Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL). [Viitattu 26.2.2018]. Saatavana: 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-

yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen 

Huttunen M. Unettomuus. 10.9.2017. [Verkkojulkaisu]. Lääkärikirja Duode-

cim. Kustannus Oy Duodecim. [Viitattu 2.11.2017]. Saatavana: 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534 

Lihavuus.11.11.2014. [Verkkosivu]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL). [Viitattu 26.2.2018]. Saatavana: https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-

ravitsemus/lihavuus 

Lihavuus (aikuiset) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suo-

men Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäri-

seura Duodecim, 2013 (viitattu 2.11.2017).  Saatavilla internetissä: 

www.käypähoito.fi 

Lihavuus laskuun - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen liha-

vuusohjelma 2012–2015. 2013. [Verkkojulkaisu]. Kansallinen Lihavuusohjel-

man Ohjelmaryhmä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 

2.11.2017]. Saatavana: http://www.julkari.fi/handle/10024/110503 

Liikunta (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito-

johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duode-

cim, 2016 (viitattu 3.11.2017) Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi 

Mustajoki, P., Alenius, H. 7.3.2017. Motivoiva keskustelu elintapamuutoksissa 

ja hoidossa. [Verkkojulkaisu]. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim. 

[Viitattu 26.2.2018]. Saatavana: 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku=motiv

oiva%20keskustelu 

Painonhallinta. 11.11.2014. [Verkkosivu]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL). [Viitattu 2.11.2017]. Saatavana: 

https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-

terveys/painonhallinta 

Ruokavalio. [Verkkosivu]. Painonhallintatalo. Terveyskylä.fi. [Viitattu 

2.11.2017]. Saatavana: 

https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/painonhallinnan-

abc/pysyv%C3%A4-painonhallinta/ruokavalio 

http://www.terveytemme.fi/ath/index.html
http://www.terveysportti.fi/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534
https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus
https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus
http://www.käypähoito.fi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/110503
http://www.käypähoito.fi/
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku=motivoiva%20keskustelu
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01951&p_haku=motivoiva%20keskustelu
https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/painonhallinta
https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/painonhallinta
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/painonhallinnan-abc/pysyv%C3%A4-painonhallinta/ruokavalio
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/painonhallinnan-abc/pysyv%C3%A4-painonhallinta/ruokavalio


 

 

 

  

 10.01.2019 28 (29) 

 

 

Hyväksyjä Aksilan ohjausryhmä 22.3.2018 Aikuisten lihavuus -hoitoketju 

Laatija Aikuisten lihavuus -hoitoketjutyöryhmä   Ohjeen numero 

Sijainti Intra ja www  

 

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 2014. Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Juvenes Oy. [Viitattu 2.11.2017]. Saatava-

na: 

https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_we

b.3_es-1.pdf. 

Unen merkitys. [Verkkosivu]. Suomen Mielenterveysseura. [Viitattu 

2.11.2017]. Saatavana:  

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-

merkitys 

Unettomuus (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Uni-

tutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim, 2017 (viitattu 2.11.2017). Saatavilla internetissä 

http://www.kaypahoito.fi 

Unettomuus. [Verkkojulkaisu]. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). [Vii-

tattu 2.11.2017]. Saatavana:  

http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/39/unettomu

us 

Uni. 12.11.2014. [Verkkosivu]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL). [Viitattu 2.11.2017]. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-

ravitsemus/uni 

Uni tukee painonhallintaa. 26.1.2015. [Verkkosivu]. sydän.fi. Sydän-media. 

[Viitattu 2.11.2017]. Saatavana: https://sydan.fi/terveys-ja-hyvinvointi/uni-

tukee-painonhallintaa 

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. 2010. [Verkkojulkaisu]. Sosi-

aali- ja terveysministeriön selvityksiä. [Viitattu 27.2.2018]. Saatavana: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70296/URN_ISBN_

978-952-00-3520-4.pdf?sequence=1 

2008 Physical Activity Guidelines for Americans. 2008. [Verkkojulkaisu]. U.S. 

Department of Health and Human Services. [Viitattu 26.2.2018]. Saatavana: 

https://health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf 

 

 

 

 

https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-merkitys
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-merkitys
http://www.kaypahoito.fi/
http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/39/unettomuus
http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/39/unettomuus
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni
https://sydan.fi/terveys-ja-hyvinvointi/uni-tukee-painonhallintaa
https://sydan.fi/terveys-ja-hyvinvointi/uni-tukee-painonhallintaa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70296/URN_ISBN_978-952-00-3520-4.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70296/URN_ISBN_978-952-00-3520-4.pdf?sequence=1
https://health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf

