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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten syömishäiri-
öiden ennaltaehkäisystä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
koota yhteen tutkittua tietoa ja suosituksiin perustuvia käytänteitä syömishäiriöiden ennalta-
ehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen liittyen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Van-
taan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimies. Toiveena on, että opinnäytetyö olisi tervey-
denhoitajien ja aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä.  

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 
Tietoperusta muodostui syömishäiriöistä, lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaali-
sesta kehityksestä ja syömishäiriöiden ennaltaehkäisystä koulu- ja opiskeluterveydenhuollos-
sa. Aineistoa haettiin eri tietokannoista, se valittiin asetettujen kriteerien perusteella ja ana-
lysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että terveydenhoitaja on terveystarkastuksissa avain-
asemassa syömishäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa. Syömishäiriöseulon-
nan merkitys nousi vahvasti esille syömishäiriöriskin tunnistamisen menetelmänä ja SCOFF –
syömishäiriöseulan käytöstä kouluterveydenhuollossa on saatu vahvaa näyttöä. SCOFF -
lyhenteen muodostavat sanat sick, control, one stone, fat, food. Ennaltaehkäisyyn kehitetyis-
tä ohjelmista tarvittaisiin vielä lisää tietoa kotimaisin tutkimuksin. Keskeisiksi teemoiksi 
muodostuivat ennaltaehkäisyn menetelmät terveydenhoitajan vastaanotolla, sosiaaliset kei-
not ennaltaehkäisyn menetelminä, terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen, ennaltaeh-
käisyyn kehitetyt ohjelmat, syömishäiriöseulonta ennaltaehkäisyn menetelmänä sekä varhai-
nen tunnistaminen ja puuttuminen. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhtenä hyvänä menetelmänä syömishäiriöiden ennalta-
ehkäisylle kouluterveydenhuollossa olisi systemaattinen SCOFF –syömishäiriöseulonta kaikille 
yläkouluikäisille nuorille terveystarkastusten yhteydessä. Seulan käyttö on perusteltua myös 
opiskeluterveydenhuollossa. Jatkotutkimusaiheena esitettiin, että kouluterveydenhuollossa 
työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia SCOFF –syömishäiriöseulan käytöstä voitaisiin 
selvittää.  

Asiasanat: syömishäiriöt, kouluterveydenhuolto, varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to describe good practices in preventing eating 
disorders in school and student health care. The aim of this thesis was to bring together the 
knowledge and good practices concerning the prevention and early detection of eating disor-
ders. The thesis was conducted to be used by the school and student health care services in 
the city of Vantaa. The aim was that the information obtained from the thesis work could be 
easily used by public health nurses and others who are interested about the subject. 

This Bachelor’s thesis is a qualitative study that was executed as a narrative literature re-
view. The theoretical framework discussed eating disorders, physical, mental and social de-
velopment of children and adolescents as well as prevention of eating disorders in school and 
student health care. The data was collected from different databases and it was selected 
based on the criteria set and analysed through inductive content analysis.  

The result show that a public health nurse plays a key role in early identification and inter-
vention of eating disorders. The importance of eating disorder screening can be clearly seen 
in the results as a method of identifying eating disorders and there was strong evidence for 
the use of SCOFF (sick, control, one stone, fat, food) screening in school health care. Further 
studies on the programmes developed for prevention would be needed nationally. Key themes 
included prevention methods at the nurse’s reception, social means as prevention methods, 
public health nurse’s professional skills, prevention programmes, eating disorder screening, 
early identification and interference.  

As a conclusion, it can be said that one good method for preventing eating disorders in school 
health care would be systematic SCOFF screening for all high school teenagers in connection 
with health examinations. The use of this screen is also justified in student health care. Furt-
her studies could discuss school nurses’ experience of the use of SCOFF screening. 
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1 Johdanto 

Syömishäiriöt ovat mielenterveydenhäiriöitä, joihin sairastutaan useimmiten 12-24 vuoden 

iässä. Ne ovat yleisimpiä etenkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla. (Käypä hoito- suositus: Syömis-

häiriöt 2014.) Varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen on tärkeää syömishäiriöihin 

liittyvän kuolemanvaaran vuoksi. Kuolemanvaara on suurempi kuin muissa psyykkisissä saira-

uksissa. Lisäksi sairaus voi vaikuttaa nuoren ihmisen sosiaaliseen ja psykologiseen kehitykseen 

hidastavalla tavalla, sekä aiheuttaa fyysisiä haittoja nuoren normaalissa kasvussa ja kehityk-

sessä. (Dadi & Raevuori 2013, 61.)  

Syömishäiriöiden etiologiaa ja hoitomenetelmiä on tutkittu ja sairauden hoitoon on kehitetty 

tehokkaita menetelmiä ja malleja (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014). Syömishäiriöi-

den tehokkaista ja toimivista ennaltaehkäisyn menetelmistä ei ole kotimaisista tutkimuksista 

riittävästi tutkimusnäyttöä, tai tulokset ovat ristiriitaisia (Dadi & Raevuori 2013, 69). Kansain-

välisiä tutkimuksia on tehty ja osa niistä on todettu tehokkaiksi ehkäisemään syömishäiriöiden 

esiintyvyyttä etenkin riskiryhmissä (THL 2012, 49). 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten syömishäiriöiden 

ennaltaehkäisystä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on koota 

yhteen tutkittua tietoa ja suosituksiin perustuvia käytänteitä liittyen syömishäiriöiden ennal-

taehkäisyyn ja mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen. Tätä tietoa toivotaan voitavan 

hyödyntää terveydenhoitajien työssä. Tavoitteena oli myös vahvistaa koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa sekä ennaltaehkäis-

tä syömishäiriöitä, niiden oireita ja riskitekijöitä. 

Kouluikäinen lapsi on iältään 7-16-vuotias. Lukion tai ammatillisten opintojen keskimääräinen 

aloitusikä on 16-18 vuotta ja korkeakouluopinnot aloitetaan keskimäärin 21-vuotiaana. Lukio-

laiset, ammattikoululaiset ja korkeakouluopiskelijat ovat opiskeluterveydenhuollon piirissä. 

Aineistossa on ensisijaisesti lasten ja nuorten syömishäiriöiden ennaltaehkäisyä koskevia jul-

kaisuja, mutta mukana on lisäksi aineistoa jossa kohderyhmän ikää ei ole mainittu tai se kos-

kee varhaisaikuisuutta. Nämä ovat kuitenkin sovellettavissa koulu –ja opiskeluterveydenhuol-

lon ympäristöön. Opinnäytetyö toteutettiin Vantaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyt-

töön. Aihetta rajatessa kysyttiin yhteistyökumppanin tarpeita ja toiveita. Niiden pohjalta 

kirjallisuuskatsauksen aihetta rajattiin ja lopulta tarkoitus sekä tavoitteet muodostuivat. 
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2 Syömishäiriöt 

Syömishäiriöt ovat oireyhtymiä, joissa ruoalla ei ole enää ravitsemismerkitystä ja näin sairas-

tunut säätelee ruoalla kehon kokoa ja muotoa. Sairastuneen ajatusmaailman täyttää ajatuk-

set ruoasta, siitä kieltäytymisestä ja sen valmistamisesta. Lapsen ja nuoren kohdalla syömis-

häiriö toimii mielen suojana sekä ongelmanratkaisuna. Syömishäiriötyyppejä on useita, niillä 

on erilaisia keskeisiä piirteitä ja omat diagnostiset kriteerinsä. (Marttunen & Kaltiala-Heino 

2017.)  

Tunnetuimpia syömishäiriöitä ovat anoreksia ja bulimia. Tutkimusten mukaan mahdollisimman 

varhainen syömishäiriön tunnistaminen, puuttuminen ja hoitoon ohjaus voi parantaa ennustet-

ta sekä lyhentää sairastamisaikaa. Yleisin syömishäiriön muoto on epätyypillinen syömishäiriö. 

Epätyypillinen syömishäiriö tarkoittaa, ettei tyypillisten syömishäiriöiden diagnostiset kritee-

rit täyty. Ahmintahäiriö eli Binge Eating Disorder on tavallisin epätyypillisistä syömishäiriöistä. 

(Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.)  

Suomalaiset väestötutkimukset näyttävät, että nuoreen aikuisikään mennessä tautiluokituksen 

kriteerit täyttävän bulimian on sairastanut joka 1000. mies ja joka 50. nainen. Anoreksian 

kohdalla naisten osuus on sama kuin bulimiassa, mutta laihuushäiriön nuoreen aikuisikään 

mennessä on sairastanut jopa joka 400. mies. Laihuushäiriön nähdään puhkeavan useimmiten 

13-14- tai 17-18 vuoden iässä. Bulimian kohdalla sairastumisen ajankohta on usein hieman 

myöhempi, yleisimmin 17 vuodesta nuoreen aikuisikään mennessä. Toisaalta syömishäiriöihin 

voi sairastua missä iässä tahansa. (Dadi & Raevuori 2013, 63.) Dadin ja Raevuoren (2013, 63) 

mukaan on todennäköistä, että niin anoreksiaa kuin bulimiaakin esiintyy todellisuudessa 

isompi määrä kuin tutkimukset kertovat, koska osa syömishäiriötä sairastavista eivät kerro 

tätä tutkijoille. 

Häiriintyneen ja normaalin syömisen erotteleminen toisistaan ei kaikissa tapauksissa ole help-

poa. Valtaosa ihmisistä on kokeillut laihduttamista, arviolta 10-20% näistä on kokeillut jopa 

hieman arveluttavia keinoja, kuten paastoamista tai tahallista oksentamista laihdutuksen 

onnistumiseksi. Joskus ähkyksi itsensä syöminen ei vielä ole syömishäiriö. Syömishäiriöille 

tyypillisistä oireista muodostuu häiriö sitten kun oireet alkavat toistumaan niin usein, että se 

alkaa häiritä fyysistä terveyttä tai toimintakykyä. Syömiseen liittyvä ongelma eli joko syömät-

tömyys tai syöminen sotkee tavallista elämää, ihmissuhteita, työntekoa tai opiskelua. (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljanen 2008, 11.) 
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2.1 Anoreksia 

Anoreksia on moniulotteinen syömishäiriö, jota esiintyy eniten nuorilla naisilla ja tytöillä. 

Sairaus on kuitenkin sukupuolesta riippumaton. (Huttunen & Jalanko 2017.) Tämä syömishäi-

riö voidaan jakaa paastoavaan eli restriktiiviseen anoreksiaan, jolloin sairastunut pidättäytyy 

ruoasta ja bulimiseen anoreksiaan, jolloin sairastunut ahmii ruokaa ja käyttää erilaisia tyh-

jennyskeinoja. Nämä keinot saattavat olla oksentamista tahallaan, suolihuuhtelujen tekemis-

tä, nesteenpoisto- tai ulostuslääkkeiden käyttöä. (Keski-Rahkonen ym. 2008.) 

Sairaus alkaa usein laihdutusyrityksestä, joka johtaa syömättömyyskierteeseen. Ruumiinkuvan 

häiriöstä seuraa rasvakudoksen kertymisen pelkääminen. Laihuushäiriöön sairastunut salailee 

pakonomaista laihduttamistaan ja lopulta on sairaalloisen laiha. Pakonomainen liikunta, ulos-

tuslääkkeiden ja virtsan eritystä lisäävien lääkkeiden käyttö ovat yleisiä tapoja hillitä painon-

nousua. Osalla anoreksiaa sairastavista esiintyy itse aiheutettua oksentamista, joka johtuu 

ahmimiskohtauksista. (Huttunen ym. 2017.) Laihuushäiriöön sairastunut ei useimmiten ole 

menettänyt ruokahaluaan. Hän saattaa jopa ajatella paljon ruokaa, olla kiinnostunut ruoasta 

ja kaikkeen siihen liittyvästä. Tästä huolimatta syömisen säännöstely, ruoan kätkeminen sekä 

ruoasta tulleesta energiasta eroon pääseminen ovat syömishäiriöiselle omasta mielestään 

tarpeellista. (Keski-Rahkonen ym. 2008, 12.) 

 

A 
 
Potilaan paino on vähintään 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon tai BMI on 
korkeintaan 17,5 kg/m2. Esimurrosikäisten potilaiden paino saattaa kasvun aikana 
jäädä pituuden mukaisesta keskipainosta ilman, että paino varsinaisesti laskee. 
Vanhemmilla potilailla tulee tapahtua painon laskua. 

B 
 
Painon lasku on aiheutettu itse välttämällä ”lihottavia” ruokia. Lisäksi saattaa 
esiintyä liiallista liikuntaa, itse aiheutettua oksentelua sekä ulostuslääkkeiden, 
nestettä poistavien tai ruokahalua hillitsevien lääkkeiden käyttöä. 

C Potilas on mielestään liian lihava ja pelkää lihomista. Kyseessä on ruumiinkuvan 
vääristymä. Potilas asettaa itselleen alhaisen painotavoitteen. 

D Todetaan laaja-alainen hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin endokriini-
nen häiriö, joka ilmenee naisilla kuukautisten puuttumisena ja miehillä seksuaali-
sen mielenkiinnon ja potenssin heikkenemisenä. Jos häiriö alkaa ennen murrosikää, 
kasvu ja murrosiän fyysiset muutokset viivästyvät tai pysähtyvät. Potilaan toipues-
sa murrosiän kehitys jatkuu usein normaalisti, mutta tavallista myöhempään. Li-
säksi kasvuhormonin ja kortisolin pitoisuudet saattavat olla suurentuneet, kilpi-
rauhashormonin aineenvaihdunta elimistössä saattaa olla muuttunut ja insuliinieri-
tys voi olla poikkeavaa. 

E Ahmimishäiriön kriteerit A ja B eivät täyty. 

Taulukko 1: Laihuushäiriön diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti. (Käypä 

hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 
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2.2 Bulimia 

Bulimiaan eli ahmimishäiriöön kuuluvat ylensyöntijaksot, jotka toistuvat vähintään kaksi ker-

taa viikossa. Lihomisen pelko, ajatusten fiksoituminen syömisen ympärille sekä erilaiset syö-

misen kompensoimista tavoittelevat toiminnot ovat tyypillisiä ahmimishäiriön piirteitä. Näitä 

toimintoja ovat esimerkiksi oksentaminen, paastoaminen ja erilaisten ulostus-, nesteenpoisto- 

ja kilpirauhaslääkkeiden väärinkäyttö. (Raevuori & Ebeling 2016, 326.)  

Ahminta ja ahmimista kompensoivat toiminnot kuten oksentaminen aiheuttavat usein häpeän 

ja hämmennyksen tunteita lapsessa ja nuoressa, joka saattaa vaikeuttaa oireista puhumista. 

Tämän vuoksi sensitiivisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen oireista kysyttäessä on 

erityisen tärkeää. Läheisten havainnot oireilusta tulee huomioida. Läheiset ovat saattaneet 

havaita esimerkiksi suurien ruokamäärien häviämistä sekä merkkejä oksentelusta. (Raevuori & 

Ebeling 2016, 327.)  

Ahmimishäiriön taustalla on usein häiriöön liittyvä taipumus lihomiseen sekä voimakas lihomi-

sen pelko. Aikaisempi ylipaino ja murrosiän tuoma kehon muutosten aiheuttama hämmennys, 

minäkuvan vääristyminen sekä itsensä näkeminen liioitellun lihavana liittyy tavallisesti ahmi-

mishäiriöön. Liikkuminen voi olla ylikorostettua ja sen tavoitteena on usein syömisen kompen-

soiminen energian kulutuksella. Häiriöön voi liittyä myös uupumiskausia, jotka usein seuraa-

vat hyperaktiivisia jaksoja. Tavallisesti nämä uupumis- ja hyperaktiiviset jaksot vuorottelevat 

keskenään. (Raevuori & Ebeling 2016, 327.) 

Bulimiaa sairastavan paino voi olla mitä tahansa eikä näin ollen mikään paino poissulje buli-

mian mahdollisuutta. Usein bulimiaa sairastavan ajatellaan kuitenkin olevan normaalipainoi-

nen. Vastaanotolla voidaan havaita parotisrauhasten eli korvasylkirauhasten sekä muiden syl-

kirauhasten turvotusta, joka on seurausta runsaasta oksentelusta. Ahminta ja oksentelu vau-

rioittavat myös hampaita ja ikeniä. Bulimia voi aiheuttaa erilaisia kuukautishäiriöitä, tyypilli-

sesti epäsäännöllisiä ja harvoja kuukautisia. Bulimiaan liittyy suurentunut riski osteoporoosiin 

eli luukatoon ja osteopeniaan eli pienentyneeseen luuntiheyteen. (Raevuori & Ebeling 2016, 

328.) 

Ruokatorveen liittyviä ongelmia, kuten alemman sulkijan löystyminen ja jatkuvat refluk-

sioireet ovat seurausta pitkään jatkuneesta oksentelusta. Refluksioireilun seurauksena voi 

esiintyä myös ruokatorven limakalvon tulehdusta eli esofagiittia, joka kroonistuessaan voi 

altistaa solumuutoksille ja ruokatorven syövälle. Ahmimishäiriöpotilailla on tavattu mahan ja 

ruokatorven repeämiä. Tyypillisiä laboratoriokokeiden löydöksiä ovat metabolinen alkaloosi 

tai asidoosi, jotka ovat seurausta oksentelusta ja laksatiivien väärinkäytöstä. Hyponatremia, 

hypokalemia, hypokloremia ja seerumin lievästi koholla oleva amylaasi ovat myös mahdollisia 

löydöksiä. Hypokalemia ja muut elektrolyyttihäiriöt voivat aiheuttaa rytmihäiriöitä. (Raevuori 

& Ebeling 2016, 328.) 
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A Potilaalla on toistuvia ylensyömisjaksoja (vähintään kahdesti viikossa ainakin 3 kuu-

kauden ajan), jolloin hän nauttii suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa. 

B Ajattelua hallitsevat syöminen ja voimakas halu tai pakonomainen tarve syödä. 

C Potilas pyrkii estämään ruoan ”lihottavat” vaikutukset itse aiheutetun oksentelun, 

ajoittaisen syömättömyyden, ruokahalua hillitsevien lääkkeiden, ulostuslääkkeiden, 

kilpirauhaslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden väärinkäytön avulla. 

D Potilaalla on käsitys, että hän on liian lihava, ja hänellä on lihomisen pelko, mikä 

johtaa usein alipainoisuuteen. Psykopatologian muodostaa sairaalloinen lihavuuden 

pelko. 

Taulukko 2: Ahmimishäiriön diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti. (Käypä 

hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 

2.3 Epätyypilliset syömishäiriöt 

Epätyypillisillä laihuus- ja ahmimishäiriöillä tarkoitetaan syömishäiriöitä, jotka ovat hyvin 

samankaltaisia kuin anoreksia tai bulimia sillä erotuksella, että ICD-10 kriteerien mukaan 

niistä puuttuu yksi tai useampi keskeisistä oireista. Näille on ICD-10 luokituksessa omat diag-

noosinsa. Nuoren valikoiva ruokavalio tai pyrkimys terveelliseen ruokavalioon saattaa ilmetä 

syömishäiriön kaltaisina piirteinä, kuten ortoreksiassa. ICD-10 järjestelmässä on lisäksi diag-

noosit muillekin psyykkisiin häiriöihin liittyville syömishäiriöille. Nämä ovat anoreksian ja bu-

limian kaltaisia, mutta liittyvät johonkin muuhun psyykkiseen häiriöön. Erikseen on diagnoosi 

myös määrittämättömälle syömishäiriölle. (Raevuori & Ebeling 2016, 328.)  

Epätyypillisestä syömishäiriöstä kärsivä voi siis ahmia kuten bulimiaa sairastava henkilö, mut-

ta diagnostiset kriteerit bulimiaan eivät täyty, jos hän ei oksenna. Toisena esimerkkinä lai-

huushäiriön diagnoosia ei voi saada laihuushäiriöstä kärsivä nuori nainen, jos hänen kuukauti-

sensa eivät ole jääneet pois. Vaikka näitä häiriöitä kutsutaankin epätyypillisiksi syömishäiri-

öiksi, on se kuitenkin yleisin syömishäiriömuoto. Syömishäiriöt voivat muuttaa muotoaan ja 

näin ollen epätyypillinen syömishäiriö voi muuttua tyypilliseksi, kun diagnostiset kriteerit 

täyttyvät. Samoin tyypillinen syömishäiriö voi muuttua epätyypilliseksi, jos jokin oire jää pois. 

(Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 
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2.4 Lihavan ahmintahäiriö 

Ahmintahäiriön ja bulimian erona on se, että ahmintahäiriötä sairastava ei käytä ulostus- ja 

nesteenpoistolääkkeitä tai oksentele. Ahmintahäiriötä sairastava sairauden nimen mukaisesti 

ahmii useimmiten tiettyä ruokalajia, kuten makeisia lyhyessä ajassa määrältään enemmän 

kuin normaalisti. Lopulta ahmintahäiriötä sairastavalla on ahdistava ja täysi olo sekä mahdol-

lisesti vatsakipuja. Ahminnan jälkeen henkilöllä voi olla masentuneisuutta ja hän voi halvek-

sua itseään. Ahminnan vuoksi henkilön paino nousee, koska hän saa liikaa kaloreita. (Mustajo-

ki 2018.) 

Satunnainen ja harmiton ahminta ei tarkoita ahmintahäiriötä (Mustajoki 2018). Ahmintahäiriö-

tä ei ole ICD-10-tautiluokituksessa vaan sen diagnostiset kriteerit on kerrottu DSM-5-

tautiluokituksessa. Diagnostisiin kriteereihin tämän tautiluokituksen mukaan kuuluu se, että 

ahmintakohtauksia esiintyy ainakin kolmen kuukauden ajan ja vähintään kerran viikossa sekä 

kohtauksiin tulee liittyä voimakasta ahdistuneisuutta. Tämän lisäksi kriteereiden täyttymisek-

si kohtaukseen tulee liittyä vähintään kolme viidestä syömiseen liittyvästä piirteestä, jotka on 

kerrottu DSM-5-tautiluokituksessa. (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 

2.5 Komorbiditeetti syömishäiriöissä 

Komorbiditeetti eli monihäiriöisyys tarkoittaa kahden tai useamman erillisen sairauden sa-

manaikaista päällekkäistä esiintymistä. Syömishäiriöihin liittyy usein samanaikaisesti muita 

häiriöitä, tavallisimmin ahdistuneisuutta ja masennusta. Kouluikäisistä syömishäiriöpotilaista 

kolme neljästä kärsii samanaikaisesti muusta psykiatrisesta häiriöstä. Syömishäiriöihin liitty-

vät pakko-oireiset piirteet ja vaativan persoonallisuuden piirteet säilyvät tavallisesti myös 

syömishäiriöstä toipumisen jälkeen. Persoonallisuushäiriöt ja päihdehäiriöt liittyvät usein 

syömishäiriöihin. Itsemurhayritykset ja itsetuhoinen käyttäytyminen ovat tavallisempia syö-

mishäiriöpotilailla, kuin muulla väestöllä. (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 

Diabeetikoilla esiintyy kaksi kertaa enemmän syömishäiriöitä kuin henkilöillä, joilla ei ole 

diabetesta. Etenkin diabetesta sairastavien tyttöjen kohdalla riski syömishäiriöön sairastumi-

seen tulee huomioida jo ennen murrosikää. Ahmimis- ja ahmintahäiriöissä on kohonnut riski 

sairastua 2-tyypin diabetekseen. Diabeteksen huonoon hoitotasapainoon voi liittyä syömishäi-

riökäyttäytymistä. Diabeetikoilla, joilla on syömishäiriö, on kohonnut riski saada myös diabe-

teksen liitännäissairauksia. (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014.) 

Syömishäiriöiden kohdalla komorbiditeetti on huomattava, se voi mahdollisesti vaikuttaa hoi-

don tarpeeseen ja sairauden ennusteeseen. Joidenkin arvioiden mukaan syömishäiriöitä sai-

rastavista jopa 60 prosentilla on joku muukin psyykkinen häiriö. (Ruuska & Rantanen 2007.) 
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2.6 Syömishäiriöiden syyt 

Perinnölliset tekijät ja useat eri ympäristötekijät vaikuttavat syömishäiriöiden syntyyn. Näi-

den tekijöiden tarkka toisistaan erotteleminen on haastavaa. Tämä johtuu siitä, että ympäris-

tötekijät ovat olennaisia ajatellen geenien ilmentymistä ja vastaavasti perinnöllisten tekijöi-

den vaikutus yltää useisiin ympäristötekijöihin. Useaan kertaan tutkimuksissa on huomioitu 

se, miten sosiokulttuurinen ympäristö vaikuttaa syömishäiriöiden esiintyvyyteen. (Suokas & 

Rissanen 2017.) Syömishäiriöille on useita eri tekijöitä, jotka voivat olla laukaisevia tai altis-

tavia (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014). 

Nuoruusiässä alkaneet syömishäiriöt liittyvät hyvin usein psyykkisen ja fyysisen kehityksen 

ongelmiin. Syömishäiriöoireilun alkamiseen voi vaikuttaa lapsen tai nuoren läheisissä ihmis-

suhteissa esiintyneet ristiriitatilanteet. Selkeää näyttöä syömishäiriöiden ja perhesuhteiden 

välillä ei kuitenkaan ole todennettu. (Syömishäiriöliitto 2017.) Tietyt persoonallisuuden piir-

teet, kuten obsessiivis-kompulsiiviset piirteet, ahdistumisherkkyys, itsetunnon hauraus tai 

perfektionismi voivat altistaa ahmimis- tai laihuushäiriölle (Raevuori & Ebeling 2016, 329). 

Yleisiä piirteitä syömishäiriötä sairastaville ovat epäonnistumisen pelko sekä tietynlainen itse-

kriittisyys. Sairastunut on usein haavoittuvainen tunne-elämän kehitykseltään. (Syömishäi-

riöliitto 2017.) 

Jo ennen kouluikää lapset ja nuoret törmäävät erilaisiin rooliodotuksiin liittyen painoon, ke-

hon muotoon ja ulkonäköön. Syömishäiriöriskiin vaikuttaa osaltaan myös lihavuuteen liittyvä 

stigma. Syömishäiriöihin liittyvät rooliodotukset ja näiden myötä kasvaneet ulkonäköpaineet 

ovat suurempia tytöillä verratessa poikiin. Toisaalta viimeisten vuosikymmenten aikana ero 

tyttöjen ja poikien välillä on pienentynyt. (Raevuori & Ebeling 2016, 329.) Nykypäivänä länsi-

maisessa kulttuurissa ihannoidaan hoikkuutta ja urheilullisuutta. Tiedotusvälineet ja yhteis-

kunta luovat ympärillemme viestiä siitä, että laiha nainen on onnellinen, suosittu, viehättävä 

ja menestyvä. (Suokas & Rissanen 2017.)  

Tehdyt adoptiotutkimukset, molekyyligeneettiset tutkimukset ja kaksostutkimukset selittävät 

periytyvyyttä syömishäiriöalttiudelle. Adoptiotutkimus tukee tietoa siitä, että ensisijaisesti 

häiriintynyt syöminen on biologisen sukulaisuuden säätelemää. Jonkinlaista näyttöä tiettyjen 

syömiseen ja mielialaan vaikuttavien geenien yhteyksistä on saatu ehdokasgeenitutkimusten 

avulla. (Raevuori & Ebeling 2016, 330.) Syömishäiriöalttiudesta geneettiset tekijät voivat kak-

sostutkimusten perusteella selittää noin 50-80%. Näin ollen on siis näyttöä siitä, että alttius 

syömishäiriöille on periytyvää. (Suokas & Rissanen 2017.)  

Korkeampi syömishäiriön riski voi liittyä myös somaattisiin sairauksiin, kuten diabetekseen ja 

tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Kohonnut riski pätee sellaisiin sairauksiin, joissa sairau-

den vuoksi huomio kiinnittyy normaalia enemmän syömiseen tai sairaudella on vaikutuksia 

ruokahaluun ja painoon. Näiden sairauksien erityispiirteitä voidaan niin sanotusti väärinkäyt-
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tää syömisen kompensoimisessa, kuten vähentää insuliinia tietoisesti. Aikaisin alkaneen lai-

huushäiriön osasyynä voi joissain tapauksissa olla streptokokki –infektio. Tämä infektio voi 

laukaista autoimmuunivälitteisen sairausprosessin. (Raevuori & Ebeling 2016, 329.)  

Laihuushäiriötä sairastavilla kuukautiset saattavat puuttua ennen laihtumista. Aina tämä aivo-

lisäkkeen, hypotalamuksen ja munasarjojen välillä tapahtuva säätelyhäiriö ei johdu ravitse-

muksen puutteesta. Laihuushäiriön taustalla voi siis nykytiedon valossa olla myös elimistön 

säätelyhäiriö. (Suokas & Rissanen 2017.) Somaattisia riskitekijöitä kouluikäisillä ovat tavallaan 

myös aikaisin alkanut puberteetti ja painonnousun taipumus. Etenkin bulimian riski kasvaa 

aikaisin alkaneen puberteetin vuoksi. Painolla on siis merkitystä syömishäiriöriskiin. Vastaa-

vasti luontainen hoikkuus voi toimia suojaavana tekijänä syömishäiriöille. (Raevuori & Ebeling 

2016, 329-330.) Lapsen ja nuoren käsitykseen omasta kehostaan sekä tämän myötä itsetunnon 

kehitykseen voi vaikuttaa ylipaino lapsuudessa (Syömishäiriöliitto 2017). 

 

3 Lapsen ja nuoren kehitys 

Lapsen ja nuoren normaali kehitys tulee tuntea, jotta psyykkisten häiriöiden kuten syömishäi-

riöiden varhainen tunnistaminen on mahdollista. Kouluikä alkaa noin 7-vuotiaana ja päättyy 

noin 16-vuotiaana. Alakouluiässä lapsi on iältään 6-12-vuotias. Yläasteikäinen nuori on iältään 

12-16-vuotias. Nuoruusikään kuuluu myös peruskoulun jälkeinen ikä, jolloin tavallisesti nuori 

on opiskeluterveydenhuollon piirissä lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Lukion aloitta-

essaan nuori on keskimäärin 16-vuotias ja ammattikoulun keskimääräinen aloittamisikä on 18 

vuotta. Korkeakouluopinnot aloitetaan keskimäärin 21- vuotiaana (STM 2006, 33.) Varhais-

nuoruus ajoittuu ikävuosiin 12-14 keskinuoruus määritellään ikäjaksolle 15-17 ja myöhäis-

nuoruus ikävuosiin 18-22 (Marttunen & Karlsson 2013, 8.)  

3.1 Psyykkinen kehitys 

Psyykkiseen kehitykseen vaikuttavat luonnollisesti sekä perimä että ympäristötekijät. Nykyisin 

ymmärretään perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutusta suhteessa psyykeen 

kehittymiseen. (Puura & Laukkanen 2016, 20.) Aivojen kehitys on myös olennainen osa psyy-

keen kehittymistä. Aivot kehittyvät alkiovaiheesta aina nuoruusikään asti ja niiden kehityk-

seen vaikuttavat perimän ja ympäristötekijöiden lisäksi hoivaajan vuorovaikutuksen kautta 

saadut emotionaaliset kokemukset. Psyykkistä kehitystä ei voi erottaa aivojen kehityksestä 

eikä fyysisestä kehityksestä. (Mäntymaa, Puura, Aronen & Carlson 2016, 23-24.) 

Aivojen kypsyessä muistin ja toiminnanohjauksen kehittyminen on normaalin psyykkisen kehi-

tyksen kannalta välttämätöntä. Eri toiminnot kehittyvät yksilöllisesti eri ikävaiheissa. Kou-

luiän alussa 7-8-vuotialla lapsilla muun muassa tarkkaavaisuuskyky ja työmuisti kehittyvät 

vielä voimakkaasti. Tutkimuksissa on todettu, että poikien toiminnanohjauksen kehittyminen 
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on tyttöjä hitaampaa. Oman toiminnan ohjautuminen ja muistin kehittyminen tapahtuu vuo-

rovaikutuksessa ympäristön kanssa ja tämän kehityksen häiriintyminen altistaa psyykkisille 

ongelmille. Lapsuudessa koetut stressiä aiheuttavat tekijät saattavat heikentää muistin ja 

toiminnanohjauksen toimintoja, sillä koettu stressi voi häiritä aivojen normaalia kehitystä. 

Muistin kehittyminen on tärkeää myös siksi että sen avulla lapsi voi jäsentää omaa elämäänsä, 

joka tukee psyykeen normaalia kehittymistä. (Mäntymaa ym. 2016, 27-28.) 

Kouluikäisen lapsen mielen kehitysvaiheessa korostuvat oppiminen, tiedot ja taidot. Psyko-

analyyttisen teorian mukaan kouluikä kehitysvaiheena on murrosikään asti latenssivaihe. 

(Mäntymaa ym. 2016, 34.) Kouluiän tulisi parhaimmillaan olla iloisen oppimisen aikaa eikä 

psyykkisessä kehityksessä alakouluiässä ole kehityksellisiä päämääriä. Koska tämä vaihe on 

psyykkisen kehityksen näkökulmasta latenssivaihetta, on tässä ikävaiheessa kouluterveyden-

huollossa mahdollisuus tunnistaa varhain psyykkisiä häiriöitä ja syömishäiriöiden riskitekijöitä 

preventiivisesti. 

Autonomian, eli itseään koskevista asioista itse päättämisen, saavuttaminen on nuoruusiän 

tärkein kehityksellinen tehtävä. Psykologinen kehitys on nuorella vielä kesken ja murrosiän 

alkaessa kouluiässä hän on vielä kypsymätön lapsi. Kypsymättömyys on kuvattu ainoaksi tieksi 

kohti aikuisuutta. Nuoruus on tärkeä oma erillinen kehitysvaihe psykoanalyyttisen teorian 

mukaan, eikä nuori ole kehityksellisesti lapsi eikä aikuinen. Kehityspsykologisesti nuoruus on 

kuvattu toiseksi yksilöllistymisen mahdollisuudeksi lapsuuden jälkeen. Nuoruuden aikana on 

mahdollisuus työstää uudelleen lapsuudessa muodostuneita psyykkisiä rakenteita. (Mäntymaa 

ym. 2016, 35.)  

Psyykkinen kehitys on nuoruusiässä vahvasti sidoksissa fyysiseen kehitykseen. Nuoruusiän alul-

la, eli kouluikään ajoittuvalla murrosiällä on suuri merkitys kehityskaaren onnistumiseen. 

Murrosiän alussa yllykepaineen nousu vaikuttaa psyykkiseen tasapainoon, joka lisää psy-

kosomaattista oireilua. Nuori voi olla levoton, ahdistunut ja aggressiivinen. Alakouluiässä, 

latenssivaiheessa hankitut taidot ja suojautumiskeinot murtuvat, joka lisää murrosiän kuohun-

taa. (Mäntymaa ym. 2016, 36-38.) Usein nuoren psyykkinen kuormittuneisuus ilmenee siis 

psykosomaattisina eli ruumiillisina oireina ja häiriöt mielenterveydessä voi näin ollen ilmetä 

oman kehon kaltoinkohteluna josta esimerkkinä on mm. syömishäiriöt (Aalto-Setälä & Marttu-

nen 2007, 208.) 

Irrottautuessaan vanhemmista nuori kokee vanhempien olevan omien pyrkimystensä tiellä ja 

nuori kyseenalaistaa vanhempien säännöt, arvot ja määräykset puolustaessaan vahvasti omi-

aan. Psyykkinen tasapaino saattaa horjua, kun nuoren ”ydin minä” luopuu vanhempien tuo-

masta hyväksynnästä ja jää näin suojattomaksi. Nuori turvautuu enemmän ystävyyssuhteisiin 

ja hakee ulkopuolisia ihannoinninkohteita. (Mäntymaa ym. 2016, 36-38.) Ystävyyssuhteiden 
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merkityksen korostuessa, kiusaamisen ehkäisyllä on valtavan suuri merkitys. On todettu, että 

kiusaaminen altistaa syömishäiriöiden puhkeamiselle (Dadi & Raevuori 2013, 68.) 

Nuoruuden kehitysvaiheisiin kuuluu normaalisti monenlaisia piirteitä käyttäytymisessä ja ajat-

telussa, jotka aikuisilla tarkoittaisivat psyykkisiä häiriöitä. Nuorella nämä piirteet kuvaavat 

normaalia kypsymättömyyttä ja kehityksen keskeneräisyyttä. Kyky ymmärtää syy-

seuraussuhteita, havainnointikyky ja syvällinen asioiden ymmärtämiskyky kehittyvät. Terve 

nuori on kypsymätön ja kypsymättömyyteen liittyy normaalisti psyykkistä ja fyysistä oireilua, 

joka on seurausta kyvyttömyydestä hallita omia impulsseja ja levottomuutta. Tervettä kehi-

tystä kypsyyteen ei voida vauhdittaa tai hidastaa. Kypsyyden merkkinä voidaan pitää kykyä 

ymmärtää mennyttä, elää nykyisyyttä ja nähdä itsensä tulevaisuudessa. (Mäntymaa ym. 2016, 

36-38.) 

Terve nuori on vieras ruumissaan, kun fyysiset muutokset ovat tehneet oman kehon vieraaksi. 

Ympäristö hahmotetaan oma ruumiinkuvan kautta ja tämän vuoksi oman itsensä ja ympäristön 

hahmottaminen voi olla hankalaa. Kuten aikaisemmin todettiin, fyysinen kehitys on voimak-

kaasti sidoksissa psyykkiseen kehitykseen. Nuori on altis arvostelulle omasta ruumiistaan ja 

kokee todellista pelkoa epänormaaliudestaan. Nuori altistaa itsensä ulkopuolisille vaikuttimil-

le ja arvostelulle. (Mäntymaa ym. 2016, 38.) On selvää, että ulkoiset vaikuttimet vaikkapa 

sosiaalisessa mediassa luovat paineita ruumiillisista ihanteista. Nuori on haavoittuvassa ase-

massa verratessaan itseään muihin. Nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen kuuluu tavanomaises-

ti psyykkistä oireilua, joka liittyy normaaliin nuoren kypsymättömyyteen. Haasteena onkin 

erottaa normaali psyykkinen oireilu haitallisesta ja psyykkisille häiriöille altistavista tekijöis-

tä. 

Myöhäisnuoruuden psyykkisinä kehitystehtävinä ovat lopullisen persoonallisuuden koostumi-

nen, oman identiteetin muodostuminen, sekä konkreettinen irrottautuminen lapsuudenkodis-

ta ja sen myötä itsenäistyminen. Nuori tekeekin omaa elämäänsä koskevia tärkeitä ja isojakin 

valintoja opiskelun, ammatin ja ihmissuhteiden osa-alueilla. Laajoissa väestötutkimuksissa on 

todettu, että jopa kolme neljästä aikuisten mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 24 vuo-

den ikää. (Aalto-Setälä & Marttunen 2007, 208). Psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyn tärke-

yttä ja merkitystä ei tämän seikan valossa voi liikaa korostaa. 

3.2 Sosiaalinen kehitys 

Psykososiaalisen kehityksen kannalta sosiaaliset suhteet ikätovereiden kanssa ovat tärkeitä. 

Niistä saadaan sosiaalista ja emotionaalista tukea, kumppanuutta, läheisyyttä sekä mahdolli-

suutta vertailuun. Hyvät ja toimivat sosiaaliset suhteet, niin perhesuhteet kuin kaverisuhteet 

luovat positiivista hyvinvointia, ovat apuna nuoren kehityksessä sekä maskuliinisen ja feminii-

nisen roolin kehittymisessä. (Ruuska & Rantanen 2007.) 
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Jos kaverisuhteissa käytetään esimerkiksi päihteitä, niin riski ongelmakäyttäytymiselle on 

mahdollinen. Nuoruusiässä syömishäiriöistä ahmimishäiriötä sairastavat näyttävät pärjäävän 

paremmin sosiaalisesti verrattaessa laihuushäiriötä sairastaviin. Sosiaalisten suhteiden ja har-

rastuksien puute on yleistä laihuushäiriötä sairastavilla jo sairauden alussa. Laihuushäiriön 

ensioireina onkin pidetty eristäytymistä sosiaalisista suhteista. (Ruuska & Rantanen 2007.) 

Sosiaaliset ristiriidat ja psykososiaalinen paine ovat altistavia tekijöitä syömishäiriön puhkea-

miselle. Sosiaalista ristiriitaa nuori voi kokea pitkään jatkuneesta vanhempien riitelystä tai 

erosta, taloudellisesta ahdingosta tai kiusatuksi tulemisesta. Sosiaalista painetta voi esiintyä 

kaveriporukassa, jossa ihannoidaan laihuutta tai harrastuksessa, jossa laihuutta tavoitellaan. 

Usein syömishäiriöille alttiit nuoret toisaalta hakeutuvat tällaisten lajien pariin. (Dadi & Rae-

vuori 2013, 68-69.) 

3.3 Fyysinen kehitys 

Osa nuoruusikään kuuluvaa kehitystä on fyysinen puberteetti eli murrosikä (Ruuska & Ranta-

nen 2007). Se alkaa yksilöllisesti ja sen alkamisessa on suuria yksilöllisiä eroja. Keskimääräi-

sesti murrosikä alkaa tytöillä noin 10-vuotiaana. (MLL 2017b.) Pojilla murrosikä taas alkaa 

keskimääräisesti hieman myöhemmin, noin 12 vuoden iässä. Pojan vartalon kehittyminen 

miehen vartaloksi kestää keskimäärin kolme ja puoli vuotta. (MLL 2017a.) Tyttöjen murrosikä 

alkaa siis aiemmin kuin poikien ja siten heillä on muutama vuosi enemmän aikaa totutella 

kehon muuttumiseen. Näin ollen epätasapaino mielen kypsymisellä ja vartalon kehittymisellä 

ei ole niin suuri kuin pojilla. (MLL 2017b.) Murrosiässä tapahtuu fyysisesti monenlaisia muu-

toksia. 

Tytöillä murrosiän alkamisen merkkinä rintarauhasen kehitys alkaa. Tässäkin fyysisessä muu-

toksessa on yksilöllisiä eroja. Kun toisilla tytöillä rintarauhasen kehitys alkaa vasta 13 vuoden 

iässä, joillakin tytöillä kehitys voi alkaa jo ennen yhdeksää ikävuotta. Osalla kuukautiset alka-

vat vasta 17-vuotiaana, kun taas joillakin tytöillä jo yhdeksän vuoden iässä. (MLL 2017b.) 

Pituuskasvua edeltävästi kädet, pää ja jalkaterät kasvavat. Kasvupyrähdys alkaa useimmiten 

12 vuoden iässä. Kasvupyrähdyksen aikaan pituutta voi vuoden aikana tulla jopa 8-10cm. Ty-

tön kuukautiskierron käynnistyttyä pituutta nuorelle tulee yleensä noin viiden senttimetrin 

verran. Pituuskasvu alkaa siis hiipua. Muita normaaleja murrosiän muutoksia ovat ihon rasvoit-

tuminen, lihasten kasvaminen, häpykarvoituksen esiintyminen ja kehon rasvakudoksen määrän 

lisääntyminen. Nuoren tytön vartalon muodot muuttuvat pyöreämmiksi ja naisellisemmiksi. 

Rintoihin, alavartalolle, raajoihin ja lantiolle ilmestyvä rasvakudos voi mietityttää nuorta. 

Nuori saattaa kokea pelkoa lihomisesta lisääntyneen rasvakudoksen vuoksi. Niin hitaasti kuin 

nopeamminkin fyysisesti kehittyvällä nuorella saattaa olla ahdistusta erilaisuuden vuoksi. 

Omat muodot saattavat hävettää ja erilaisuus ahdistaa. (MLL 2017b.) 
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Pojilla murrosiän alkamisen merkkinä kivekset alkavat kasvaa. Murrosiässä pituuskasvu kiihtyy 

ja paino nousee. Jalkaterät, pää ja kädet kasvavat. Äänen madaltuminen, ihon rasvoittumi-

nen, hienhajun kitkeröityminen ovat tavallisia muutoksia. Peniksen kasvu alkaa noin vuoden 

kuluttua murrosiän alkamisesta. Häpykarvoituksen esiintyminen on myös yksi merkki alka-

neesta murrosiästä. Yhtäkkiä ilmaantuvat erektiot ja yölliset siemensyöksyt voivat tuntua 

pojasta kiusalliselta tai hämmentävältä. Osalla pojista, noin kolmanneksella rinnat kasvavat 

hieman murrosiän myötä. Tämä hormonaalinen ilmiö on ohimenevä ja useimmiten normaali. 

Poikien fyysinen kehitys voi ikätovereiden välillä olla hyvinkin eri vaiheessa. Tämä saattaa 

hämmentää nuorta. (MLL 2017a.) 

Laihuushäiriössä painon laskuun liittyvä sukupuolihormonitoiminnan vaimentuminen aiheuttaa 

esimurrosikäisillä kuukautisten harvenemista tai jopa kokonaan poisjäämistä ja vastaavasti 

pojilla seksuaalisen toimintakyvyn heikentymistä ja halukkuuden vähentymistä. (Keski-

Rahkonen ym. 2008.) Varhainen murrosiän alkaminen etenkin tyttöjen kohdalla näyttää altis-

tavan itsetuhoisuuteen ja tyytymättömyyteen omaa kehoa kohtaan. Täysin selvää yhteyttä 

syömishäiriöiden alkamisen ja murrosiän kehityksen välillä ei tiedetä. (Ruuska & Rantanen 

2007.) 

 

4 Syömishäiriöiden ennaltaehkäisy koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

Ennaltaehkäisyllä eli preventiolla tarkoitetaan ehkäisevää toimintaa, jolla voidaan kartoittaa 

terveyden riskitekijöitä ja siten ennaltaehkäistä sairauksia syntymistä. Preventiivinen työ 

jakautuu kolmeen tasoon, joita ovat primaari, sekundaari- ja tertiääripreventio. Primaaripre-

ventiossa tarkoitus on ehkäistä sairauden ongelmia ja riskitekijöitä jo ennen oireiden ilmaan-

tumista. Sekundaaritasolla tarkoitetaan mahdollisimman varhaista tunnistamista. Tertiääri-

prevention tarkoitus on ylläpitää toimintakykyä silloin kun henkilö on jo sairastunut sekä sa-

malla ehkäistä sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn laskua. (Haarala, Honkanen, Mellin & Ter-

veskanto-Mäentausta 2015, 40.) 

4.1 Kouluterveydenhuolto ennaltaehkäisijän roolissa 

Kouluterveydenhuolto on maksutonta ja lakisääteistä ehkäisevää palvelua, joka kuuluu perus-

terveydenhuoltoon. Palvelut ovat tarkoitettu ensisijaisesti peruskoululaisille, mutta koko per-

heen hyvinvointi huomioidaan. Palveluita järjestetään kouluilla tai niiden läheisyydestä. Ter-

veystarkastukset rakentavat toiminnan rungon kouluterveydenhuollossa ja näin ollen myös 

mahdollistavat oppilaiden ja heidän perheensä tapaamisen. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu 

suun terveydenhuolto, terveydentilan toteamiseen tarvittavat erikoistutkimukset, huoltajien 

kasvatustyön tukeminen, oppilaan erityisen tutkimuksen tai tuen tarpeen tunnistaminen sekä 

tukeminen. (THL 2014.)  
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Kouluterveydenhuollossa tuetaan myös pitkäaikaisesti sairaiden lasten omahoitoa ja tämä 

toteutuu yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Tarvittaessa kouluterveydenhuolto ohjaa oppi-

laan ja perheen jatkohoitoon ja –tutkimuksiin. Kouluterveydenhuollon tehtävä on edistää 

oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, kasvua sekä kehitystä. Kouluympäristön turvallisuuden ja 

terveellisyyden sekä kouluyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seuranta ja edistäminen 

ovat osa kouluterveydenhuollon tehtäviä. (THL 2014.) 

Kouluterveydenhuollossa jokaisena kouluvuotena tehdään oppilaalle terveystarkastus. Ensim-

mäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla tehdään niin sanottu laaja terveystarkastus. 

Laajassa terveystarkastuksessa seurataan lapsen tai nuoren kehitystä, kasvua, hyvinvointia 

sekä selvitetään vanhempien ja koko perheen terveyttä sekä hyvinvointia. Laaja terveystar-

kastus toteutetaan kouluterveydenhoitajan ja lääkärin yhteistapaamisina tai erillisinä käyn-

teinä. Moniammatillinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta voidaan arvioida koululaisen 

hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen voi kuulua myös luokanopettajan tai –valvojan 

antama arvio koululaisen hyvinvoinnista ja selviytymisestä koulussa. Tähän tarvitaan vanhem-

pien kirjallinen suostumus. Näiden keinojen avulla tavoitteena on huomioida kokonaiskuva 

niin koululaisen kuin koko muun perheenkin tilanteesta, tunnistaa heidän voimavarojaan ja 

tuen tarpeita. Laajassa terveystarkastuksessa annetaan tarpeen mukaisesti terveysneuvontaa, 

vahvistetaan vanhemmuutta ja voimavaroja. Tarvittaessa erityisen tuen järjestämiseksi voi-

daan laatia terveys- ja hyvinvointisuunnitelma. (THL 2018a.) 

Kouluterveydenhuolto on osa kouluyhteisöä, jonka vuoksi kouluterveydenhuollon laatusuosi-

tuksissa korostetaan kouluyhteisön ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Kouluyhteisön 

muodostavat oppilaat, opettajat, rehtori, kouluterveydenhuollon ammattilaiset sekä muut 

työntekijät ja yhteistyöryhmät, jotka toimivat koulussa. Kouluterveydenhuollon ammattilai-

siin lukeutuu kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri sekä muut terveydenhuoltoalan työntekijät. 

Kouluyhteisön merkitystä avataan sen vuoksi, että halutaan korostaa moniammatillisuuden 

tärkeyttä ja sitä, että lapsen ja nuoren hyvinvointia voidaan edistää koko kouluyhteisön voi-

min. (STM 2004, 9.) 

Suosituksissa painotetaan, että kouluterveydenhuolto tulee toteuttaa olennaisena osana oppi-

lashuoltoa. Oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, joka edistää ja ylläpitää oppilaan hyvää 

oppimista, hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja niiden edelly-

tyksiä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilashuoltoon sisältyvät oppilashuolto 

ja oppilashuollon palvelut, jotka ovat kouluterveydenhuolto ja kasvatuksen tukeminen. Näistä 

on säädetty kansanterveys- ja lastensuojelulaissa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisös-

sä työskenteleville ja kaikille viranomaisille, jotka vastaavat oppilashuoltopalveluista. Oppi-

lashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lapsi ja perhe hyötyvät yhteistyöstä. Kun 

eri toimijat tuntevat ja tietävät toistensa tehtävät, on hyvälle yhteistyölle paremmat edelly-

tykset. (STM 2004, 10.)  
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Koska mielenterveyden häiriöiden esioireet alkavat usein koulu- ja opiskeluiässä, on koululla 

tärkeä rooli varhaisessa tunnistamisessa, puuttumisessa ja hoitoon ohjauksessa. Lapsen ja 

nuoren mielenterveys on vahvasti sidoksissa ympäristötekijöihin. Mielenterveyden ongelmien 

tunnistaminen vaatii yhteistyötä lapsen ja nuoren perheen kanssa. Terveystarkastusten ja 

terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen kokonaisuus, joka mahdollistaa yksilön 

ja perheen osallistumisen. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2017, 11-12.)  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt vuonna 2017 selvityksen lasten mielenterveyson-

gelmien ehkäisystä ja hyvinvoinnin tukemisesta kouluterveydenhuollossa. Selvityksessä koulu-

terveydenhoitajat kuvasivat tehtäväkseen tunnistaa mielenterveyden ongelmat ja tarttua 

niihin. Lisäksi tehtävänä kuvattiin oppilaan tukeminen ja jatkohoidon suunnittelu yhdessä 

muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa, kun ongelma on tullut esiin. (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2017, 16-18.) 

Selvityksen mukaan Suomessa mielenterveysosaamisen tukea nimenomaan kouluterveydenhoi-

tajille kohdennettuna on saatavilla aluekohtaisesti. Tässä selvityksessä haastatellut kouluter-

veydenhoitajat kaipasivat enemmän tietoa lasten mielenterveysongelmien ehkäisystä. Selvi-

tyksen haastatteluissa ja kyselyissä nousi esiin myös opettajien keskeinen rooli lasten mielen-

terveyden ongelmien esille nostamisessa ja havaitsemisessa. Terveydenhoitajat painottivat, 

että lasten ongelmien havaitsemisesta on vastuu kaikilla aikuisilla. (Valtiontalouden tarkas-

tusvirasto 2017, 16-18.) 

Syömishäiriöiden tunnistaminen ja tutkiminen sekä lievempien syömiseen liittyvien häiriöiden 

hoito kuuluu perusterveydenhuollon tehtäviin (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014). 

Kouluterveydenhoidolla on siis erittäin merkittävä tehtävä ja rooli havaita terveysongelmat 

varhain. Kouluterveydenhuollon laatusuosituksissa painotetaankin, että kouluterveydenhuol-

lossa tulee kiinnittää erityisesti huomiota mielenterveysongelmien, kuten masentuneisuuden 

tai syömishäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaukseen (STM 2004, 27). 

4.2 Opiskeluterveydenhuolto ennaltaehkäisijän roolissa 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, 

lukiolaisille ja korkeakouluopiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelijahuoltoa, 

joka perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) sekä ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lakiin (531/2017). Lait ja oppaat ohjaavat opiskeluterveydenhuollon toimintaa. Opis-

keluterveydenhuollon toimintaa ohjaa ja valvoo myös sosiaali- ja terveysministeriö. (THL 

2018b.) 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia pi-

tämällä huolta ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta oppilaitoksessa. Lisäksi tavoit-

teena on opiskelijoiden terveyttä sekä opiskelukykyä seuraamalla ja edistämällä parantaa 



 20 
 

 

koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon vastuulla on tarjota opiskeli-

joille sairaudenhoito- ja terveydenhuoltopalveluita. Näihin lukeutuvat myös suun terveyden-

huolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä seksuaaliterveyden edistäminen. Tunnistamalla 

opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarpeita voidaan tukea sekä tarvittaessa ohjata 

jatkotutkimuksiin ja –hoitoon. Tämä edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. (THL 

2018b.) 

Opiskeluterveydenhuollon toimintaa ohjaavana periaatteena on mahdollistaa opiskelijoiden 

osallisuus kaikessa häntä itseään koskevassa terveyden edistämisessä, hoidossa ja päätöksen-

teossa. Lisäksi opiskelijan osallisuus tulisi mahdollistaa opiskeluterveydenhuollossa jo toimin-

nan suunnittelussa, mutta myös toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskeluterveydenhuollon toi-

mintaa ohjaavat myös yksilöllisyyden, tasavertaisuuden, asiakaslähtöisyyden, opiskelijan voi-

mavarojen vahvistamisen ja vapaaehtoisuuden periaatteet. (THL 2018b.) 

Opiskeluterveydenhuollossa on keskeistä opiskelijan syömishäiriön tunnistaminen, huolen 

puheeksi ottaminen ja mahdollisimman varhainen puuttuminen. Tämä perustuu tietoon siitä, 

että syömishäiriön tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sekä puuttuminen ja 

hoitoon ohjaus aikaisessa vaiheessa lyhentävät mahdollisesti sairastamisaikaa ja parantaa 

sairauden ennustetta.  On todettu, että muutaman opiskeluterveydenhuollon neuvonta- ja 

seurantakäynnin aikana lievät häiriöt voivat jopa korjaantua. (Haravuori, Muinonen, Kanste & 

Marttunen 2016, 80-81.) 

Syömishäiriöiden tunnistamista vaikeuttaa se, että syömishäiriöiset usein salailevat oireitaan. 

Opiskeluterveydenhuollossa voidaan kiinnittää ensimmäisenä huomiota painon muutoksiin ja 

terveyskyselyn avulla voidaan kysyä tyytyväisyyttä omaan kehoon ja painoon liittyen. Kyselyi-

den avulla voidaan selvittää mahdollisia syömishäiriöihin liittyviä merkkejä. Terveystarkastuk-

sessa syömishäiriön mahdollisuutta voi selvittää kysymällä esimerkiksi seuraavan laisia kysy-

myksiä: Mitä itse ajattelet painostasi ja ulkonäöstäsi? Oletko tyytyväinen painoosi? Oletko 

itse, tai onko joku läheisesi ollut huolissaan syömiseesi, painoosi tai liikkumiseesi liittyvistä 

asioista? Minkä verran ajattelet painoasi? Oletko joskus yrittänyt laihduttaa, millaisilla keinoil-

la? Onko painossasi ollut viime aikoina muutoksia? (Haravuori ym. 2016, 82.) 

Syömishäiriöt ovat merkittävä uhka opiskelijan terveydelle sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Syömishäiriö oireista kärsivien opiskelijoiden elintapoihin ja terveydentilaan tulisi kiinnittää 

laaja-alaisesti huomiota opiskeluterveydenhuollossa. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuk-

sen mukaan syömishäiriöiset opiskelijat oireilevat huomattavasti enemmän muihin verrattuna, 

sekä tupakoivat ja käyttivät huumeita useammin. Syömishäiriöongelma ilmenee myös heiken-

tyneenä opiskelukykynä ja itseluottamuksena sekä epävarmuutena opiskelussa. (STM 2006, 

78.) 
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Opiskeluterveydenhuollossa tulee osata kiinnittää huomiota viesteihin, jotka kertovat syömis-

häiriön mahdollisuudesta. Erityisesti kuukautishäiriöihin ja laihduttamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota ja niiden suhteen tulisi esittää tarkentavia kysymyksiä. Epäselvien vatsavaivojen ja 

yleisoireiden taustalla voi olla myös syömishäiriöihin liittyviä ongelmia. Syömishäiriötä sairas-

tava nuori ei yleensä tuo oma-aloitteisesti esille syömiseen ja painoon liittyviä ongelmiaan, 

mutta usein hän kuitenkin vastaa rehellisesti asiasta suoraan kysyttäessä. Laihduttamisen 

taakse saattaa kätkeytyä monenlaisia mielenterveyden ongelmia ja opiskeluterveydenhuollos-

sa tulisi löytyä osaamista ja ammattitaitoa näiden tunnistamiseen. Syömishäiriön puhkeamista 

ennakoivan oireilun mittaamiseksi voidaan hyödyntää Englannissa kehitettyä viiden kysymyk-

sen syömishäiriöseulaa eli SCOFF -seulaa. Seula on käännetty suomeksi ja sitä on myös tutkit-

tu laajalti suomalaisilla yläkoulun oppilailla. (STM 2006, 78.) 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten syömishäiriöiden 

ennaltaehkäisystä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on koota 

yhteen tutkittua tietoa ja suosituksiin perustuvia käytänteitä liittyen syömishäiriöiden ennal-

taehkäisyyn ja mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen. Tätä tietoa toivotaan voitavan 

hyödyntää terveydenhoitajien työssä. Tavoitteena on myös vahvistaa koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa sekä ennaltaehkäis-

tä syömishäiriöitä, niiden oireita ja riskitekijöitä.  

Syömishäiriöihin liittyvä kuolemanvaara on suurempi kuin muissa psyykkisissä sairauksissa. 

Lisäksi sairaus voi vaikuttaa nuoren ihmisen sosiaaliseen ja psykologiseen kehitykseen hidasta-

valla tavalla, sekä aiheuttaa fyysisiä haittoja nuoren normaalissa kasvussa ja kehityksessä. 

(Dadi & Raevuori 2013, 61.) Sairauksien ennaltaehkäisyn tiedetään olevan sekä inhimillisem-

pää että kustannustehokkaampaa (THL 2012, 3). Näiden seikkojen valossa ennaltaehkäisevä 

työ on todella tärkeää myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siihen on mahdollisuus lasten 

ja nuorten kohdalla koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.  

Nykytutkimusten valossa syömishäiriöiden tehokkaista ja toimivista ennaltaehkäisyn mene-

telmistä ei ole kotimaisista tutkimuksista riittävästi näyttöä, tai tulokset ovat ristiriitaisia 

(Dadi & Raevuori 2013, 69). Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty ja osa niistä on todettu te-

hokkaiksi ehkäisemään syömishäiriöiden esiintyvyyttä etenkin riskiryhmissä (THL 2012, 49). 

Syömishäiriöiden etiologiaa ja hoitomenetelmiä on tutkittu ja sairauden hoitoon on kehitetty 

tehokkaita menetelmiä ja malleja (Käypä hoito –suositus: Syömishäiriöt 2014). Kehittämistyön 

tarve halutaan nostaa esiin syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn suhteen. Tehokkaista ja toimi-

vista syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn ohjelmista hyötyisivät niin kouluyhteisön työntekijät 

kuin nuoret ja heidän perheensä. Kiinnittämällä huomiota mielenterveyshäiriöiden ennaltaeh-
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käisyyn myös syömishäiriöiden osalta koulu –ja opiskeluterveydenhuollossa, voidaan parhaim-

millaan ennaltaehkäistä varsinaisten syömishäiriöiden puhkeaminen.  

Tutkimuskysymyksenä toimii; Minkälaisilla menetelmillä voidaan ennaltaehkäistä syömishäiri-

öitä koulu –ja opiskeluterveydenhuollossa? 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

6.1 Kirjallisuuskatsaus 

Erityyppisiä kirjallisuuskatsauksia on sen vuoksi, että niitä tehdään eri tarkoituksiin. Pääsään-

töisesti katsaustyypit jaetaan määrälliseen meta-analyysiin ja laadulliseen meta-synteesiin, 

systemaattisiin- ja kuvaileviin katsauksiin. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 8.) Whittemoren 

(2005) mukaan Stolt ym. (2015, 23) toteavat, että kirjallisuuskatsauksissa on tarkoitus tehdä 

niin sanotusti tutkimus tutkimuksista eli saada kokonaiskuva aikaisemmasta tutkimuksesta 

valittuun aiheeseen liittyen. 

Opinnäytetyö toteutetaan kuvailevana eli narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin 

yleiskatsauksena, joka on tunnetuimmin käytetty kirjallisuuskatsauksen perustyyppi. Kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on kuvata tutkittua ilmiötä laajasti ja ryhmitellä 

ominaisuuksia tutkittavasta ilmiöstä. Narratiiviselle kirjallisuuskatsaukselle on kolme erilaista 

toteuttamistapaa. Yksi näistä on valittu yleiskatsaus, joka on laajin toteuttamistavoista. Sillä 

ei suoranaisesti pyritä tarjoamaan analyyttista tulosta. Yleiskatsauksessa systemaattisuus ei 

vaikuta aineiston hankintaan, siinä tarkoitus on tiivistää aikaisemmin tutkitusta aiheesta teh-

tyjä tutkimuksia ja parhaimmillaan saada ajantasaisin tutkittu tieto esiin. Verrattaessa meta-

analyysiin tai systemaattiseen katsaukseen, kuvailevassa katsauksessa tutkimuskysymykset 

ovat avarampia. (Salminen 2011, 6-7.) 

Kuvaileva katsaus on metodisesti kevyin ja sillä pyritään sellaiseen lopputulokseen, joka on 

helppolukuinen ja sillä voidaan antaa laaja kuva katsauksessa käsiteltävästä ilmiöstä. Vaikka 

useimmiten tässä kirjallisuuskatsauksen tyypissä aineistoa ei ole seulottu kovin systemaatti-

sesti, voidaan tästä huolimatta päätyä sellaisiin päätelmiin, joiden luonne on tietynlainen 

kirjallisuuskatsaukselle ominainen synteesi. (Salminen 2011, 7.)  

Kirjallisuuskatsaukselle on määritelty viisi erilaista välttämätöntä vaihetta. Ensimmäisessä 

vaiheessa määritellään katsauksen tarkoitus sekä tutkimuskysymys. Tutkimuskysymys huomi-

oidaan niin, että siitä muodostuu aiheeseen nähden relevantti ja riittävän laaja. Liian suppe-

alla tutkimuskysymyksellä aineiston löytyminen voi olla vaikeaa. Kysymyksenasettelun tärkeys 

näkyy etenkin kirjallisuuskatsauksissa, jotka koostuvat laadullisista tutkimuksista. (Stolt ym. 

2015, 23-25.)  
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Kun tutkimuskysymys ja katsauksen tarkoitus on määritelty, seuraa toinen vaihe eli kirjalli-

suushaku ja tämän perusteella aineiston valinta. Stoltin ym. (2015, 25) mukaan Whittemore 

(2005) toteaa, että tämä vaihe on keskeinen tarkasteltaessa katsauksen luotettavuutta, koska 

tässä vaiheessa tehdyt virheet näkyvät virheellisinä johtopäätöksinä. Lisäksi Stolt ym. (2015, 

25) kertovat, että Magareyn (2001) ja Holopaisen, Hakulinen-Viitasen ja Tossavaisen (2008) 

mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset ovat hyvä valinta katsaukseen, jos haetaan 

tuloksia hoitomenetelmän vaikuttavuudesta. Kirjallisuuskatsaukseen on valittu myös satun-

naistettuja kontrolloituja tutkimuksia. 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla katsauksen kirjallisuushaussa pystytään pysymään 

aikaisemmin suunnitellussa fokuksessa. Ne ohjaavat valinnan osalta ensin otsikko-, sitten 

abstraktitasolla ja katsottaessa kokonaisia tekstejä. Tässä vaiheessa tulee pohtia kirjallisuu-

den valintaa niin, että valitaanko katsaukseen pelkkiä julkaistuja tutkimuksia ja millä kielellä 

kirjoitettuja tutkimuksia otetaan mukaan. Hakuun liittyvää tulee kuvata kirjallisesti. (Stolt 

ym. 2015, 26-27.)  

Kolmannessa vaiheessa arvioitiin valittujen julkaisujen käyttökelpoisuutta aineistossa. Stolt 

ym. (2015, 28) mukaan Whittemore ja Knafl (2005) toteavat tämän vaiheen tarkoituksena 

olevan se, että voidaan tarkastella tutkimuksista saatujen tulosten edustavuutta, mutta myös 

tiedon laajuutta. Toisaalta Stolt ym. (2015, 28) mukaan Holopainen ym. (2008) kertovat, että 

on mahdollista myös tehdä havaintoja, miten relevanttia tutkimuksista saatu tieto on katsot-

taessa omia tutkimuskysymyksiä. Katsausmenetelmästä riippuen määräytyy vaatimus valittu-

jen tutkimusten arvioinnille. Kaikissa katsausmenetelmissä ei siis vaadita arviointia, mutta se 

on suositeltavaa. (Stolt ym. 2015, 28.)  

Aineiston analyysi ja synteesi toteutuivat kirjallisuuskatsauksen neljännessä vaiheessa rinna-

tusten. Tässä vaiheessa tuloksia järjesteltiin ja tehtiin yhteenvetoa tuloksista. Käytetty tut-

kimusten analysointimenetelmä riippuu siitä, mikä katsausmenetelmä on valittu. Tässä opin-

näytetyössä käytettiin sellaista aineiston analyysiä, jossa luokiteltiin ja järjesteltiin aineistoa 

sekä etsittiin niin eroavaisuuksia kuin yhtäläisyyksiäkin. Tulosten kirjoittamisen ja tulkitsemi-

sen päätteeksi muodostui synteesi, kokonaisuus joka lisää ymmärrystä. (Stolt ym. 2015, 30-

31.) 

Viimeisenä vaiheena oli tulosten raportointi, jossa nimensä mukaisesti kirjoitettiin tulokset 

lopulliseen muotoon. Tulosten raportoinnissa käytimme apuna aikaisemmin muodostettuja 

ala- ja yläluokkia. Raportoinnissa kävi ilmi käytetty tutkimuskysymys, menetelmät, saadut 

tulokset, pohdinta, johtopäätökset ja lähdeluettelo. Tässä vaiheessa kirjallisuuskatsaukseen 

liitettiin myös kuvaileva taulukko niistä tutkimuksista, jotka on valittu. (Stolt ym. 2015, 32-

33.) 
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6.2 Aineiston hankinta 

Tarkoituksena kirjallisuushaussa oli löytää sellaista materiaalia, joka vastaa asetettuun tutki-

muskysymykseen. Valitussa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tyypissä käytettiin eksplisiittistä 

aineiston valintatapaa. Eksplisiittisessä aineiston valinnassa prosessin vaiheet kuvattiin. Kieli- 

ja aikarajauksia hyödynnettiin ja hakua ohjasi tutkimuskysymys. Tässä vaiheessa pyrittiin 

valitsemaan sisällöllisesti sopivia aineistoja, joka on keskeistä kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen aineiston hankinnassa. Aineiston valinnassa on käytetty apuna taulukointia, jossa aineis-

toa jäsennettiin. (Kangasniemi ym. 2013, 295-296.) Seuraavassa taulukossa on esitelty valitut 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joita on käytetty aineiston hankinnassa. 

 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Julkaistu 2006-2018 Julkaistu ennen 2006 

Tieteellinen julkaisu tai artikkeli Ei tieteellinen julkaisu 

Saatavilla suomen- tai englanninkielisenä Ei saatavilla suomen- tai englanninkielisenä 

Julkaisussa käsitellään lapsia tai nuoria Julkaisussa ei käsitellä lapsia tai nuoria lainkaan 

Maksuton julkaisu Maksullinen julkaisu 

Vastaa tutkimuskysymykseen Ei vastaa tutkimuskysymykseen 

Taulukko 3: Valitun aineiston kriteerit 

Sisäänottoon asetettiin erilaisia kriteereitä, jotka ovat seuraavat; tutkimus on julkaistu vuosi-

en 2006-2018 välillä, kyseessä on tieteellinen artikkeli tai julkaisu, tutkimus on saatavilla 

suomen- tai englanninkielisenä, aineistossa käsitellään myös kouluikäisiä lapsia tai nuoria, 

aineisto on maksuton ja se vastaa asettamaamme tutkimuskysymykseen.  

Poissulkukriteerit olivat seuraavat; julkaistu ennen vuotta 2006, kyseessä on ei-tieteellinen 

julkaisu, julkaisu ei ole saatavilla suomen- tai englanninkielisenä, julkaisu on maksullinen, 

julkaisussa ei käsitellä kouluikäisiä lapsia tai nuoria ollenkaan ja sen sisältö ei vastaa millään 

tavoin tutkimuskysymykseen prosessista 

Tämän opinnäytetyön aineisto kerättiin kansainvälisistä ja suomalaisista tietokannoista. En-

nen varsinaista tiedonhankintaa pohdittiin, minkälaista tietoa halutaan löytää. Mietittiin myös 

minkälaisilla hakusanoilla, etenkin englanniksi tietoa lähdetään hakemaan. Tietokannoista 

tehtiin ensimmäiseksi kokeiluhakuja. (Lehtiö & Johansson 2015, 38-39.) Tiedonhankinnassa 

käytettiin hakusanoja englannin- ja suomen kielellä. Sanoja katkaistiin *-merkillä ja näin saa-

tiin sanojen monikkomuodot mukaan. Lisäksi tiedonhaussa hakusanojen yhdistelyyn käytettiin 
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AND-operaattoria. Näin saatiin yhdistettyä hakukokonaisuudet toisiinsa. (Lehtiö & Johansson 

2015, 40-42.)  

Kirjallisuuskatsauksen aineistoa haettiin elo- ja syyskuun 2018 aikana. Aineistoksi on haettu 

julkaisuja viidestä eri tietokannasta, jotka olivat Finna, PubMed, Medic, ProQuest ja Julkari. 

Hakusanoina tietokannoissa käytettiin syömishäiriö, syömishäir*, ennaltaehkäis*, eating disor-

der, school age, early detection, prevention ja primary prevention. Tarkennetun haun rajauk-

sissa huomioitiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit, viimeistään siinä vaiheessa, kun julkaisu 

valittiin käytettäväksi. Eri tietokannoissa käytettiin erilaisia rajauksia ja hakusanoja. Tämä 

tehtiin sen vuoksi, että tietokannoista löytyi eri määriä materiaalia ja haluttiin saada osumia 

sen verran, että se oli mahdollista käydä manuaalisesti läpi. 

Tiedonhakua harjoiteltiin jo ennen varsinaista aineistonhakua ja sopivia hakusanoja kokeiltiin 

eri tietokannoista. Tiedonhaun harjoitteluvaiheessa huomattiin, että ProQuest 2 -haulla haet-

taessa tuloksia tuli niin runsaasti, että rajauksia täytyi tehdä enemmän ja tarkemmin. Osassa 

hauissa käytettiin kielirajausta ja haettiin pelkkiä kokonaisia tekstejä. Medicissä, Julkarissa, 

Finnassa ja ProQuestissa käytettiin suomenkielisiä hakusanoja. ProQuestissä ja Pubmedissä 

käytettiin englanninkielisiä hakusanoja. Finna –haussa rajauksiksi asetettiin pro gradut, väi-

töskirjat, artikkelit, tutkimusraportti, lisensiaatintyö tai maisterivaiheen työ. Näin estettiin 

esimerkiksi opinnäytetöiden ilmestyminen hakutuloksiin.  

Tiedonhaun osumat käytiin manuaalisesti läpi. Muutama tutkimus rajautui pois valitsemispro-

sessin aikana, koska kyseessä ei ollut maksuton julkaisu. Pois rajautui julkaisuja eniten otsi-

kon perusteella. Osa julkaisuista rajautui pois tiivistelmää luettaessa. Valittu väitöskirjatut-

kimus löytyi manuaalihaulla. Seuraavassa taulukossa esitellään tehty tiedonhaku. 
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Tietokanta Hakusanat Rajaukset Osumat Valitut 

 

ProQuest 1 

                                                     

Syömishäiriö 

 
 

− 2008-2018 

− Full text 

 

1 

 

1 

 

ProQuest 2 

 

 

Eating disorder AND school age 

AND early detection AND      

prevention AND                           

primary prevention 

− 2008-2018                      

−  Full text                                             

−  Scholarly journals 

−  Kielirajaus: Suomi, 

englanti                      

− Aiherajaus: Eating di-

sorders 

 

88 

 

1 

 

Finna 

 

 

 

Syömishäir* 

AND  

ennaltaehkäis* 

 

− 2008-2018 

− Pro gradut, väitöskir-

jat, artikkelit, tutki-

musraportti, lisensiaa-

tintyö, maisterivai-

heen työ. 

 

2 

 

1 

 

Medic 

 

         

 Syömishäiriö 

− 2006-2018 

− Kielirajaus: Suomi 

 

 

69 

 

4 

 

Pubmed 

 

Eating disorder AND prevention 

AND school age 

− 2008-2018 

− Free full text 

 

66 

 

1 

 

Julkari 

 

 

Syömishäiriöiden                  

ennaltaehkäisy 

− Ei rajauksia 

 

 

18 

 

1 

Manuaalihaku    1 

Yhteensä   244 10 

Taulukko 4: Tiedonhaku 
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Aineistoksi valikoitui yhteensä kymmenen julkaisua ja ne pyrittiin valitsemaan niin, että ne 

vastaisivat mahdollisimman hyvin valittuun tutkimuskysymykseen. Kahdeksan näistä julkai-

suista on suomalaisia, yksi saksalainen ja yksi yhdysvaltalainen. Aineistoon valittiin yksi suo-

malainen Pro gradu –tutkimus, jossa selvitettiin minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia luokan-

opettajilla, erityisopettajilla ja terveydenhoitajilla, oli alakouluikäisten lasten syömishäiriöis-

tä ja syömisongelmista, sekä millaiset valmiudet heillä on omasta mielestään tunnistaa ja 

kohdata näitä asioita. Aineistossa oli kaksi hoitotieteen tutkimusta. Ensimmäisessä tutkittiin 

terveydenhoitajien kokemuksia varhaisesta puuttumisesta ja hoidosta koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollossa ja toisessa syömishäiriöriskin arviointia SCOFF –syömishäiriöseulan avulla ja 

ilman sitä. Aineistoon valikoitui lisäksi kaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisua. 

Ensimmäisessä julkaisussa käsiteltiin ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä ja 

toinen ja toisessa nuorten mielenterveyshäiriöitä. Yksi tuore suomalainen, englanniksi kirjoi-

tettu väitöskirja otettiin mukaan. Kaksi suomalaista katsausartikkelia otettiin mukaan aineis-

toon, niissä käsiteltiin syömishäiriöiden varhaista tunnistamista ja nuorten häiriintyneen syö-

miskäyttäytymisen riskitekijöitä.  

Valituissa aineistoissa käsitellään tutkimuskysymykseen liittyviä aiheita. Aineistoksi valikoitui 

erityyppisiä julkaisuja, koska tarkoituksena oli tarkastella aihetta moniulotteisesti riittävän 

erilaisten julkaisujen muodossa. Valittuja julkaisuja, katsausartikkeleita ja tutkimuksia on 

kuvattu tarkemmin liitteissä olevassa tutkijan taulukossa. Seuraavalla sivulla olevasta taulu-

kosta on nähtävillä tehty tiedonhaku. 

6.3 Aineiston analyysi 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä aineiston analysoinnissa. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jonka avulla on mahdollista tehdä monenlaista 

tutkimusta. Sisällönanalyysiin perustuvat ainakin jollain tapaa monet laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmistä, jos sisällönanalyysin katsotaan tarkoitettavan kuultujen, kirjoitettujen 

ja nähtyjen sisältöjen analysointia väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

103.) 

Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa analyysissä tulisi pyrkiä saamaan aikaan valitusta aineis-

tosta teoreettinen kokonaisuus. Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävänasettelu vaikuttavat ana-

lyysiyksiköiden valintaan aineistosta. Näin ollen ajatuksena on, että valitut analyysiyksiköt 

eivät olisi aikaisemmin harkittuja tai sovittuja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108.) Sisällönanalyysi 

on tekstianalyysiä ja tällä menetelmällä pystytään analysoimaan dokumentteja objektiivisesti 

ja systemaattisesti. Sen tarkoituksena on kuvata sanallisesti valittua aineistoa. Sisällönanalyy-

sin keinoin voidaan analysoida monenlaisia dokumentteja. Artikkelit, kirjat, kirjeet, haastat-

telut, päiväkirjat, keskustelut, raportit ja dialogit voivat esimerkiksi olla sisällönanalyysissa 

käytettyjä dokumentteja, jos ne on saatettu kirjalliseen muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

117-119.) 
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Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) mukaan aineistolähtöinen analyysi voidaan Milesin ja Hu-

bermanin (1994) kuvauksen mukaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Vaiheet analyysin proses-

sissa jakautuvat ensimmäiseksi aineiston pelkistämiseen eli redusointiin, aineiston ryhmitte-

lyyn eli klusterointiin ja viimeisenä teoreettisten käsitteiden luomiseen eli abstrahointiin. 

Ensimmäisessä vaiheessa eli pelkistämisessä aineistosta on tarkoitus karsia epäolennainen osa 

pois. Tällä tarkoitetaan aineiston pilkkomista osiin ja tiivistämistä. Pelkistämisvaiheessa on 

hyvä huomioida se mahdollisuus, että yhdestäkin lauseesta voi löytyä montakin pelkistettyä 

ilmausta. Näin pystytään luomaan pohja seuraavalle vaiheelle eli klusteroinnille. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122-124.) 

Klusteroinnissa aineistosta pelkistysten perusteella aletaan etsiä samanlaisuuksia tai eroavai-

suuksia. Samasta asiasta kertovat pelkistykset ryhmitellään erilaisiksi luokiksi ja näin saadaan 

muodostumaan alaluokat. Alaluokat on tarkoitus tämän jälkeen nimetä kuvaavasti ja näin 

aineisto tiivistyy. Luokittelua on tarkoitus jatkaa niin, että alaluokkia yhdistämällä saadaan 

aikaiseksi yläluokkia ja mahdollisesti pääluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124-125.) 

Klusteroinnin jälkeen seuraa viimeinen vaihe eli abstrahointi. Tässä vaiheessa on tarkoitus 

erottaa sellainen tieto, joka on epäoleellista ja valitun tiedon avulla muodostaa käsitteitä. 

Käsitteellistämistä on tarkoitus jatkaa luokkien yhdistelemisenä siihen saakka, kuin se on 

mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125.) Induktiivisessa sisällönanalyysissä on siis tarkoitus 

yhdistellä käsitteitä ja tämän avulla saada vastaus asetettuun tutkimuskysymykseen tai tut-

kimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127). 

Aineistoon perehdyttiin huolellisesti niin, että luettiin yhtä julkaisua kerrallaan ja samanai-

kaisesti aineistoa peilattiin kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykseen ja tarkoitukseen kat-

sottaen. Kun aineistoon oli perehdytty, alettiin etsiä ja taulukoida alkuperäisilmaisuja. Alku-

peräisilmaisut laitettiin taulukkoon ja lähde viittauksen sivunumeron kanssa merkittiin tarkas-

ti jokaisen ilmaisun kohdalle. Ennen alkuperäisilmaisujen pelkistämistä katsottiin, löytyykö 

alkuperäisilmaisuista useampia ilmaisuja. Aineiston pelkistämisessä pyrittiin olemaan tarkko-

ja, niin että mistään alkuperäisilmaisusta ei pelkistämisvaiheessa jäisi tärkeää sanomaa pois.  

Tämän vaiheen jälkeen aloitettiin pelkistysten tarkastelu. Alaluokkia muodostettiin niin, että 

pelkistyksistä etsittiin yhtäläisyyksiä. Samankaltaisia pelkistyksiä koodattiin eri väreillä taulu-

koissa ja alaluokat nimettiin. Jokaiseen alaluokkaan sisältyy kaksi tai useampia pelkistyksiä. 

Alaluokista saatiin muodostettua myös yläluokkia. Alla olevista taulukoista on nähtävillä muu-

tama esimerkki alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä sekä esimerkki tehtyjen pelkistysten, 

alaluokkien ja yläluokkien muodostamisesta. 
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Alkuperäisilmaisu Pelkistys 

I: ”Hyvän ja luottamuksellisen kontaktin luominen on tärke-
ää, sillä monet sairastuneista ovat haluttomia vastavuoroi-
suuteen ja paljastamaan oireitaan.” (1737) 

Tärkeää on luoda hyvä ja luottamukselli-
nen kontakti nuoreen, sillä sairauteen 
liittyy usein haluttomuus vastavuoroisuu-
teen sekä oireiden salailu. 

J: ”SCOFF, a simple 5-item questionnaire of eating disorder 
symptoms (EDS), was found to be useful in the primary 
screening of adolescents.” (137) 

Yksinkertaisen viiden kysymyksen lomak-
keen todettiin olevan hyödyllinen nuorten 
ensisijaisessa syömishäiriöön liittyvän 
oireilun seulonnassa. 

F: ”Varhaiset syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn pyrkivät 
ohjelmat, jotka keskittyivät psykoedukaatioon ja jakoivat 
nuorille tietoa syömishäiriöistä, eivät ole olleet tehokkaita 
vähentämään osallistujien syömiseen liittyvää ongelmakäyt-
täytymistä” (49) 

Psykoedukaatioon keskittyvät ennaltaeh-
käisyn ohjelmat eivät ole olleet tehokkaita 
vähentämään ongelmia, jotka liittyivät 
syömiskäyttäytymiseen. 

Taulukko 5: Esimerkki alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä 

 

Pelkistys Alaluokka Pääluokka 

Ilman syömishäiriöseulaa terveydenhoitajat tunnis-
tavat riskin harvoin. 

SCOFF –                                  

syömishäiriöseulan          

hyödyllisyys 

 

 

 

 

Syömishäiriöseulonta 

ennaltaehkäisyn 

menetelmänä 

SCOFF:n avulla häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 
ja asenteiden havaitseminen kasvoi 300% verrattain 
tavallisiin terveystarkastuksiin, joissa ei käytetty 
seulontamenetelmiä syömishäiriöille. 

Tutkimuksen löydökset tukevat sitä, että seulontaa 
tulisi käyttää yleisesti kaikilla nuorilla sukupuolesta 
riippumatta. 

Seulonnan käyttö  

sukupuolesta         

riippumatta 
Vaikka syömishäiriö oireet olivat yleisempiä tytöil-
lä, merkittävä määrä pojista saivat seulonnassa 
positiivisen tuloksen. 

Syömishäiriön mahdollisuus pitää selvittää seulassa 
positiivisen tuloksen saaneiden kohdalla. 

Kliinisen arvioinnin 

merkitys seulonnan 

tukena Tutkimuksen tulos tukee syömishäiriöriskin kartoi-
tuksessa kliinisen arvioinnin merkitystä. Päätöksiä 
ei tule tehdä pelkän seulonnan tuloksen mukaan. 

Tutkimus näyttää, että nuorten terveystiedot tar-
joavat hyödyllistä tietoa tunnistaa ne positiivisen 
tuloksen saaneet, jotka ovat korkeimmassa riskissä 
pitkäaikaiseen syömishäiriökäyttäytymiseen. 

Terveystietojen   

hyödyntäminen   

seulonnan tukena 

Terveystiedot voivat myös auttaa löytämään ne, 
jotka ovat saaneet seulonnasta negatiivisen tulok-
sen, mutta ovat riskissä syömiseen liittyville on-
gelmille vuoden sisällä. 

Taulukko 6: Ala- ja yläluokkien muodostaminen 
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7 Tulokset 

Aineiston perusteella tulokset jaettiin kuuteen yläluokkaan, joita ovat ennaltaehkäisyn mene-

telmät terveydenhoitajan vastaanotolla, sosiaaliset keinot ennaltaehkäisyn menetelminä, 

terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen, ennaltaehkäisyyn kehitetyt ohjelmat, syömishäi-

riöseulonta ennaltaehkäisyn menetelmänä sekä varhainen tunnistaminen ja puuttuminen. 

Nämä yläluokat muodostuivat alaluokista, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

 

Alaluokat Pääluokat 
 

- Terveystarkastukset tunnistamisen menetelmänä 
- Terveystarkastukset ennaltaehkäisyn varmistamiseksi 
- Arviointimittareiden käyttö 
- Kasvun seuranta 
- Suorien kysymysten käyttö 
- Kirjallisten kysymysten käyttö 
- Oireiden tunnistaminen keskustelun avulla 

 
 
 

Ennaltaehkäisyn 
menetelmät 

 terveydenhoitajan  
vastaanotolla 

 
- Ongelmiin puuttuminen 
- Puheeksi ottaminen 
- Syömishäiriön mahdollisuuden tietoinen huomiointi 
- Syömishäiriön ja siihen liittyvien oireiden tunnistaminen 
- Muutosten huomiointi lapsissa ja nuorissa 
- Oireiden ilmenemisen huomiointi lapsissa ja nuorissa 

 
 

Varhainen tunnistaminen 
ja puuttuminen 

 
- Kannustus ja tukeminen 
- Itsetunnon kehittymisen tukeminen 
- Asenteet ja niihin vaikuttaminen 
- Tiedon antaminen kouluyhteisössä 
- Kiusaamiseen puuttuminen kouluyhteisössä 

 
 

Sosiaaliset keinot  
ennaltaehkäisyn  

menetelminä 

 
- SCOFF –syömishäiriöseulan hyödyllisyys 
- Seulonnan käyttö sukupuolesta riippumatta 
- Terveystietojen hyödyntäminen seulonnassa 
- Kliinisen arvioinnin merkitys seulonnan tukena 

 
     Syömishäiriöseulonta  

ennaltaehkäisyn  
menetelmänä 

 
- Ammattitaidon kehittäminen 
- Ammatillinen työskentelyote 
- Terveydenhoitajan vuorovaikutus ja kohtaamistaidot 
- Moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen 
- Yhteistyö vanhempien kanssa 

 
 

Terveydenhoitajan 
 ammatillinen osaaminen 

 

 
- Kohdennetut ennaltaehkäisyn ohjelmat 
- Positiiviset vaikutukset syömishäiriökäyttäytymiseen en-

naltaehkäisevissä ohjelmissa 
- Vuorovaikutus ja vertaistuki ennaltaehkäisyn ohjelmissa 
- Tietoisuuden lisääminen ennaltaehkäisevillä ohjelmilla 

 

 
 

Ennaltaehkäisyyn  
kehitetyt ohjelmat 

 

Taulukko 7: Ala- ja yläluokat 
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Ennaltaehkäisyn menetelmät terveydenhoitajan vastaanotolla 

Ennaltaehkäisyn menetelmiin terveydenhoitajan vastaanotolla kuuluivat terveystarkastukset 

tunnistamisen menetelmänä, terveystarkastukset ennaltaehkäisyn varmistamiseksi, arviointi-

mittareiden käyttö, kasvun seuranta, suorien kysymysten käyttö, kirjallisten kysymysten käyt-

tö ja oireiden tunnistaminen keskustelun avulla. 

Tuloksissa nousi vahvasti esiin terveystarkastusten merkitys tunnistamisen menetelmänä. 

Syömishäiriöiden tunnistaminen terveystarkastuksissa mahdollisti puuttumisen ajoissa (Kynsi-

lehto, Kääriäinen & Ruotsalainen 2018, 58). Kouluterveydenhuollossa työskentelevät ovat 

ensisijaisessa roolissa syömiskäyttäytymiseen liittyvien häiriöiden huomaamisessa, ennaltaeh-

käisyssä ja hoitoon ohjauksessa, kun heillä on mahdollisuus kohdata lapsia ja nuoria vuosittain 

terveystarkastuksissa (Hautala, Liuksila, Räihä & Saarijärvi 2006, 42; Hautala ym. 2007, 268). 

Ennaltaehkäisyn, hoitoon ohjauksen suunnittelun ja toteutuksen eli ennaltaehkäisyn tulosten 

varmistamiseksi laaja terveystarkastus tulisi tehdä hyvissä ajoin, ennen kuin peruskoulu päät-

tyy. Niitä nuoria, joilla on havaittu syömiseen liittyviä ongelmia, tulisi lisäksi seurata kohden-

netuissa tapaamisissa ja terveystarkastuksissa. Näin voidaan osaltaan myös vaikuttaa ennalta-

ehkäisyn tuloksellisuuteen ja varmistaa jatkohoidon toteutuminen. (Hautala ym. 2006, 44.)  

Arviointimittareiden käyttö toi terveydenhoitajien mukaan syömishäiriöön liittyviä oireita 

esille ja syömishäiriö voitiin tunnistaa arviointimittareiden avulla, kuten laajoissa terveystar-

kastuksissa käytettävillä kyselyillä (Kynsilehto ym. 2018, 58). Kynsilehdon ym. (2018, 63) mu-

kaan arviointimittareiden käyttö on osoitettu tärkeäksi syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. 

Kasvun seurannassa ja ravitsemustilan arvioinnissa alle 18 vuoden ikäisellä lapsella ja nuorella 

käytetään ISO-BMI:tä eli lasten painoindeksiä. Terveydenhoitajat käyttivät kasvun seurantaa 

menetelmänä syömishäiriöisen nuoren tunnistamisessa. Poikkeamat kasvussa toivat syömishäi-

riöoireet usein esiin ja terveystarkastuksissa tehdyistä mittauksista voitiin huomata syömishäi-

riö. (Kynsilehto ym. 2018, 58, 63.)  

Ensimmäisten syömishäiriöiden piirteiden tunnistaminen mahdollistui terveydenhoitajalle 

keskustelun avulla. Keskustelu ravitsemuksesta ja liikunnasta toivat terveydenhoitajien koke-

musten mukaan syömishäiriöön liittyviä oireita esille ja näin toimi syömishäiriön tunnistami-

sena vastaanotolla. (Kynsilehto ym. 58-59.) 

Hautalan ym. (2007, 267) tutkimuksessa vastaajat olivat avoimempia, kun he vastasivat kirjal-

lisiin kysymyksiin. Kirjallisten kysymysten käyttö on suositeltavaa etenkin sosiaalisesti kieltei-

siksi tavoiksi miellettyjen tapojen kohdalla. Sosiaalisesti kielteisiksi tavoiksi mielletään usein 

esimerkiksi ahmiminen ja oksentaminen. (Hautala ym. 2007, 267.) Suorien kysymysten käyttö 

apuna syömishäiriöiden tunnistamiseksi on suositeltavaa. Apuna voidaan käyttää kysymyksiä 

liittyen esimerkiksi laihduttamiseen ja henkilön omiin ajatuksiin sekä omaan tyytyväisyyteen 
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painosta. Lisäksi voidaan kysyä, onko henkilö itse ollut huolissaan syömisestään tai liikunnan 

määrästään tai onko joku muu ollut huolissaan näistä asioista. (Suokas 2015, 1736.)  

Sosiaaliset keinot ennaltaehkäisyn menetelmänä  

Sosiaalisia keinoja syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä voidaan hyödyntää kouluterveydenhuol-

lossa osana kouluyhteisöä. Sosiaalisiin keinoihin lukeutuu kannustus ja tukeminen, itsetunnon 

kehittymisen tukeminen, vertaistuki, asenteet ja niihin vaikuttaminen, tiedon antaminen 

kouluyhteisössä ja kiusaamiseen puuttuminen kouluyhteisössä.  

Kannustuksen ja tukemisen on osoitettu olevan tärkeää ja on todettu, että sosiaalinen tuki voi 

suojata nuorta syömishäiriöiltä (Dadi & Raevuori 2013, 69.) Eräs opettaja pohti pro gradu 

tutkielmassa, että kouluyhteisössä voitaisiin ennaltaehkäistä syömishäiriöitä kannustamalla 

positiivisesti sopivaan syömiseen (Ylikotila 2015, 40). Kynsilehto ym. (2018, 63) toivat hoito-

työn tutkimuksessaan esille, että kannustuksella ja tukemisella on myönteisiä vaikutuksia 

itsetuntoon ja siten ne voivat ennaltaehkäistä syömishäiriöitä. Opettajat ja terveydenhoitajat 

ajattelivat itsetunnon vahvistumisella olevan vaikutusta syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. 

Ilmeni että parhaimmillaan kouluyhteisö tukee lapsen itsetunnon ja positiivisen minäkuvan 

kehittymistä. (Ylikotila 2015, 42.)  

Poikkeavia syömiseen ja painoon liittyviä asenteita on mahdollista kartoittaa kouluterveyden-

huollossa. Ylikotilan gradussa selvitettiin, että kouluyhteisössä sekä terveydenhoitajat että 

opettajat pitivät syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä tärkeänä lasten asenteita ja niihin vai-

kuttamista (Ylikotila 2015, 42.) Syömiseen liittyviä poikkeavia asenteita tulee pistää merkille 

ja tarkastella lähemmin, sillä niistä voi olla seurauksena pysyviä ja vakavia terveysongelmia 

vaikka diagnostiset kriteerit syömishäiriölle eivät täyttyisi (Hautala ym. 2006, 44). Tutkimus-

ten mukaan syömiseen ja painoon liittyviä poikkeavia asenteita olisi hyvä kartoittaa jo yläkou-

lun alussa (Hautala ym. 2007, 267). 

Syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn mahdollisuutena nähtiin tutkimuksissa myös tiedon antami-

nen kouluyhteisössä. Nähtiin, että koulussa voidaan lisätä lasten tietoisuutta syömishäiriöistä 

ja siten ennaltaehkäistä niitä. Ylikotilan gradussa kerrottiin erään luokanopettajan pohtivan, 

että koulu voi ennaltaehkäistä syömishäiriöitä tiedottamalla sopivasta syömisestä positiivises-

ti. Lisäksi ajateltiin, että opettaja voi esimerkillään opettaa lapsille terveellisiä elämäntapo-

ja. (Ylikotila 2015, 32-40). Terveydenhoitaja voisi tuoda tätä näkökulmaa esille työskennelles-

sään kouluterveydenhuollossa osana kouluyhteisöä.  

Koulukiusaamisella tiedetään olevan runsaasti haitallisia vaikutuksia niin yksilön, kun koko 

kouluyhteisön hyvinvointiin. Ikätovereiden merkitys on korostunut lapsuudessa ja nuoruudes-

sa. Onkin todettu, että kiusatuksi tai syrjityksi tuleminen on riski syömishäiriöille. (Dadi & 

Raevuori 2013, 69.) Koulun henkilökunta oli sitä mieltä, että kaikenlaiseen kiusaamiseen tulisi 
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puuttua heti, koska heidän mielestään tämän kaltaisia ongelmia on mahdollista ennaltaeh-

käistä vain silloin, kun kouluyhteisössä on positiivinen ilmapiiri (Ylikotila 2015, 42).  

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen 

Syömishäiriöiden ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen varhainen tunnistaminen sekä puut-

tuminen ovat ennaltaehkäisyn lähtökohtia. Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keskiöön 

nousivat ongelmiin puuttuminen, puheeksi ottaminen, syömishäiriön mahdollisuuden tietoinen 

huomiointi, syömishäiriön ja siihen liittyvien oireiden tunnistaminen, muutosten huomiointi 

sekä oireiden ilmenemisen huomiointi lapsessa ja nuoressa.  

Terveydenhoitaja ja muut terveydenhuollon ammattilaiset sekä opettajat ovat avainasemassa 

syömishäiriöiden tunnistamisessa (Suokas 2015, 1735). Lisäksi Dadi & Raevuori (2013, 42) to-

teavat, että erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat asemansa ansiosta havaita 

syömiseen liittyvät ongelmat ajoissa ja ohjata hoitoon. Merkit normaalista poikkeavasta syö-

miseen liittyvästä käyttäytymisestä tulee tunnistaa ja tarkastella lähemmin, vaikka diagnosti-

set kriteerit itse syömishäiriölle eivät täyttyisi. Poikkeavalla syömiskäyttäytymisellä voi olla 

vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja (Hautala ym. 2006, 44.) Ongelmien varhainen tunnis-

taminen mahdollistaa yksilöllisen primaariprevention koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 

joka arvion mukaan usein riittää normalisoimaan tilanteen (Hautala ym. 2006, 42). 

Huolen herääminen auttoi terveydenhoitajaa puuttumaan varhain syömishäiriöön (Kynsilehto 

ym. 2018, 59). Kouluympäristössä terveydenhoitaja ja muut terveydenhuollon ammattilaiset 

sekä opettajat ovat avainasemassa myös ongelmaan puuttumisessa. On todettu, että varhai-

nen puuttuminen lyhentää sairastamisaikaa ja se parantaa myös sairauden ennustetta (Suokas 

2015, 1735.) Ylikotila selvitti Pro gradu -tutkielmassa koulun henkilökunnan olevan sitä miel-

tä, että mahdollisimman varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella kouluyhteisö voi ennal-

taehkäistä syömishäiriöiden syntyä. Lisäksi tutkielmassa selvisi, että etenkin opettajat painot-

tivat ruokailutilanteen merkitystä ja siinä ilmeneviin syömiseen liittyviin ongelmiin puuttumis-

ta. (Ylikotila 2015, 42.) Kouluterveydenhoitajalla on mahdollisuus tuoda tätä yhteistyön mer-

kitystä varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa näkyväksi kouluyhteisössä työskennelles-

sään. 

Syömishäiriö oireilun huomioiminen ja muutosten ilmeneminen lapsessa ja nuoressa olivat 

tunnusmerkkejä varhaisessa tunnistamisessa. Yhdessä hoitotieteen tutkimuksessa selvisi, että 

varhaisen tunnistamisen menetelmänä oli sellaisten oireiden ja muutosten huomioiminen lap-

sessa ja nuoressa, jotka herättivät huolen terveydenhoitajassa, opettajassa tai lapsen ja nuo-

ren läheisessä. (Kynsilehto ym. 2018, 59.) 

Syömishäiriöiden mahdollisuus tulee ottaa tietoisesti huomioon ja ongelmaan liittyvä oireilu 

tulee tunnistaa, sillä häiriöihin liittyvä salailu, häpeä ja kieltäminen vaikeuttavat syömishäiri-
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ön tunnistamista (Hautala ym. 2006, 44). Todettiin, että syömishäiriön mahdollisuus on hyvä 

pitää mielessä etenkin silloin, kun nuori hakeutuu hoitoon epäselvien yleisoireiden, vatsavai-

vojen tai gynekologisten ongelmien vuoksi (Suokas 2015, 1736). 

Varhaisessa puuttumisessa keskeisenä menetelmänä nähtiin puheeksi ottaminen, jonka todet-

tiin olevan tärkeää aina silloin kun epäily sairauden mahdollisuudesta herää. Korostettiin, 

että syömishäiriöiden puheeksi ottaminen oli tärkeää heti kun huoli oli herännyt. Puheeksi 

ottaminen nähtiin tärkeänä myös sen vuoksi, että useimmiten syömishäiriötä sairastava tai 

oireileva nuori ei itse tuo esille sairauttaan tai oireitaan. (Kynsilehto ym. 2018, 55-63.) 

Syömishäiriöseulonta ennaltaehkäisyn menetelmänä 

Syömishäiriöseulontaan ennaltaehkäisyn menetelmänä sisältyi SCOFF –syömishäiriöseulan hyö-

dyllisyys, seulonnan käyttö sukupuolesta riippumatta, kliinisen arvioinnin merkitys seulonnan 

tukena ja terveystietojen hyödyntäminen seulonnassa. SCOFF –seula on terveydenhoitajien 

käytettävissä oleva arviointimittari, mutta seulan käyttö on avattu erillisenä osiona, koska sen 

vaikuttavuutta syömishäiriöiden tunnistamisessa ja käyttömahdollisuuksia koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollossa on tutkittu eniten. 

Yksinkertaisen viiden kysymyksen lomakkeen todettiin olevan hyödyllinen nuorten ensisijai-

sessa seulonnassa ja sen todettiin sopivan hyvin koulu- ja perusterveydenhuoltoon (Hautala 

2018, 137; Suokas 2015, 1736). Ilman syömishäiriöseulaa terveydenhoitajat tunnistavat syö-

mishäiriöön liittyvän riskin vain harvoin (Kynsilehto, Kääriäinen & Ruotsalainen 2018, 63). 

Kynsilehdon ym. (2018, 58) tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien kokemuksen 

mukaan syömishäiriöseulan käyttö oli hyödyllistä, koska sen avulla on mahdollista tunnistaa 

syömishäiriö. Terveydenhoitajat kokivat myös seulan kysymysten suullisen läpikäymisen hyö-

dylliseksi (Kynsilehto ym. 2018, 58). SCOFF –syömishäiriöseula mahdollistaa löytämään yhä 

useamman nuoren, jolla on normaalista poikkeavia painoon liittyviä toimintatapoja tai poik-

keavaa syömiskäyttäytymistä, tai näitä molempia samanaikaisesti (Hautala ym. 2007, 268). 

Seulontojen avulla voidaan havaita syömiseen liittyviä ongelmia ja ohjata nuori hoitoon, näin 

ollen ennaltaehkäistä nuorten syömishäiriöitä (Hautala ym. 2007, 268). Hautala (2018, 138) 

totesi väitöskirjatutkimuksessaan, että syömishäiriöseulonta tehostaa varhaista tunnistamista 

ja mahdollistaa ennaltaehkäisevän toiminnan.  

Yleinen seulonta paljastaa syömishäiriö patologian paremmin, kuin pelkät kohdennetut seulat 

sellaisille, jotka terveydenhoitaja on valinnut seulottavaksi tai terveystarkastukset ilman seu-

lontaa. SCOFF –seulan avulla häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja asenteiden havaitseminen 

kasvoi 300% verraten sellaisiin terveystarkastuksiin, jossa ei käytetty seulontamenetelmiä 

syömishäiriöille. (Hautala 2018, 137.) Tuloksissa näyttäytyy seulonnan käyttö sukupuolesta 

riippumatta. Merkittävä osuus pojista sai väitöskirjatutkimuksessa positiivisen tuloksen seu-

lonnassa, vaikka syömishäiriöoireet olivat yleisempiä nimenomaan tytöillä. Tutkimuksen tu-
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lokset tukevat siis seulonnan käyttöä yleisesti kaikilla nuorilla, sukupuolesta riippumatta. 

(Hautala 2018, 137.) 

Terveystiedot tarjoavat hyödyllistä tietoa seulonnan tueksi tunnistaa ne nuoret, jotka ovat 

korkeimmassa riskissä pitkäaikaiseen syömishäiriökäyttäytymiseen. Terveystiedoista voidaan 

saada apua myös löytämään ne nuoret, jotka ovat saaneet seulonnasta negatiivisen tuloksen, 

mutta joilla on riski syömiseen liittyville ongelmille vuoden sisällä. (Hautala 2018, 137.) Kliini-

sen arvioinnin merkitys seulonnan tukena korostui tuloksissa. Seulassa positiivisen tuloksen 

saaneilla oli ongelmia psyykkisen ja fyysisen terveyden kanssa muita useammin. Lisäksi on-

gelmia näkyi olevan myös terveyskäyttäytymisen alueella. Näiden nähdään olevan riski syö-

mishäiriön kehittymiselle tai seurausta poikkeavasta käyttäytymisestä liittyen syömiseen. 

(Hautala ym. 2007, 267) Hautalan ym. (2007, 267) tutkimuksessa suuri osa terveydenhoitajien 

arvioimista riskiryhmään kuuluvista nuorista läpäisi SCOFF –seulan, mikä osaltaan voi johtua 

oireiden salailusta tai oireettomuudesta seulan kriteereillä. Tutkijat korostavat syömishäi-

riöriskin kartoituksessa kliinisen arvioinnin merkitystä, myös positiivisen tuloksen saaneiden 

kohdalla. Päätöksiä ei siis tulisi tehdä pelkän seulonnan tuloksen perusteella. (Suokas 2015, 

1736; Hautala ym. 2007, 267.)  

Seuraavassa taulukossa on esitetty SCOFF –syömishäiriöseulan kysymykset Käypä hoito –

suosituksien mukaisesti. Jokaisesta kyllä-vastauksesta seulassa vastaa yhtä pistettä ja 2-5 

pistettä viittaa ongelmiin syömiskäyttäytymisessä. Huomioitavaa on, että kasvuikäisillä lapsil-

la seulan kolmas kysymys laihtumisesta viimeisen kolmen kuukauden aikana ei ole käyttökel-

poinen. Näiden lasten kohdalla tulee selvittää mahdollinen syy kasvun taittumiselle tai pysäh-

tymiselle. (Suokas 2015, 1736-1737.) 

 

1. Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? 

2. Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan syömistäsi? 
 

3. Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden aikana? 

4. Uskotko olevasi lihava, vaikka olisitkin muiden mielestä laiha? 

5. Hallitseeko ruoka tai ruoan ajattelu elämääsi? 

Taulukko 8: SCOFF -syömishäiriöseula 

Käypä hoito –suosituksien mukaan. (Käypä hoito –suositukset: Syömishäiriöt 2014.) 
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Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen 

Aineistosta nousi esille terveydenhoitajan ammattitaitoon liittyviä teemoja syömishäiriöiden 

ennaltaehkäisyyn liittyen. Keskeisiksi teemoiksi muodostui ammattitaidon kehittäminen, am-

matillinen työskentelyote, terveydenhoitajan vuorovaikutus ja kohtaamistaidot, moniamma-

tillisen yhteistyön hyödyntäminen ja yhteistyö vanhempien kanssa. 

On tärkeää luoda hyvä ja luottamuksellinen kontakti nuoreen, sillä sairauteen liittyy usein 

haluttomuus vastavuoroisuuteen sekä oireiden salailu (Suokas 2015. 1737). Nuoren kanssa 

tulisi voida keskustella kahden kesken syyllistämättä ja aidosti kiinnostuneena, jolloin nuori 

voi rohkaistua puhumaan ongelmistaan terveydenhoitajalle (Dadi & Raevuori 2013, 70). Ter-

veydenhoitaja pyrki saavuttamaan luottamuksen nuoreen keskustelemalla varovasti nuoren 

minäkuvaan liittyvistä asioista (Kynsilehto ym. 2018, 59). 

Varmuutta terveydenhoitajille syömishäiriöiden tunnistamiseen toi tutkimuksen mukaan työ-

kokemus ja täydennyskoulutukset. Terveydenhoitajalla tulisi olla myös psykiatrista osaamista 

arviointimittareiden käytön ja kliinisten menetelmien lisäksi. (Kynsilehto ym. 2018, 63-64.) 

Terveydenhoitajan kokonaisvaltainen työskentelyote tukee nuoren itsetuntoa (Kynsilehto ym. 

2018, 63). Esimerkkinä tästä on esimerkiksi herkkyys havainnoida nuorta. Tutkimuksessa selvi-

tettiin, että terveydenhoitajan omat havainnot terveystarkastuksessa herättivät epäilyn syö-

mishäiriöstä (Kynsilehto ym. 2018, 59). 

Tulevaisuudessa terveydenhoitajan työn tueksi tarvitaan yhä enemmän moniammatillista tii-

miä (Kynsilehto ym. 2018, 63-64). Ylikotilan Pro gradu –tutkimuksesta selvisi, että terveyden-

hoitajat ja muu kouluyhteisön henkilökunta kokivat moniammatillisen yhteistyön tärkeänä 

ongelmien havaitsemisen kannalta. Terveydenhoitajilla ja luokanopettajilla näytti tutkimuk-

sen mukaan olevan paljonkin yhteistyötä syömiseen liittyvien ongelmien saralla. (Ylikotila 

2015, 44.) Kouluyhteisö voi osaltaan olla apuna syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä, selvisi 

samassa tutkimuksessa (Ylikotila 2015, 40). Tämä edellyttää moniammatillisen yhteistyön 

hyödyntämistä.  

Syömishäiriötä epäiltäessä tulisi terveydenhoitajan olla yhteydessä nuoren vanhempiin (Dadi 

& Raevuori 2013, 70). Terveydenhoitajat pitivät tärkeänä kertoa syömiseen liittyvästä huoles-

taan lapsen tai nuoren vanhemmille (Ylikotila 2015. 38). Kouluyhteisössä koettiin asiaan puut-

tuminen ja vaikuttaminen haasteellisena, jos vanhempi ei ottanut ongelmaa vakavasti (Yliko-

tila 2015, 45).  
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Ennaltaehkäisyyn kehitetyt ohjelmat 

Ennaltaehkäisyyn kehitetyissä ohjelmissa sisältyivät positiiviset vaikutukset syömishäiriökäyt-

täytymiseen ennaltaehkäisevissä ohjelmissa, vuorovaikutus ja vertaistuki ennaltaehkäisyn 

ohjelmissa, kohdennetut ennaltaehkäisyn ohjelmat ja tietoisuuden lisääminen ennaltaehkäi-

sevillä ohjelmilla.  

Dadi ja Raevuori (2013, 69) ovat todenneet, että ennaltaehkäisevillä ohjelmilla on onnistuttu 

lisäämään tietoisuutta syömishäiriöistä, mutta riittävää näyttöä niiden tehosta liittyen käyt-

täytymisen ja asenteiden muutokseen ei ole. Vastaavasti Laajasalo ja Pirkkola (2012, 49) to-

tesivat, että psykoedukaatioon pohjautuvat varhaiset syömishäiriöiden ennaltaehkäisyohjel-

mat, joissa nuorille jaettiin tietoa eivät olleet tehokkaita vähentämään ongelmia, jotka liit-

tyivät syömiskäyttäytymiseen. 

Voimakkaita positiivisia vaikutuksia nähtiin olevan niissä ennaltaehkäisyn ohjelmissa, jotka 

sisälsivät useampia tapaamisia ja olivat ammattilaisten toteuttamia. Uudemmilla multidimen-

sionaalisilla ohjelmilla on onnistuttu vähentämään syömishäiriöiden esiintyvyyttä tuoreimmis-

sa katsauksissa ja meta-analyyseissä. Tällä vuorovaikutukseen perustuvalla ohjelmalla on to-

dettu positiivisena vaikutuksena lisäksi kehoon liittyvien negatiivisten ajatusten väheneminen. 

(Laajasalo & Pirkkola 2012, 49.) Tuloksissa ilmeni, että Gumzin ym. (2017, 9) tutkimuksen 

mukaan kouluissa pidetty kolmen kerran ennaltaehkäisyohjelma ei vaikuttanut syömishäiriöitä 

vähentävästi kolmen kuukauden seurannassa, vaikka osoittikin joitain positiivisia vaikutuksia. 

Tutkimuksen tekijät Gumz ym. (2017, 12) kuitenkin uskovat, että ennaltaehkäisyohjelmilla 

voidaan vaikuttaa stigmaa vähentävästi sekä edistää psyykkisten sairauksien varhaista tunnis-

tamista. Tuloksissa selvisi, että interaktiivisesta Student bodies –internet ohjelmasta on saatu 

hyviä tuloksia kokeellisissa tutkimuksissa. Ohjelma pohjaa kognitiivis-behavioraalisiin periaat-

teisiin. Ohjelman avulla syömishäiriöiden esiintyvyys riskiryhmissä on vähentynyt sekä syömis-

häiriöiden riskitekijät ovat vähentyneet. (Laajasalo & Pirkkola 2012, 49.) 

Kohdennetuissa ennaltaehkäisyn ohjelmissa merkitys näkyi ennaltaehkäisyyn kehitetyissä oh-

jelmissa. Voimakkaita vaikutuksia nähtiin olevan niissä ohjelmissa, jotka oli kohdistettu yli 

15-vuotiaisiin tyttöihin ja niille, joiden nähtiin olevan suuressa riskissä syömishäiriöön sairas-

tumiselle. (Laajasalo & Pirkkola 2012, 49.) Myös Gumz ym. (2017, 11) toteavat, että aikai-

semmista tutkimuksista saadun tiedon valossa ennaltaehkäisyn ohjelmat ovat vaikuttavampia, 

kun ne kohdistetaan pelkästään naisille tai niille naisille tai miehille, joilla on jo nähty riski 

syömishäiriölle.  

Vuorovaikutuksen ja vertaistuen merkitys näkyi tarkasteltaessa ennaltaehkäisyn ohjelmia. 

Voimakkaita vaikutuksia nähtiin liittyvän niissä ohjelmissa, jotka perustuivat osallistujien 

vuorovaikutukseen (Laajasalo & Pirkkola 2012, 49). Kassin ym. (2014, 10) mukaan sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden ja vertaisten on näytetty vähentävän syömishäiriöiden oireita, riskiteki-
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jöitä ja lisäävän terveellistä syömistä ja toimintamalleja. Aikaisemmin mainitusta Student 

bodies –internet ohjelman yhteydessä kokeillusta ohjatusta keskusteluryhmästä saatiin hyviä 

tuloksia ja sillä nähtiin olevan merkittäviä hyötyjä. Student bodies -ohjelman lisäksi ohjattuun 

keskusteluryhmään osallistuneet naiset osoittivat alhaisempia ulkomuodon ja painon huolia 

ohjelman lopussa verrattain niihin osallistujiin, jotka käyttivät vain ohjelman internet sisäl-

töä. Ohjatulla keskusteluryhmällä voidaan lisätä kyseisen internet ohjelman toimivuutta ra-

kentamalla sosiaalista tukea terveellisemmän käytöksen muutokselle. (Kass ym. 2014, 10.) 

Kass ym. (2014, 14) toteavat kuitenkin, että ennen syvempää tutkimusta he voivat vain suosi-

tella ohjattua keskusteluryhmää Student bodies –internet ohjelmalle.  

 

8 Pohdinta 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten syömishäiriöiden 

ennaltaehkäisyssä. Tarkoitusta tarkasteltiin tutkimuskysymyksen avulla, joka selvitti sitä, 

minkälaisilla menetelmillä syömishäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä. Aineiston pohjalta esiin 

nousi kuusi keskisintä eri teemaa, joita olivat ennaltaehkäisyn menetelmät terveydenhoitajan 

vastaanotolla, sosiaaliset keinot ennaltaehkäisyn menetelminä, terveydenhoitajan ammatilli-

nen osaaminen, ennaltaehkäisyyn kehitetyt ohjelmat, syömishäiriöseulonta ennaltaehkäisyn 

menetelmänä sekä varhainen tunnistaminen ja puuttuminen. 

Tulosten perusteella voitiin nähdä, että useilla eri menetelmillä voidaan ennaltaehkäistä 

syömishäiriöitä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveystarkastukset nousivat tuloksissa 

esiin sekä tunnistamisen- että ennaltaehkäisyn varmistamisen menetelmänä. Voidaan todeta, 

että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä näin ollen myös terveydenhoitaja ovat tärkeässä 

asemassa syömishäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa sekä hoitoon ohjauk-

sessa (Dadi & Raevuori 2013, 72; Suokas 2015, 1736; Hautala ym. 2006, 42). Vuosittaisissa 

terveystarkastuksissa syömishäiriöiden ja niiden riskien tunnistamisen apuna voidaan käyttää 

kasvun seurantaa ja arviointimittareita (Kynsilehto ym. 2018, 63). Terveydenhoitajat käytti-

vät kasvun seurantaa menetelmänä tunnistamiselle ja poikkeamat kasvussa toivat usein syö-

mishäiriöoireet esiin (Kynsilehto ym. 2018, 58, 63). Kävi ilmi, että joissakin tapauksissa kirjal-

listen kysymysten käyttö on perusteltua. Sosiaalisesti arveluttaviksi mielletyistä tavoista, 

kuten oksentamisesta ja ahmimisesta kysyttäessä haastateltavat olivat avoimempia vastates-

saan kirjallisiin kysymyksiin. (Hautala ym. 2007, 267.) Suorien kysymysten käyttö keskustelun 

apuna syömishäiriöiden tunnistamiseksi nähtiin suositeltavana tapana toimia ja oireiden tun-

nistaminen mahdollistui joissain tapauksissa keskustelun avulla. 

Tuloksista käy ilmi, että mahdollisimman varhaisella havaitsemisella ja puuttumisella voidaan 

lyhentää sairastamisaikaa ja parantaa sairauden ennustetta. Lisäksi primaariprevention todet-
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tiin edistävän sekundaariprevention tuloksellisuutta. (Hautala ym. 2006, 42; Suokas 2015, 

1735). Huolen herääminen auttoi terveydenhoitajia puuttumaan varhaisessa vaiheessa ongel-

maan ja puheeksi ottaminen nähtiin tärkeänä sen vuoksi, että useimmiten syömishäiriötä 

sairastava tai oireileva nuori ei itse tuo esille sairauttaan tai oireitaan (Kynsilehto ym. 2018, 

55-63.) Tunnusmerkkeinä varhaisessa tunnistamisessa olivat syömishäiriöön viittaavan oireilun 

huomioiminen ja muutosten ilmeneminen lapsessa tai nuoressa. Lisäksi tuloksissa korostui 

syömishäiriön mahdollisuuden tietoinen huomiointi. Syömishäiriöihin liittyy häpeää, salailua 

sekä kieltämistä jonka seurauksena tunnistaminen vaikeutuu. (Hautala ym. 2006, 44). 

Sosiaalisia keinoja ennaltaehkäisyssä nähtiin olevan useita. Kannustus ja tukeminen nousivat 

esiin selkeästi. Dadin ja Raevuoren (2013, 69) mukaan kannustuksen sekä tukemisen on osoi-

tettu olevan tärkeää ja sosiaalisella tuella voidaan suojata nuorta syömishäiriöiltä. Tervey-

denhoitajat ja koulujen opettajat näkivät yhden tutkimuksen mukaan, että kannustus ja tu-

keminen voivat myönteisellä tavalla vaikuttaa itsetuntoon ja tällä tavalla positiivisesti ennal-

taehkäistä syömishäiriöitä. Itsetunnon vahvistumisella ajateltiin myös olevan positiivista vai-

kutusta. Samassa tutkimuksessa esiin nousi kouluyhteisössä tiedon antamisen mahdollisuus.  

Syömiseen liittyviä poikkeavia asenteita tulisi tarkastella lähemmin ja niitä olisi hyvä kartoit-

taa jo yläkoulun alussa (Hautala ym. 2006, 44; Hautala ym. 2007, 267). Kouluyhteisössä tulisi 

puuttua kiusaamiseen sillä on todettu, että ikätovereiden merkityksen korostuessa lapsuuden 

ja nuoruuden aikana, kiusatuksi tai syrjityksi tuleminen on riski syömishäiriön kehittymiselle 

(Dadi & Raevuori 2013, 69). 

Syömishäiriöseulonta nousi tuloksissa esiin hyvin tärkeänä menetelmänä syömishäiriöiden 

tunnistamiselle. Yksinkertaisen viiden kysymyksen SCOFF –syömishäiriöseulan lomakkeen näh-

tiin olevan hyödyllinen nuorten ensisijaisessa seulonnassa ja sen käyttö sopii hyvin koulu- ja 

perusterveydenhuoltoon (Hautala 2018, 137; Suokas 2015, 1736). Hautalan (2018, 138) mu-

kaan varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä toiminta mahdollistuvat seulonnan avulla. 

Seulaa tulisi käyttää sukupuolesta riippumatta yleisesti kaikilla nuorilla (Hautala 2018, 137). 

Terveystiedot antavat lisäksi arvokasta tietoa seulonnan tueksi (Hautala 2018, 137). Tulosten 

perusteella seulan käyttö systemaattisesti osana vuosittaisia terveystarkastuksia on perustel-

tua. SCOFF -seulontaa voisi toteuttaa etenkin yläkouluikäisille nuorille, sekä tytöille että po-

jille vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Lisäksi tuloksissa selvisi, että seulaa tulisi käyttää 

kaikille nuorille riippumatta siitä, onko syömishäiriöepäily terveydenhoitajan arvion mukaan 

aiheellista tai kuuluuko nuori johonkin riskiryhmään.  

Tuloksissa nousi esiin terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen. Ammattitaidon kehittämi-

sellä eli esimerkiksi työkokemuksen sekä täydennyskoulutusten myötä terveydenhoitajien 

varmuus syömishäiriöiden tunnistamisessa nähtiin lisääntyvän. Lisäksi todettiin, että tervey-

denhoitajalla tulisi olla psykiatrista osaamista. (Kynsilehto ym. 2018, 63-64.) Terveydenhoita-

jan kokonaisvaltaisen työskentelyotteella oli nuoren itsetuntoa tukeva vaikutus. Lisäksi vuoro-
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vaikutus ja kohtaamistaidoilla oli merkitystä. Suokkaan (2015, 1737) mukaan luottamukselli-

sen ja hyvän kontaktin luominen on tärkeää. Moniammatillisen yhteistyön hyödyntämisen 

merkitys näkyi tarkasteltaessa kouluyhteisöä ja Kynsilehto ym. (2018, 63-64) totesivatkin, 

että tulevaisuudessa moniammatillista tiimiä tarvitaan terveydenhoitajan työn tueksi yhä 

enemmän. Lisäksi vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö oli tärkeää ja terveydenhoitajat koki-

vat tärkeänä, että syömiseen liittyvästä huolesta kerrotaan lapsen tai nuoren vanhemmille 

(Ylikotila 2015, 38). Terveydenhoitajan eettisissä suosituksissa todetaan, että terveydenhoita-

jan tulee ottaa vastuu omasta ammatillisesta osaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä.  

Tulosten tarkastelun yhteydessä heräsi ajatus, että nuoren syömiskäyttäytymiseen liittyvät 

ongelmat ovat hyvin intiimi aihealue, johon liittyy myös häpeän tunteita. Omaa suhtautumista 

syömishäiriöihin ja syömiseen liittyviin ongelmiin on syytä tarkastella. Terveydenhoitajalla 

tulisi olla laaja ymmärrys tarkasteltavaa ilmiötä kohtaan, jotta puheeksi ottaminen ja keskus-

telu kantaisi hedelmää. Luottamukselliseen ja turvallisen tuntuiseen, sensitiiviseen ilmapiiriin 

terveydenhoitajan vastaanotolla tulisi mielestämme kiinnittää huomiota puheeksi ottamisen 

yhteydessä.  

Ennaltaehkäisyyn kehitetyissä ohjelmissa positiivisia vaikutuksia nähtiin olevan sellaisissa 

ohjelmissa, jotka olivat ammattilaisten toteuttamia ja sisälsivät useampia tapaamisia. Uu-

demmilla multidimensionaalisilla, vuorovaikutukseen perustuvilla ohjelmilla oltiin meta-

analyysien ja katsausten mukaan onnistuttu vähentämään syömishäiriöiden esiintyvyyttä sekä 

vähentämään kehoon liittyviä negatiivisia ajatuksia. (Laajasalo & Pirkkola 2012, 49.) Tutki-

muksen tuloksissa ei saatu aiheesta sen tarkasteltua tätä aihetta kovin tarkasti, koska juuri 

näitä ohjelmia käsittelevää tutkimusta tai tutkimuksia ei ollut saatavilla. Voimakkaita vaiku-

tuksia nähtiin sellaisissa ohjelmissa, jotka oli kohdennettu korkean syömishäiriön riskissä ole-

ville tai yli 15-vuotiaille tytöille.  

Vuorovaikutuksen ja vertaistuen merkitys näkyi ennaltaehkäisyn ohjelmissa. Kognitiivis-

behavioraalisiin periaatteisiin pohjautuvasta Student bodies –internet ohjelmasta on saatu 

lisäksi hyviä tuloksia kokeellisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi syömishäiriöiden esiintyvyys riski-

ryhmissä on vähentynyt (Laajasalo & Pirkkola 2012, 49). Tuloksissa nousi esiin, että tietoi-

suutta on onnistuttu lisäämään ohjelmien avulla. Toisaalta Laajasalo & Pirkkola (2012, 49) 

ovat todenneet, että ohjelmat, joilla pyrittiin jakamaan nuorille tietoa, eivät olleet kuiten-

kaan tehokkaita vähentämään syömiskäyttäytymiseen liittyviä ongelmia. 

Haasteena työtä tehdessä havaittiin, että suomenkielisiä tutkimuksia ei ollut niin runsaasti 

kuin odotimme. Tulosten perusteella vaikutti, että aihetta on tutkittu liian vähän. Lasten ja 

nuorten mielenterveyden tukemista ja mielenterveyteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä 

koskevia ohjelmia ja toimintamalleja on kehitetty runsaasti (Laajasalo & Pirkkola 2012, 9). 

Kuitenkin on todettu, että juuri syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn kehitetyistä ohjelmista ei 
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ole tarpeeksi tutkimuksia tai tulokset ovat ristiriitaisia (Dadi & Raevuori 2013, 69). Alakotila 

(2015, 43) totesi, että Suomessa missään kouluissa ei ole käytössä ennaltaehkäisyohjelmaa 

eikä yhteisiä toimintamalleja häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä oireilevan lapsen koh-

taamiseen.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen luotettavaa tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä ja 

menetelmiä syömishäiriöiden ennaltaehkäisystä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Aineis-

tosta saatiin paljon tutkittua tietoa syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn menetelmistä ja ter-

veydenhoitajien kokemuksista syömishäiriöiden varhaisesta puuttumisesta koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollossa. Kirjallisuuskatsausta tehdessä huomattiin, että monilla asioilla on merki-

tystä syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä, vaikka varsinaisia ennaltaehkäisyn menetelmiä on 

tutkittu suomessa kansainvälisesti verrattain vähän. Kouluyhteisön ja moniammatillisen yh-

teistyön merkitys syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä korostui analysoiduissa tutkimustuloksis-

sa. Erityisen vakuuttavana tutkimustietona kirjallisuuskatsausta tehdessä nousi esiin SCOFF –

syömishäiriöseulan käytön hyödyllisyys ennaltaehkäisyn menetelmänä. Varsinkin opinnäyte-

työprosessin lopussa pohdittiin, että käytetäänkö sitä riittävän usein menetelmänä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa ja tulisiko sitä käyttää systemaattisemmin esimerkiksi aina terve-

ystarkastusten yhteydessä. Opinnäytetyön sisältöä toivotaan voitavan hyödyntää koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa. 

8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan ohjeita liittyen hyviin tieteellisiin käytäntöihin (Mäkinen 2006, 172). Opinnäytetyö 

on toteutettu alusta lähtien nämä ohjeet tiedostaen. Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen 

(2013, 211-212) mukaan Pietarisen (2002) Eettisen vaatimusten lista antaa mainion pohdinta-

perustan tutkijalle ja vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen; aito kiinnostus aihetta kohtaan, 

tunnollisuus ja paneutuminen, rehellisyys, vaaran välttäminen, ihmisarvon kunnioitus, sosiaa-

linen vastuu, ammatinharjoittamisen edistäminen ja kollegiaalinen arvostus.  

Tutkimuksia ohjaavat lainsäädäntö, asetukset ja ohjeet, kuten henkilötietolaki (532/1999), 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), potilasvahinkolaki (585/1992) ja laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Tutkimusten eettisyyttä valvovat eri tahot, kuten 

sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sairaanhoitopiirien ja yliopistosairaa-

loiden eettiset toimikunnat ja tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) jonka tehtävänä on 

muun muassa antaa lausuntoja viranomaisille tutkimuseettisistä lainsäädäntökysymyksistä ja 

lisätä tutkimuseettistä keskustelua. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen. 2013, 212-216.)  

Lähdekritiikki on huomioitu yhtenä tutkijan välineenä tiedon luotettavuuden arvioinnissa. 

Opinnäytetyön lähteiden kohdalla kiinnitettiin huomiota lähteen aitouteen, alkuperäisyyteen, 

puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen. (Mäkinen 2006, 128.) Opinnäytetyön prosessi on 
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pyritty suunnittelemaan tarkasti ja aineiston valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että 

käytetyt tutkimukset olisivat luotettavia ja julkaistuja tutkimuksia. Stoltin ym. (2015, 26) 

mukaan Whittemore (2005) toteaa katsauksen luotettavuuden lisääntyvän, kun ne ovat käy-

neet vertaisarviointiprosessin läpi.  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheiden läpinäkyvyys, selkeä kuvaus ja jäsentäminen edis-

tävät menetelmän luotettavuutta. Koska kuvaileva kirjallisuuskatsaus on menetelmällisesti 

väljä, on eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelun merkitys erityisen korostunutta rapor-

toinnin jokaisessa vaiheessa (Kangasniemi ym. 2013, 297). Tässä opinnäytetyössä eri vaiheet 

on pyritty jäsentelemään ja kuvaamaan selkeästi ja läpinäkyvästi. Tutkimusetiikka ja luotet-

tavuuden arviointi kriittisesti ovat olleet ohjaavina tekijöinä koko prosessin ajan.  

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta ja eettisyyttä tarkastellaan jo tutkimuskysymyksen aset-

telusta lähtien. Tutkimuskysymyksen muotoilu tulee olla tarkoin harkittu, jotta ilmiön tarkas-

telu ja näkökulma aiheeseen olisi objektiivinen. Tutkimuskysymyksen esittely selkeästi on 

keskeinen seikka tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutkimusetiikan noudattaminen ko-

rostuu myös aineiston valinnassa ja käsittelyssä aina tulosten tarkasteluun saakka. Eettisyys ja 

luotettavuus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja niitä on mahdollista parantaa siten, että 

raportointi on johdonmukaista ja läpinäkyvää alusta loppuun aina tutkimuskysymyksestä joh-

topäätöksiin saakka. (Kangasniemi ym. 2013, 297.)  

Menetelmien kuvauksella selkeästi ja läpinäkyvästi on merkitystä luotettavuuden arvioinnissa. 

Aineiston perusteiden kuvaus on luotettavuuden arvioinnissa keskeinen seikka. Aineiston va-

linnassa tutkijalla ei tulisi olla edes tiedostamatonta tarkoituksenhakuisuutta, sillä se heiken-

tää tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston valinnassa käytetyt kriteerit ja perustelut saattavat 

myös muuttua, kun tutkimuskysymys selkiytyy ja tutkijan odotukset muuttuvat prosessin ede-

tessä. Luotettavuuden arviointi on sidoksissa käytettyyn aineistonvalinnan tapaan. Eksplisiitti-

sessä aineiston valinnassa valinnan puutteellinen kuvaus heikentää koko tutkimuksen luotet-

tavuutta. Jos valitun aineiston perusteita ei ole kuvattu riittävän tarkasti ja avoimesti, aineis-

ton perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan kyseenalaistaa. Tämän seurauksena valitun 

aineiston potentiaali voi jäädä hyödyntämättä kokonaan. (Kangasniemi ym. 2013, 298.) 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinnassa on käytetty eksplisiittistä aineistonvalinta-

tapaa. Prosessin aikana huomasimme, että aiheesta oli vain vähän tutkimustietoa ja tutkimus-

ten sisäänotto ja poissulku –kriteerit elivät sen seurauksena. Myös tutkimuskysymys selkiytyi 

lopulliseen muotoonsa vasta prosessin loppupuolella. Valittuun aineistoon sisältyi myös julkai-

su, jonka alkuperäislähde oli maksullinen. Tämän vuoksi se ei ollut käytettävissä, vaikka se 

olisi ollut tutkimuksen luotettavuuden ja tulosten vaikuttavuuden kannalta tärkeää. Kyseinen 

julkaisu liittyi multidimensionaalisiin ennaltaehkäisyn ohjelmiin, josta ei tässä opinnäytetyös-

sä ole nyt tarkempaa kuvailua menetelmänä. 
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Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta saattaa heikentää myös se, että analysoitu-

jen tutkimusten ja teoreettisen taustan välinen yhteys jää liian heikoksi (Kangasniemi ym. 

2013, 298). Tässä opinnäytetyössä teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on olla vahvasti 

sidoksissa tuloksiin siten, että teoriaosuus tukee analysoituja tutkimuksia aina tulosten tar-

kasteluun ja johtopäätöksiin saakka. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkastelua eettisyyden 

ja luotettavuuden näkökulmasta rajoittavat myös tutkimustulosten valikoiva ja yksipuolinen 

näkökulma, keskittyminen tutkimusten sijaan tutkijoihin ja jumiutuminen nykytilanteeseen, 

jolloin tulevaisuuden tutkimuskohteet voivat jäädä kokonaan huomiotta (Kangasniemi ym. 

2013, 298). Opinnäytetyössä on pyritty tarkastelemaan tuloksia moniulotteisesti ja näkökulma 

on pyritty pitämään mahdollisimman laajana ja objektiivisena suhteessa tarkasteltavaan ilmi-

öön. Syömishäiriöihin sairastutaan useimmiten 12-24 vuoden iässä. (Käypä hoito- suositus: 

Syömishäiriöt 2014.) Tämän vuoksi opinnäytetyössä on huomioitu syömishäiriöiden ennaltaeh-

käisy laajalla ikäskaalalla tutkimuksien valinnasta sekä sisäänotto- ja poissulkukriteereistä 

lähtien. Nämä seikat vahvistavat opinnäytetyön luotettavuutta. Nykytilanne ja tämän hetki-

nen tieto aiheesta on huomioitu, mutta tarkoituksena on ollut löytää myös tulevaisuuden tut-

kimus ja kehittämistarpeita.  

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kuvailun rakentaminen ei ole täysin objektiivinen proses-

si, usein kuvailun rakentaminen on melko subjektiivista. Tämän seurauksena eri tutkijat voi-

vat päätyä samasta aineistosta erilaisiin johtopäätöksiin. Johtopäätösten esittämisessä luotet-

tavuutta saattaa heikentää se, että tuotetusta tuloksesta esitetty kritiikki valittua aineistoa 

kohtaan ja tuotetut johtopäätökset eivät ole samansuuntaisia tai yhdenmukaisia. Johtopää-

tösten puutteellinen perustelu voi osaltaan heikentää kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta. 

(Kangasniemi ym. 2013, 298.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa johtopäätökset ovat samansuun-

taisia valitun aineiston johtopäätösten kanssa ja yhdenmukaisuuksia on löydettävissä. Johto-

päätökset joihin päädyttiin, on perusteltu selkeästi ja kattavasti. Sisältö on pyritty kokoa-

maan johdonmukaisesti ja se vastaa asetettuun tutkimuskysymykseen. Lasten ja nuorten syö-

mishäiriöitä sekä ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia on tarkasteltu moniulotteisesti koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon ympäristössä.  

8.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että terveydenhoitaja on terveystar-

kastuksissa avainasemassa syömishäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa sekä 

näin ollen ennaltaehkäisyssä. Terveydenhoitajan ammatillisella osaamisella on suuri merkitys 

ja sosiaalisia keinoja voidaan hyödyntää. Ennaltaehkäisyn ohjelmista syömishäiriöiden ehkäi-

syssä saatiin tietoa kirjallisuuskatsauksen avulla. Kansainvälisistä tutkimuksista syömishäiriöi-

den ennaltaehkäisyyn kehitettyjen ohjelmien tuloksellisuudesta löytyi näyttöä, johon myös 

suomalaisissa julkaisuissa on viitattu. Muun muassa tietoisuutta pystyttiin lisäämään ennalta-

ehkäisyn ohjelmien avulla ja Student bodies –ohjelmasta oltiin saatu positiivisia tuloksia kan-
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sainvälisissä tutkimuksissa. Ennaltaehkäisevien ohjelmien vaikuttavuutta voitaisiin tutkia 

enemmän myös kotimaisin tutkimuksin suomalaisissa kouluissa. Näiden havaintojen valossa 

voidaan todeta, että jatkotutkimuksille olisi todella tarvetta. 

Kouluyhteisön rooli ja moniammatillisen yhteistyön merkitys näkyivät tuloksissa tärkeinä teki-

jöinä. Voidaankin päätellä, että koko kouluyhteisö voi positiivisella tavalla vaikuttaa syömis-

häiriöiden ennaltaehkäisyssä. Ajateltiin terveydenhoitajalla olevan suuri vastuu siinä, että 

moniammatillista yhteistyötä hyödynnetään kaikkien kouluyhteisössä toimivien ammattilais-

ten välillä myös syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Kynsilehto ym. (2018, 63-64) 

totesivatkin, että tulevaisuudessa moniammatillista tiimiä tarvitaan terveydenhoitajan työn 

tueksi yhä enemmän.  

Opinnäytetyön tuloksissa nousi hyvin vahvasti esille SCOFF –syömishäiriöseulan käytön hyödyl-

lisyys. Aihetta on suomalaisissa kouluissa tutkittu yli kymmenen vuoden ajan ja vahvaa näyt-

töä on saatu seulan toimivuudesta. Vahvin ja tuorein tutkimusnäyttö SCOFF –seulan toimivuu-

desta näkyy Hautalan vuonna 2018 julkaistussa väitöskirjassa ”Eating Pathology – A Challenge 

In School Health Care”. Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhtenä hyvänä 

toimintamallina syömishäiriöiden ennaltaehkäisylle kouluterveydenhuollossa olisi systemaatti-

nen SCOFF –syömishäiriöseulonta ainakin yläkouluikäisille nuorille terveystarkastusten yhtey-

dessä. Lisäksi opiskeluterveydenhuollossa tämän seulan käyttö on myös perusteltua. Opinnäy-

tetyöprosessin aikana keskustelussa nousi esiin, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia SCOFF –syömishäiriöseulan käytöstä voitaisiin 

tutkia tulevissa opinnäytetöissä. Tätä yksinkertaista seulaa käyttämällä koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollossa on helpompi tunnistaa ne lapset ja nuoret, joilla on syömishäiriöön viittaavaa 

oireilua. Varhaisella tunnistamisella ja ennaltaehkäisyn varmistamisella voitaisiin auttaa näitä 

lapsia ja nuoria ennaltaehkäisevästi. 
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Suosituksia terveydenhoitajalle: 

! Pyri luomaan edellytykset sensitiiviselle ilmapiirille. Turvallisuudentunne edistää luot-

tamuksellisen vuorovaikutuksen syntymistä ja näin lapsen/nuoren on helpompi puhua 

ongelmastaan. 

! Ota syömishäiriön mahdollisuus tietoisesti huomioon. 

! Käytä suoria kysymyksiä, kuten: ”Oletko tyytyväinen vartaloosi ja painoosi?” 

! Ahmimisesta ja oksentamisesta suositellaan kysymään kirjallisesti. 

! Käytä SCOFF- seulaa myös silloin, kun et itse epäile syömishäiriötä tai oppi-

las/opiskelija ei kuulu riskiryhmään. Oireiden salailu vaikeuttaa tunnistamista ja 

SCOFF-seula on apuna tähän. 

! Havainnoi muutoksia oppilaan/opiskelijan voinnissa ja kasvussa. 

! Havainnoi myös poikkeavia asenteita syömiseen ja painoon liittyen. 

! Ota herkästi puheeksi painoon ja syömiseen liittyvät ongelmat huolen herätessä. 

! Hyödynnä moniammatillista tiimiä, sekä koulu- ja opiskeluyhteisöä. Kouluissa ja oppi-

laitoksissa erityisesti opettajien havainnot ovat tärkeitä. 

! Psyykkisen oireilun havainnointi on kaikkien aikuisten vastuulla, tuo tätä terveyden-

huollon ammattilaisena esille kouluyhteisössä. Tämä edistää ennaltaehkäisyn mahdol-

lisuuksia.  

! Hakeudu mahdollisuuksien mukaan lisäkoulutuksiin. Psykiatrista osaamista olisi hyvä 

olla myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 
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Liite 1: Tutkijan taulukko 

 

Kirjoitta-
ja(t) & 
vuosi 

 

Tutkimuksen nimi 

 

Tutkimuksen tarkoi-
tus 

 

Tutkimusmenetelmä 
& aineisto 

 

Keskeiset tulokset 

Hautala, L. 

Turun 
yliopisto 

2018 

Eating pathology – A 
Challenge in School 
Health Care 

 

Väitöskirja 

Edistää syömishäiriöön 
viittaavien oireiden 
havaitsemista ja ter-
veyskertomustietojen 
hyödyntämistä suu-
rimman syömishäi-
riöriskin omaavien 
yksilöiden tunnistami-
seksi. 

Turun peruskoulujen 
8- (n= 1036) ja 9-
luokkalaiset (n=855) 
oppilaat ja kouluter-
veydenhoitajat (n=14) 
osallistuivat tutkimuk-
seen, jossa testattiin 
SCOFF –kyselyn sovel-
tuvuutta. 9-
luokkalaiset vastasivat 
vuoden kuluttua seu-
rantakyselyyn (n=372) 
oireilun kulun kuvaa-
miseksi. 4-
vuotisseurantakysely 
toteutettiin niille, 
joilla oli tutkimuksen 
alussa syömishäiriöön 
viittaavia oireita. 
(n=208) ja osalle oi-
reettomista verrokeis-
ta. (n=514) 

 

SCOFF soveltui hyvin 
syömishäiriöön viittaa-
van oireilun seulon-
taan keskimurrosiässä 
olevilla nuorilla. 
SCOFF –kyselyä käyt-
tämällä kaikkien mur-
rosikäisten nuorten 
terveystarkastuksissa 
voidaan edistää syö-
mishäiriöön viittaavan 
oireilun havaitsemista. 

Kynsilehto, 
T., Kää-
riäinen, M. 
& Ruotsa-
lainen, H. 

Oulun 
yliopisto 

 

2018 

 

Terveydenhoitajien 
kokemuksia varhaises-
ta puuttumisesta ja 
hoidosta koulu- ja   
opiskeluterveyden-
huollossa 

 

Kuvailla koulu- ja 
opiskeluterveyden-
huollossa työskentele-
vien terveydenhoitaji-
en kokemuksia syö-
mishäiriöiden varhai-
sesta puuttumisesta ja 
hoidosta. 

Laadullinen tutkimus, 
jossa yhden kaupungin 
koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa työs-
kenteleviä terveyden-
hoitajia (n=13) haas-
tateltiin yksilöllisesti 
valittujen teemojen 
mukaisesti. Haastatte-
lut käsittelivät syö-
mishäiriöiden varhais-
ta tunnistamista, 
hoitoon ohjaamista ja 
hoitoa. Analysointi 
tapahtui induktiivisel-
la sisällön analyysillä. 

 

 

Uutta tietoa syömis-
häiriöiden varhaisesta 
puuttumisesta.  Ter-
veydenhoitajien ko-
kemuksen mukaan 
varhainen puuttumi-
nen toteutui silloin 
kun kasvun seurannas-
sa huomattiin poik-
keamia, käytettiin 
SCOFF –seulaa ja muita 
mittareita sekä kes-
kusteltiin liikunnasta 
ja ravitsemuksesta. 
Huolen herääminen, 
syömishäiriön oireet ja 
muutokset toimivat 
tunnusmerkkeinä syö-
mishäiriöille. 
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Suokas, J. 

 

2015 

 

Syömishäiriöiden 
varhainen tunnistami-
nen perusterveyden-
huollossa 

Katsausartikkeli - Syömishäiriön mahdol-
lisuutta epäiltäessä 
tulee kysyä syömiseen 
liittyvistä ongelmista 
aktiivisesti. Kasvun 
seuranta tärkeää. 
Kasvun taittuminen tai 
pysähtyminen kertoo 
ravitsemushäiriön 
tilasta. Ahmintahäiriön 
ja ahmimishäiriön 
seulonnassa voidaan 
käyttää apuna tiettyjä 
kysymyksiä. Psyykkisen 
tilan arviointi osana 
syömishäiriötä sairas-
tavan arviointia. 

Hautala, 
L., Liuksi-
la, P-R., 
Räihä, H. 
& Saarijär-
vi, S. 

2006 

Nuorten häiriintyneen 
syömiskäyttäytymisen 
riskitekijöitä 

Katsausartikkeli 

Kuvata tekijöitä, 
jotka liittyvät syömis-
häiriöiden puhkeamis-
ta ennakoiviin oirei-
siin. 

- 

 

Terveystarkastukset 
kouluissa ovat oiva 
mahdollisuus tunnistaa 
syömishäiriökäyttäy-
tymistä. Poikkeamat 
syömiskäyttäytymises-
sä tai ravitsemukseen 
liittyvissä asenteissa 
tulee ottaa vakavasti, 
vaikka ne eivät dia-
gnostisia kriteereitä 
täyttäisi. Tietoinen 
häiriömahdollisuuden 
huomioiminen on tär-
keää, sillä syömishäiri-
öiden tunnistamista 
vaikeuttaa häpeä, 
kieltäminen ja salailu. 

Dadi, Y. & 
Raevuori, 
A. 
 
2013 
 
THL 
 
Marttunen, 
M., Huur-
re, T., 
Strand-
holm, T. & 
Viialainen, 
R. (toim.) 

 

Nuorten mielenterve-
yshäiriöt 
 
Opas nuorten parissa 
työskenteleville aikui-
sille 
 

 

Tarjota tietoa ylei-
simmistä nuorten 
mielenterveyden 
häiriöistä nuorten 
parissa työskentelevil-
le aikuisille, helpottaa 
psyykkisen oireilun 
tunnistamista, sekä 
tarjota tietoa näiden 
nuorten hoidosta 
käytännönläheisesti. 

Oppaaseen on koottu 
kaikki se tieto päivi-
tettynä, joka on ai-
emmin 2000-luvulla 
julkaistu Kansanter-
veydenlaitoksen mo-
nisteina. Oppaaseen 
on lisätty luku syömis-
häiriöistä Kirjoittajina 
toimivat nuorten 
mielenterveyden 
asiantuntijat ja tutki-
jat, joista useimmat 
työskentelevät Ter-
veyden ja hyvinvoin-
nin laitoksessa. 

 

Oppaan kappaleessa, 
joka käsittelee syö-
mishäiriöitä, on selke-
ästi ja käytännönlähei-
sesti koottu luotetta-
vaa ja tutkittua tietoa 
syömishäiriöistä ja 
niiden tunnistamises-
ta. Oppaassa tode-
taan, että syömishäiri-
öiden ehkäisystä tie-
detään vähän ja tut-
kimusnäyttö on ristirii-
taista. Ennalta ehkäi-
sevillä ohjelmilla on 
pystytty lisäämään 
tietoisuutta syömishäi-
riöistä. Kuitenkaan 
niiden tehosta asen-
teiden ja käyttäytymi-
sen muutokseen ei ole 
riittävää näyttöä. 
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Ylikotila A. 

2015 

Oulun 
yliopisto 

Luokanopettajien, 
erityisopettajien sekä 
kouluterveydenhoita-
jien käsityksiä alakou-
luikäisten lasten syö-
mishäiriöistä 

 

Pro gradu -tutkielma 

Selvittää luokanopet-
tajien, terveydenhoi-
tajien ja erityisopet-
tajien käsityksiä ala-
kouluikäisten lasten 
syömishäiriöistä ja 
syömiseen liittyvistä 
ongelmista, sekä 
kartoittaa kouluhenki-
lökunnan valmiuksia 
tunnistaa työssään 
syömishäiriöitä. Tar-
koituksena oli myös 
kouluyhteisön roolin 
selvittäminen syömis-
häiriöiden ennaltaeh-
käisyssä. 

Fenomegorafinen 
tutkimus, jossa aineis-
tonkeruu tapahtui 
kyselylomakkeilla, 
joihin opettajat ja 
terveydenhoitajat 
vastasivat. Aineiston-
käsittely toteutui 
aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä käyttäen. 

Vastaajien kokemuk-
sen mukaan ongelma 
on kasvava ilmiö myös 
alakouluikäisten kes-
kuudessa ja että on-
gelmaa vähätellään. 
Henkilökunnalla oli 
tiedonpuutetta epä-
tyypillisistä syömishäi-
riöistä, joka on kui-
tenkin tyypillisiä syö-
mishäiriöitä yleisem-
pää alakouluikäisillä. 
Syömiseen liittyviä 
ongelmia oli havaitta-
vissa paljon, vaikeus 
erottaa mm. normaali 
nirsoilu ja todelliset 
syömishäiriöihin liitty-
vät riskit toisistaan. 
Koettiin, että kouluyh-
teisö voisi olla apuna 
syömishäiriöiden en-
naltaehkäisyssä. Opet-
tajat havaitsivat 
enemmän huolestutta-
via syömiseen liittyviä 
ongelmia käyttäytymi-
sessä, kun taas ter-
veydenhoitajat painon 
muutoksissa. Lähes 
kaikissa vastauksissa 
korostettiin moniam-
matillisen yhteistyön 
merkitystä. 

Laajasalo, 
T. & Pirko-
la, S. 

2012 

THL 

Ennen kuin on liian 
myöhäistä - Ehkäise-
vän mielenterveystyön 
toimivia käytäntöjä 
palvelujärjestelmän 
kehittäjille 
 
Raportti 47/2012 
 

Tarjota lukijalle ko-
konaiskuva mielenter-
veyden häiriöiden 
ennaltaehkäisyyn 
kehitetyistä hankkeis-
ta sekä Suomessa että 
maailmalla. Tarkoi-
tuksena on myös tar-
kastella hankkeiden 
vaikuttavuudesta 
kertynyttä tietoa. 
Raportin toivotaan 
luovan suuntaviivoja 
ennaltaehkäisevän 
mielenterveystyön 
linjauksille erityisesti 
HUS alueella, sekä 
toimia pohjana pre-
ventiivisen työn kehit-
tämiselle 

Raporttia varten ke-
rätty tieto on peräisin 
tutkimustietokannois-
ta, hankkeiden omista 
julkaisuista ja suoraan 
hankkeiden henkilöiltä 

Syömishäiriöihin koh-
dennetuista preventi-
oista ohjelmista on 
tuoretta kansainvälistä 
näyttöä. On osoitettu, 
että vuorovaikutuk-
seen pohjaavat multi-
dimensionaaliset oh-
jelmat ovat onnistu-
neet vähentämään 
negatiivisia ajatuksia 
kehoon liittyen ja 
vähentämään syömis-
häiriöiden esiintyvyyt-
tä. Verkossa toteute-
tusta interaktiivisesta 
ohjelmasta (Student 
Bodies) on saatu 
myönteisiä tuloksia: 
syömishäiriöiden riski-
tekijät ovat vähenty-
neet ja riskiryhmissä 
syömishäiriöiden esiin-
tyvyys on vähentynyt. 
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D.L., Sin-
ton, M.M., 
Cunning, 
D., Rizk, 
M.T., Gen-
kin, B.H., 
Weisman, 
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Wifley, 
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Taylor, 
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2014 

Internet-based pre-
ventive intervention 
for reducing eating 
disorder risk: A ran-
domized controlled 
trial comparing guided 
with unguided self-
help 

Tutkia paransiko kes-
kusteluryhmään osal-
listuminen Student 
Bodies –ohjelman 
tehokkuutta niillä, 
jotka osallistuivat 
internet -pohjaiseen 8 
viikkoa kestävään 
Student Bodies inter-
ventioon. 

Osallistujat olivat 18-
25-vuotiaita naisia 
(n=151), joiden kat-
sottiin olevan suuressa 
riskissä syömishäiriöi-
den puhkeamiseen. 
Osallistujat otettiin 
mukaan yliopistoista 
tai lukioista (n=11), 
San Franciscon, Sac-
ramenton ja St. Lou-
sin alueella. Henkilöt 
osallistuivat Student 
Bodies –internet inter-
ventio ohjelmaan, 
joka keskittyy kehon 
painon ja muodon 
huolenaiheisiin. Osal-
listujat jaettiin kah-
teen ryhmään: 74 
osallistujaa opastet-
tuun keskusteluryh-
mään ja 77 osallistu-
jaa ryhmään, jossa ei 
ollut keskusteluryh-
mää. Mittareina tut-
kimuksessa käytettiin 
WCS –kyselyä, Eating 
disorder symptoms –
kyselyä, BDI-II –
kyselyä, MES- kyselyä 
ja BMI:tä. Analyysi 
pohjautui intervention 
jälkeisiin eroavaisuuk-
siin WCS  tuloksissa 
(Weight Conserns 
Scale) ja aikaisemman 
satunnaistetun vertai-
lukokeilun tuloksiin. 

Analyysit osoittivat 
painon ja muodon 
huolenaiheiden vähen-
tyneen huomattavasti 
opastetun keskustelu-
ryhmän keskuudessa. 
Tulokset viittaavat 
siihen, että online-
ohjattu keskustelu-
ryhmä voi parantaa 
intervention tuloksia. 
Opastetun keskustelu-
ryhmän antama tuki 
näyttäisi parantavan 
ohjelman tehokkuutta. 
Vertaistuen ja sosiaali-
sen yhteyden on näy-
tetty vähentävän syö-
mishäiriöiden oireita, 
riskitekijöitä ja lisää-
vän terveellistä ruo-
kailua ja toimintamal-
leja. 

Gumz, A., 
Weigel, A., 
Daubmann, 
A., Wegs-
cheider, K. 
Romer, G. 
& Löwe, B. 

2017 

 

Efficacy of a preven-
tion program for eat-
ing disorders in 
schools: a cluster-
randomized controlled 
trial 

Arvioida kouluissa 
nuorten yleisen ennal-
taehkäisyohjelman 
vaikutusta syömishäi-
riötapauksiin ja syö-
mishäiriöihin liittyviin 
riskitekijöihin. 

Tutkimukseen osallis-
tui Hampurissa, Sak-
sassa 23. koulusta 8- 
ja 11-luokkalaisia 
oppilaita (n=2515). 
Näistä oppilaista jaet-
tiin 15. koulun oppi-
laat (n=1187) osallis-
tumaan interventio 
ryhmiin ja 8. Koulun 
(n= 1155) valittiin 
tutkimuksen kontrolli 
ryhmään. Interven-
tioryhmä osallistui 
kuuden tunnin ajan 
ennaltaehkäisyohjel-
maan. Arviointia to-
teutettiin kolme ker-
taa: kuukausi ennen 
interventiota, heti 
intervention jälkeen 
ja 6 kuukautta inter-
vention jälkeen. 

 

Syömishäiriö patologi-
an vähenemistä ei 
havaittu ryhmien välil-
lä. Interventioryhmään 
osallistuneilla oppilail-
la oli enemmän tietoa 
syömishäiriöihin liitty-
en intervention ja 
seurannan jälkeen. 
Interventioryhmä 
osoitti lisääntynyttä 
painetta länsimaisista 
kauneusihanteista 
intervention jälkeen, 
tämä lisääntyneestä 
tietoisuudesta. Yleinen 
ehkäisyohjelma sai 
aikaan joitain positiivi-
sia vaikutuksia, mutta 
ei vähentänyt syömis-
häiriöiden patologiaa. 
Kyseistä ehkäisyohjel-
maa voidaan suositella 
vanhemmille nuorille, 
joilla sen on todettu 
lisäävän tietoa syömis-
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häiriöistä ja niiden 
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käyttäen 
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Tarkastella syömishäi-
riöriskiä nuorilla kou-
luterveydenhoitajan 
vastaanotolla SCOFF 
syömishäiriöseulaa 
käyttäen ja ilman 
sitä. 

Aineisto kerättiin 8. 
luokkalaisilta Turun 
yläkoulun oppilailta. 
(n=1453) Oppilaat 
vastasivat SCOFF- 
seulaan terveystarkas-
tuksen jälkeen ja 
antoivat vastauksen 
suljetussa kuoressa ja 
terveydenhoitaja 
arvioi aikaisempien 
terveystietojen (kas-
vun seuranta, ravit-
semustottumukset, 
BMI) perusteella syö-
mishäiriöriskiä. Tilas-
tollinen aineiston 
analysointi toteutet-
tiin SPSS ja SAS oh-
jelmistoilla. Lisäksi 
arvioitiin Terveyden-
hoitajan arvion ja 
SCOFF:n tulosten 
välisiä yhteneväisyys-
kertoimia. 

Terveydenhoitajien 
arvioima syömishäiri-
öiden riskiryhmä jäi 
pienemmäksi, kuin 
aikaisemmissa tutki-
muksissa syömishäi-
riökäyttäytymistä on 
todettu esiintyvän. 
Tämä tulos tukee sitä 
käsitystä, että syömis-
häiriöriski on vaikea 
havaita varhaisessa 
vaiheessa ilman sys-
temaattista seulontaa. 
Terveydenhoitajien 
riskiryhmään luokitte-
lemista nuorista suuri 
osa läpäisi SCOFF 
seulan. Pelkkä seula 
yksinään ei riitä, vaan 
tueksi tarvitaan kliinis-
tä arviota. Terveystar-
kastukset vuosittain 
mahdollistavat varhai-
sen tunnistamisen ja 
ennaltaehkäisyn. 

 


