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Käsitykset	  omasta	  painosta	  

	  
• Hieman yli puolet (54 %) vastaajista piti itseään normaalipainoisina. Lähes kaksi 

viidestä (38 %) kuvailisi itseään ylipainoiseksi. Vain 4 % piti itseään liikalihavina. 
 

• Osa vastaajista aliarvioi oman painoluokkansa. 
o Neljäsosa (26 %) niistä, jotka pitivät itseään normaalipainoisina, oli tosiasiassa 

ylipainoisia (vastaajien ilmoittaman pituuden ja painon mukaan lasketun 
painoindeksin perusteella). 

o Myös ylipainoisina itseään pitävät aliarvioivat todennäköisesti oman 
painoluokkansa – 49 % itseään ylipainoisina pitävistä oli todellisuudessa 
liikalihavia.  

 
• Kaksi viidestä (41 %) vastaajasta oli tyytyväisiä nykyiseen painoonsa, ja hieman vajaa 

kolmasosa (32 %) kertoi olevansa tyytymättömiä. 
o Tyytyväisyys omaan painoon oli paljon vähäisempää itseään ylipainoisina (11 

%) ja liikalihavina (1 %) pitävien keskuudessa. 
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Suomalaisten	  vastaajien	  painojakauma1	  sukupuolen	  mukaan	  

 
 

• Vastaajien ilmoittamista pituus- ja painoluvuista laskettiin painoindeksi, jonka 
perusteella 24 % vastaajista oli liikalihavia ja 33 % luokiteltavissa ylipainoisiksi. 

o Naiset (46 %) olivat paljon todennäköisemmin normaalipainoisia kuin miehet 
(37 %). Kaksi viidestä (38 %) miespuolisesta vastaajasta oli ylipainoisia, 
naisista reilu neljäsosa (29 %). Liikalihavuudessa sukupuolierot ovat 
pienemmät – miehistä 24 % ja naisista 23 % oli liikalihavia. 

o Lisäksi ylipainoisten ja liikalihavien vastaajien suhteellinen osuus kasvaa iän 
myötä (18–34-vuotiaista 39 %, yli 55-vuotiaista jo 63 %). 

 
	  
Käsitykset	  painosta	  Suomessa	  
	  

	  
• Suomessa liikalihavia arvioidaan olevan keskimäärin 17 % aikuisista miehistä, 16 % 

naisista ja 11 % lapsista (alle 18-vuotiaista). 
 

 
• Suuri osa (86 %) vastaajista kertoi tuntevansa ainakin yhden liikalihavan henkilön. 

 

                                                
1 Vastaajilta kysyttiin pituutta (metreinä) ja painoa (kilogrammoina). Mittojen perusteella laskettiin 
painoindeksi (BMI). 
2 Prosenttiosuuksia on pyöristetty, joten yhteissumma ei välttämättä ole 100 %. 

 
Painojakauma BMI:n 
perusteella2 

Aikuiset miehet Aikuiset naiset 
 

Alipainoisia 1 % 2 %  
Normaalipainoisia 37 % 46 %  
Ylipainoisia 38 % 29 %  
Liikalihavia 24 % 23 %  

Arvioitu painojakauma 
keskimäärin2 Aikuiset miehet Aikuiset naiset Lapset (alle 18 

vuotta) 
Alipainoisia 9 % 13 % 11 % 
Normaalipainoisia 41 % 40 % 54 % 
Ylipainoisia 33 % 31 % 23 % 
Liikalihavia 17 % 16 % 11 % 
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Liikalihavuuden	  syyt	  ja	  vaikutukset	  
	  
Liikalihavuuden syyt 
 

• Suuri osa vastaajista (93 %) uskoi, että liikalihavuuden "syynä ovat 
elämäntapavalinnat". Lähes kaksi viidestä (38 %) oli sitä mieltä, että "liikalihavuus on 
sairaus", ja yhtä suuri osuus (38 %) uskoi, että se "johtuu perintötekijöistä". 

o Naiset (42 %) olivat miehiä (34 %) todennäköisemmin sitä mieltä, että kyseessä 
on "sairaus". 
 

• Kysellyistä elämäntapa- ja ympäristötekijöistä merkittävimpinä liikalihavuuden syynä 
pidettiin "huonoa ruokavaliota" (95 % vastaajista) ja "fyysisen aktiivisuuden puutetta" 
(94 % vastaajista). 

 
• Hieman yli puolet (54 %) piti stressiä liikalihavuuden syynä, ja 46 % piti unenpuutetta 

liikalihavuutta edistävänä tekijänä. 
o Naiset pitivät miehiä todennäköisemmin stressiä (naiset 63 %, miehet 45 %) ja 

unenpuutetta (naiset 55 %, miehet 37 %) liikalihavuuden syinä.  
o Lisäksi nuoremmat eli 18–34-vuotiaat vastaajat pitivät iäkkäämpiä eli yli 55-

vuotiaita vastaajia todennäköisemmin stressiä (nuoret 65 %, iäkkäät 44 %) ja 
unenpuutetta (nuoret 56 %, iäkkäät 37 %) liikalihavuuden syinä.  

 
• Kaksi kolmasosaa (67 %) piti "huonoa ruokavaliota" pääasiallisena liikalihavuutta 

edistävänä elämäntapa- tai ympäristötekijänä. 
 

Liikalihavuuden vaikutukset 
 

• Suurempi osa piti tupakointia (60 % vastaajista) vaarallisempana terveydelle kuin 
liikalihavuutta (40 % vastaajista). 
 

• Useimmat vastaajat yhdistivät liikalihavuuteen seuraavat terveysriskit: diabetes (84 %), 
nivel- ja selkäkivut (83 %), korkea verenpaine (83 %), sydänsairaus (79 %) ja heikko 
itsetunto (74 %).  

• Yli kaksi kolmasosaa vastaajista yhdisti kuitenkin liikalihavuuteen myös uniapnean (71 
%), uupumuksen (68 %) ja masennuksen (58 %) 

• Vain reilun kymmenesosan (14 %) mielestä liikalihavuus aiheuttaa syöpää. 
 

• Hieman yli puolet (51 %) vastaajista piti sydänsairautta suurimpana liikalihavuuteen 
liittyvänä terveys-, hyvinvointi- ja elämäntapariskinä. Seuraaville sijoille nousivat 
diabetes (47 %) ja korkea verenpaine (27 %). 

 
• Vastaajat arvioivat, että liikalihavuus lyhentää elinajanodotetta keskimäärin 11 

vuodella, ja 54 % oli sitä mieltä, että se lyhentää elinikää enintään 10 vuodella.3 
o Itseään liikalihavina pitävät arvioivat, että liikalihavuus lyhentää elinajanodotetta 

keskimäärin 9 vuodella. 64 % arvioi, että se lyhentää elinajanodotetta enintään 
10 vuodella. 
 

 
Liikalihavuuden	  hoito	  
	  

• Puolet vastaajista (49 %) oli sitä mieltä, että liikalihavuuden hoito kuuluu yleislääkärille 
erikoislääkärin (37 %) sijaan. 

                                                
3 Elinajanodotteen luvuista on jätetty pois ne, jotka vastasivat "en tiedä". 
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• Useimmat vastaajat olivat sitä mieltä, että ruokavalio (97 %) ja liikunta (94 %) ovat 

asianmukaisia hoitokeinoja liikalihavuutta vastaan joko "aina" tai "melkein aina".  
 

• Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) katsoi, että lihavuuden leikkaushoito on 
asianmukainen hoitokeino "joskus". 10 % vastaajista oli sitä mieltä, että se on 
asianmukainen hoitokeino "melkein aina" tai "aina". 

 
• Vastaajien näkemykset siitä, mikä on tehokkain tapa hoitaa sairaalloista liikalihavuutta, 

jakautuivat. Kolmasosan mielestä tehokkain keino oli "ruokavalio" (49 %) ja lähes 
kolmasosan mielestä "leikkaus" (31 %). Vain 11 % oli sitä mieltä, että "liikunta" on 
tehokkain hoitokeino, ja ainoastaan 3 % piti tehokkaimpana keinona "lääkitystä". 

o "Leikkaus" oli tehokkain hoitokeino todennäköisemmin naisten (34 %) kuin 
miesten (28 %) mielestä. 

 
	  
Näkemykset	  lihavuuden	  leikkaushoidosta	  
 

• Useimmat vastaajat (97 %) olivat tietoisia lihavuuden leikkaushoidosta (joko erittäin 
hyvin, kohtalaisen tai jonkin verran tietoisia). 

o Naiset (98 %) tiesivät lihavuuden leikkaushoidosta vain hieman miehiä (95 %) 
useammin. 

 
• Hieman alle neljäsosa (22 %) niistä vastaajista, jotka tiesivät lihavuuden 

leikkaushoidosta, tunsivat jonkun, joka on käynyt leikkauksessa. Vain 1 % kertoi 
käyneensä leikkauksessa itse. 
 

• Hieman yli kolmasosa (34 %) vastaajista, jotka eivät olleet käyneet 
lihavuusleikkauksessa, kertoi voivansa harkita lihavuuden leikkaushoitoa, jos he 
olisivat liikalihavia. 
 

• Hieman yli kolmasosa (34 %) oli sitä mieltä, että liikalihavien leikkaushoito tulisi 
rahoittaa julkisen terveydenhuollon varoista. 

o Lihavuuden leikkaushoidon rahoittamista julkisista varoista kannattivat 
todennäköisemmin itseään liikalihavana pitävät (59 %) kuin normaalipainoiset 
(26 %) ja naiset (36 %) todennäköisemmin kuin miehet (31 %). 

o Lisäksi iäkkäämmät eli yli 55-vuotiaat vastaajat (39 %) kannattivat useammin 
lihavuuden leikkaushoidon rahoittamista julkisista varoista kuin nuoremmat eli 
18–34-vuotiaat vastaajat (23 %). 

• Sama määrä (39 %) vastaajista oli sitä mieltä, että sairausvakuutuslaitoksen tulisi 
korvata leikkauksen kustannukset. 

• Yli puolet (59 %) oli sitä mieltä, että liikalihavan täytyy itse maksaa leikkaushoito. 
o Leikkaushoidon maksamista omasta kukkarosta kannattivat 

epätodennäköisemmin itseään liikalihavana pitävät (32 %) kuin 
normaalipainoiset (66 %). 

 
 

• Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) vastaajista kertoi voivansa harkita leikkaushoitoa, jos 
heille kehittyisi diabetes ja heidän tiedossaan olisi, että se voitaisiin leikkauksen avulla 
parantaa. 

 
	  
 


