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HOT – mitä se on? 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia eli HOT (englanniksi Acceptance and Commitment 
Therapy - ACT) on psykoterapiamenetelmä, jota kutsutaan kognitiivisen 
käyttäytymisterapian kolmanneksi aalloksi. HOT:n perusajatukset saattavat aluksi tuntua 
hämmentäviltä ja omituisiltakin, sillä ne poikkeavat melko paljon joistain yleisesti 
vallitsevista käsityksistä. Voit pohtia, miltä seuraavat väittämät kuulostavat sinusta: 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

• Psyykkinen paha olo on normaalia, se kuuluu elämään ja jokainen kokee sitä. 
• Psyykkisestä pahasta olosta ja niitä ilmentävistä tuntemuksista kuten 

ahdistuksesta ja hankalista ajatuksista voi olla vaikea päästä eroon, vaikka 
kuinka yrittäisi. Niitä voi kuitenkin estää lisääntymästä, ja käsittelemällä 
tunteita ja ajatuksia hyvillä menetelmillä voivat ne hävitäkin. 

• Psyykkinen paha olo (esim. ahdistus ja vaihteleva mieliala) ja kärsimys ovat 
kaksi eri asiaa. 

• Sinä ja kärsimyksesi ette ole sama asia. 
• Kärsimystä voi vähentää muuttamalla näkökulmaa omiin oireisiin. 
• Voit elää arvojesi mukaista elämää tästä hetkestä alkaen, mutta se edellyttää, 

että vapaudut mielesi vallasta ja alat elää. 

 
Sinusta saattaa olla vaikea hyväksyä sitä, että inhimillistä kärsimystä on kaikkialla 
eikä sitä koskaan voi täysin poistaa. Kärsimystä ei kuitenkaan tarvitse pyrkiä 
poistamaan elämästä kokonaan, vaan sen vaikutusta voi vähentää elämällä omien 
arvojen mukaista elämää ja saavuttamalla siten lisää elinvoimaa ja hyvinvointia. Sen 
sijaan, että pyrittäisiin taistelemaan kärsimystä tai epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia 
vastaan, HOT kehottaa hyväksymään kaikki tunteet ja ajatukset inhimillisenä osana 
itseä, vaikka ne aiheuttaisivatkin pahaa oloa. HOT on siis menetelmä, joka auttaa 
sinua siirtymään epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten välttelemisestä niiden 
hyväksymiseen, oman mielesi tuottamiin tarinoihin samaistumisesta niiden 
tiedostamiseen ja tarkkailemiseen sekä epätoivoiselta ja merkityksettömältä 
tuntuvasta elämästä omien arvojesi ohjaamaan, mielekkääseen elämään.  
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HOT  
 

 
HOT pyrkii lisäämään sinun psykologista joustavuuttasi: kykyäsi vastaanottaa 
tunteet ja ajatukset sellaisina kuin ne ovat sekä tehdä tekoja, jotka ovat arvojesi 

mukaisia ja joista on sinulle pitkällä aikavälillä myönteisiä ja hyvinvointiasi lisääviä 
vaikutuksia. Vaatii paljon rohkeutta harjoitella uusia keinoja ja tapoja helpottaa 

omaa oloa syömishäiriölle ominaisten tapojen sijaan, mutta tulet huomaamaan, että 
se kannattaa! 
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Miksi ihmiset sitten kärsivät? HOT:n mukaan 
kärsimyksen taustalla ovat ihmisten kielelliset 
taidot sekä kyky muodostaa omassa mielessä 
suhteita asioiden välille ilman omaa suoraa 

kokemusta. Kielen avulla ihmiset vertailevat ja 
arvioivat asioita, luovat toiminnalleen sääntöjä 

ja rakentavat mielessään tarinoita sekä 
selityksiä, joihin alkavat lopulta itsekin uskoa. 
Ihmiset myös olettavat, että kielteiset tunteet ja 
ajatukset johtavat psyykkiseen pahoinvointiin 

ja että niistä on päästävä eroon voidakseen 
toimia ja elää mielekkäällä tavalla. Yleinen 

käsitys on, että kaikista ahdistavista ja 
negatiivisista ajatuksista sekä tunteista pitää 
päästä eroon voidakseen hyvin ja ollakseen 

onnellinen.  
 

Ehkä sinäkin olet jo kokenut tämän ja ajatellut, 
että sinun täytyy olla eri näköinen tai eri 

kokoinen ja syötävä sekä liikuttava eri tavalla 
ollaksesi onnellinen? Entä jos nyt olisikin aika 
ainoastaan opetella suhtautumaan toisin sen 

sijaan, että pelkästään pyrkisit pääsemään 
eroon syömishäiriöstä?  
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Tämän vuoksi ihmiset pyrkivät välttelemään, kontrolloimaan tai vastustamaan 
kaikkia epämukavia ja ahdistavia sisäisiä tapahtumia, sillä he ovat oppineet, että se 
on oikea tapa reagoida negatiivisiin asioihin ja selvitä niistä. Valitettavasti se toimii 
vain ulkoisten, kontrolloitavissa olevien tapahtumien kohdalla. Mielen sisäiset 
tapahtumat sen sijaan vain voimistuvat, jos niitä yrittää vastustaa tai työntää pois. 
Kun opit ymmärtämään eron itsesi ja omien ajatustesi sekä tunteidesi välillä, sinulla 
ei enää ole tarvetta taistella niitä vastaan. Ymmärrät, ettei kannata taistella jonkin 
sellaisen asian kanssa, jota ei voi kontrolloida (ajatukset ja tunteet), vaan on parempi 
keskittyä niihin asioihin, joihin voit itse vaikuttaa (teot). Kun toimintatapaa 
muutetaan, myös ajatukset sekä tunteet saattavat vähitellen muuttua (yleensä 
muuttuvatkin), ja jokaisella meistä on valta valita omat toimintatapansa. 

 
Syömishäiriölle ominaisilla käyttäytymis- ja ajattelumalleilla yritetään usein 
ratkaista joitain muita elämän ongelmia, kuten huonoa itsetuntoa, 
riittämättömyyden tunnetta, yksinäisyyttä tai vältellä epämiellyttäviä ja pelottavia 
asioita, ajatuksia tai tunteita. Useampi tutkimus on osoittanut, että tiedostamalla 
omia poikkeavaan syömiskäyttäytymiseen johtavia ajattelu- ja toimintatapoja sekä 
syömisen tai syömättömyyden taustalla olevia tunteita sekä opettelemalla 
hyväksymään ne sellaisenaan niin syömishäiriöoireet, kuin omaan kehoon liittyvät 
huoliajatukset voivat helpottaa. Seuraavien viikkojen aikana pääset harjoittelemaan 
uusia toimintatapoja sekä keinoja käsitellä ajatuksiasi ja tunteitasi – sinä voit 
vaikuttaa hyvinvointiisi! 

 
 
 
 
 

 

Lyhykäisyydessään on siis kyse siitä, että 

Hyväksyt myös epämiellyttävät tunteesi ja ajatuksesi, 

Omistaudut arvojesi mukaiseen elämään ja 

Toimit arvojesi mukaisesti. 
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Esimerkkitarina 1: 

Liisan tarina 

Liisan siihen asti melko tavallinen nuoren tytön elämä muuttui täysin, kun hän 
sairastui 16-vuotiaana syömishäiriöön. Iän myötä Liisa oli muuttunut epävarmaksi 
itsestään ja murrosiässä hän alkoi kiinnittää entistä enemmän huomiota 
ulkonäköönsä. Liisa alkoi mitata omaa arvoaan painonsa perusteella ja hän pyrki 
toteuttamaan kaikkia lehdistä lukemiaan terveellisen elämän ohjeita. Liikunta sekä 
syömisen kontrolloiminen muuttuivat vähitellen pakkomielteiksi ja alkoivat 
kaventaa Liisan elämää. Liisa sai kuitenkin laihtumisesta hyvää palautetta 
ulkopuolisilta, mikä sai hänen itsetuntonsa kohoamaan ja kannusti häntä jatkamaan 
syömishäiriön sanelemaa elämää. 

Syömishäiriöstä tuli Liisan tapa ratkaista elämässä eteen tulevia vaikeuksia sekä 
reagoida niihin vaikeisiin tunteisiin, joita hän ei muuten osannut käsitellä. Aluksi se 
tuntuikin toimivalta keinolta, sillä syömisen kontrolloiminen antoi Liisalle tunteen, 
että hän hallitsee elämäänsä, ja se lievitti hänen ahdistustaan. Pidemmällä aikavälillä 
tilanne ei kuitenkaan helpottunut, vaan Liisa muuttui entistä ahdistuneemmaksi ja 
hänen elämästään katosivat ilo, vapaus ja joustavuus. Liisa ymmärsi ajautuneensa 
syömishäiriöön ja halusi päästä siitä irti, mutta ei tiennyt, miten se olisi mahdollista. 
Syömiseen ja liikuntaan liittyvät säännöt tuntuivat vallanneen koko hänen elämänsä 
ja pitävän häntä lujasti otteessaan. Liisa yritti kaikin keinoin selvitä tilanteestaan ja 
vältellä pahaa oloaan, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Sitten Liisa hakeutui 
terapiaan, missä hän opetteli käsittelemään tilannettaan uudella tavalla hyväksymis- 
ja omistautumisterapian (HOT) keinoin. 

Aluksi Liisan oli vaikea ymmärtää, miten hän voisi hyväksyä muutokset 
tottumuksissaan ja niihin liittyvät tunteet sekä elää siitä huolimatta tyydyttävää 
elämää. Oppiessaan enemmän HOT:n menetelmistä hän alkoi kuitenkin löytää 
uudenlaisia tapoja käsitellä epämiellyttäviä ajatuksiaan ja tunteitaan. Liisa alkoi 
ymmärtää, että hyväksyminen ei tarkoita syömishäiriölle alistumista tai 
syömishäiriöisten ajatusten kuuntelemista ja niiden mukaisesti toimimista. Sen 
sijaan hän oppi suhtautumaan avoimemmin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa ilman niihin 
reagoimista ja ymmärsi, että ne ovat ohimeneviä ilmiöitä, jotka eivät voi 
vahingoittaa häntä eivätkä ne määritä sitä, kuka Liisa oikeasti sisimmässään on. 
Liisa huomasi myös, ettei hän voi täysin kontrolloida ajatuksiaan ja tunteitaan. Sen 
sijaan hän voi vaikuttaa omiin tekoihinsa ja suunnata elämäänsä niiden avulla 
toisille urille. Terapiassa Liisa kartoitti omia arvojaan miettimällä, millaista elämää 
hän todella haluaisi elää, ja opetteli pienin askelin kulkemaan noita löytämiään 
tavoitteita kohti. Liisa huomasi, että hän pystyy tekemään arvojensa mukaisia tekoja 
syömishäiriön saneleman ajattelumallin sijaan, ja hän saa niistä elämäänsä iloa ja 
mielihyvää, vaikka hän samalla joutuisikin kohtaamaan pelottavilta ja vaikeilta 
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tuntuvia tilanteita sekä niiden aiheuttamia epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita. Mitä 
enemmän myönteisiä kokemuksia Liisalle kertyi, sitä enemmän syömishäiriöiset 
ajatukset menettivät merkitystään hänen elämässään. Aikaisempien kokemuksien 
aiheuttamat pelot, ahdistus ja muut epämiellyttävät tunteet sekä ajatukset eivät toki 
hävinneet Liisan elämästä kuin taikaiskusta ja hän törmäsi kaikenlaisiin esteisiin 
pyrkiessään kulkemaan arvojensa osoittamaan suuntaan. Välillä Liisa olisi halunnut 
palata vanhoihin syömishäiriön sanelemiin tapoihin ja välillä oli vaikeaa toimia 
kaikenlaisista pelottavista ja ahdistavista ajatuksista huolimatta. Nyt Liisalla oli 
kuitenkin keinoja käsitellä noita mielen sisällä olevia esteitä ja hän hyväksyi 
ajoittaisen psyykkisen pahan olon osana elämää eikä hän enää ollut omien 
tunteidensa ja ajatustensa uhri. Liisa ymmärsi, että hän riittää omana itsenään sekä 
on hyvä juuri sellaisena kuin on. Liisa oli vapautunut syömishäiriöisten ajatustensa 
vallasta, ja hän pystyy nyt elämään mielekästä elämää vaikeista hetkistä huolimatta. 

 
Esimerkkitarina 2: 
 
Marin tarina 
 
Mari on 42-vuotias yhden lapsen äiti ja on kamppaillut syömishäiriöajatusten kanssa 
jo pitkään. Ensimmäisiä ajatuksia oikeanlaisesta ruuasta ja oman kehon liian isosta 
koosta Marille tuli opiskeluaikoina, hänen ollessa 23-vuotias. Mari oli aina kovin 
tunnollinen opiskelija ja aktiivinen liikkuja, mutta viimeisenä opiskeluvuotena 
lopputyön tekeminen alkoi tuntua vaikealta ja hallitsemattomalta asialta. Mari alkoi 
tuntea itsensä paitsi huonoksi opiskelijaksi, myös entistä isokokoisemmaksi ja 
ahdistuneeksi. Hän alkoi tarkkailemaan omia syömisiään ja pelkäämään lihomista. 
Mari ahdistui paitsi tutkielman tekemisestä ja opintojen jälkeisen työelämän 
alkamisesta, myös oman kehonsa koosta: se oli hänestä aivan liian iso ja ruma. Mari 
päättikin kokeilla useita erilaisia internetistä löytyneitä painonpudotus- ja 
dieettiohjelmia, kokeili juoda vihermehuja ja syödä salaatteja sekä mahdollisimman 
terveellistä ruokaa, mutta jatkuva huoli ja murhe siitä, mitä oikein voi syödä ja mikä 
on tarpeeksi, oli koko ajan läsnä. Mari sai lopulta tutkintonsa valmiiksi ja pääsi 
työelämään, mutta huomasi uupumuksen oireita heti ensimmäisten työvuosien 
jälkeen ja joutui jäämään sairaslomalle. Ajatukset syömisen ja liikkumisen oikeasta 
määrästä ja oman ulkomuodon epämiellyttävyydestä palasivat jälleen 
kummittelemaan entistä voimakkaampina ja Marista tuntuikin, ettei hänestä ollut 
mihinkään. Asiat helpottivat hieman Marin tutustuessa nykyiseen kumppaniinsa ja 
heidän hankkiessaan yhteisen lapsen, mutta Mari huomaa edelleen yhteisten 
ruokailutilanteiden olevan hänelle haastavia ja monesti hän herkutteli salaa 
perheeltään.  
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Mari haki ongelmiinsa apua hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT) ja 
opetteli uusia tapoja suhtautua omaan kehoonsa, ruokaan sekä liikuntaan. Hän 
ymmärsi, kuinka opiskeluaikoina alkanut ahdistus oli muuttunut syömishäiriöksi ja 
kuinka herkkujen ahmiminen tai syömisen rajoittaminen olivat olleet vaikeiden 
tunteiden ja ajatusten välttely- tai säätelykeinoja. Mari hyötyi paljon omien arvojensa 
selkeyttämisestä, sillä niiden avulla hän ymmärsi, että hän haluaa opettaa lapselleen 
terveellisiä elämäntapoja ja nauttia yhteisistä hetkistä, myös ruokailun merkeissä. 
Mari muisti myös, kuinka paljon hän oli aiemmin nauttinut rennosta ulkoilusta sekä 
uimisesta ja hankki läheiseen uimahalliin kausikortin. Mari oppi myös hyväksymään 
menneisyytensä sekä vaikeat tunteet ja ajatukset päänsä sisällä, millä oli suuri 
merkitys myös itsemyötätunnon kehittämiselle. HOT opetti Marille, kuinka hän ei 
ole yhtä kuin hänen mielensä tuottamat selitykset, vaan kuinka hän voi itse valita ja 
mennä haluamaansa suuntaan elämässään. Mari oivalsi muun muassa, kuinka hän 
ei syömishäiriön sanelemien ajatusten vuoksi ollut pitkään aikaan ehdottanut 
näkemisiä ystäviensä kanssa, mutta nyt hän uskalsi viimein tehdä niin. Välillä 
Marille tuli ajatuksia herkkujen piilottamisesta sekä huono omatunto niiden 
syömisestä, mutta muistellessaan oppimiaan taitoja, kuten epämiellyttävien 
tunteiden hyväksyntää, tietoisen läsnäolon taitoja sekä omia arvojaan, hänen olonsa 
helpotti ja hän pystyi nauttimaan entistä enemmän yhdessäolosta lapsensa kanssa. 
Mari pystyi nyt viimein elämään omannäköistä elämää ja nauttimaan siitä. 

 
 
 
 

Lisämateriaalia: 

 
Kuuntele halutessasi syömishäiriöihin erikoistuneen psykologin Pia Charpentierin ja 
ravitsemusasiantuntijan Sanna Talvian podcast siitä, mitä he ajattelevat 
joustavuudesta syömishäiriöiden ehkäisijänä. Voiko terveeseen ruokasuhteeseen 
kuulua myös ryppyjä? 

https://play.acast.com/s/69caa2cf-64bb-5b70-a681-
c8a85fef7fb7/5e849e125fa196ec6bc24a89 

Kuuntele halutessasi psykologi Nina Lyytisen ja syömisen psykologiaan 
erikoistuneen psykologin Katarina Meskasen podcast aiheesta tunnesyöminen.  

https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/tunnesyominen 

 
 
 
 

https://play.acast.com/s/69caa2cf-64bb-5b70-a681-c8a85fef7fb7/5e849e125fa196ec6bc24a89
https://play.acast.com/s/69caa2cf-64bb-5b70-a681-c8a85fef7fb7/5e849e125fa196ec6bc24a89
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/tunnesyominen
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Viikkotehtävä 2 
 
Oman käyttäytymiseni lähempi tarkastelu 
 
Osa 1 
Seuraavaksi on aika selvittää, mitä tarkoitusta syömishäiriö palvelee sinun 
elämässäsi ja mitkä tekijät siihen liittyvät. Minkä takia jokin tietty ruokailu- tai 
syömistilanne tuntuu niin vaikealta? Miksi tuntuu, ettei voi syödä lautasta tyhjäksi, 
vaikka haluaisi? Minkä vuoksi oman kehon hyväksyminen on niin vaikeaa?  
 
Luultavasti olet tietoinen syömishäiriön haitallisista vaikutuksista elämässäsi mutta 
siitä luopuminen on kuitenkin vaikeaa. Vaikka haluaisit luopua syömishäiriöstä, 
saattaa elämä ilman sitä tuntua ahdistavalta. Tämän tehtävän tarkoitus on 
selkeyttää, mitkä seikat ovat juuri sinulle elämässä vaikeita tai kivuliaita kohdata. 
 
Pohdi seuraavaksi, mitkä ovat ne syyt, jotka saavat sinut käyttäytymään 
syömishäiriölle tyypillisillä tavoilla ja pitämään kiinni vanhoista 
käyttäytymistottumuksistasi. Tässä on yksi esimerkkimalli (kuvio) , jolla voi yrittää 
kuvata omia käyttäytymisen tapoja. Tarkoitus on selvittää, mitkä asiat ovat 
yhteydessä omaan toimintaan. Voit käyttää tätä esimerkkiä apuna pohtiessasi alla 
olevia kysymyksiä. 
 

 
 

SYÖMISHÄIRIÖ

Riittämättömyden 
tunne

Muiden 
huomautukset 

kehostani
Ahdistus
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Osa 2. 
Muistele viime viikolla tekemääsi ongelmaluetteloa ja valitse joko siitä (tai valitse 
jokin tällä hetkellä) mielen päällä oleva asia, jonka koet vaikeaksi ja jota haluaisit 
tarkastella lähemmin. Mieti sitten äsken valitsemaasi asiaan liittyviä ajatuksia, 
tunteita, kehon tuntemuksia ja tilanteita, joissa ongelma ilmenee. 
 

1)  Kirjaa tähän, mitä hankalaa asiaa (ongelmaa) elämästäsi haluat tarkastella nyt 
lähemmin? 

 
 

2) Esiintyykö valitsemasi ongelma tiettyjen ihmisten seurassa tai jossain tietyssä 
tilanteessa? 

 
 

3) Millaisia ajatuksia ja tunteita ongelma sinussa aiheuttaa? 
 
 
 

4) Liittyykö ongelmaan mahdollisesti jotain muistoja? 
 
 
 

5) Liittyykö ongelmaan jotain kehon tuntemuksia? 
 
 
 

6) Tarkastele nyt edelle kirjaamiasi asioita. Pohdi, onko sinun mahdollista tällä 
hetkellä vaikuttaa tähän ongelmaan elämässäsi? Miten voisit vaikuttaa siihen? 
Kirjoita ajatuksesi tähän. 
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