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Pysyvän 
painonhallinnan 
ennustajia
• tasainen ateriarytmi,

• aamiaisen syöminen,

• terveellinen ruokavalio,

• napostelun väheneminen,

• joustava syömisote,

• psykologinen joustavuus ylipäätään,

• liikkuminen

• itsesäätelyn taito,

• itsearviointi,

• stressinhallinta,

• pystyvyyden vahvistaminen,

• positiivinen minäkuva,

• sisäinen motivaatio,

• tasainen elämäntilanne,

• alkuvaiheen painonmuutos ja

• terve itsekkyys

Pysyvän 
painonhallinnan 

esteitä
• mustavalkoinen ajattelu,

• lihavuuden stigma,

• syyllistyminen ja häpeä,

• stressi,

• kova nälkä,

• liikkumaton elämäntapa ja

• ahmiminen
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Pysyvä (yli 2v) laihdutus 
Painonhallintarekisterissä

• Liikkuminen

• Kasvisten syönti

• Alkoholin vähäisyys

• Napostelun ja pikaruokien vähäisyys

• Lautasmallin noudattaminen

• Tasainen ateriarytmi

• Stressinhallinta

• Joustava syömisote
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Olennaista ja yksilölliset painopisteet



Joustava ja intuitiivinen syöminen
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+
Loppupäivän aikana 

ateria ja yleensä 
välipala

Tasainen ateriarytmi
Ei kammonälkää
Ei illan mielitekoja
Ei syömisvajeen väsymystä/keskittymiskyvyttömyyttä



Syömisen hallintaan: makeanhimo, 
tunnesyöminen, ahmiminen jne..
1) Syöminen riittävälle tasolle (fysiologinen nälkä) ja mielellään kehoa 
kuunnellen (psykologinen nälkä)

2) Ateriarytmi kuntoon ja peruslaatu kuntoon

3) Syö hyvällä omallatunnolla – myös kielletyt ruuat

4) Parannetaan jaksamista (uni, liike, työ jne.)

5) Arvioidaan tunnesyömistä

6) Vahvistetaan omatahtoista syömistä

Muuta vaikuttavaa:

- Sairaudet, vammat, lääkitys



Elintapojen muuttaminen käytännössä



Odotettavissa 
oleva 
painonnousu

Painonnousun 
ehkäisy

Onnistunut 
painonhallinta

Käypä Hoito –suositusten ykkösvaihtoehto 

Pysyvän laihtumisen reitit


