
Suomessa on noin 2,5 miljoonaa yli 30-vuotiasta ylipainoista 
tai lihavaa aikuista (BMI vähintään 25 kg/m2). 

Lihavia (BMI vähintään 30 kg/m2) on noin miljoona. 
Painonnousu ja lihavuus lisääntyvät vuosittain. 
Työikäisillä paino nousee keskimäärin 300–500 g vuodessa.

2,5 milj.

Suuri joukko geenejä 
voi vaikuttaa ruoka-
halun säätelyyn ja 
lihomistaipumukseen, 
mutta suurin vaikutus 
on elinympäristöllä ja 
elintavoilla

Stressi | masennus | 
yksinäisyys | koulutus-
taso

Voivat olla sekä 
lihavuuden syitä 
että seurauksia

Ruuan suuri energia-
tiheys, suuret annos- 
koot, mieltymys 
rasvaan, makeisten ja 
sokeroitujen juomien 
käyttö, hallitsematon 
syöminen, tunne- 
syöminen

Uni

Runsas istuminen 
ja paikallaanolo, 
vähäinen aktiivisuus

LIHAVUUDEN SYITÄ

LIHAVUUDEN EHKÄISY

LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET 
HYVINVOINTIIN

Perimä

Psyko-
sosiaaliset 
tekijät

Ruokailu-
tottumukset 
ja syöminen

Fyysinen 
aktiivisuus

Vähäinen uni

Painonnousun ehkäisy 
on helpompaa kuin 
laihdutustuloksen 
ylläpito

Terveydenhuollon tehtävät: 
riskipotilaiden tunnistaminen, 
suotuisten elintapojen edistäminen 
ja oikea-aikainen tuki

TUUPPAUS 

 
Valintaympäristön
muokkaus, kuten

RUUAN ESILLEPANON 
MUUTOKSET

Fyysinen elämänlaatu, mah- 
dollisesti myös psyykkinen

Koulutus, ansiotaso Syrjintä, kiusaaminen

Tiiviisti Käypä hoito -suosituksesta
Aikuisten lihavuus



Lihavuus suurentaa 
merkittävästi monien 
sairauksien ja oire-
yhtymien riskiä

Metaboliset, kuten 
tyypin 2 diabetes, 
rasvamaksa ja 
sepelvaltimotauti

Mekaaniset, kuten 
obstruktiivinen 
uniapnea, nivelrikko

Mielenterveydelliset, 
kuten masennus

Ehkäistä ja hoitaa 
lihavuuteen liittyviä 
sairauksia

Parantaa työ- ja 
toimintakykyä

Parantaa 
elämänlaatua

Riittävä laihtuminen 
(vähintään 5 %) tai 
nykypainon ylläpito 

Yli 65-vuotiailla painon vakaana 
pitäminen, terveyttä edistävä 
ruokavalio ja liikunta, lihavilla 
tarvittaessa painonpudotus

LIHAVUUTEEN LIITTYVÄT SAIRAUDET

LIHAVUUDEN HOITO

TAVOITTEET

LIHAVUUDEN PUHEEKSI OTTAMINEN 
JA HOIDON TOTEUTUS

Hoitosuunnitelma yhdessä 
potilaan kanssa

Omaseuranta ja tuki

Hoitomenetelmät 
    elintapahoito 
    erittäin niukkaenergiainen dieetti  
    lääkehoito 
    lihavuusleikkaus

Valintaan vaikuttavat: potilaan omat toiveet, elämäntilanne, 
voimavarat, lihavuuden määrä, samanaikaiset sairaudet

Hoidon tarpeen esille ottaminen

Syyllistämisen välttäminen

Motivoivan haastattelun käyttö 
(avoimet kysymykset, 
kiinnostuksen osoittaminen)

MITÄ POTILAS AJATTELEE 
JA MITÄ ON JO TEHNYT 
LIHAVUUDEN HOITAMISEKSI
Tieto annetaan, jos potilas on kiinnostunut

Halukkaille tarjotaan mahdollisuutta hoitoon

Ei-halukkaille annetaan tieto, 
miten myöhemmin voi edetä hoitoon

Myönteiset pysyvät 
elintapojen 
muutokset

Lähde:
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 
ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.6.2020).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
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