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Lapsuusiän ylipainon ja lihavuuden diagnoosi perustuu Suomessa pituuden ja painon mittaa-

miseen sekä pituuteen suhteutetun painon (pituuspainon) määrittämiseen. Ylipainon ja liha-

vuuden raja-arvot on määritetty käyttäen suomalaisten lasten painoindeksijakaumien iänmu-

kaisia 90. ja 98. persentiilin käyriä. Alle kouluikäinen on ylipainoinen, kun pituuspaino on 

10–20 % ja kouluikäinen, kun pituuspaino on 20–40 %. Alle kouluikäinen lapsi on lihava, 

kun pituuspaino on yli 20 % ja kouluikäinen, kun pituuspaino ylittää 40 prosentin. Näitä mit-

tareita käyttäen nuorten ylipainoisuus on kolminkertaistanut 1970-luvun lopun ja 2000-luvun 

puolivälin välisenä aikana. Lihominen on aina nähtävissä kasvukäyriltä. Tavallinen lihomi-

nen, joka johtuu liiallisesta energiansaannista suhteessa kulutukseen, kiihdyttää usein hiukan 

pituuskasvua. Jos pituuskasvu on hidastunut samanaikaisesti, kun paino nousee, saattaa syynä 

olla hormonaalinen häiriö tai sairaus. Lihavuuden syynä on erityinen sairaus kuitenkin vain 

alle yhdellä prosentilla tapauksista. Normaalin lihomisen taustalla voi olla monenlaisia syitä, 

jotka voivat olla niin perinnöllisiä, sosiaalisia, psyykkisiä kuin elämäntapoihin liittyviä ja 

usein näiden syiden yhdistelmiä.  

Tätä moninaista ja yleistyvää ongelmaa hoitamaan kehiteltiin Oulun ylipistollisen sairaalan 

lasten endokrinologian poliklinikalla erityisesti vaikeasti ylipainoisille lapsille ja nuorille 

suunnattu painonhallinnallinen pilottiprojekti. Tämän vuoden kestävän projektin tarkoitukse-

na on saada vaikeasti ylipainoisille lapsille ja nuorille aikaan pysyviä elämäntapamuutoksia, 

jotka johtavat vähintään painon pysymiseen ennallaan kasvuiässä tai pysyvään laihtumiseen 

yksilöllisesti suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Näihin tavoitteisiin on pyritty tehostetun 

seurannan ja moniammatillisen asiantuntijatiimin (lastenlääkäreiden, sairaanhoitajien, fysiote-

rapeuttien, ravitsemusterapeutin ja kouluterveydenhuollon) yhteistyönä. Motivoituneet poti-

laat ja heidän vanhempansa kävivät vuoden seurantajakson aikana neljä käyntikertaa lasten-

klinikalla, joihin yhdistettiin elintapaneuvontaa, fysioterapiaa ja ravitsemusterapiaa. Lisäksi 

kouluterveydenhuolto seurasi heitä käyntikertojen välillä. Tämä tehostettu seurantajakso sai 

useita positiivisia tuloksia aikaan, niin painon ja painoindeksin kun ruokailu- ja liikuntatottu-

mustenkin suhteen. 
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1. JOHDANTO 

  

 Lapsuusiän ylipainon ja lihavuuden diagnoosi perustuu Suomessa pituuden ja painon mit-

taamiseen sekä pituuteen suhteutetun painon (pituuspainon) määrittämiseen. Pituuspainolla 

tarkoitetaan painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainoon. 

Ylipainon ja lihavuuden raja-arvot on määritetty suomalaisten lasten painoindeksijakaumien 

iänmukaisten 90. ja 98. persentiilin käyrien avulla. Alle kouluikäinen on ylipainoinen, kun 

pituuspaino on 10–20 % ja kouluikäinen kun pituuspaino on 20–40 %. Lihavuus on kyseessä 

silloin, kun alle kouluikäisen pituuspaino on yli 20 % ja kouluikäisen yli 40 %. (Käypä hoito- 

suositus 2012) 

 

Nykyisin myös Suomessa lapsien painon arviointiin käytetään painoindeksiä (ISO-BMI). Se 

lasketaan samalla tavalla kuin aikuistenkin (paino kilogrammoina jaettuna pituuden neliö met-

reinä). Saatu painoindeksiluku ei kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoinen aikuisten painoin-

deksin kanssa, sillä lapsilla kehon mittasuhteet ovat erilaiset ja muuttuvat kasvaessa. Lasten 

painoa arvioidaankin muuntamalla lastenpainoindeksi iänmukaisen kertoimen avulla aikuisia 

vastaavaksi painoindeksiksi (http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/ 200.036.html). Aikuista 

vastaava painoindeksi (BMI, kg/m2) on käyttökelpoinen mittari arvioimaan myös lasten ras-

vaprosenttia. Laskuria käytetään 2-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jos lapsen aikuista vas-

taava painoindeksi on välillä 25–30, on lapsi yleensä ylipainoinen. Jos lapsi on ikäistään pi-

dempi tai lihaksikkaampi, voi painoindeksi tällöin olla yli 25, vaikka rasvaprosentti olisi nor-

maali. Jos aikuista vastaava painoindeksi on lapsella välillä 30–35, lapsi on kohtalaisen liha-

va. Aikuista vastaavan painoindeksin ylittäessä lapsella 35, lapsi on huomattavan lihava. 

(Dunkel ym. 2012) 

 

Lihominen on aina nähtävissä kasvukäyriltä. Tavallinen lihominen, joka johtuu liiallisesta 

energiansaannista suhteessa kulutukseen, kiihdyttää usein hieman pituuskasvua. Jos pituus-

kasvu on hidastunut samanaikaisesti painon noustessa syynä voi olla hormonaalinen häiriö tai 

sairaus. Lihavuuden selittää erityinen sairaus kuitenkin vain alle yhdellä prosentilla tapauksis-

ta (Reinehr ym. 2007). Normaalin lihomisen taustalla on usein monenlaisia syitä: perinnölli-

siä, psyykkisiä, sosiaalisia tai elämäntapoihin liittyviä, mutta usein myös näiden syiden yhdis-

telmiä. (Vaarno ym. 2010). Lihavuuden riskitekijä on esimerkiksi vanhempien lihavuus, joka 

yli kaksinkertaistaa lapsen riskin kasvaa lihavaksi aikuiseksi (Whitaker ym. 1997). 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/
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Muita lihavuuden riskitekijöitä ovat esimerkiksi elämän kriisitilanne ja alhainen sosiaaliluok-

ka (Ojaniemi 2009). Elämän kriisitilanteet sotkevat normaalin elämänrytmin; liikunta jää vä-

hemmälle ja syöminen voi olla epäsäännöllistä ja epäterveellistä. Näiden seurauksena paino 

alkaa nousta. Alhaisissa sosiaaliluokissa epäterveelliset elämäntavat on yleisempiä (esimer-

kiksi vähäinen liikunta, vähäinen vihannesten ja hedelmien käyttö) ja näiden elämäntapojen 

siirtymisen kautta alhaisella sosiaaliluokalla onkin vaikutusta lapsen lihavuuden kehittymises-

sä (Sihvola 2000, Hyyppä 2008). 

 

Lasten ylipaino on vaikea ja yleistyvä ongelma, jonka vaikeimpien muotojen hoito on Oulun 

alueella keskitetty Oulun yliopistollisen sairaalan lasten endokrinologian poliklinikalle. Vai-

keasti ylipainoisten lasten ja nuorten painonhallinnan tueksi päädyttiin suunnittelemaan vuo-

den kestävä pilottitutkimus, jonka tavoitteena on saada aikaan vaikeasti ylipainoisille lapsille 

ja nuorille pysyviä elämäntapamuutoksia, jotka johtavat joko vähintään painon pysymiseen 

ennallaan kasvuikäisellä tai pysyvään laihtumiseen yksilöllisesti asetettujen alkutavoitteiden 

mukaisesti. 

 

 

2. TAUSTA  

 

Lihavuudesta puhuttaessa on syytä erottaa tavallinen ja endokriinisesta sairaudesta johtuva 

lihavuus. Tavallinen lihominen selittää kuitenkin valtaosan lihavuudesta, joten olen perehty-

nyt niihin taustatekijöihin, jotka tätä tavallista lihomista aiheuttavat. Lasten lihomiseen vai-

kuttavat monet tekijät eri elämänvaiheissa ja lisäksi perimällä ja epigenetiikalla on oma osan-

sa. Näiden taustatekijöiden pohjalta olen etsinyt keinoja lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon. 

Sekä lihavuuden ehkäisyllä että sen hoidolla pyritään välttämään lihavuuden jo lapsille ja 

nuorille aiheuttamat terveyshaitat.  

 

2.1 Lihavuuden erotusdiagnostiikka ja yleistyminen  

 

Tavallinen lihominen voidaan erottaa perussairauteen liittyvästä lihomisesta kasvukäyrien 

avulla. Tavallisessa lihomisessa lapsen pituuskasvu pysyy normaalina tai suhteellisen pituus 

lisääntyy. Endokriinisestä sairaudesta johtuvaan lihavuuteen, joka voi aiheutua esimerkiksi 

hypotyreoosista eli kilpirauhasen vajaatoiminnasta, kasvuhormonin vajauksesta tai hyperkor-



3 

 

tisolismista eli kortisolin liikaerityksestä, liittyy yleensä aina lyhyys tai suhteellisen pituuden 

väheneminen (Reinehr ym. 2007, Vaarno 2010). 

 

Lasten ja nuorten lihavuus on yleistynyt viime aikoina lähes joka puolella maailmaa, niin 

myös Suomessa (Vuorela ym. 2009, Kautiainen ym. 2002, Wang ja Lobstein 2006). Nuorten 

ylipainoisuus kolminkertaistui 1970-luvun lopun ja 2000-luvun puolivälin välisenä aikana 

(Kautiainen ym. 2002). Käypä hoito- suosituksen rajojen mukaan luokiteltuna ylipainoisia tai 

lihavia oli vuonna 2006 viisivuotiaista  tytöistä  noin 18% ja pojista noin 10%,  mutta ylipai-

noisia tai lihavia 12-vuotiaita tyttöjä noin 19% ja poikia melkein 24%. (Vuorela ym. 2009). 

Tämä tarkoittaa, että huomattavasta osasta lapsia oli tullut ylipainoisia jo ennen nuoruusikää. 

 

2.2 Lihavuuden kehittyminen  

 

Lihavuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä voidaan havaita jo ennen syntymää sekä var-

haislapsuudessa. Sikiövaihe on tutkimusten mukaan yksi kriittisistä vaiheista lihavuuden ke-

hittymisessä sekä lapsuudessa että aikuisiässä. Lihavuuden riskiä kasvattavat monet tekijät: 

äidin aliravitsemus, ravinnon sisältämät toksiset aineet, tupakointi, diabetes ja häiriöt istukan 

toiminnassa. (Huang ym. 2007, Whitaker ja Dietz 1998) Uusimpien tutkimusten mukaan yksi 

tapa, jolla sikiövaihe lisää syntyvän lapsen lihavuuden riskiä, on epigeneettinen muovautumi-

nen. Äidin veren sokeripitoisuus voi muuttaa sikiön DNA:n metylaatiota, jolla voi olla lapsen 

energia-aineenvaihdunnalle pitkäaikaista vaikutusta. (Houde ym. 2013) 

 

Ensimmäisten elinvuosien aikana pieneen syntymäpainoon usein liittyvä varhaislapsuuden 

nopea kasvuvauhti sekä toisaalta suuri syntymäpaino lisäävät lihavuuden riskiä lapsuudessa ja 

aikuisiällä. Lapsen painoindeksin nousu kuvastaa rasvakudoksen määrän kasvua ja mitä ai-

emmin rasvakudoksen määrä kasvaa, sitä suurempi riski on tulla lihavaksi. (Baird ym. 2005). 

Tämä todettiin esimerkiksi eräässä suomalaisessa tutkimuksessa, jossa havaittiin 13-

vuotiaiden lihavien lasten painon nousun alkaneen jo 2-3 -vuoden iässä (Lagström ym. 2008). 

Tämä oli selkeästi havaittavissa myös tämän pilottiprojektin lopputuloksista. Vuonna 2005 

julkaistussa meta-analyysissa (Harder ym. 2005) todettiin että pidempi imetysaika suojaa li-

havuuden kehittymiseltä myöhemmin elämässä. Yhden kuukauden imetyksen todettiin laske-

van neljä prosenttia lihavuuden riskiä kuitenkin niin, että imetyksen kestäessä yli seitsemän 

kuukautta lapsen lihavuuden riski ei enää vähene. (Harder 2005)   
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Vanhempien tai lasten hoitajien rooli lapsuudessa on merkittävä, sillä he vaikuttavat lapsen 

ruokailu- ja liikuntatottumuksiin, jotka vaikuttavat lapsen asenteiden, tapojen ja harrastusten 

kautta terveyteen pitkäjaksoisesti. Vanhemmat esimerkiksi päättävät millaista ruokaa lapsi 

saa, miten usein ja minkä kokoisia annoksina sitä lapselle tarjotaan ja millaisessa ympäristös-

sä. Vanhempien merkittävä rooli on myös esimerkin näyttäjänä heidän omien tapojensa kaut-

ta. (Birch ja Fisher 1998) Näiden syiden vuoksi lasten lihavuuden ehkäisyssä onkin tärkeää 

tukea koko perhettä syömis- ja liikkumistottumusten muuttamisessa.  

 

Lasten vanhetessa vanhempien vaikutus vähenee samalla, kun kavereiden vaikutus kasvaa 

(Vaarno ym. 2010).  Esimerkiksi Nuoren Suomen ja opetusministeriön sekä Suomen sydänlii-

ton antamien suositusten mukaan kouluikäisten tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä 

(http://www.sydanliitto.fi/alle-kouluikaisen-liikuntasuositus). Lisäksi Nuori Suomi suosittelee 

ruutuajan (television ja tietokoneen ääressä) rajoittamista korkeintaan kahteen tuntiin päiväs-

sä. Ruutuajan rajoittaminen onkin tärkeää, sillä tutkimusten mukaan television ja videoiden 

katsomista ja videopelien pelaamista vähentämällä on voitu ehkäistä lasten lihavuutta (Robin-

son 1999). Kuitenkin vain noin puolet kouluikäisistä yltää näihin opetusministeriön ja Nuoren 

Suomen vaatimuksiin (ww.nuorisuomi.fi/fyysisen_ aktiivisuuden_suositukset). On löydetty 

viitteitä myös siitä, että lyhyet yöunet voisivat vaikuttaa lihavuuden kehittymisessä siten, että 

mitä vähemmän nukkuu, sitä suurempi riski on lihavuudelle (Marshall ym. 2008). Kun lapsi 

vanhenee ja itsenäistyy, on vanhemmilla tärkeä rooli rajojen asettajana: kuinka paljon lapsi 

saa päivässä pelata videopelejä, paljonko lapsi harrastaa liikuntaa tai mihin aikaan mennään 

nukkumaan. 

 

2.3 Perimä ja epigenetiikka 

 

Perimä ei yksin selitä lapsen lihavuutta, vaikkakin vaikuttaa yksilön taipumukseen lihoa. 

Yleensä lihavuudelle altistavat samanaikaisesti sekä useat eri geenit että elämäntapa. Yksi 

tunnetuimmista lapsuusiän lihavuuden riskitekijöistä on vanhempien lihavuus. Tätä selittää 

osin perimä, mutta suurelta osin myös vanhempien elämäntapojen siirtyminen lapsille. (Kau-

tiainen ym. 2010) Kaksostutkimusten tuloksien perusteella on selvinnyt, että lihavuudelle 

altistavan geeniperimän vaikutusta on mahdollista vähentää liikunnalla (Silventoinen ym. 

2009, McCaffery ym. 2009). Liikunta onkin erittäin suositeltava painonhallinnan keino erityi-

sesti niille, joilla on vahva geneettinen alttius lihomiseen. Uskotaan, että geneettiset tekijät 

voivat vaikuttaa aineenvaihdunnallisten erojen lisäksi myös syömis- tai liikuntakäyttäytymi-

http://www.sydanliitto.fi/alle-kouluikaisen-liikuntasuositus
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seen, jolla on oleellinen rooli lihavuuden synnyssä. (Silventoinen ym. 2009, McCaffery ym. 

2009) 

 

Lihavuuden syntyyn voivat vaikuttaa myös epigeneettiset tekijät. Epigeneettiset tekijät ovat  

geenien toimintaan vaikuttavia säätelytekijöitä, jotka eivät muuta DNA:n emäsjärjestystä. 

Näitä ovat esimerkiksi DNA:n metylaatio ja geneettinen leimautuminen. DNA:n metylaatio 

johtaa geenin ”hiljenemiseen”, jolloin geeniluentaa ei tapahdu. Geneettinen leimautuminen, 

tarkoittaa tietyn geenin aktiivisuuden riippumista siitä kummalta vanhemmalta se on peritty. 

Epigeneettiset muutokset voivat periytyä sukupolvelta toiseen. Esimerkiksi ravinto, stressi ja 

toksiinit voivat aiheuttaa epigeneettisten tekijöiden muutoksia. Eniten näitä muutoksia tapah-

tuu raskauden, ensimmäisten elinkuukausien ja murrosiän aikana. (Kautiainen ym. 2010, 

Mango ja Dallapiccola 2012) Juuri näiden epigeneettisten tekijöiden vaikutuksesta eri ympä-

ristössä geenien vaikutus voi olla erilainen tai samojen ympäristötekijöiden vaikutus voi olla 

erilainen eri ihmisille geneettisten erojen takia (Mango ja Dallapiccola 2012). 

 

Yksilöllisiä henkilön geeniperimän huomioivia laihdutus- tai painonhallinta ohjelmia ei vielä 

osata tehdä. On myös tärkeä huomioida, että eri genotyypin ihmisillä samat riskitekijät voivat 

vaikuttaa eri tavalla. Ohjelma, joka samoin noudatettuna toimii hyvin toisilla ihmisillä, voi 

toisilla olla täysin toimimaton. Ihminen on aina yksilö, jolloin erilaisten painonhallintamene-

telmien kokeileminen on tärkeää, jotta jokaiselle löytyisi juuri hänelle parhaiten sopiva tapa 

hallita painoa. (Silventoinen ja Kaprio 2010) 

 

2.4 Lihavuuden ehkäisy ja hoito 

 

Lihavuuden ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä normaalin painon ylläpito on 

huomattavasti helpompaa kuin painon pudotus (Lean ym. 2006). Käytössä on primaarinen ja 

sekundaarinen lihavuuden ehkäisy. Lihavuuden yleinen ehkäisy on primaarista ehkäisyä, kos-

ka se kohdistuu normaalipainoisiin ihmisiin. Valikoiva ehkäisy on taas sekundaarista ehkäisyä 

ja kohdistuu vain riskiryhmän yksilöihin, kuten lihavien vanhempien lapsiin tai heihin, joilla 

on suvussa yleisesti aikuistyypin diabetesta. Kohdistetun eli sekundaarisen lihavuuden ehkäi-

syn tarkoituksena on estää ylipainoisten ja lihavien ihmisten painonnousu ja saada paino jopa 

putoamaan. (Vaarno ym. 2010) Lasten ja heidän perheidensä ja lähipiiriensä lisäksi tarvitaan 

valtion, kuntien (erityisesti äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, päivähoitopaikat, koulut, koulu-

terveydenhuolto ja oppilashuolto), järjestöjen, teollisuuden, kaupan ja tiedotusvälineiden yh-
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teistyötä, jotta elinympäristö olisi terveyttä edistävä ja lihavuutta ehkäisevä. (Vaarno ym. 

2010) Samoja yhteistyötahoja tarvitaan myös lihavuuden hoidossa, jonka vastuu on peruster-

veydenhuollolla. Hoidon ensisijaisina tavoitteina ovat pysyvät ruokailu- ja liikuntatottumus-

ten muutokset, esimerkiksi runsasenergisten ruoka-aineiden välttäminen ja liikunnan aktiivi-

sempi harrastaminen. Toissijaisina tavoitteina ovat yksilöllisen painotavoitteen saavuttamien 

ja mahdollisten lihavuuden liitännäissairauksien välttäminen. (Ojaniemi 2009).  

 

Lapsen lihavuuden kehittymiseen vaikuttaa jo sikiöaika, joten myös odottavien äitien tervey-

teen ja elintapoihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta lasten lihavuutta saataisiin mahdollisim-

man tehokkaasti ehkäistyä. Esimerkiksi äidin korkean verensokerin on todettu lisäävän synty-

vän lapsen lihavuuden riskiä, siksi raskaana olevan naisen hyperglykemiaa tulisi tehokkaasti 

hoitaa (Houde ym. 2013). Myös äidin raskaudenaikainen runsas painon nousu lisää lapsen 

lihavuuden riskiä (Tie ym. 2013). 

 

Lasten lihavuuden ehkäisyä pidetään mahdollisena, vaikkakin monissa tutkimuksissa on jou-

duttu toteamaan, ettei merkittävää muutosta lihavuuden ehkäisyssä saavutettu. Painon muut-

tumattomuudesta tai noususta huolimatta useissa tutkimuksissa on saatu positiivisia elämän-

tapamuutoksia aikaan. Esimerkiksi Turussa vuosina 2006-2008 toteutettu Painokas- projekti, 

samoina vuosina ympäri maata toteutettu Järkipalaa- tutkimus ja vuonna 1990 alkanut STRIP- 

tutkimus (sepelvaltimotaudin riskitekijöiden interventio) edistivät terveiden elämäntapojen 

omaksumista. (Vaarno ym. 2010) 

 

2.5 Lihavuuden terveyshaitat 

 

Miksi lihavuus sitten on lapsille haitallista? Pienten lasten itsetunnossa ei ole merkittävää eroa 

sen mukaan onko lapsi normaalipainoinen vai lihava, mutta vanhetessaan lihavien lasten ja 

nuorten itsetunto on huonompi kuin normaalipainoisilla ikätovereillaan. Lihavuuden on todet-

tu vaikuttavan selvästi lasten itsetuntoa heikentävästi jo 11-vuoden iässä. Huono itsetunto 

näkyy esimerkiksi yleisempinä yksinäisyyden ja surullisuuden tunteina sekä liikunnallisena 

epävarmuutena. Tytöt ovat herkemmin tyytymättömiä kokoonsa ja painoonsa kuin samanko-

koiset pojat (Strauss 2000, Franklin ym. 2006) Pitkittäistutkimuksessa on myös havaittu, että 

ahdistuksella on yhteys ylipainon kanssa molemmilla sukupuolilla, kun taas masennuksella on 

yhteys kohonneeseen painoindeksiin vain tytöillä. Psyykkisten ongelmien ja lihavuuden väli-

nen yhteys on haastava: masentuneella tai ahdistuneella lapsella voi esiintyä ns. tunnesyömis-
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tä ja toisaalta lihavuus voi huonon itsetunnon kautta aiheuttaa masennus- ja ahdistustunteita. 

(Rofey ym. 2009) Kahdella tämänkin tutkimuksen potilaista on raportoitu esiintyvän tun-

nesyömistä. 

 

Lihavuus on myös lapsilla insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen tärkein riskitekijä. Yli-

painon yleistyessä myös Suomessa on yhä enemmän lapsia, joilla on heikentynyt glukoosin-

sieto tai tyypin 2 diabetes. (Saha ym. 2003).  Aikuisilla, jotka ovat olleet lapsesta asti lihavia, 

on todettu olevan huomattavasti suurempi riski ateroskleroosin syntyyn sepelvaltimoissa, kor-

keaan verenpaineeseen, mataliin HDL- arvoihin ja korkeisiin LDL- arvoihin kuin normaali-

painoisilla aikuisilla, jotka ovat olleet normaalipainoisia myös lapsena. Huomattavaa kuiten-

kin on, että aikuisilla, jotka ovat olleet lapsena lihavia, riski hypertensioon, ateroskleroosiin ja 

epäedullisiin veren rasva-arvoihin on yhtä suuri kuin niillä aikuisilla, jotka ovat olleet nor-

maalipainoisia lapsia. (Juonala ym. 2011)  

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

Oulun alueella vaikea-asteisesti lihavien lasten erikoissairaanhoito on keskitetty Oulun yli-

opistollisen sairaalan lasten endokrinologian poliklinikalle. Lasten ylipaino ja lihavuus on 

vaikea ja yleinen ongelma, jonka hoitoon kaivataan selkeää ja toimivaa hoitomuotoa. Kevääl-

lä 2011 aloitettiin vuoden kestävä Oodi- poliklinikka (OODI; Overweight, Obesity, DIabetes) 

joka on lihaville lapsille tarkoitettu yhden vuoden ajan kestävä pilottihanke Oulun yliopistol-

lisen sairaalan lasten poliklinikalla. Hankkeen tarkoituksena oli kokeilla vuoden tehostetun 

hoitojakson toimivuutta vaikeasti ylipainoisille ja motivoituneille lapsille ja heidän perheil-

leen. Tavoitteena oli moniammatillisen asiantuntemuksen ja yhteistyön kautta parantaa yli-

painoisten lasten terveyttä. Toiminnassa olivat mukana lastenlääkäri, kaksi sairaanhoitajaa, 

kaksi fysioterapeuttia ja ravitsemusterapeutti. Pilottipoliklinikan tehostetulle seuranta- ja hoi-

tojaksolle valikoitui mukaan kymmenen vastaanotolla käyvää motivoitunutta vaikeasti ylipai-

noisia lasta ja heidän perhettään. 

 

3.1 Lasten lihavuuden hoitoketju Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 

 

Pilottiprojektin kulmakivenä oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP:n) lasten 

lihavuuden hoitoketju. Lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa painopisteenä on perusterveyden-

huolto. Kouluterveydenhoitaja onkin yleensä ensimmäinen asiantuntija, joka lapsen lihomisen 
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huomaa. Hänen vastuullaan on hoitotavoitteen asettaminen, hoitokokonaisuuden suunnittelu, 

hoidon seuranta ja elintapaohjauksen antaminen. Hoidon seurannassa keskitytään pituuden ja 

painon, sekä tarvittaessa verenpaineen seurantaan. Lisäksi terveydenhoitaja päättää tarvitsee-

ko lapsi koululääkärin vastaanottoa. Mikäli lapsi lähetetään koululääkärin vastaanotolle, on 

tapaamisen tarkoituksena terveyden tilan arvioiminen, motivaation herättely ja mahdollisten 

seurantakäyntien sopiminen. Koululääkäri tekee myös perustutkimuksia, joilla selvitetään 

esimerkiksi lihavuuden syitä kuten mahdollista kilpirauhasen vajaatoimintaa. Koululääkäri 

lähettää harkintansa mukaan lapsen erikoissairaanhoidon arvioon, jos lähetekriteerit täyttyvät. 

(Lasten lihavuuden alueellinen hoitoketju, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2012) 

 

PPSHP:n hoitoketjun mukaisesti lihavat lapset lähetetään erikoissairaanhoidon vastaanotolle, 

kun jokin seuraavista lähetekriteereistä täyttyy: vaikea lihavuus tai hyvin nopea lihominen ja 

samanaikainen pituuskasvun hidastuminen, hidastunut pituuskasvu ja samanaikainen lihomi-

nen ennen murrosiän loppuvaihetta tai varhain alkava lihavuus. Myös unenaikaiset hengitys-

häiriöt, murrosikäisellä tytöllä epäsäännölliset kuukautiset, vaikea akne tai hirsutismi (liialli-

nen karvankasvu) ovat erikoissairaanhoidon lähetekriteereitä. Kohonnut verenpaine, poik-

keavia kasvojen tai kehon piirteitä tai henkisen kehityksen viive, acanthosis nigricans (insulii-

niresistenssiin liittyvä taipeiden alueella esiintyvä harmaanruskea pigmentaatio) ja samanai-

kainen vaikea lihavuus, dyslipidemia (matalat HDL-arvot, korkeat LDL-arvot tai veren kor-

kea triglyseridipitoisuus) ja samanaikainen vaikea lihavuus, sokerirasituskokeen perusteella 

todettu heikentynyt sokerin sieto sekä toistuvasti viitealueen ylittävä ALAT-arvo ja samanai-

kainen vaikea lihavuus täyttävät myös lähetekriteerit. (Lasten lihavuuden alueellinen hoitoket-

ju, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2012) 

 

3.2 Pilottiprojektin eteneminen  

 

Vuoden tehostettuun hoitojaksoon valikoitui 10 vapaaehtoista lasta ja heidän vanhempansa. 

Kaikki potilaat olivat Oulun yliopistollisen sairaalan lasten endokrinologian poliklinikan poti-

laita. Heistä kolme oli poikia ja seitsemän tyttöjä. Potilaiden keski-ikä oli hoitojakson alussa  

11,7 vuotta (vaihteluväli 5,5-16,0 vuotta). Heidän tehostettuun hoitojaksoon kuului neljä 

käyntikertaa, jotka toteutettiin noin kolmen- neljän kuukauden välein. Lisäksi näiden kertojen 

välissä lapsi kävi välikontrollissa omalla kouluterveydenhoitajalla ja terveydenhoitaja soitti 

kotiin. Tiheän seurannan tarkoituksena oli sitouttaa potilasta ja hänen perhettään pysyviin 



9 

 

elämäntapamuutoksiin sekä huomata mahdolliset positiiviset muutokset tehtyjen elämänta-

pamuutosten jälkeen. 

 

3.2.1 Ensimmäinen seurantakäynti   

 

Ensimmäinen käynti oli keväällä 2011, jolloin lapsi ja hänen perheensä tapasivat lastenlääkä-

rin; lapselta tutkittiin paastoverinäytteestä rasva-arvot, kilpirauhasen toiminta ja oraalinen 

sokerin sietokyky, jos näitä ei ollut jo perusterveydenhuollossa tutkittu. Lisäksi mitattiin pi-

tuus ja paino sekä haastateltiin potilasta yleisen terveydentilan, elämäntilanteen, elintapojen ja 

motivaation selvittämiseksi. Potilaat täyttivät perheidensä kanssa yhdessä elintapakartoituk-

seen tehdyn lomakkeen, josta yhdessä katsottiin kohdat, joihin haluttiin muutosta (liite 1). 

Jokaisen potilaan kohdalla sovittiin hoitojakson yhteiset tavoitteet. Pysyviin muutoksiin pyrit-

tiin välitavoitteiden avulla. Ensimmäisellä käyntikerralla sovittiin myös toisen ja kolmannen 

tapaamiskerran ajankohdat.  

 

 

3.2.2 Toinen seurantakäynti 

 

Toinen käyntikerta toteutui noin kolme kuukautta ensimmäisestä käyntikerrasta. Silloin perhe 

tapasi lastensairaanhoitajan ja fysioterapeutin. Sairaanhoitajan tehtävänä oli arvioida potilaan 

kokonaistilanne sekä pituuden ja painon muutokset; fysioterapeutin tavoitteena taas oli arvi-

oida lapsen liikuntatottumukset ja niihin tarvittavat muutokset. Fysioterapeutti selvitti haastat-

telemalla kuinka usein ja kuinka kauan kerrallaan lapsi harrasti liikuntaa, oliko liikunta kuinka 

rasittavaa ja millaista oli arkiliikunta. Lopulta arvioitiin yhdessä lapsen kanssa liikuntatottu-

muksiin tarvittavat muutokset. Fysioterapeutti pyrki innostamaan koko perhettä liikunnan 

lisäämiseen ja sitouttamaan heidät tarvittaviin muutoksiin. Yhdessä fysioterapeutti ja sairaan-

hoitaja antoivat vanhemmille elintapaohjausta, joka korosti vanhempien malliesimerkkinä 

toimimista, rajojen asettamista ja lapsen itsetunnon sekä itsearvostuksen lisäämistä. 

 

3.2.3 Kolmas seurantakäynti 

 

Kolmannella käyntikerralla perhe tapasi sairaanhoitajan ja ravitsemusterapeutin. Tämä käynti 

ajoittui noin kolme kuukautta toisen seurantakäynnin jälkeen. Sairaanhoitajan tehtävänä oli 

kokonaistilanteen sekä pituuden ja painon muutosten arviointi. Ravitsemusterapeutti selvitti 
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haastattelun ja mahdollisen ruokapäiväkirjan avulla lapsen sen hetkisiä ruokailutottumuksia, 

keskittyen erityisesti makeisten, pikaruuan ja muiden runsasenergisten ruoka-aineiden käyt-

töön sekä säännölliseen ateriarytmiin. Jokaisen perheen kohdalla ravitsemusterapeutti pyrki 

antamaan hyödyllisiä vinkkejä ruokailutottumusten parantamiseen. Tavoitteena oli, että ravit-

semusterapeutin käynnin jälkeen perhe tietäisi säännöllisestä ateriarytmistä sekä kohtuullisista 

ja ikään sopivista ruokailuannoksista ja olisi sitoutunut tarvittaviin muutoksiin. Myös ruokai-

lun kohdalla oli tärkeää asiantuntijoiden yhteistyössä toteuttama elintapaohjaus vanhemmille, 

erityisesti malliesimerkkinä toimimisesta ja rajojen asettamisesta. 

 

3.2.4 Neljäs seurantakäynti 

 

Neljännellä käyntikerralla lastenlääkäri ja sairaanhoitaja tapasivat yhdessä potilaan ja hänen 

perheensä. Tämä käyntikerta oli viimeinen ja ajoittui keväälle 2012. Silloin lääkäri ja sairaan-

hoitoja yhdessä tutkivat potilaan pituuden, painon, kasvukäyrän ja painoindeksin muutokset. 

Pyrittiin myös kartoittamaan elintavat ja niiden muutokset sekä perheen kokemukset tehoste-

tusta hoitojaksosta. Jokaisen käyntikerran tarkoituksena oli olla kannustava ja huomata pie-

netkin positiiviset muutokset. Oleellista oli myös motivoida perhettä ja olla joustava. Lopulta 

suunniteltiin perheen motivaation ja lapsen tilanteen mukainen jatkohoitosuunnitelma, jonka 

lääkäri tai sairaanhoitaja lähetti hoitavaan yksikköön. 

 

3.3 Aineiston käsittely 

 

Pilottiprojektiin osallistuneiden 10 potilaan painoa, suhteellista painoa, pituutta ja painoindek-

siä tarkasteltiin yksilöittäin eri ikäkausina sekä tarkemmin vielä tämän tehostetun hoitojakson 

aikana. Lisäksi käsittelin koko potilasjoukon tietoja sekä yhtenä ryhmänä että sukupuolen 

mukaan jaoteltuna kahteen ryhmään keskiarvon ja vaihteluvälin avulla. Aineiston käsittelyssä 

olen käyttänyt apuna myös taulukointia ja kuvioita.   

 

Minun tehtäväni on ollut analysoida tämän pilottihankkeen tuloksia ja pilotin onnistumista: 

potilaiden painon, pituuden ja painoindeksin muutoksia sekä muutoksia ruokailu- ja liikunta-

tottumuksissa. Olen myös kerännyt potilaiden ja heidän perheidensä kokemuksia tästä hoito-

jaksosta. Lisäksi olen tutkinut potilaiden painon kehitystä kasvukäyriltä ennen tätä vuoden 

tehostettua hoitojaksoa. Olen huomioinut myös muut minusta huomionarvoiset seikat, kuten 

mielialan muutokset ja mahdolliset lihavuuden takana olevat syyt, jos niistä on jotain potilas-
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kertomuksiin kirjoitettu. Kaikki potilaiden tiedot on kerätty heitä hoitaneiden asiantuntijoiden 

kirjoittaminen potilaskertomuksien avulla.  

 

 

4. TULOKSET  

 

Tuloksissa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: millaisia muutoksia tällä pilottiprojek-

tilla saatiin aikaan: miten toteutuivat suunnitellut käyntikerrat, millaisia muutoksia painossa ja 

painoindeksissä saatiin aikaan ja onnistuivatko suunnitellut elämäntapamuutokset. 

 

4.1 Potilasaineisto 

 

Kymmenestä potilaasta kolme oli poikia ja seitsemän tyttöjä. Potilaiden ikäjakauma oli 5,5 

vuodesta 16 vuoteen, siten että hoitojakson alussa potilaiden keski-ikä oli 11,7 vuotta (tauluk-

ko 1). Seitsemän lapsen puberteettiaste oli arvioitu Tannerin luokituksella. Tytöillä puberteet-

tiaste vaihteli M1-5 ja pojilla G1-5. Kaikki potilaat olivat vaikeasti ylipainoisia ja motivoitu-

neita tehostettuun seurantaan. Neljän potilaan kohdalla sairaskertomuksiin oli selkeästi rapor-

toitu lihavuuden yleisyydestä suku- ja perhepiirissä. Muuten sukuanamneesin raportointi oli 

erittäin puutteellista, jolloin epäselväksi jäi esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja 

verisuonisairauksien yleisyys potilaiden lähisuvussa. 

 

Taulukko 1. Potilasaineisto tehostetun hoitojakson alkaessa 

Muuttujan nimi (yksikkö) Otoskoko, n Keskiarvo Vaihteluväli 

Ikä (v) 10 11.7  5.5 - 16.0 v 

Sukupuoli 7 tyttöä ja 3 poi-

kaa 

  

Pituus (cm) 10 154.7  112.6 – 185.8 cm 

Paino (kg) 10 85.0  33. 9 – 142.0 kg 

Painoindeksi (kg/m
2
) * 10 34.1  26.7 – 50.0 kg/m

2 

* ”aikuisten” BMI 
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4.2 Käyntikerrat 

 

Pilottiprojektiin osallistuneista kahdeksan kävi kaikki neljä käyntikertaa, yksi potilaista kävi 

kolme kertaa ja yksi potilas kahdesti. Kaikki potilaat kävivät ainakin kerran ravitsemusneuvo-

jan ja fysioterapeutin vastaanotolla. Lisäksi kuuden potilaan kohdalla toteutuivat säännölliset 

tapaamiset kouluterveydenhoitajan kanssa. Kahdella potilaalla oli lisäksi useita käyntejä psy-

kologin ja koulukuraattorin luona.  

 

4.3 Muutokset painoindeksissä varhais- ja keskilapsuudessa 

 

Tutkittaessa potilaiden painon muutosta iän funktiona on nähtävissä painon nopea nousu jo 

varhaislapsuudessa. Tämä on selkeästi havaittavissa kuviosta 1, jossa on pylväsdiagrammina 

esitetty jokaisen potilaan painoindeksin (käyttäen aikuisten BMI:tä, sillä iso-BMI muunnos ei 

onnistu yli 100 kg painaville lapsille) kehitys iän mukaan. Tämä aikuisten BMI hieman vää-

ristää tuloksia, koska lapsen painoindeksiin vaikuttaa myös ikä. Vuoden kestävän pilottijak-

son vaikutukset tulevat kuitenkin esiin (esitetään myöhemmissä kuvaajissa), kun kyseessä on 

lyhyt jakso. 

 

Kuvio 2 esittää poikien ja tyttöjen ikään suhteutetun painon kehitystä, josta sama painon no-

pea nousu jo varhaislapsuudessa selkeästi havaitaan. Yhdeksällä kymmenestä tutkittavasta 

lapsesta ikään suhteutettu paino oli noussut Käypä hoito- suosituksen ylipainon rajan yli jo 

ennen neljättä ikävuotta. Jokaisella näistä lapsista paino nousi siten, että ylipainosta siirryttiin 

lihavuuden puolelle alle kahdessa vuodessa.  
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Kuvio 1. Potilaiden painoindeksin muutos ennen kouluikää (* mittaus puuttuu) 

* 
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Kuvio 2. Tyttöjen ja poikien pituuspainon kehitys iän mukaan. 

 

4.4 Painon ja painoindeksin muutos pilottiprojektin aikana 

 

Vuoden tehostetun hoitojakson jälkeen painoindeksi oli kolmella potilaalla kääntynyt laskuun, 

kahdella pysynyt samalla tasolla ja viidellä jatkanut nousua. Pituuskasvun myötä painoindeksi 

on informatiivisempi kuin pelkkä paino, joka oli kahdella potilaalla laskenut ja muilla ollut 

edelleen noususuuntainen. Painon keskimuutos oli +5,4 kilogrammaa, (vaihteluväli +12,4 kg -

– -7kg). 

 

Kuvioissa 3-7 on esitetty potilaiden suhteellisen painon yksilölliset muutokset iän myötä. Ku-

va ja kuvateksti on sijoitettu selvyyden vuoksi peräkkäin. Heikoimmat tulokset (suurin painon 

ja painoindeksin nousu) olivat niillä kahdella potilaalla, joilla kaikki käyntikerrat eivät toteu-

tuneet. Heillä paino jatkoi nousua kuten ennen hoitojaksoakin (kuvio 4). Muilla potilailla kas-

vukäyrissä painon nousu saatiin ainakin hidastumaan (kuviot 3, 5-7).  Kuvioissa on ympyröi-

tynä pilottiprojektin aikaiset muutokset. 
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Kuvio 3. A, Onnistuneet muutokset ruokailu- ja liikuntatottumuksissa saivat suhteellisen pai-

non nousun pysähtymään. Myös positiiviset muutokset asenteessa ja mielialassa ovat voineet 

osaltaan auttaa hyvien tuloksien synnyssä. B, Ruokailutottumusten positiivisten muutosten 

kautta suhteellisen painon nousu saatiin hidastumaan. Liikuntatottumuksissa halutut muutok-

set eivät kuitenkaan onnistuneet.  

 

 

Kuvio 4. A, Potilas kävi kolme käyntikertaa suunnitellun neljän sijaan. Hänen suhteellinen 

painonsa jatkoi voimakasta nousua eivätkä suunnitellut ruokailu- ja liikuntatottumusten muu-

tokset toteutuneet. B, Potilas kävi vain kaksi käyntikertaa. Suhteellinen paino oli voimakkaas-

sa nousussa. Hän ei onnistunut toteuttamaan suunniteltuja ruokailu- ja liikuntatottumusten 

muutoksia. 
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Kuvio 5. A, Suhteellisen painon voimakas nousu saatiin pysähtymään. Hän onnistui sekä 

suunnitelluissa ruokailutottumusten että liikuntatottumusten muuttamisessa. B, Suhteellisen 

painon nousu saatiin pysäytettyä onnistuneiden liikuntatottumusten muutosten avulla. Ruokai-

lutottumuksissa muutokset eivät tällä potilaalla onnistuneet. 

 

   

Kuvio 6. A, Suhteellinen paino saatiin hyvin laskemaan onnistuneiden liikunta- ja ruokailu-

tottumusten seurauksena. Potilas oli myös hyvin motivoitunut. B, OODI- poliklinikan aikana 

suhteellinen paino saatiin putoamaan onnistuneiden ruokailu- ja liikuntatottumusten muutos-

ten avulla. Tehostetun hoitojakson jälkeen suhteellinen paino jatkoi kuitenkin voimakasta 

nousua, sillä tapaturman takia liikunta ei onnistunut kuten aiemmin. 
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Kuvio 7. A, Suhteellinen paino saatiin lopulta lähes alkutilanteen tasolle. Potilas onnistui to-

teuttamaan suunnitellut ruokailu- ja liikuntatottumusten muutokset. B, Suhteellinen paino 

saatiin laskusuuntaan onnistuneiden elämäntapamuutosten avulla. 

 

Potilaiden keskimääräinen paino-indeksin muutos vuoden aikana oli +0.6kg/m
2
, vaihteluvälin 

ollessa -3.4:sta +3.6:een. Useilla potilaista painoindeksi oli saatu hoitojakson aikana laske-

maan, mutta se oli noussut loppumittaukseen mennessä jo uudelleen. Tätä vuoden hoitojakson 

aikaista vaihtelua havainnollistaa taulukko 2, johon on kerätty potilaiden painoindeksit eri 

hoitokerroilla sekä kuvio 8, jossa on ensimmäiseen hoitokertaan verrattu painoindeksin muut-

tumista muilla hoitokerroilla. 
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Taulukko 2. Potilaiden painoindeksin vaihtelu eri hoitokertojen välillä.  

Potilaat 

Käyntikertakohtainen BMI (kg/m
2
) 

1 2 3 4 

12v tyttö 37.2 38.5 37.5 35.4 

5v tyttö 26.7 27.8 27.9 28.5 

8v poika 27.8 29.6 31.2   

12v tyttö 37.6 41.2     

12v poika 32.6 31.8 32.6 33.4 

13v tyttö 31.4 33 33 33 

16v tyttö 50 50.1 47.1 46.8 

14v poika 36.7 36.9 36.5 34.3 

13v tyttö 32.3 32.6 34.7 33.5 

10v tyttö 28.3 29.1 28.5 29.1 

  

 

 

Kuvio 8. Painoindeksin muutos käyntikerroittain, vertailukohtana on ensimmäinen käyntiker-

ta. Kuviossa esitettynä ne potilaat, jotka kävivät kaikki neljä suunniteltua käyntikertaa (n=8).  
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4.5 Muutokset laboratoriotuloksissa  

 

Taulukko 3.  Potilaiden laboratoriotulokset hoitojakson alussa 

Muuttujan nimi (yksikkö) Otoskoko, n Keskiarvo Vaihteluväli 

TSH (mU/l) 8 3.37 mU/l 1.11 - 5.53 mU/ l 

Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 7 4.4 mmol/l 3.9– 4.7 mmol/l 

LDL-kolesteroli (mmol/l) 7 3.0 mmol/l 2.6 – 3.4 mmol/l 

HDL-kolesteroli (mmol/l) 7 1.30 mmol/l 0.97- 1.56 mmol/l 

triglyseridit (mmol/l) 7 0.85 mmol/l 0.48 - 1.26 mmol/l 

paastosokeri (mmol/l) 8 4.8 mmol/l 4.7 – 5.2 mmol/l 

ALAT (U/l) 8 30 U/l 12 - 41 U/l 

 

Taulukkossa 3 on potilaiden laboratoriotulokset hoitojakson alussa niiltä osin, mitä potilailta 

oli tutkittu. Taulukosta 3 voidaan havaita, että vaikka kyseessä ovat vaikea-asteisesti lihavat 

lapset, ovat heidän laboratoriotuloksensa lähes poikkeuksetta viitealueella. Tämän tutkimuk-

sen tarkoituksena ei ollut laboratoriotutkimusten systemaattinen seuraaminen, joten kaikilta 

potilailta ei taulukkoon kerättyjä alkuarvoja löytynyt. Kahdella potilaalla oli mitattu sekä al-

ku- että loppumittaukset veren rasva-arvoista. Heillä kokonaiskolesteroli, HDL- kolesteroli, 

LDL- kolesteroli ja triglyseridit olivat laskeneet. Neljällä potilaista maksan toimintaa tutkiva 

ALAT- arvo oli noussut ja yhdellä potilaista laskenut alku- ja loppumittausten välillä. Labora-

toriotulosten muuttumista tehostetun hoitojakson aikana ei systemaattisesti seurattu ja siksi 

niitä ei ole tarkemmin esitetty. 

 

4.6 Elintapamuutosten toteutuminen 

 

Useimmat potilaat kokivat tehostetun hoitojakson hyödylliseksi. Seitsemän potilasta kertoi 

muuttaneensa ruokailutottumuksia parempaan suuntaan, erityisesti herkuttelua vähentämällä 

ja annoskokoja pienentämällä (kuvio 9A). Seitsemän potilaan kohdalla oli tapahtunut positii-

vinen muutos myös liikuntatottumuksissa (kuvio 9B). Kuudella potilaalla oli tapahtunut posi-

tiivisia muutoksia sekä liikunta - että ruokailutottumuksissa. Yksi potilas kertoi myös oman 
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asenteensa lihavuuteen ja itseensä muuttuneen hoitojakson aikana paremmaksi, mikä näkyi 

myös mielialan nousuna. Merkittävää on, että niidenkin lasten kohdalla, joilla painoindeksi on 

jatkanut nousua, saatiin aikaan positiivisia muutoksia elintavoissa. 

 

     

Kuvio 9A, Ruokailutottumusten muutos ohjattuun suuntaan pilottiprojektin aikana. B, Liikun-

tatottumusten muutos ohjattuun suuntaan pilottiprojektin aikana. 

 

 

5. POHDINTA  

 

Lapsuusiässä kertynyt lihavuus säilyy usein aikuisuuteen, sitä todennäköisemmin, mitä myö-

hemmässä lapsuuden vaiheessa lihavuus todetaan. Normaalia painoa on paljon helpompaa 

ylläpitää kuin ylipainoisen laihtua. (Lean ym. 2006) Näiden syiden takia lasten lihomisen eh-

käisyyn on kiinnitettävä huomiota neuvolaiästä lähtien läpi koko kouluiän.  

 

Lasten ja nuorten lihavuudesta seuraa monenlaisia ongelmia: lihavilla nuorilla on huonompi 

itsetunto ja enemmän yksinäisyyttä ja surullisuutta kuin normaalipainoisilla samanikäisillä 

(Strauss 2000). Lisäksi niillä lihavilla lapsilla, joista tulee lihavia aikuisia, on suurentunut 

riski esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, ateroskleroosin syntyyn sepelvaltimoissa sekä korke-

aan verenpaineeseen (Juonala ym. 2011).  

 

Lasten lihavuus on vaikea ja monisyinen ongelma, johon tuskin on olemassa yhtä tehokasta ja 

helppoa hoitokeinoa. Jokainen lapsi on yksilö, joka kasvaa perheensä ja muun lähipiirin sään-

töjen, tottumusten ja arvojen keskellä. Kuten useat tutkimukset todistavat, on perheellä ja var-

haisella kasvuympäristöllä on suuri merkitys lapsen lihavuuden synnyssä. Perhe onkin avain-

Ruokailutottumusten 
muutos 

Kyllä 70 % 

Ei 30% 

Liikuntatottumusten muutos 

Kyllä 70% 

Ei 30% 

A B 
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asemassa lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Esimerkiksi ruokailutottumukset 

muodostuvat varhain lapsuudessa ja säilyvät helposti myöhempään elämään, joten niillä on 

helposti pitkäaikaiset vaikutuksen terveyteen ja painoon (Birch ja Fisher 1998). Siksi olisikin 

tärkeää keskittyä hyvin varhaisessa vaiheessa perheiden elintapoihin, siihen maailmaan, josta 

jo pieni lapsi oppii tavat toimia. Terveelliseen ruokavalioon ja aktiiviseen liikuntaan oppimi-

nen vaatii erityisen suuria ponnistuksia, mikäli lapsi ei siihen saa mallia jo kotona.  

 

Suomen neuvolatoiminta tavoittaa hyvin pienten lasten perheet, joten siellä olisi hyvä kartoit-

taa ja ohjeistaa perheiden elämäntapoja terveempään suuntaan, sillä ylipainoa on aina hel-

pompi ehkäistä kun hoitaa. Jokaisella tutkimuksemme potilaista painon nousu alkoi hyvin 

nuorena ja jatkui huomattavan suurena läpi lapsuusvuosien. Säännöllisillä neuvolakäynneillä 

tulisi painon normaalia nopeampaan nousuun puuttua heti varhaisessa vaiheessa, ettei paino 

jatkaisi nousuaan. Kun potilas on ollut vaikeasti ylipainoinen jo vuosia, on laihtuminen var-

masti vaikeampaa kuin painon nousun hillitseminen heti lihomisen alettua. Mielestäni voisi 

olla vanhemmille hyvin herättelevää nähdä itse kasvukäyristä, kuinka lapsi ylittää suositellut 

arvot ja kuulla terveydenhuollon ammattilaiselta kuinka painava lapsi mahdollisesti olisi 

myöhemmin nuoruusiässä, jos sen hetkinen lihomisnopeus jatkuu. Nämä konkreettiset tiedot 

voisivat saada perheen aktivoitumaan, että nyt todella täytyy tehdä jotain. Lihavuuden hoi-

doksi riittää kasvuiässä usein painon pysyminen ennallaan, jolloin pituuskasvu korjaa liha-

vuuden (Ojaniemi 2009). Hoito tapahtuu pääosin perusterveydenhuollossa ja sen tulee olla 

enemmän terveys- kuin painokeskeistä (Ihanainen ym. 2011).  

 

Myös päiväkodilla ja koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten elämässä. Päiväkodissa 

opetettavat oikeat ruokailutottumukset ja säännöllinen ulkoilu ovat hyvä lisä toivottavasti jo 

kotona opituille terveille elämäntavoille. Kouluaikana lapset pääsevät liikuntatuntien aikana 

kokeilemaan ja opettelemaan eri liikuntalajeja. Opettajan rooli on tässä iässä merkittävä: ko-

keeko lapsi kunnosta ja taidoista riippumatta onnistumisen elämyksiä ja mukavia hetkiä liik-

kumalla. Liikuntatuntien kautta lapset ja nuoret voisivat myös löytää itselleen sopivan lajin, 

jota harrastaa aktiivisemmin.  

 

Haasteita toki näin monisyisessä ongelmassa riittää. Useilla pilottiprojektin potilailla painoin-

deksi saatiin laskemaan, mutta sitten painoindeksi nousi taas uudelleen. Painon heiluriliikettä 

voidaan yrittää hillitä pyrkimällä muuttamaan elintapoja pysyvästi, hetkellinen liikunnan li-

sääminen laskee painoindeksiä seuraavassa mittauksessa, mutta liikunnan vähettyä painoin-
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deksi nousee taas. Ruokailutottumusten ja liikunnanmuutoksen tulisi tapahtua vaiheittain, 

siten että jokainen pieni muutos, kuten enemmän salaattia, pienempiä annoksia, ei energia-

juomia tai pyöräillen kouluun, juurtuisi osaksi tavallista arkea. Vanhemmat pitäisi saada poh-

timaan mitä he voisivat tehdä paremmin: onko tarjolla terveellistä ruokaa, kuinka usein herk-

kuja on tarjolla, liikummeko lapsen kanssa tai näytämmekö edes esimerkkiä siihen.  

 

Suurena haasteena on myös potilaiden psykologinen puoli, sillä osalla potilaista lihavuus on 

selvästi arka aihe ja taustalla on esimerkiksi koulukiusaamista ja huonoa itseluottamusta. Nä-

mä potilaat varmasti tarvitsisivat psykologin tai muun alan asiantuntijan tukea. Kahdella poti-

laalla oli sairaskertomuksiin raportoitu tunnesyömisestä, jolloin mielestäni tulisi puuttua on-

gelmaan lihavuuden takana: mistä pahaolo tai muut vaikeudet johtuvat. Millaisissa tilanteissa 

potilas sortuu epäterveelliseen tai suurten määrien syömiseen? Tulisi siis hoitaa ongelman 

takana olevaa syytä, ei vain oiretta. Tämän vuoksi pohdimme psykologin konsultaation mah-

dollisuutta tulevaisuudessa tällaisissa tilanteissa. 

 

Yksi haaste on myös potilaiden tulevaisuus tämän hoitojakson jälkeen: miten saada potilaat 

jatkamaan elämäntaparemonttejaan, kun seuranta harvenee hoitojakson jälkeen. Tätä ongel-

maa on pyritty ratkomaan, siten että jokaiselle potilaalle on yksilöllisesti mietitty jatkosuunni-

telma: kouluterveydenhoitajan kontrolleja, mahdolliset kontrollikäynnit terveyskeskukseen ja 

tarvittavat seuranta-ajat lastenklinikalle. Tehostettua hoitojaksoa tuskin kauhean paljon pi-

demmälle kannattaisi jatkaa, vaan toiveissa olisi, että lapsi ja hänen perheensä tämän hoito-

jakson jälkeen itse sitoutuisivat motivoituneina jatkamaan muutoksia kohti terveellisempää 

arkea ja parempaa terveyttä.  

 

Hyvin toimineeseen tehostettuun hoitojaksoon on mietitty hoitavien henkilöiden toimesta 

muutamia kehittämisehdotuksia. Voisi olla sekä potilaalle että hänen perheelleen miellyttä-

vämpää, mikäli sairaanhoitajien ja ravitsemusterapeutin sekä fysioterapeuttien toiminnan 

päällekkäisyys vähenisi. Kokonaan päällekkäisyyttä ei voida koskaan poistaa, mutta jos esi-

merkiksi fysioterapeutit lukisivat potilaiden sairaskertomuksista hoitajien kuvaukset juuri 

kyseisestä tilanteesta tai osallistuisivat sairaanhoitajan vastaanotolle, ei samoja peruskysy-

myksiä tarvitsisi kysyä uudelleen vaan vastaanottoaika voitaisiin käyttää potilaan kanssa te-

kemiseen. Potilaalle ja hänen perheelleen voisi olla hyödyllistä esimerkiksi kävelytestin, tasa-

painoharjoitusten tai muun liikunnan avulla huomata lapsen taso muihin oman ikäisiin näh-
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den. Tämä voisi motivoida liikkumaan, kun vanhemmat huomasivat, että lapsi voi olla kau-

kanakin normaalista ikäistensä tasosta.  

 

Jokaisessa vastaanottotilanteessa olisi hyvä huomioida potilas yksilönä ja miettiä mistä hänen 

ikäisensä voisivat olla kiinnostuneita. Voisiko ravitsemusterapeutti antaa vinkin ravintopäivä-

kirjan täyttöön esimerkiksi älypuhelimella? Myös vanhemmille voisi tarjota esimerkiksi re-

septejä muutamiin helppoihin, nopeisiin ja terveellisiin ruokiin ja välipaloihin. Fysioterapias-

sa voitaisiin tehdä yhdessä perheen kanssa konkreettinen harjoitusohjelma sekä vanhemmalle 

että lapselle tai nuorten kohdalla pyytää potilasta pitämään liikuntapäiväkirjaa, jolloin todelli-

set liikuntamäärät paljastaisivat potilaan aktiivisuuden. Aktiivisuuden seurantaan voisi osallis-

tua myös fysioterapeutti, mikäli seuranta jatkuu ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Perhe ja 

ammattilaiset voisivat myös miettiä onnistuneesta muutoksesta palkitsemista.  

 

Perheet varmasti tietävät, että pitäisi liikkua enemmän ja syödä terveellisemmin, mutta pelkkä 

”parempi terveys” voi terveelle nuorelle ihmiselle tuntua kovin kaukaiselta ajatukselta. Siksi 

olisikin hyvä keskittyä potilaiden ja heidän perheidensä motivointiin. Miksi juuri hänen kan-

nattaisi liikkua enemmän tai syödä terveellisemmin? Varmasti jokainen terveydenhuoltoalan 

ammattilainen pyrkiikin keskittymään terveellisiin elämäntapoihin motivoimiseen, mutta tätä 

voi tuskin liikaa korostaa. Hyvä olo, parempi jaksaminen koulussa, töissä ja vapaa-ajalla, pa-

rempi itseluottamus, tyypin kaksi diabeteksen ja säännöllisen lääkityksen välttäminen voivat 

olla hyviä motivaation lähteitä. Sekä liikunnassa että ruokailussa voi myös korostaa sosiaalis-

ta puolta. Yhdessä ruuanlaittaminen ja syöminen ovat hyvää yhdessäoloa, samoin kuin käve-

ly, hiihto- tai pyörälenkit perheen tai kavereiden kanssa.  

 

Kaikki ihmiset eivät säännöllisestä ja reippaasta liikunnasta sen kiistattomista hyödyistä huo-

limatta innostu, erityisesti heille voisi suositella muita harrastuksia. Vaikka ne eivät lasta suo-

ranaisesti laihduttaisikaan, saisi lapsi aktiivisuutta elämään, jolloin jäisi vähemmän aikaa tele-

visiolle, tietokoneelle ja jatkuvalle syömiselle. Mukavien harrastusten kautta lapsi voisi saada 

onnistumisen elämyksiä ja kavereita, jotka parantaisivat lapsen itsetuntoa. Parempi itsetunto 

auttaa myös hallitsemaan muuta elämää paremmin. 

 

Kokonaisuutena vaikeasti ylipainoisille lapsille suunnattu pilottihanke on mielestäni onnistu-

nut melko hyvin: suurin osa potilaista ja heidän perheistä kokivat hyötyneensä hoitojaksosta, 

suurimmalla osalla oli elintavoissa tapahtunut positiivisia muutoksia ja kaikilla oli painon 



24 

 

räjähdysmäinen nousu saatu hidastumaan. Tällaiselle tehostetulle hoitojaksolle näyttää siis 

selvästi olevan tilausta ja näiden hyvien tuloksien ansiosta Oulun Yliopistollisen sairaalan 

lasten endokrinologian OODI- poliklinikka toiminta jatkaa nykyisillä toimintatavoillaan uusi-

en potilaiden, mutta saman ongelman kanssa. 
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Liite 1 

Pohjois.Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lastenendokrinoligian poliklinikan elintapakartoituslomake 



 

 

Syön, jos minulla on tekemisen puute/ paha mieli      

Syön ainakin kerran päivässä lämpimän ruoan      

Kokoan lämpimän aterian lautasmallin mukaan, niin että  

ainakin puolet on kasviksia 

     

Syön aterian nopeasti tai hotkimalla      

Otan lisää ruokaa      

Käytän rasvattomia ja vähärasvaisia maitotuotteita      

Syön ruis- ja muita täysjyväleipiä      

Laitan leivälle 

 rasvaa, mitä_________________________________ 

 juustoa, mitä________________________________ 

 leikkelettä, mitä_____________________________ 

     

     

     

Syön vihanneksia ja juureksia       

Syön hedelmiä ja marjoja      

Juon täysmehuja (tuoremehu)      

Juon sokeria sisältäviä mehuja, limsoja, energiajuomia      

Syön 

 pikaruokaa: hampurilaisia, pizzaa, ranskalaisia tms. 

 suolaisia herkkuja: sipsejä, pähkinöitä, keksejä tms. 

 makeita herkkuja: karkkia, suklaata, keksejä, 

pullaa, jäätelöä, vanukkaita tms. 

 

     

     

     

Voin maistaa minulle vieraita ruokia       

Olen kiinnostunut ruoanlaitosta ja osallistun siihen      



 

 

 

                                                                                 Asiakas täyttää            Työntekijä täyttää 

  

ELINTAPAKARTOITUS 

 

Päivit-  

täin 

Muuta- 

ma  

kerta 

vii- 

kossa 

Enin- 

tään  

kerta 

vii- 

kossa 

 

 

 

Muutos- 

tarve 

Muutos- 

valmius 

Liikunta ja vapaa-aika      

Harrastan liikuntaa ( kävely, pyöräily, hiihto, luiste-

lu, uinti, pallopelit ym.) 

     

Kävelen / pyöräilen koulumatkat      

Ulkoilen 1-2 tuntia/pv      

Minulla on harrastuksia      

Tapaan hyvää ystävää / ystäviä      

Nukun riittävästi, n. 10 tuntia yössä      

Vietän aikaa television, tietokoneen, konsolipelien  

ääressä 2 tuntia tai vähemmän /pv 

     

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Perheeseemme kuuluvat 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Minua askarruttavia asioita 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________  

 

Painonhallinnan etuja:                                                Haittoja: 

_____________________   ____________________          

_____________________   ____________________  

_____________________   ____________________          

_____________________   ____________________  

_____________________   ____________________          

_____________________   ____________________ 

_____________________   ____________________          

_____________________   ____________________ 

 

Ensisijaiset tavoitteet ( täytetään poliklinikkakäynneillä ) 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

 

 

Huomioon otettavaa 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 ppshp  
Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ Suopajou 

PL 23 Telefax : (08) 315 4499   

90029 OYS  


