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TOIMINTAMALLI LIHAVUUDEN PUHEEKSIOTTOON JA SEURANTAAN 

KOULUTERVEYDENHUOLTOON 
Puheeksiotto: Perheelle lähetetään kirje lihavuuden toteamisesta. 
Kirjeessä perhettä pyydetään varaamaan aika terveydenhoitajalle. 

 
Terveystarkastuksen yhteydessä verenpaineen mittaus. 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
        
 Perheellä ei ole riittävästi  

motivaatiota ja/tai voimavaroja Perheellä riittävästi motivaatiota ja voimavaroja 
        
        
        
                     
     

1-3 kk 
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1. KÄYNTI 

• Motivaation kartoitus 

• Kasvukäyrän tarkastelu 

• Yleinen informaatio 

• Kartoitetaan perheanamneesi 

• Kartoitetaan lapsen mielialaa 

• Suunnitellaan hoitopolku 

• Ohjelmoidaan tarvittavat 
laboratoriokokeet 

Uusi yhteys perheeseen 6-12 kk kuluttua 
• Elämäntapalomakkeen täyttö 

• Perhe täyttää kotona lomakkeesta ateriointi-osion 

2. KÄYNTI (ravitsemus) 

• Käydään läpi elämäntapalomakkeen ateriointi-osio 
➔ erityisesti perheen vahvuudet 

• Perhe asettaa ravitsemukseen liittyvät tavoitteet 

• Tarvittaessa terveydenhoitaja konsultoi lääkäriä perheen 
lähettämisestä ravitsemusterapeutille 

• Perhe täyttää kotona elämäntapalomakkeesta liikuntatottumukset ja 
arkiliikunnan osalta 

 

3. KÄYNTI (liikunta) 

• Keskustellaan edelliskerralla perheen asettamista tavoitteista ja 
niiden toteutumisesta 

• Käydään läpi elämäntapalomakkeen liikuntatottumukset ja 
arkiliikunta-osiot 

➔ erityisesti perheen vahvuudet 

• Perhe asettaa liikuntaan liittyvät tavoitteet 

• Tarvittaessa ohjataan fysioterapeutin vastaanotolle 

• Perhe täyttää kotona elämäntapalomakkeesta uni-osion ja 
viimeiset kohdat 

                                        

Lihavuudessa konsultoidaan lääkäriä 
jatkohoidon suhteen 

Tarvittaessa vastaanotolle 
kutsutaan perhe- ja 

mielenterveysklinikan 
työntekijä 

 

Tarvittaessa lääkäri 
lähettää perheen 

ravitsemusterapeutin 
vastaanotolle 

Tarvittaessa 
vastaanotolle 

kutsutaan 
fysioterapeutti 

 

Lapsen/nuoren kanssa  
ei keskustella lihavuudesta! 
→liikunnan lisäämisestä 
→herkkujen vähentämisestä 

Nuorelta voi kysyä:  
”Onko nuori tyytyväinen 
itseensä?” tai ”Onko asia 
noussut esiin koulussa?” 
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Seuranta jatkuu perheen yksilöllisten suunnitelmien mukaan 

4. KÄYNTI (uni) 

• Keskustellaan edelliskerralla perheen asettamista tavoitteista ja 
niiden toteutumisesta 

• Käydään läpi elämäntapalomakkeen uni-osio ja viimeiset kohdat 
➔ erityisesti perheen vahvuudet 

• Perhe asettaa uneen liittyviä tavoitteita 

• Kannustetaan perhettä 

• Tarkennetaan seurannan suunnitelmaa, esimerkiksi 
laboratoriokokeiden, verenpaineen seurannan yms. osalta 

5. KÄYNTI 

• Keskustellaan edelliskerralla perheen asettamista 
tavoitteista ja niiden toteutumisesta 

• Tarvittaessa keskustellaan seurantaan liittyvistä tuloksista, 
esim. laboratoriokokeet, verenpaine yms.  

• Keskustellaan onnistumisista, kaikista tavoitteista ja 
toiveista  

• Kannustetaan perhettä 
 

Tarvittaessa 
vastaanotolle kutsutaan 

fysioterapeutti tai 
perhe- ja 

mielenterveysklinikan 
työntekijä tai perhe 

lähetetään 
ravitsemusterapeutin 

vastaanotolle 

 

6. KÄYNTI 

• Keskustellaan perheen kaikista tavoitteista ravitsemuksen, liikunnan 
ja unen suhteen 

• Huomataan perheen vahvuudet ja onnistumiset, pienetkin! 

• Keskustellaan lapsen kasvusta, jos se on vastikään otettu 
terveystarkastuksessa 

• Kannustetaan perhettä 

• Muistutetaan, että lihavuuden hoito saattaa parantaa lihavien lasten 
itsetuntoa, elämänlaatua, itsearvostusta ja vähentää 
masentuneisuutta painonmuutoksesta riippumatta 

• Keskustellaan perheen toiveista ja tarpeista jatkon suhteen 

 
 

7. KÄYNTI 

• Kannustetaan perhettä elämäntapamuutosten pysyvyydessä 

• Suunnitellaan seurannan jatkot perheen toiveet ja tarpeet 
huomioiden 

 


