Nuorten ylipainon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin – Move!prosessissa huomioitavaa
Päivi Mäki
28.11.2019

Esityksen sisältö
• Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys ja
vaikutukset
• Nuorten ylipainon yhteys taustatekijöihin, terveyteen ja
hyvinvointiin – Kouluterveyskyselyn tuloksia
• Move! mittauksissa huomioitavaa
• Move! - upea yhteistyön mahdollisuus
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13-16-vuotiaista pojista 29 % ja tytöistä 21 % on
vähintään ylipainoisia
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Kuinka yleistä ylipaino on oman kuntasi lapsilla?

http://www.terveytemme.fi/finlapset/

Etunimi Sukunimi
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Ylipainoisten (ml. lihavien) osuus 2–16vuotiaista tytöistä ja pojista vuosina 2014–2018

Lähde: Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus.
Tilastoraportti 2018. THL
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Ylipainon yhteys nuoren taustaan,
terveyteen ja hyvinvointiin –
Kouluterveyskyselyn tuloksia
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Mäki P ym. Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin tekijöihin – Kouluterveyskyselyn
tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 28, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Mäki P ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti
29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
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Nuorten ylipainon yleisyys 2017, perustuu itse
ilmoitettuihin pituus- ja painotietoihin

Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyyn vastasi yhteensä 139 829 nuorta.

Lähde: Mäki P ym. Nuorten ylipainon
yhteys perheen sosiodemografisiin ja ekonomisiin tekijöihin –
Kouluterveyskyselyn
tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 28,
elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Nuoren ylipainon yhteys tausta- ja
perhetietoihin
• Ylipainoisuus (ml. lihavuus) oli yhteydessä useisiin nuoren
tausta- ja perhetekijöihin, kuten perheen sosioekonomiseen
asemaan.
• Äidin matala koulutus ja perheen huono koettu taloudellinen
tilanne olivat yhteydessä nuorten ylipainoon (ml. lihavuus)
kaikilla kouluasteilla sekä pojilla että tytöillä.

Lähde: Mäki P ym. Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin
tekijöihin – Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 28, elokuu 2019. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Nuorten ylipainon1, 2 yhteys perheen sosiodemografisiin ja ekonomisiin tekijöihin. Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Nuoren tausta

8.-9.lk

Lukio

Amm. oppilaitos

Tytöt
***

Pojat
**

Tytöt

Pojat
***

Tytöt

Syntyperä

Pojat
***

Suomalaistaustainen

24

12

21

13

30

20

Ulkomaalaistaustainen

37

17

26

12

37

18

Asumisjärjestelyt

***

***

*

***

Asuu molempien vanhempien kanssa

24

11

20

13

30

19

Asuu vanhempien luona vuorotellen

25

13

21

14

31

20

Asuu vain yhden vanhemman kanssa

28

15

24

16

32

20

Ei asu vanhempien kanssa

39

22

23

16

31

24

Äidin koulutus

***

***

***

***

**

**

Perusaste (peruskoulu tai vastaava)

34

17

28

18

34

21

Keskiaste (lukio tai ammatillinen oppilaitos)

25

14

22

15

31

21

Korkea-aste (yliopisto tai muu korkeakoulu)

22

10

19

12

29

17

Vanhempien työttömyys

***

***

***

***

Vähintään yksi vanhemmista
työttömänä

27

14

24

15

31

21

Vanhemmat eivät työttöminä

24

12

20

13

30

19

Perheen koettu taloudellinen tilanne

***

***

***

***

***

***

Kohtalainen tai sitä huonompi

29

15

23

16

32

23

Erittäin tai melko hyvä

23

11

20

12

29

17

**

1 Ylipainoisuus (ml. lihavuus) on
määritelty suomalaisten lasten
aikuisikää vastaavan painoindeksin
(ISO-BMI) kriteerien mukaan. ISO-BMI
>25.
2 Perustuu nuorten itse ilmoittamiin
pituus- ja painotietoihin.

Lähde: Mäki P, Hedman L, Oksanen J,
Levälahti E, Laatikainen T, Halme N. Nuorten
ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin
ja -ekonomisiin tekijöihin –
Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta
tiiviisti 28, 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0,001

Etunimi Sukunimi
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Nuorten ylipaino yhteydessä useaan fyysistä ja
psyykkistä hyvinvointia kuvaavaan tekijään
•
•
•
•
•
•
•
•

Koettu terveydentila
Päivittäiset oireet
Masennusoireilu
Ahdistuneisuusoireet
Yksinäisyys
Kiusaamiskokemukset, kiusaaminen ulkonäön vuoksi
Kokemukset seksuaalisesta häirinnästä
Tyytyväisyys elämään
Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja
hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Koettu terveys, päivittäiset oireet ja
toimintarajoitteet sukupuolen, kouluasteen ja
painoluokituksen mukaan (%)

Päivi Mäki

Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja
hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
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Tyytyväisyys elämään ja yksinäisyyden kokemukset
sukupuolen, kouluasteen ja painoluokituksen
mukaan (%)

Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse
arvioitu terveydentila ja hyvinvointi –
Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Kiusaamiskokemukset ja seksuaalinen häirintä
sukupuolen, kouluasteen ja painoluokituksen mukaan (%)

Päivi Mäki

Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja
hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
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Nuorten ylipaino yhteydessä
terveyskäyttäytymistä kuvaaviin tekijöihin
• Ei syö aamupalaa joka aamu
• Ei syö koululounasta päivittäin
• Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan
tunnin viikossa

Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja
hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Harrastaminen ja vähäinen liikunta sukupuolen,
kouluasteen ja painoluokituksen mukaan (%)

Lähde: Mäki P. ym. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja
hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki.
Päivi Mäki
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Lapsuudessa alkanut lihavuus jatkuu usein
aikuisikään
• Vanhemmat eivät aina tunnista lapsensa ylipainoa (Vuorela 2011).
• Ylipaino ja lihavuus ovat monin tavoin yhteydessä nuorten hyvinvointiin
• Ylipaino ja lihavuus lisäävät useiden sairauksien, kuten valtimotautien ja
tuki- ja liikuntaelinongelmien, riskiä (Guh DP ym. 2009).
• Valtimotautien riskitekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta ja sokeri- tai
rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, on todettu jo lapsilla (Dalla Valle M
ym. 2015).
• Jos lapsi saavuttaa normaalipainon ennen aikuisikää, riski sairastua
aikuisiässä pienenee samalle tasolle kuin normaalipainoisten
henkilöiden (Juonala M ym. 2011)
• Ylipainon ja lihavuuden tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja hoito
tärkeää.
Päivi Mäki

29.11.2019

17

Miten lapsen ylipaino puheeksi?
Opas terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi
• Kasvukäyrän avulla tunnistetaan terve
kasvu ja kehitys, mutta myös lapsen
mahdollinen ylipaino ja lihavuus ja
määritellään niiden vaikeusaste.
• Lapsen ylipainosta on tärkeä puhua niin
lastenneuvolassa kuin
kouluterveydenhuollossa.
• Opas linjaa miten ja kenen kanssa lapsen
painoon liittyvistä asioista keskustellaan.
• Oppaan ovat tuottaneet yhdessä THL,
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä
Sydänliitto/Neuvokas perhe.
Lähde: Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto – Opas
lapsiperheen kanssa työskenteleville ammattilaisille. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343322-9
Päivi Mäki
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Kaikilla oppilailla on
oikeus myönteisiin
liikuntakokemuksiin
kehotyypistä ja
taidoista riippumatta

Move! mittauksissa huomioon

Päivi Mäki
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Move! prosessissa huomioon
• Yhteistyö kodin ja koulun välillä: Move! mittauksista,
periaatteista ja tavoitteista tiedottaminen

• tavoitteena auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään
fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen
hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.
• liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

• Aikataulu; mittaukset ja laajat terveystarkastukset.
• Mittausten jälkeen: tulosten käsittely myönteisellä ja
kannustavalla tavalla oppilaan ja vanhempien kanssa,
luokkatasolla, koulutasolla.
• Tulosten hyödyntäminen kouluissa, kunnissa, alueellisesti ja
valtakunnallisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä
edistävien toimien suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.
• Tulosten hyödyntäminen monialaisessa yhteistyössä.
Etunimi Sukunimi
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Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti Mitä Move! mittauksissa huomioon?
• Mitä mittaustilanteessa tulisi huomioida, että se olisi kannustava
ja positiivinen kokemus kaikille oppilaille?
• Miten vahvistaa oppilaiden myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja
itsestä liikkujana?
• Miten kannustaa ja tukea jokaista oppilasta oman
toimintakykynsä kehittämiseen?
• Miten korostaa oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia, ei alleviivata
heikkouksia?
• Miten herätellä oppilaan motivaatiota oman toimintakykynsä
kehittämiseen?
• Miten tukea jokaisen oppilaan myönteistä kehonkuvaa - ”olen
arvokas, kelpaan, pienellä harjoittelulla voin edistyä ja kehittyä
taidoissa ”
Päivi Mäki

29.11.2019

21

Hyvää päivää keho – mitä sulle kuuluu

Video: Neuvokas perhe, Sydänliitto
Päivi Mäki
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Lasten ja nuorten terveyden edistämisessä
ja lihavuuden ehkäisyssä tarvitaan laajaa
yhteistyötä

Päivi Mäki
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Meitä kaikkia tarvitaan lasten terveyden
edistämisessä

Tavoitteena järjestelmällinen ja
tavoitteellinen yhteistyö
Esityksen nimi / Tekijä
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Kouluterveydenhuollon rooli lasten terveyden
edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä
• Lasten kasvun seuranta, lasten ja koko perheen terveellisten
elintapojen edistäminen ja tukeminen elintapaohjauksen
keinoin.
• Ylipainon tunnistaminen ja puheeksi ottaminen lasta ja
perhettä arvostavalla ja kannustavalla tavalla.
• Move! tulosten käsittely laajoissa terveystarkastuksissa
lapsen ja perheen kanssa – Move! -> työkalu elintapojen ja
perheen liikuntatottumusten puheeksiottoon.
• Yhteistyö koulujen ammattilaisten ja muiden lapsiperheiden
kanssa toimivien ammattilaisten kanssa.
Päivi Mäki
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Koulut lasten ja nuorten terveyden edistäjinä
• Lapset viettävät suuren osan arkipäivän tunneista koulussa ja
siellä kohdataan kaikki lapset ja nuoret.
• Koulujen ammattilaiset tekevät merkittävää työtä lasten
terveyden edistämiseksi käsitellessään terveellisiä elintapoja,
terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin eri oppiaineissa ja
toiminnassa.
• Liikkumisen ja liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen
esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelmassa kehitetyillä
toimintatavoilla edistää lasten terveyden tasa-arvoa.
• Move! tulosten hyödyntäminen koulussa, toiminnassa, tiloissa ja
opetuksessa.
Päivi Mäki
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Lapset, nuoret
Perheet
Koulu, opettajat
Terveydenhuolto
Liikuntatoimi
Päättäjät
Terveyden edistämisen
koordinaattorit
Muut kuntatoimijat

Move! yhteistyötä

Päivi Mäki
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Lisätietoa
• FinLapset — Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointiseuranta:
• Interaktiivinen karttaesitys ja kuntakohtaiset tulostiivistelmät
lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä
• http://www.terveytemme.fi/finlapset/
• http://www.terveytemme.fi/finlapset/atlas/html/atlas.html?sho
w=pipapublic
• Lasten lihavuuden Käypä hoito -suositus (www.käypähoito.fi)
• Tietoa ammattilaisille ja perheille Sydänliiton Neuvokas perheen
sivuilta (www.neuvokasperhe.fi)
• Neuvokas perhe, Koululiikunnasta myönteisiä kokemuksia
kaikille
Päivi Mäki
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Haaste: tee vähintään yksi uusi,
konkreettinen lasten terveyttä edistävä
teko yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa

Kiitos mielenkiinnosta!

Päivi Mäki
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