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Tilaa videovälitteinen painonhallintaryhmä terveysasemallesi 
 
VESOTE-hankkeen tuella tarjotaan videovälitteisiä painonhallintaryhmiä terveysasemille. Tarjolla 
on 3-tasoisia ryhmiä.  Ohjaajana toimii Oulu Liikuntalääketieteellisen Klinikan laillistettu 
ravitsemusterapeutti ja työparina th/sh terveysasemalta. Ryhmät kokoontuvat terveysasemalla ja 
ravitsemusterapeutti on ryhmään yhteydessä videopuhelimen välityksellä. Ryhmät kokoontuvat 
viisi kertaa (Ene-ryhmä kuusi kertaa), kesto 1.5 tuntia. Ryhmän järjestelyvastuu on ryhmän 
tilaajalla. 
 
Ryhmäläiset on suositeltavaa ohjata ryhmäohjauksen lisäksi Terveyskylän Painonhallintatalon 
(HUS) itsehoito-polulle lisätuen saamiseksi (maksuton palvelu, ei vaadi kirjautumista), 
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito. Painonhallintatalo tarjoaa mm. tietoa 
terveellisestä laihduttamisesta ja painonhallinnasta sekä tukea itsehoitoon. 
 
Jos olette halukkaita tilaamaan em. ohjauspalveluja, lähettäkää lyhyt sähköpostihakemus  
terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvelle, e-mail. Leea.jarvi@ppshp.fi. 
 
Kuvaukset painonhallintaryhmistä: 
 
Taso 3. ”Ene-ryhmä” (erittäin niukkaenergiainen ruokavalio) 
 

 Lääkäri arvioi soveltuvuuden ryhmään 
o BMI ≥ 40 tai BMI ≥ 35(30) ja liitännäissairauksia (tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, 

kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä, rasvamaksa, uniapnea, kantavien 
nivelten nivelrikko, munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) tai muita lihavuuden 
liitännäissairauksia).  

o Ikä 18-65v 
o Ei ahmintahäiriötä (tarkemmat vasta-aineet kts. aikuisten lihavuuden hoito, käypä 

hoito –suositus) 
o Tarvittavat verikokeet ja lääkkeisiin liittyvät ohjeet 

 Ene-dieetin pituus on 6-12 viikkoa (ryhmän kesto n. 3kk). Ryhmäläiset ohjataan dieetin 
noudattamiseen ja dieetin aikana ryhmäläisiä valmennetaan terveellisiin ja painonhallintaa 
tukeviin elintapoihin. 

 Ryhmän päättyessä sovitaan jatkoseurannasta. 

 Suositeltavaa, että Ene-ryhmän jälkeen ryhmäläiset ohjataan terveysaseman omaan 
jatkoryhmään tai liikuntatoimen /- järjestön liikuntaryhmään, jotta varmistetaan pysyvä 
painonpudotus. 

 
Taso 2. ”Piiskaryhmä” 
 

 BMI 30-35 

 Tavoitteena tavoitteellinen painonpudottaminen, 5%/3kk. 
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 Ryhmäläiset laativat henkilökohtaisen ateria- ja 
liikuntaohjelman. Ryhmätapaamisilla työskentely etenee henkilökohtaisten tavoitteiden 
suuntaisesti ja ohjauksessa pureudutaan syömisen hallintaan liittyviin kysymyksiin. 

 Aktiivinen ohjaaminen sopivan liikuntamuodon pariin, yhteistyö liikuntatoimen / 
järjestöjen kanssa 

 Ryhmän päättyessä sovitaan jatkoseurannasta. 
 
 

Taso 1. ”Sisu ryhmä” 
 

 BMI 25-30 

 Tavoitteena pysäyttää painonnousu ja tuetaan pienin askelin painonpudotukseen. 

 Ryhmässä opitaan tunnistamaan omaa syömiskäyttäytymistä ja muuttamaan sitä 
mahdollistaen pysyvä laihtuminen. Ryhmään kuuluu harjoitteita, tehtäviä ja keskusteluita. 

 Aktiivinen ohjaaminen sopivan liikuntamuodon pariin, yhteistyö liikuntatoimen / 
järjestöjen kanssa. 

 Ryhmän päättyessä sovitaan jatkoseurannasta. 
 
Lisätietoja: Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836 


