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Lihavuuden määritelmä

• lihavuudella tarkoitetaan rasvakudoksen ylimäärää

• normaalipaino  BMI 18,5 - 24,9 kg/m2

• ylipaino  BMI 25 - 29,9 kg/m2

• lihavuus  BMI ≥ 30 kg/m2

vaikea lihavuus  BMI 35 - 39,9 kg/m2

sairaalloinen lihavuus  BMI ≥ 40 kg/m2
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Lihavuuden hoidon tavoite

Ehkäistä ja hoitaa kroonisia
sairauksia saavuttamalla 5 %
pysyvä painon pieneneminen.
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Depressio

Uniapnea
Astma

Sepelvaltimotauti
Eteisvärinä

Aivoinfarkti

Diabetes
Kohonnut verenpaine

Syövät:

Hedelmättömyys

Laskimotukokset

Kihti

Nivelrikko 

Sappi- ja 
haimasairaudet

Munuaissairaudet

Eturauhas-,
Haima-,
Kohtu-,
Leukemia,
Munasarja-,
Munuais-,
Paksusuoli-,
Rinta-,
Ruokatorvi-, 
Sappirakko-

Rasvamaksa

Lihavuuteen liittyvät sairaudet
Dementia

Keuhkoembolia



Keitä hoidetaan?
• lihavuuden liitännäissairauksia tai vaaratekijöitä      

(prediabetes, T2D, hypertonia, dyslipidemia, rasvamaksa, 
uniapnea, MCC, astma, artroosi, PCOS)

• ikä 18-60 (-65) vuotta

• mitä enemmän liikapainoa, sitä suurempi sairauksien vaara ja 
sitä enemmän muita haittoja

• potilaan oma motivaatio +
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Lihavuuden hoito
• kiinteä osa perusterveydenhuollon toimintaa,               

kuten esim. diabeteksen ja astman hoito
• BMI-kirjaus (vyötärönympärys)
• ylipainon tai lihavuuden puheeksi ottaminen

• hoitosuunnitelma (laihdutus, painonhallinta)
• tavoitteen asettaminen
• jatkoseuranta
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Ei aikomusta
muuttaa käyttäytymistä

Esiharkinta Harkinta Valmistautuminen Toiminta Ylläpito

Muutosvaiheet

Muutoksesta tullut
pysyvä elintapa

Käyttäytymisen muutoksen vaiheet

Prochaska ja Velicer: Am J Health Promotion 1997;12:38-48



Vuokaavio: Lihavuuden hoito

Katso www.kaypahoito.fi/ Aikuisten lihavuuden hoito / interaktiivinen hoitokaavio

http://www.kaypahoito.fi/aikuisten%20lihavuuden%20hoito%20/
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/lihavuuden_hoitomalli.html
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Hoitovaihtoehtojen valinta
Painoindeksi (BMI)
ja lisätekijät

Elintapahoito 
(ryhmä)

ENED +
elintapahoito 

(ryhmä)

Lääkehoito + 
elintapahoito

Leikkaushoito + 
elintapahoito

BMI 25–29.9 kg/m2 ++

lisäksi 
vyötärölihavuus 
tai sairauksia

++ + BMI > 28 
kg/m2

BMI 30–34.9 kg/m2 ++ + +

lisäksi sairauksia ++ + +

BMI 35–39.9 kg/m2 ++ + +

lisäksi sairauksia ++ + + +

BMI 40 kg/m2 tai yli ++ + + +

(++ ensisijainen, + mahdollinen hoitomuoto)



Hoitotiimi
• moniammatillinen työryhmä

terveydenhoitaja/sairaanhoitaja*
lääkäri*
ravitsemusterapeutti*
psykologi
fysioterapeutti tai muu liikunnan asiantuntija

• henkilökunnan koulutus
• ryhmätoiminnan organisointi





Hoitovaihtoehtojen valinta
Painoindeksi (BMI)
ja lisätekijät

Elintapahoito 
(ryhmä)

ENED +
elintapahoito 

(ryhmä)

Lääkehoito + 
elintapahoito

Leikkaushoito + 
elintapahoito

BMI 25–29.9 kg/m2 ++

lisäksi 
vyötärölihavuus 
tai sairauksia

++ + BMI > 28 
kg/m2

BMI 30–34.9 kg/m2 ++ + +

lisäksi sairauksia ++ + +

BMI 35–39.9 kg/m2 ++ + +

lisäksi sairauksia ++ + + +

BMI 40 kg/m2 tai yli ++ + + +

(++ ensisijainen, + mahdollinen hoitomuoto)



Lähete leikkaus-hoitoon, jos

• asianmukainen edeltävä konservatiivinen hoito ei ole tuottanut 
riittävää tulosta terveyden kannalta tai paino nousi uudestaan

• BMI >40  tai

BMI >35 ja sairaus (T2D, hypertonia, uniapnea, kantavien nivelten 
nivelrikko, PCOS)

• ikä 20-60 (65)v

• ei merkittävää päihdeongelmaa/mielenterveysongelmaa

• potilas pystyy muuttamaan syömistottumuksia leikkauksen 
edellyttämällä tavalla
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Mahalaukun ohitus Mahalaukun kavennus Pantaleikkaus

Suomessa yleisimmin käytössä olevat 
lihavuuden leikkaushoidon menetelmät

Mustajoki ym. Duodecim 2009;125:2249-55



Leikatun potilaan seuranta

• ESH (sisät.lääkäri/endokrinologi, ravitsemusterapeutti) 
seuraa 1-2v ajan -> perusterveydenhuolto

• Pysyvä vuosittainen seuranta 
• Painonhallinta
• Vitamiinitablettien käyttö (monivitamiinivalmiste 1 tabl x 1, 

B12-vitamiinia sisältävää B-vitamiinivalmiste, kalsiumlisä 1 g, 
D-vitamiinilisä 20 µg eli 800 IU) 

• PVK, K, Na, krea, B12-vit, 25-OH-D-vit, diabeetikoilta gluk ja 
HbA1c, dyslipidemiapotilailta lipidit
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