
      

 

HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde 
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Yleistä tietoa syömishäiriöistä 

 



       
 

SIVU   2 
 

Syömishäiriöt 
 
 
 
 
 
 
 
TIETOA 
 
Syömishäiriö ei ole pelkästään syömisen ongelma, vaan siihen liittyy myös ajatukset 
ja tunteet omasta kehosta ja ruuasta. Jokainen meistä tarvitsee riittävästi vettä ja 
ravintoa pysyäkseen hengissä, eikä syömishäiriöön niinkään liity ruokahaluttomuus 
tai se, ettei tarvitsisi ruokaa. Satunnaiset paastot, ylensyönnit tai laihdutusyritykset 
eivät vielä ole syömishäiriö ja kaikilla on hetkiä, jolloin oma peilikuva ei miellytä. Näin 
syömishäiriö usein saa alkunsa: 

Syömishäiriön alku 

Inho ja häpeä omasta kehosta tai hormonitoiminnan muutokset näkyvät harvoin 
ulospäin. Oikeastaan ainoita ulospäin näkyviä merkkejä syömishäiriöstä ovat 
ruokailutapojen muutokset, laihtuminen sekä painonvaihtelut. Sallittujen ruokien 
lista kapenee, ruoka halutaan syödä yksin, ruokia halutaan valmistaa itse ja ruoka 
saatetaan paloitella hyvin pieniksi suupaloiksi. Niin laihuus- kuin erilaisia 
ahmimishäiriöitä usein edeltää jonkin asteinen laihduttaminen. Ahmintahäiriön 
puolestaan voi laukaista useat eri seikat elämässä, kuten jokin voimakkaita tunteita 
herättänyt tapahtuma, johon reagoidaan tunnesyömisen avulla. Herkkuja aletaan 
piilotella tai niitä syödään yksin ja syömisen hallinta tuntuu vaikeutuvan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Olet ehkä jo huomannut, miten ruokaan ja ulkonäköön liittyvät ajatukset ovat alkaneet 
vallata yhä enemmän ja enemmän tilaa elämästäsi. Asiat, joista ennen nautit, eivät tunnu 

enää merkityksellisiltä eivätkä tuota elämääsi iloa. Toimintaasi ovat alkaneet säädellä 
syömiseen sekä kehon ulkomuotoon liittyvät ajatukset, huolet ja pelot 
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Henkilö, jolla on syömiseen ja painoon liittyviä ongelmia ei välttämättä itse näe 
käyttäytymisessään ongelmaa, ja syömishäiriöllä onkin henkilön elämässä aina jokin 
tarkoitus. Se saattaa esimerkiksi olla keino säilyttää elämässä hallinnan tunne, 
paikata huonoa itsetuntoa, sietää ahdistavia tunteita ja ajatuksia tai selvitä vaikeista 
tilanteista. Aluksi syömishäiriö saattaakin tuntua toimivalta ratkaisulta elämässä 
eteen tuleviin vaikeuksiin ja haasteisiin, mutta pidemmän päälle se alkaa kapeuttaa 
elämää ja aiheuttaa ahdistusta, stressiä sekä kärsimystä. Voimistuessaan 
syömishäiriö alkaa vaikuttamaan haitallisesti ja kokonaisvaltaisesti elämääsi sekä 
hyvinvointiisi arjessa; niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin 
hyvinvointiisi.  

 
Syömishäiriöiden kohdalla diagnooseja oleellisempaa on oireiden vaikutus 
hyvinvointiin sekä toimintakykyyn omassa arjessa. Syömishäiriödiagnoosit eivät 
usein tavoita kaikkia oireilevia henkilöitä ja moni ongelmallisesta syömisestä kärsivä 
ja vaikean suhteen ruokaan tai kehonkuvaan omaava henkilö jää ilman apua sekä 
riittävää hoitoa. Kenties sinullakin on jo tästä kokemusta.  
 

Oletko ajatellut, että syömishäiriölle tyypillinen ajatuskulku ja ongelmien logiikka 
oikeastaan on monille ihmisille tuttu sekä osin yhteiskuntamme ylläpitämä? 
Hankkimalla isommat lihakset, pitämällä karkkilakkoa tai juoksemalla joka päivä 
olisi paremman näköinen, voisi paremmin ja olisi ylipäätään parempi ihminen.  

  

 

 
Syömishäiriöstä toipuminen on pitkä prosessi, joka vaatii sinulta rohkeutta ja 
päättäväisyyttä. On kohdattava ruokaan ja syömiseen liittyvät pelot, opittava 
hyväksymään kaikki puolet itsestä, luovuttava yrityksestä kontrolloida elämää, 
alettava luottaa itseen sekä uskallettava elää omannäköistä ja itselle hyvää tekevää 
elämää ilman syömishäiriön oireisiin turvautumista. Tehtävä ei siis ole pieni eikä 
helppo mutta se on kaikille mahdollinen. Se edellyttää kuitenkin, että olet halukas 
kohtaamaan epämiellyttäviäkin tunteita, selvittämään mihin suuntaan haluat 
elämässäsi todella kulkea ja valmis seuraamaan tuota suuntaan esteistä huolimatta. 
Jos päätät sitoutua tähän tehtävään, voivat nämä sivut auttaa sinua kohti hyvää ja 
arvokasta elämää. Oletko siis valmis jättämään syömishäiriön taaksesi?  

 

”Sitten kun olen sellainen, sen näköinen ja teen sillä tavalla, nämä elämäni 
ongelmat ratkeavat.” 
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  Syömishäiriöt ympärillämme 
 

 
Ihmisten pukeutuminen sekä ulkonäköihanteet ovat vaihdelleet kautta 
aikojen ja ennen vanhaan runsaita kehon muotoja on arvostettu sekä 
pidetty vaurauden merkkinä. Nykyään kuitenkin hoikkuuden ihannointi 
on yleistynyt valtavasti ja hyvä kunto sekä treenattu vartalo nähdään 
yleisesti tavoiteltavana asiana. Nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa 
oikeanlainen ravinto ja hoikka ulkomuoto kietoutuu hyvään terveyteen 
sekä onnellisuuteen: ihmiset haluavat syödä terveellisesti ja oikein, jotta 
saavutettaisiin mahdollisimman hyvä elämä. Terveys- ja 
ravitsemussuositukset kuitenkin muuttuvat jatkuvasti ja saattavat tuntua 
ristiriitaisilta sekä vaikeilta noudattaa, eikä onnellisuus synny hoikkaan 
ulkomuotoon pyrkimisellä. 
 

Ruokaa on nykyään helposti saatavilla ja sitä mainostetaan joka puolella 
televisiosta bussipysäkkien mainostauluihin. Ruoka-aiheisilta 
mainoksilta tai ohjelmilta on vaikea välttyä, mikä ei ainakaan helpota 
ruuan tai syömisen pitämistä poissa mielestä. Valitettavaa on lisäksi se, 
että terveys, kauneus ja laihduttaminen ovat rahakkaita bisneksiä. 
Lukuisat eri medioiden tahot mainostavat sitä, millaiseksi oman kehon 
tai ruokalautasen voisi muokata saavuttaakseen paremman ulkonäön, 
hyvinvoinnin ja jopa elämän. Kulttuurimme on ulkonäkökeskeinen, 
minkä on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä 
syömishäiriöoireilun puhkeamiseen. Media saattaa myös tahtomattaan 
lisätä syömishäiriöoireilun sosiaalista hyväksyttävyyttä sekä muuttaa 
yleistä asenneilmapiiriä kohti vääristyneempää ruokasuhdetta. Tämä 
kaikki on hyvin valitettavaa eikä ainakaan helpota syömishäiriöstä 
irrottautumista! 
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Syömishäiriöiden syntymekanismit, oireet ja niiden 
ilmenemismuodot vaihtelevat niin paljon, ettei ole 

yksiselitteistä määrettä sairastumiselle. Jokainen, joka 
kokee ruoka- tai kehosuhteen haasteita, on oikeutettu 

saamaan niihin apua, riippumatta oireiden 
voimakkuudesta!  

Naisten on havaittu sairastuvan syömishäiriöön miehiä 
vähän useammin sekä lapsuusiän ylipaino saattaa 

ennakoida nuoruusiän syömishäiriötä. Lisäksi esteettiset 
ulkonäkökeskeiset sekä painoluokan sisältävät urheilulajit, 
kuten voimistelu, tanssi tai nyrkkeily, tai ammatit, kuten 

mallintyöt, lisäävät sairastumisriskiä. Syömishäiriöille 
tarkoitetusta käypä hoito -suosituksesta löytyy lista 

syömishäiriölle altistavista riskitekijöistä sekä 
varoitusmerkkinä toimivista käyttäytymistavoista. Löydät 

suosituksen täältä: 

https://www.kaypahoito.fi/nix02111 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.kaypahoito.fi/nix02111
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Syömishäiriötyypit 
 

Laihuushäiriö (anorexia nervosa) 

Anoreksiaan sairastutaan usein 12-18 -vuotiaana. Tyypillisesti henkilö alkaa välttelemään 
ruokaa sekä syömistä esimerkiksi tavoitellakseen tiettyä ulkonäköä. Anoreksian 
ensimmäisiä oireita ovat syömisen vähentäminen, lisääntynyt painon tarkkailu ja erilaiset 
laihduttamispyrkimykset. Sairastumisen alkuvaiheessa mieli sekä keho voivat yleensä hyvin, 
ja oireilu alkaakin usein salakavalasti. Sairauden edetessä paino laskee, ahdistusoireilu 
voimistuu sekä syöminen ja ruokailutilanteet muuttuvat yhä vaikeammiksi. Yksi merkki 
anoreksiasta on myös sukupuolihormonitoiminnan muutokset: naisilla kuukautiskierron 
häiriintyminen ja miehillä seksuaalisen halukkuuden sekä toimintakyvyn heikkeneminen. 
Anoreksiasta voidaan puhua silloin, kun painonlasku johtaa alipainoisuuteen, lihomisen 
pelko on voimakasta ja kun kehonkuva häiriintyy niin, että painolla ja ulkonäöllä on 
voimakas vaikutus henkilön itsetuntoon. 
 

       Ahmimishäiriö (bulimia nervosa) 

Bulimiassa ruuan ahminta ja laihduttaminen muodostavat haitallisen kierteen, jossa 
syömisen hallinta katoaa. Bulimiaan sairastutaan usein myöhemmällä nuoruusiällä, noin 15-
25 - vuotiaana ja myös bulimiaan sairastutaan sen vuoksi, että on tyytymätön omaan 
kehoonsa sekä haluaa laihtua. Bulimiaa sairastava kuitenkin nauttii usein ruuasta ja 
syömisestä, minkä vuoksi laihduttaminen on vaikeaa. Herkuttelun jälkeen henkilö 
tyypillisesti oksentaa, paastoaa tai käyttää suolta tyhjentäviä lääkkeitä estääkseen syödyn 
ruuan lihottavan vaikutuksen. Ahmimis- ja oksentamiskohtauksia voi esiintyä kerran 
viikossa, harvemmin, tai useamman kerran päivässä. Lyhyenkin sairastamisen jälkeen 
saattaa esiintyä muun muassa silmien verisuonten katkeilua, kuumeilua, vatsakipuja sekä 
väsymystä. Pidempään jatkuessa bulimia voi aiheuttaa hampaiden reikiintymistä, sydämen 
rytmihäiriöitä sekä useita ruuansulatuselimistön vaivoja. 
 

       Ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder eli BED) 

Ahmintahäiriö (BED) on aikuisiän yleisin syömishäiriö ja sen erottaa bulimiasta se, ettei 
ahmintahäiriöön liity tyhjentämistä syömisen jälkeen. Ahmintahäiriölle ominaisia ovat 
hallitsemattomat sekä pakonomaiset ahmintakohtaukset, jotka voivat tulla kohtauksittain 
tai henkilö voi syödä lähes tauotta yhden päivän aikana. Usein syöminen tapahtuu 
nopeasti, eikä henkilö osaa lopettaa syömistä ennen kuin vatsa on jo epämukavan täysi. 
Ahmintahäiriötä sairastava usein häpeää omaa syömistään, minkä vuoksi hän syö mieluiten 
yksin. Halu syödä ei varsinaisesti johdu nälästä, vaan ruuan himosta, sen näkemisestä tai 
vaikeista tunteista, joita sairastunut pyrkii välttämään ahmimalla. 
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Syömishäiriötyypit 
 
 
Epätyypillinen syömishäiriö 

Suurin osa syömishäiriötä sairastavista henkilöistä sairastaa jotakin epätyypillistä 
syömishäiriötä, sillä he eivät täytä kaikkia diagnostisia kriteerejä laihuus-, ahmimis- tai 
ahmintahäiriölle. Jos henkilö ajattelee ruokaa jatkuvasti, kokee vaikeita sekä voimakkaita 
tunteita syömiseen ja ruokailuun liittyen, syömiskäyttäytyminen vaihtelee paastoamisesta 
ahmimiseen ja normaaliin syömiseen, on silloin kyseessä epätyypillinen syömishäiriö. Myös 
anoreksia ja bulimia voivat oireilla epätyypilliseen tapaan, jolloin henkilön oireet eivät täytä 
annettuja diagnostisia kriteereitä. Alle on eritelty muita epätyypillisiä syömishäiriöitä tai 
sellaisen laukaisevia häiriöitä: 

 

Ortoreksia = pyrkimys mahdollisimman terveelliseen syömiseen, terveellisestä ruuasta tulee 
koko elämää hallitseva pakkomielle. Ortoreksia voi puhjeta myös syömishäiriön sairastamisen 
jälkeen. 

 
Suhteellinen energiavaje (RED-S) = henkilö treenaa paljon, kulutus on suurta ja syöminen 
siihen nähden aivan liian vähäistä. Tällä on monia terveyttä sekä suorituskykyä heikentäviä 
vaikutuksia. Ei ole suoraan syömishäiriö, mutta voi laukaista sen. 

 
AFRID (avoidant/restrictive food intake disorder) = itse syöminen on vaikeaa, ruokahalu 
on huono eikä syöminen ylipäätään kiinnosta. Jotkut ruoka-aineet voivat myös inhottaa 
koostumuksen, hajun tai ulkonäön takia, tai ruokaan tukehtuminen saattaa pelottaa. 

 
Kehodysforia, kehonkuvanhäiriö = henkilö on todella tyytymätön johonkin kehon 
osaan/osiin ja kokevat ne niin rumiksi, että niitä on pakko muokata. Henkilö saattaa muokata 
kehoaan treenaamalla jatkuvasti kuntosalilla, peittämällä kyseisen kehon osan vaatteilla, 
tarkastelemalla sitä jatkuvasti tai menemällä jopa kirurgiseen toimenpiteeseen. 
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Syömishäiriöiden psyykkiset oireet 

Kaikkiin syömishäiriötyyppeihin liittyy voimakas ahdistus ruokaan ja syömiseen 
liittyen. Tiettyjä ruoka-aineita kohtaan saattaa liittyä hyvin ahdistavia ajatuksia, kun 
mieli on oppinut yhdistämään esimerkiksi donitsin voimakkaaseen lihomiseen. 
Lisäksi tarve kontrolliin sekä suorituskeskeisyys elämässä ovat syömishäiriöille 
tyypillisiä. Osalla voi esiintyä myös impulssikontrollin häiriöitä: ailahtelevaa 
mielialaa, raivokohtauksia ja epävakaata tunne-elämää. Osa saattaa vetäytyä 
läheisistä ihmissuhteista kokonaan. 

Laihuushäiriöön liittyvä aliravitsemus- ja nälkiintymistila aiheuttaa monia 
psyykkisiä oireita, kuten mielialan laskua, ahdistuneisuutta, ärtyisyyttä, 
levottomuutta sekä ruokaan liittyviä pakko-oireita ja rituaaleja. Aliravitsemustilan 
pahentuessa myös psyykkiset oireet pahenevat jopa niin paljon, 
että todellisuudentaju hämärtyy. Elimistö alkaa ottaa energiaa sieltä, missä sitä on 
tarjolla ja jopa 10-20% aivojen valkeasta aineesta saattaa mennä elimistön 
käyttöenergiaksi, mikä puolestaan vaikuttaa kognitiivisten toimintojen 
hidastumiseen. 

Ahmimishäiriöön liittyy voimakasta masennusta, itseinhoa sekä ahdistusta, joita 
ilmenee erityisesti ahmimiskohtausten jälkeen. Myös paniikkikohtaukset, erilaiset 
pelkotilat, voimakkaat masennustilat sekä sosiaalisten tilanteiden pelko ovat 
ahmimistyyppisesti oireileville henkilöille yleisiä. 

Syömishäiriön myötä elämään saattaa liittyä voimakas kontrollin tarve, 
perfektionismi sekä itsekuri, ja opiskelu- tai työelämästä voi tulla hyvin 
suorituskeskeistä Sairastunut saattaa myös vetäytyä omiin oloihinsa ja haluta olla 
jatkuvasti yksin, jolloin sairastuneen sosiaalinen elämä kapenee huomattavasti.  
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Syömishäiriöiden fyysiset oireet 

Niin aliravitsemustila, kuin ahminnat ja niiden jälkeinen tyhjentäytyminen 
aiheuttavat ravintoaineiden saannissa ongelmia, jolloin elimistön aineenvaihdunta 
menee säästöliekille.  Merkkejä tästä ovat: palelu ja huono kylmän sieto, kuiva 
iho, matala verenpaine, ummetus, uupumus, väsymys, hiusten lähtö, kynsien 
haurastuminen sekä hidas pulssi. Lapsilla ja nuorilla murrosikä viivästyy kasvun ja 
kehityksen pysähtyessä. Lisäksi aliravitsemustila aiheuttaa lihasmassan 
pienenemistä. 

Etenkin laihuushäiriöön liittyy kehon viimeisetkin rasvavarastojen käyttöön 
ottaminen, joka koskee myös aivoja. Nälkiintymisestä johtuen aivojen tilavuus voi 
pienentyä merkittävästi. Myös untuvaista karvoitusta kehittyy eri puolille kehoa ja 
sukupuolihormonitoiminta heikkenee huomattavasti. Mikäli laihuushäiriön 
aiheuttama aliravitsemustila jatkuu pitkään, luusto haurastuu ja riski osteoporoosiin 
kasvaa. Lisäksi naisille aiheutuu hedelmättömyyttä kuukautisten jäädessä kokonaan 
pois. 

Ahmimis- ja ahmintahäiriöön puolestaan liittyy merkit kehon kuivumisesta sekä 
häiriöt neste-suolatasapainossa, mitkä voivat aiheuttaa hengenvaarallisia sydämen 
rytmihäiriöitä. Neste-suolatasapainon häiriöt liittyvät oksentamiseen sekä ulostus- 
tai nesteenpoistolääkkeiden käyttöön. Oksentaminen aiheuttaa myös hampaiden 
kiillevaurioita ja pahimmillaan jopa hampaiden menettämistä. Ahmintahäiriön 
seurauksena henkilö voi myös sairastua kakkostyypin diabetekseen tai muuhun 
ylipainoon liittyvään sairauteen  

Lähes kaikkiin syömishäiriötyyppeihin liittyvät aineenvaihdunnalliset muutokset ja 
yleisesti voidaan sanoa, että kaikki syömishäiriötyypit heikentävät merkittävästi 
sairastuneen elämänlaatua. Aliravitsemustila vaikeuttaa myös toipumismyönteisten 
valintojen tekemistä. 

 
 
 
 
Tulevien viikkojen aikana on tarkoitus lisätä hyvinvointiasi ja edistää muutosta! 

 
 
 
 
 
 
 

Toisin sanoen pitkään jatkuneen syömishäiriön aiheuttamat seuraukset 
yksilön fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle myös ylläpitävät sitä. 
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Viikkotehtävä 1 
 
Oma ongelmaluetteloni 
 
Aivan aluksi on tärkeää selvittää, mitkä asiat sinä koet tällä hetkellä ongelmallisiksi 
elämässäsi. Kun olet tietoinen itsellesi kivuliaista ja vaikeista asioista sekä niihin 
liittyvistä ajatuksista, tunteista, kehon tuntemuksista, muistoista ja 
käyttäytymistottumuksista, sinun on helpompi nähdä, mitkä asiat aiheuttavat 
elämääsi kärsimystä, ja opetella suhtautumaan niihin uudella tavalla. 
 
Käytä nyt siis hetki aikaa sen miettimiseen (osa 1) mitkä asiat ja tilanteet ovat tällä 
hetkellä sinulle psykologisesti vaikeita. Osa tilanteista liittyy varmasti ruokaan tai 
kehonkuvaasi, mutta voit miettiä myös sellaisia tilanteita, jotka 
eivät suoranaisesti liity syömishäiriöön. Älä kuvaa pelkästään itsesi ulkopuolella 
olevia asioita, vaan myös omia sisäisiä tapahtumiasi, kuten ajatuksiasi ja tunteitasi.  
 
Esimerkiksi on parempi kirjoittaa “Syötyäni tunnen itseni ahdistuneeksi” tai 
“Pelkään lihovani, jos en liiku riittävästi” kuin pelkästään “ruoka” tai “liikunta”. 
Mieti myös (osa 2), kuinka kauan nämä asiat tai tilanteet ovat olleet sinulle 
ongelmallisia. Käy lopuksi listaamasi asiat uudelleen läpi ja laita ne 
tärkeysjärjestykseen (osa 3) sen mukaan, miten suuri vaikutus niillä on elämääsi. 
Aloita niistä asioista, joiden koet tuottavan sinulle eniten pahaa oloa. 
Merkitse tärkeysjärjestys kirjoittamalla kivuliaan tai ongelmallisen asian eteen 
järjestysnumero sen mukaan, miten suuri vaikutus asialla on elämääsi (esim. 1. 2. 
jne.). 
 
Oma ongelmaluetteloni  
 
Osa 1: Minulle kivuliaita:                 Osa 2: Kuinka kauan                Osa 3.  

ja vaikeita asioita                                      vaivannut                              Tärkeysjärjestys 

1_______________________________      ________________________     _____________ 

2_______________________________      ________________________     _____________ 

3 _______________________________      ________________________     _____________ 

4 _______________________________      ________________________     _____________ 

5 _______________________________      ________________________     _____________ 

6 _______________________________      ________________________     _____________ 

7 _______________________________      ________________________     _____________ 

8 _______________________________      ________________________     ___________ 
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