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NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

Koodi Näytön aste Selitys

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia2 tutkimuksia

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perus-

  tuvan näytön vaatimuksia

1  Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu 

väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
2  Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä sovel-

tuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
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Lasten lihavuus

Suosituksen keskeinen sanoma

– Alle 18-vuotiaiden lihavuus on viime vuosi-
kymmenien kuluessa yleistynyt niin Suomessa 
kuin muissakin teollisuusmaissa. 

– Lapsuusiän lihavuudella on merkittävä taipu-
mus jatkua aikuisikään. Murrosiästä lähtien 
lihavuuteen liittyy metabolisen oireyhtymän 
vaara. 

– Lihomisen ehkäisyyn tähtäävät toimet tulee 
aloittaa jo neuvolaiässä, ja niihin on kiinni-
tettävä huomiota koko lapsuuden ja nuoruu-
den ajan. 

– Lihomisen ehkäisy ja lihavan lapsen hoito pe-
rustuvat elämäntapamuutosten tukemiseen. 
Perhekeskeinen hoito voi olla yksilö- tai ryh-
mähoitoa. 

– Jotta hoito olisi tuloksekasta, lapsen ja hänen 
lähiympäristönsä – yleensä perheen – on si-
touduttava siihen. 

Tavoitteet ja kohderyhmä

– Suosituksen tavoitteena on ehkäistä lasten li-
havuutta sekä edistää lihavuuden hoitoa ja si-
ten vähentää lapsuusiän lihavuutta ja siihen 
liittyviä ongelmia. 

– Suosituksen kohderyhmänä ovat lihavia lapsia 
hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset sekä 
neuvoloiden, kouluterveydenhuollon, päivä-
hoidon sekä opetus- ja liikuntatoimen työn-
tekijät, jotka ovat avainasemassa lihomisen 
ehkäisyssä. 

Lihavuuden ja lihomisen määritelmä ja 
diagnostiikka

– Lihavuudella tarkoitetaan kehon rasvakudok-
sen liian suurta määrää [1, 2]. 

– Lihavuuden määritelmä ja luokittelu ovat so-
pimuksenvaraisia. 

– Lapsuusiän ylipainon ja lihavuuden diagnoosi 
perustuu Suomessa pituuden ja painon mit-
taamiseen sekä pituuteen suhteutetun painon 
(pituuspainon) määrittämiseen. Pituuspainol-
la tarkoitetaan painoa suhteessa samaa suku-
puolta olevien samanpituisten lasten keskipai-
noon. 

– Ylipainon ja lihavuuden raja-arvot on mää-
ritetty käyttäen suomalaisten lasten paino-
indeksijakaumia lähtökohtana iänmukaiset 
90. ja 98. persentiilin käyrät (taulukko 1). 
∗ Ylipaino on kyseessä, kun alle kouluikäisen 

pituuspaino on 10–20 % ja kouluikäisen 
20–40 %. 

∗ Lihavuus on kyseessä, kun alle kouluikäi-
sen pituuspaino on yli 20 % ja kouluikäi-
sen yli 40 %. 

TAULUKKO 1. Kliiniseen käyttöön soveltuvat lasten ylipainoi-
suuden ja lihavuuden kriteerit.

Pituuspaino (%)

Alle 
7-vuotiaat 

7 v – 
pituuskasvun päättyminen

Ylipainoisuus 10–20 20–40

Lihavuus yli 20 yli 40
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∗ On tärkeää havaita nousu lapsen paino-
käyrässä. Nousu ylipainon rajan ylittäneillä 
ennakoi lihavuutta. 
■ Yli 10 %:n nousu painokäyrässä 5 cm:n 

pituuskasvun aikana viittaa lihomiseen. 
– Kansainvälinen tapa määrittää lapsuusiän li-

havuutta on laskea painoindeksi (body mass 
index, BMI). BMI muuttuu kasvun myötä ja 
on erilainen tytöillä ja pojilla [3, 4]. Tämän 
vuoksi ulkomaisessa kirjallisuudessa käytet-
ty kasvuiän lihavuuden määritelmä perustuu 
BMI:n persentiileihin. 
∗ Brittiläisen hoitosuosituksen mukaan hoitoa 

vaativa lihavuus tarkoittaa 98. persentiilin 
BMI:n ylittävää painoa, joka suomalaisessa 
kasvukäyrästössä vastaa 20–40 %:n pituus-
painon ylitystä. 

∗ Yhdysvaltojen sydänyhdistyksen (AHA) 
tuore kannanotto määrittää ylipainoisiksi 
lapset ja nuoret, joiden BMI on vähintään 
95. persentiilin, ja ylipainovaarassa olevik-
si ne, joiden BMI on 85. ja 95. persentiilin 
välissä [1]. 

∗ Suomalaisten lasten BMI-käyrät, jotka poh-
jautuvat tavallisten kasvukäyrien tapaan 
1970- ja 1980-lukujen taitteessa kerättyi-
hin kasvutietoihin, ovat käyttökelpoisia 
tehtäessä kansainvälisiä vertailuja lasten 
lihavuuden yleisyydestä ja lisääntymisestä. 
Tavalliset kasvukäyrät soveltuvat meille tu-
tumpina paremmin kliiniseen käyttöön. 

– BMI:tä käytetään Suomessa pituuskasvunsa 
päättäneiden nuorten lihavuuden diagnostii-
kassa samoin kuin aikuisilla. 

– Vaikka BMI ja pituuspaino eivät mittaa suo-
raan kehon rasvakudoksen määrää [2], ne 
ovat kyllin luotettavia lihavuuden arvioimi-
seen kliinisessä työssä. 

– Lasten ja nuorten vyötärönympärysmitan ke-
hittymisestä on julkaistu yhdysvaltalainen vii-
tekäyrästö [5], mutta sen sovellettavuus suo-
malaisiin lapsiin on kyseenalainen. 

Erotusdiagnostiikka
– Erotusdiagnostiikassa oleellisia asioita ovat 

pituuskasvun tarkastelu suhteessa painon li-
sääntymiseen sekä lapsen yleistilan tutkimi-
nen [1], (taulukko 2). 

∗ Lihomiseen voi liittyä pituuskasvun kiihty-
minen. 

∗ Pituuskasvun jatkuva hidastuminen (muus-
ta syystä kuin kasvun luonnollisen päätty-
misen johdosta) lihomisen yhteydessä viit-
taa endokriiniseen sairauteen ja on aihe 
lapsen lähettämiseen erikoissairaanhoidon 
yksikköön. 
■ Lihomisen tavallisin endokriininen syy 

on kilpirauhasen vajaatoiminta, joka 
diagnosoidaan tai suljetaan pois seeru-
min tyreo tropiinin (TSH) ja vapaan tyrok-
siinin (T4V) määrityksellä. 

■ Kortisolin liikaeritys hidastaa kasvua, 
mutta se on erittäin harvinainen häiriö 
lapsilla. 

■ Sairauden hoitoon liittyvä hyperkortiso-
lismi lapsuusiän syövän, reuman tai har-
vemmin astman yhteydessä on huomioita-
va mahdollisena lihomisen  aiheuttajana. 

∗ Poikkeavat piirteet, esimerkiksi lyhytsor-
misuus ja lyhytkasvuisuus tai kehityksen 
viivästymä, saattavat olla merkki lihavuu-
teen liittyvästä oireyhtymästä [1] ja antavat 
aiheen lapsen lähettämiseen erikoissairaan-
hoidon yksikköön. 

– Pituuskasvun lievän kiihtymisen ohella lihavuu-
teen voi liittyä murrosiän  varhaistuminen. 

– Acanthosis nigricans, pääasiassa taipeiden 
alueilla esiintyvä harmaanruskea pigmentaa-
tio, liittyy insuliiniresistenssiin. 
∗ Lihaville lapsille, joilla todetaan acanthosis 

nigricans, suositellaan oraalista glukoosi-
rasituskoetta. 

– Jos lihavalla murrosikäisellä tytöllä esiintyy 
hirsutismia tai kuukautishäiriöitä, on syytä 
epäillä munasarjojen monirakkulatautia, ja 
potilas tulee lähettää erikoissairaanhoidon 
tutkimuksiin. 

Lihavuuden taustatekijät, yleisyys ja 
ennuste

– Lihavuus aiheutuu energian saannin ja kulu-
tuksen välisestä epätasapainosta [1]. 

– Yleisen käsityksen mukaan väestön lihomisen 
taustalla on elinympäristön muuttuminen, 
joka ilmenee esimerkiksi työ- ja arkiliikunnan 
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vähenemisenä, elintarvikkeiden pakkauskoko-
jen kasvuna ja ravitsemussuosituksista poik-
keavien kulutustottumusten lisääntymisenä. 

– Alle 18-vuotiaiden lihavuus on yleistynyt vii-
meisten vuosikymmenien kuluessa [6–12]. 
∗ Laajan kyselytutkimuksen mukaan ylipai-

noisten (BMI yli 85. persentiilin kansain-
välisellä käyrästöllä) osuus 12–18-vuo tiaista 
pojista oli 15,3–19,0 % vuonna 1999 Suo-
messa. Samanikäisten tyttöjen ryhmässä 
osuus oli 9,0–12,6 %. Lihavia (BMI yli 95. 
persentiiliä kansainvälisellä käyrästöllä) po-
jista oli 2,4–3,0 % ja tytöistä 1,1–1,7 % 
[12]. Sekä ylipainoisten että lihavien osuus 
koko ikäryhmästä oli noin kaksinkertaistu-
nut vuoden 1977 jälkeen. 

– Lasten ja nuorten televisionkatselun ja liha-
vuuden välillä on ilmeisen heikko mutta mer-
kitsevä korrelaatio [13]  C. 
∗ Television hyvin runsas katsominen näyttää 

lisäävän lihomisen riskiä nuoruusiällä [14, 
15], ja runsas fyysisesti passiivinen ajan-
käyttö liittyy rasvakudoksen lisääntynee-
seen määrään nuoruusiällä [16]. 

∗ Yhdessä satunnaistetussa kontrolloidussa 
tutkimuksessa on osoitettu television katse-
lun vähentämisen hidastaneen painoindek-
sin suurenemista iän myötä [17]. 

– Lapsuusiän ylipainoisuus ennustaa aikuisiän 
lihavuuden riskiä [3, 4, 18–20]  A. 
∗ Suomalaisessa tutkimuksessa kuuden kuu-

kauden iässä mitattu BMI ei ennustanut 

TAULUKKO 2. Lihavan lapsen (pituuspaino alle kouluikäisellä yli 20 %, kouluikäisellä yli 40 %) tutkiminen perusterveyden huollossa 
(mukailtu julkaisusta [1]). 

Löydös Toiminta 

Vaikea lihavuus (pituuspaino yli 60 %) tai hyvin nopea li-
hominen

Harkitse erikoissairaanhoidon konsultaatiota huomioiden mah-
dollinen paikallinen hoitoketju 

Hidastuva pituuskasvu ja samanaikainen lihominen ennen 
murrosiän loppuvaihetta (terveillä lihominen kiihdyttää 
pituuskasvua)

Määritä tyreotropiinin ja vapaan tyroksiinin pitoisuudet sekä 
konsultoi erikoissairaanhoitoa

Vaikeimpiin kuuluva, varhain alkava lihavuus Kyseessä voi olla yksittäinen geenimutaatio; konsultoi erikois-
sairaanhoitoa

Ahmimishäiriö Selvitä psykiatrisen avun tai hoidon tarve

Unenaikaiset hengityshäiriöt (voimakas, lähes jokaöinen 
kuorsaus tai epäsäännöllinen hengitys kuorsatessa)

Konsultoi erikoissairaanhoitoa (unirekisteröinti)

Epäsäännölliset kuukautiset, vaikea akne tai hirsutismi mur-
rosikäisellä tytöllä

Munasarjojen monirakkulatauti (PCO) mahdollinen; konsultoi 
erikoissairaanhoitoa

Kohonnut verenpaine (neljä peräkkäistä kaksoismittausta) 
 • yli 115/75 mmHg alle kouluikäisellä 
 • yli125/85 mmHg peruskoulun ala-asteikäisellä tai
 • yli 140/90 mmHg murrosikäisellä 

Konsultoi erikoissairaanhoitoa

Poikkeavia kasvojen tai kehon piirteitä tai henkisen kehi-
tyksen viive

Konsultoi erikoissairaanhoitoa (syndroomat)

Acanthosis nigricans Viittaa insuliiniresistenssiin; konsultoi erikoissairaanhoitoa

Dyslipidemia Seerumin kokonaiskolesteroliarvo yli 5,5 mmol/l tai LDL-
kolesteroliarvo yli 4,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus yli 
2,0 mmol/l ovat lisäaihe erikoissairaanhoidon konsultaatiolle

Poikkeavan suuri plasman glukoosin paastoarvo (tutkitaan 
vain vaikeasti lihavilta kouluikäisiltä, pituuspaino yli 
60 %)

Konsultoi erikoissairaanhoitoa; paikallisen hoitoketjun mukaan 
oraalinen glukoosirasituskoe voidaan tehdä perusterveyden-
huollossa

Toistuvasti viitealueen ylittävä ALAT-arvo (tutkitaan vain 
vaikeasti lihavilta, pituuspaino yli 60 %) 

Konsultoi erikoissairaanhoitoa
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murrosiän lihavuutta, mutta seitsemän vuo-
den iässä todettu ylipaino (BMI ylimmässä 
kolmanneksessa) lisäsi 15-vuotiaana todet-
tavan ylipainoisuuden riskin yli kolminker-
taiseksi [4]. 

∗ 14 vuoden iässä määritetty BMI ennustaa 
BMI:tä 31 vuoden iässä [3]. 

∗ Puolet lihavista lapsista ja valtaosa lihavista 
nuorista [1] ovat lihavia myös aikuisena. 

– Tyttöjen lapsuus- ja nuoruusiässä alkanut li-
havuus saattaa jatkuessaan altistaa munasar-
jojen monirakkulataudille [21]  C. 

– Nuoruusiän lihavuus (BMI yli +3 SDS) liittyy 
lisääntyneeseen kuolleisuuteen 40 vuoden seu-
rannassa [22]. 

– Jos lapsena lihava onnistuu laihduttamisessa 
niin, että hän ei ole lihava aikuisena, tämä 
näyttää suojaavan häntä metaboliselta oire-
yhtymältä [23]. 

– Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys nuorilla on 
lisääntynyt useissa väestöissä [24–26]. 
∗ Valtaosa tyypin 2 diabetesta sairastavista 

lapsista on lihavia. 
∗ Suomessa tyypin 2 diabetesta on diagnosoi-

tu murrosikäisillä vain harvoin [27]. 

Lihavuuden riskitekijät

– Vanhempien lihavuus on lapsuusiän lihavuu-
den merkittävä riskitekijä [3, 28, 29]  B. 
∗ Äidin paino ennen raskautta ennustaa lap-

sen painoa ainakin 31 vuoden ikään saakka 
[3]. 

∗ Ylipainoisten vanhempien lapsilla on lisään-
tynyt ylipainoisuuden riski niin lapsuusiällä 
kuin aikuisuudessa [30]. 

∗ Lihavien lasten vanhemmat ovat usein yli-
painoisia tai lihavia [29]. 

∗ Eräisiin oireyhtymiin, kuten Downin ja Pra-
der–Willin syndroomiin, liittyy huomattava 
lihomisen riski [1]. 

– Kuuluminen alhaiseen sosiaaliryhmään lisää 
lapsuus- ja aikuisiän lihavuuden riskiä [18, 
31–33]. 

– Liikunnallisesti passiivisten vanhempien lapset 
liikkuvat myös keskimääräistä vähemmän ja 
lapsuusiän lihavuuden riski on heillä lisään-
tynyt [28]. 

– Erityisesti jo leikki-iässä alkava painoindeksin 
kasvaminen näyttää lisäävän aikuisiän liha-
vuuden ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöi-
den vaaraa [1]. 

– Vähäinen nukkuminen on yhteydessä lasten 
lihavuuteen [34, 35]. 

Lihavuuteen liittyvät sairaudet ja niiden 
riskitekijät

– Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys lapsilla 
ja nuorilla lisääntyy lihavuuden myötä. Kol-
masosalla lihavista lapsista ja nuorista on to-
dettavissa metabolinen oireyhtymä [36–40]  A. 
∗ Vaikka insuliiniresistenssi onkin lihavilla 

lapsilla ja nuorilla yleinen löydös, tutki-
musten mukaan tyypin 2 diabetesta näyttää 
esiintyvän tässä ryhmässä vain 0–4 %:lla 
[27, 40–44]  C. 

– Lihavilla lapsilla esiintynee useammin obstruk-
tiivisia hengitysteiden oireita kuin normaa-
lipainoisilla [45–53]  C, samoin unenaikaisia 
hengityshäiriöitä ja obstruktiivista uniapneaa 
[54–59]  C. 

– Lihavilla nuorilla näyttää esiintyvän suuren-
tuneita ALAT-arvoja, jotka sopivat rasvamak-
saan [60]  C. 

– Sappikivet lienevät harvinaisia lapsuusiän li-
havuuden komplikaatioina [61]  C. 

Lihavuuteen liittyvät psykososiaaliset tekijät
– Lihavien lasten terveyteen liittyvä elämänlaa-

tu näyttää olevan heikompi kuin normaalipai-
noisten [62–64]  B. 
∗ Lihavuuden hoito saattaa parantaa lasten 

terveyteen liittyvää elämänlaatua [65, 66]  C. 
– Lihavilla lapsilla ja nuorilla näyttää olevan 

heikompi itsetunto kuin heidän normaalipai-
noisilla ikätovereillaan [67, 68]  B. 
∗ Lapsilla ja nuorilla lihavuuteen saattaa li-

säksi liittyä masennusta ja huono ruumiin-
kuva [69]. 

∗ Tutkimustulokset lihavuuden ja psyykkisen 
hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ovat kui-
tenkin ristiriitaisia [70, 71]: esimerkiksi lap-
sen ikä, sukupuoli ja lihavuuden aste voivat 
vaikuttaa eri tavalla ja näin vaikeuttaa tulos-
ten tulkintaa. 
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– Useimmat tutkijat katsovat, että lihavuuden ja 
psyykkisten ongelmien keskeinen välittäjä on 
lihavuuteen liittyvä voimakas sosiaalinen stig-
ma, lihavan leima. Lihavuuden kokeminen vas-
tenmieliseksi on myös lasten ja nuorten maail-
massa voimakasta ja voimistumassa [72, 73]. 
∗ Tämä ilmenee suorimmin kiusaamisena: ni-

mittelynä ja ulkopuoliseksi jättämisenä. 
∗ Ylipainoisten nuorten kokema kiusaaminen 

on tavallista [74, 75]. 

Lihavuuden hoidon mahdolliset haitat
– Lasten lihavuuden asianmukainen hoito on 

turvallista. 
∗ Käyttäytymisterapeuttinen hoito ei näytä li-

säävän syömishäiriöiden vaaraa [76]  C. 
∗ Luotettavaa tietoa hoidon vaikutuksesta it-

setuntoon ei ole. 

Lihavuuden ehkäisy

– Lihomisen ehkäisyn tulee olla mieluummin 
terveys- kuin painokeskeistä. 

– Koska lasten ja nuorten lihavuus on viime 
vuosikymmeninä yleistynyt, tulee ehkäiseviin 
toimenpiteisiin ryhtyä usealla tasolla: 
∗ Lapsen perheessä ja lähipiirissä tehtävien 

muutosten lisäksi tarvitaan valtion, kun-
tien, järjestöjen, teollisuuden, kaupan ja 
tiedotusvälineiden toimenpiteitä lasten ter-
veyttä edistävän ja lihavuutta ehkäisevän 
ympäristön luomiseksi [2]. 

∗ Kuntatason toimenpiteet tehdään pitkäjän-
teisessä yhteistyössä eri toimijoiden kesken 
(ks. taulukko 3). 

– Lihavuuden ehkäisyn vaikuttavuudesta on 
kuitenkin riittämättömästi tutkimukseen pe-
rustuvaa tietoa. 
∗ Laajimmatkin ehkäisyinterventiot ovat ra-

joittuneet vain perheisiin, kouluihin ja ter-
veydenhuoltoon [77] sekä niiden lisäksi 
hallintoon [78] tai tiedotusvälineisiin [79]. 

– Ruokavalio- ja liikuntaohjauksen keinoin to-
teutettuja pitkäaikaistutkimuksia lihomisen 
ehkäisystä on vähän [80]. 
∗ Lapsiin ja heidän vanhempiinsa kohdistettu 

ruokavalio-ohjaus saattaa ehkäistä lasten 
lihomista [81, 82]  C. 

∗ Sydän- ja verisuonitautien ehkäisytutki-
muksessa vanhempiin kohdistettu ruokava-
lio-ohjaus vaikutti suotuisasti lasten ruoka-
tottumuksiin [82, 83]. 

∗ Liikunnan lisääminen saattaa edistää liha-
vuuden ehkäisyä [80]  C, mutta pelkkä oh-
jaus fyysiseen aktiivisuuden lisäämiseen ei 
riitä [80]. 

∗ Televisionkatseluajan rajoittaminen saattaa 
ehkäistä lihomista [17]. 

∗ Fyysisellä aktiivisuudella lienee myönteinen 
annos-vasteyhteys sepelvaltimotaudin riski-
tekijöihin erityisesti pojilla [84]  C. 

– Koulujen henkilökunnan ja oppilaiden tietä-
mykseen, asenteisiin ja ympäristöön kohdis-
tuva interventio saattaa muuttaa suotuisasti 
koululaisten elämäntapoja [85–89]  C. 

– Kouluissa toteutetut interventiot ovat muut-
taneet lasten ruokailutottumuksia terveyttä 
edistäviksi lisäämällä kasvisten ja hedelmi-
en syömistä ja vähentämällä rasvan saantia 
[86–88]. 

– Yksittäisistä lapsuusiän lihavuutta ehkäisevis-
tä tekijöistä on vähän tutkimustietoa. 
∗ Imetys ehkäisee hieman lapsen lihomista 

myöhemmin lapsuusiällä [90]  A. 

Lihavuuden ehkäisy perheissä
– Vanhemmat vaikuttavat keskeisesti lasten 

ruoka- ja liikuntatottumuksiin perheen ruoka-
taloudesta vastaavina, olemalla mallina ja 
omalla toiminnallaan [91]. 
∗ Vanhemmat päättävät perheen ruokahan-

kinnoista, ruoanvalmistusmenetelmistä sekä 
siitä, missä perhe syö [92]. 

∗ Ruokailutilanteiden miellyttävyys ja per-
heen yhteiset päivälliset ohjaavat lapsia ter-
veyttä edistävien ruokien valintaan [93]. 

∗ Vanhempien tietämys ravitsemuksesta lisää 
hedelmien ja kasvisten syömistä ja vähen-
tää rasvan saantia [94, 95]. 

– Vanhemmat voivat osaltaan tukea lasten ruo-
kamieltymysten ja -tottumusten suotuisaa ke-
hittymistä. 
∗ Osaa makumieltymyksistä pidetään syn-

nynnäisinä. Jo vastasyntyneiden on tulkittu 
osoittavan mieltymystä makeaan ja vasten-
mielisyyttä karvaaseen makuun [96]. Myös 
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mieltymys suolaiseen näyttää kehittyvän 
varhain [97]. 

∗ Lasten ruokamieltymykset syntyvät toistu-
vien oppimiskokemusten myötä [98–100]. 

∗ Lapset pitävät siitä, mikä on tuttua, eli he 
oppivat pitämään mauista tottumuksen 
myötä. Ennestään oudon ja jopa ei-pide-
tyn kasviksen maistaminen päivittäin usean 
päivän ajan on saanut tutkimuksissa lapset 
syömään sitä enemmän ja pitämään siitä 
[101, 102]. 

∗ Lapsilla on alttius oppia pitämään runsas-
energiaisten ruokien mausta niiden tehok-
kaan ja nopean kylläisyyttä tuottavan vai-
kutuksen ansiosta [98, 103]. Tämä perus-
tuu ehdollistumiseen, palkitsevista seurauk-
sista oppimiseen. 

– Kasvukäyrän osoittamia muutoksia lapsen 
painon kehityksessä kannattaa tarkastella yh-
dessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. 

Lasten lihavuuden hoito

Hoidon tavoitteet ja yleisperiaatteet
– Hoidon edellytyksiä ovat, että 

∗ lapsi on alkanut lihoa, on ylipainoinen tai 
lihava tai 

∗ lapselle on haittaa ylipainosta tai lihavuu-
desta tai 

∗ lapsen paino on nousussa ja hänen suku-
anamneesinsa osoittaa erityistä alttiutta li-
havuuden komplikaatioille. 

– Jotta hoito onnistuisi, tulee sekä perheen että 
lapsen olla hoitoon halukkaita. 
∗ Lähtökohtana ovat perheen elämäntilan-

teen huomioiminen, elämäntapojen muut-
tamisen tarve ja halukkuus muutoksiin. 

∗ Työkaluna käytetään motivoivaa haastatte-
lua [104], joka on potilaslähtöistä ja posi-
tiivista eikä syyllistävää. 

– Hoito on yksilöllistä, perhekeskeistä ja riittä-
vän pitkäkestoista. 

– Hoidon tavoitteisiin vaikuttavat lapsen ikä, 
lihavuuden aste sekä lihavuuden aiheuttamat 
riskit ja haitat [1], (ks. taulukko 4). 
∗ Ensisijaisina tavoitteina ovat ruokailu- ja 

liikuntatottumusten pysyvät muutokset 
sekä lapsen hyvinvointi ja terveys. 

∗ Toissijaisina tavoitteina ovat yksilöllinen 
painotavoite ja lihavuuden liitännäissairauk-
sien välttäminen. 

– Hoidon periaatteet ovat samat kuin aikuisilla: 
käyttäytymisterapeuttisin ohjausmenetelmin 
edistettävät ruokavalion ja liikunnan pysyvät 
muutokset [1], (ks. taulukko 5). 
∗ Hoidolle asetetaan lyhyen ja pitkän ajan ta-

voitteet. 
∗ Perhekeskeinen hoito voidaan toteuttaa yk-

TAULUKKO 3. Lapsuusiän lihavuuden ehkäisyn kannalta keskeiset kuntatason toimijat (työryhmän mukaan). 

Toimija Tehtävät 

Äitiys- ja lastenneuvola Väestötason ehkäisevät toimet
Perheiden käytännönläheinen ja pitkäjänteinen ohjaus
Riskiperheiden löytäminen

Päivähoito Terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten juurruttaminen

Koulu Terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten juurruttaminen ja opettaminen
Laadukas kouluruokailu (sisältää myös välipalat)
Liikuntaan innostava, riittävä koululiikunta
Liikuntatilojen käyttö kouluajan ulkopuolella
Liikuntaa suosivat välituntijärjestelyt

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto Väestötason ehkäisevät toimet, käytännönläheinen ohjaus
Riskilasten löytäminen

Kuntasuunnittelu Liikuntatiloista ja -mahdollisuuksista huolehtiminen
Koulumatkojen turvallisuudesta huolehtiminen ja muu ympäristösuunnittelu

Järjestöt Liikunta ja muut harrastukset
Terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten tukeminen
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silö- tai ryhmämuotoisena tai niiden yhdis-
telmänä.

Hoidon toteutus ja vaikuttavuuden arviointi
– Lapsuusiän lihavuuden hoidon vaikuttavuu-

desta ei ole olemassa riittävästi tutkimusnäyt-
töä. 
∗ Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan syste-

maattisesti asetettujen käyttäytymis- ja pai-
notavoitteiden saavuttamisen, lihavuuden 
liitännäissairauksien vähenemisen, hoidet-
tavan lapsen ja perheen tyytyväisyyden sekä 
kustannusvaikuttavuuden avulla. 

∗ Lasten lihavuuden hoidon pitkäaikaistulok-
set näyttävät lupaavilta. 
■ Kohtalaisen laajassa käyttäytymistera-

peuttista hoitoa koskevassa tutkimuk-
sessa, jossa oli mukana 185 alun perin 
6–12-vuotiasta lihavaa lasta, kolmannes 
hoikistui normaalipainoiseksi kymmenes-
sä vuodessa [105]. 

■ Suppeammassa hoitotutkimuksessa, jon-
ka aineisto koostui 60:stä alun perin 6–
11-vuotiaasta lihavasta lapsesta, 60 % 
laihtui seitsemän vuoden aikana enintään 
ylipainoisiksi pelkästään vanhempiin 
kohdistuneessa hoidossa ja 31 % vain 
lapsiin kohdistuneessa hoidossa [106]. 

– Käyttäytymisterapeuttiset menetelmät ja lii-
kunnan lisäämiseen tähtäävät interventiot 
saattavat tehostaa ruokavalio-ohjaukseen pe-
rustuvan hoidon vaikutusta [107]  C. 
∗ Passiivisia ajanviettotapoja, kuten tele vi sion 

katselua ja tietokonepelien pelaamista, vä-
hentävillä toimilla saattaa olla merki tystä 
lasten lihavuuden hoidossa [17, 107, 108]  C. 

– Perheterapia tavanomaisen ravitsemushoidon 
lisänä saattaa hillitä lihavien lasten edelleen 
lihomista, mutta luotettava näyttö tästä puut-
tuu [109]  D. 

– Lihavien 6–11-vuotiaiden lasten vanhempiin 
kohdistetut interventiot näyttävät olevan sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä tehokkaampia 
kuin yksinomaan lapsiin kohdennettu hoito 
[106, 110, 111]  B. 

– Vanhempiin kohdistetun ongelmanratkaisu-
menetelmän käyttö saattaa lisätä lasten liha-
vuuden hoidon tuloksellisuutta, mutta asiaa 
koskeva näyttö on ristiriitaista [112, 113]  D. 

– Lasten lihavuuden hoidon kustannusvaikut-
tavuudesta on tehty vain vähän tutkimuksia. 
Yhdysvalloissa lasten lihavuuteen liittyvät 
sairaalahoitokustannukset nousivat vuosina 
1979–99 yli kolminkertaisiksi [114]  B. 
∗ Ryhmähoito saattaa olla kustannustehok-

kaampaa kuin yhdistetty yksilö- ja ryhmä-
terapia lasten lihavuuden perhekeskeises-
sä hoidossa, mutta luotettava näyttö tästä 
puuttuu [115]  D.

Lääkehoito
– Lasten ja nuorten lihavuuden lääkehoidosta 

on hyvin vähän tutkimustuloksia. Lääkehoito 
tulee kyseeseen vain poikkeustilanteissa ja jos 
asiantunteva elämäntapoihin kohdistunut hoito 
ei ole tuottanut tulosta. Se tulee toteuttaa liha-
vuuden hoitoon perehtyneen lastentautien eri-
koislääkärin valvonnassa, eikä se korvaa käyt-
täytymisen muutokseen tähtäävää oh jausta. 
∗ Metformiini saattaa parantaa hyperinsu-

lineemisten lihavien nuorten insuliiniherk-
kyyttä [116, 117]  C. 

TAULUKKO 4. Lapsen ja nuoren painotavoite painon ja lihavuuden asteen mukaan. 

Lihavuuden aste Painotavoite 

Normaalipaino Normaalipainon säilyttäminen 

Ylipaino Vähittäinen hoikistuminen kohti normaalipainoa 

Lihavuus Painon pysyminen samana pituuskasvun jatkuessa 

Vaikea lihavuus Painon vähentäminen enintään 1–2 kg/kk 

Lihavuus komplikaatioineen Painon vähentäminen enintään 1–2 kg/kk 

Alle 7-vuotiaat lihavuuden asteesta riippumatta Painon pysyminen ennallaan pituuskasvun jatkuessa 

Alle 2-vuotiaat Yleinen iänmukainen ravitsemusneuvonta 
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TAULUKKO 5. Lasten ja nuorten painonhallinnan tukemisen periaatteet terveydenhuollossa ja perheessä. 

Periaate Toiminnassa huomioitavaa 

Hoitohalukkuus Arvioidaan erikseen vanhempien ja lasten osalta 
• Hoitohalukkuutta voidaan herätellä 

Perhekeskeisyys 
 •  Vanhemmat osallistuvat hoi-

toon sekä ohjauksen kohteina 
että hoidon toteuttajina 

Vanhemmuuden rooli 
 • Rajojen asettaminen, johdonmukaisuus 
Vanhempien vastuu ruokatalouden hoidosta 
 • Terveyttä edistävä ruokatalous 
 • Päätökset siitä, mitä ruokaa lapselle tarjotaan 
Mallioppiminen 
 • Vanhemmat terveyttä edistävien elämäntapojen mallina 
Ilmapiiri ja vuorovaikutus ruokailutilanteessa 
 •  Syömisen sisäisen säätelyn oppiminen: ruokaa ei käytetä palkintona eikä emotionaalis-

ten tarpeiden tyydyttämiseen 
 • Lihava lapsi ei ole silmätikkuna ruokapöydässä 
Lapsen vastuu 
 • Aterialla syötävä ruokamäärä 

Asiakaslähtöisyys Lasta ja perhettä ei kritisoida
Tukeva, valmentava ote
Tavoitteet asetetaan yhdessä perheen kanssa
Perheen tilanne ja toiveet huomioidaan hoidossa

Ruokavalio Ohjauksen asiasisältönä kansalliset lasten ruokavaliosuositukset [123] 
Päähuomio ruoan laatuun ja ateriarytmiin: 
 • Säännöllinen ateriarytmi 
 • Perheen yhteiset ateriat 
 • Vähintään viisi hedelmä- ja kasvisannosta päivässä 
Huomioi ruoan määrä yksilöllisesti

Liikunta Arkiliikunta, kuten koulumatkat 
Tunti liikuntaa päivässä: 
 • Mikä mieluista? 
 • Missä hyvä? 
 • Mitä osaa? 
Liikunnallinen passiivisuus (televisio, tietokone, video) 
 • Enintään kaksi tuntia päivässä 

Käyttäytymisen muutokseen täh-
täävät ohjausmenetelmät 
 • Käyttäytymisterapia 
 • Ongelmanratkaisumenetelmä 
 • Ratkaisukeskeinen työote 

Ruoka- ja liikuntatottumusten havainnointi
Nälän- ja kylläisyydentunteen havainnointi
Pienet, kestävät muutokset kerrallaan:
 • Mitä hyvää nykyisissä elämäntavoissa? 
 • Mitä kehitettävää vielä? 
Käyttäytymisen vahvistaminen palkitsemalla: 
 • Myönteinen palaute onnistuneista askeleista käyttäytymisen muuttamisessa
Liikasyömisen riskitilanteiden havainnointi ja näihin tilanteisiin varautuminen

Itsetunto Lapsen hyväksyminen ja arvostaminen sellaisena kuin hän on
Käyttäytymismuutoksessa on kyse ensisijaisesti hyvinvoinnin edistämisestä, ei painosta

Hoidon rakenne Intervention kesto on yksilöllinen
Lapsen ikä ja kehitystaso otetaan huomioon ohjauksessa
Ryhmäohjaus ensisijainen
Moniammatillinen hoitotiimi 

∗ Sibutramiinin haittavaikutukset lienevät 
huomattavat, vaikka tämä lääke saattaa 
parantaa laihdutustulosta vaikeasti lihavil-
la nuorilla [118]  C. 

∗ Orlistaatti saattaa parantaa laihdutustulos-
ta vaikeasti lihavilla nuorilla [119, 120]  D, 
mutta kontrolloidut tutkimukset tässä ikä-
ryhmässä puuttuvat. 
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Leikkaushoito
– Leikkaushoitoa voidaan harkita, kun kyseessä 

on kasvunsa päättäneen nuoren erittäin vai-
kea lihavuus [1, 2], ja leikkaukset tehdään 
aina niihin erikoistuneissa yksiköissä.

Hoidon järjestäminen ja työnjako
– Lasten lihavuuden ehkäisy, seulonta ja hoito 

ovat perusterveydenhuollon keskeistä osaa-
misaluetta. 

– Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoito tulee orga-
nisoida alueellisesti. 
∗ Työryhmä suosittaa lapsuusiän lihavuuden 

alueellisten hoitoketjujen kehittämistä. 
– Lihomisen seulonta on osa neuvoloiden ja 

kouluterveydenhuollon terveysseurantaa. 
– Perheiden liikunta-, ruokavalio- ja muuta elä-

mäntapaohjausta voidaan ja tulee toteuttaa 
perusterveydenhuollossa moniammatillisena 
yhteistyönä. 

∗ Lihavuuden hoidossa on syytä käyttää ai-
nakin lääketieteen, ravitsemustieteen, käyt-
täytymistieteiden ja fysioterapian asiantun-
temusta. 

∗ Hoidossa voidaan hyödyntää perhe- ja 
ratkaisukeskeistä otetta soveltavaa lasten 
[121] ja nuorten [122] ohjausaineistoa. 

– Lapsuusiän lihavuuden hoito tulee organisoi-
da paikallisesti ja alueellisesti siten, että se on 
moniammatillista, tavoitteellista, yksilö- tai 
ryhmämuotoista, perhekeskeistä ja jatkuvaa 
toimintaa. 

– Päävastuu ehkäisyn ja hoidon toteuttamisesta 
kuuluu perusterveydenhuollolle. 
∗ Hoitoresurssien tarvetta voidaan arvioi-

da esimerkiksi seuraamalla lihavien lasten 
osuutta ikäluokasta. 
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