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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten syömishäiriöt ilmenevät lapsuudessa 

alakoulu-ikäisillä eli 6-12-vuotiailla. Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen tutkimusmenetelmää mukaillen. Tavoitteena oli koota yhteen tutkittua tietoa lasten 

syömishäiriöiden ilmenemisestä ja myös vahvistaa lasten kanssa toimivien aikuisten valmiuk-

sia tunnistaa ja ennaltaehkäistä syömishäiriöitä.  

Syömishäiriö on vakava kehon ja mielen sairaus, jota esiintyy eniten nuorilla naisilla. Katsauk-

sen tutkimusten mukaan syömishäiriöitä oli myös jo alakoulu-ikäisillä lapsilla. Syömishäiriöitä 

oli lapsilla useammin tasapuolisemmin sukupuolten välillä ja yleisyys kasvoi iän myötä. Tut-

kimusten mukaan epätyypillinen syömishäiriö vaikutti olevan nuorten ja aikuisten tapaan ylei-

sin syömishäiriö myös lapsilla. Lapsilla yleisin syömishäiriön oire oli ruuan välttäminen tai 

rajoittaminen. Lapsilla oli myös esim. lihomisen pelkoa, ahmimista, oksentamista, huonoa 

itsetuntoa sekä ruuan, painon ja kehon muodon jatkuvaa ajattelua. Oksentamista oli kuiten-

kin vähemmän kuin heitä vanhemmilla. Joillakin lapsilla oli syömishäiriön ohella masennusta, 

ahdistusta ja huono elämänhallinnan tunne. Syömishäiriö vaikutti joillakin painoon ja kas-

vuun, toisaalta korkea paino altisti syömishäiriölle. Syömishäiriö voi kehittyä vakavaksi ja 

pitkäkestoiseksi salakavalasti. Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovatkin avainase-

massa myös syömishäiriöissä. 
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The purpose of this thesis was to describe eating disorders in children aged 6-12. The thesis 

was carried out applying the research method of systematic literature review. The aim of the 

thesis was to gather research data about children’s eating disorders and reinforce the readi-

ness to recognize and prevent eating disorders among adults working with children. 

An eating disorder is a serious illness of the body and mind that occurs most often in young 

women. The studies of this thesis showed that children aged 6-12 already had eating disor-

ders as well. The sex ratio was more even in children with eating disorders and the preva-

lence of eating disorders increased with age. The studies showed that eating disorder not 

otherwise specified seemed to be the most common eating disorder in children similarly as in 

adolescents and adults. The most common eating disorder symptom in children was food 

avoidance or restriction. Children also had for example fear of gaining weight, binging, purg-

ing, low self-esteem as well as constant thinking of food, weight and body shape. There was 

however less purging compared to their elders. In addition to eating disorders some children 

suffered from depression, anxiety and external locus of control. In some children eating dis-

order affected weight and growth, on the other hand higher weight predisposed eating disor-

ders. Previous studies show that eating disorders can develop into a serious and long-lasting 

illness in a treacherous way. Early recognition and prevention are the keys to treating eating 

disorders. 
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1 Johdanto 

Syömishäiriöt ovat yleisesti nuorten naisten sairaus, mutta syömishäiriöitä voi olla havaittavis-

sa jo alakoululaisilla. Syömishäiriöstä voi kehittyä hyvin vakava ja pitkäkestoinen sairaus, 

minkä vuoksi ennaltaehkäisy on tärkeää. Varhainen tunnistaminen ja hoitoon pääsy myös pa-

rantavat sairauden ennustetta. Lapsilla syömishäiriö ilmenee hieman eri tavalla kuin nuorilla 

ja aikuisilla mutta myös samoja oireita ja muutoksia löytyy kaiken ikäisiltä syömishäiriöisiltä. 

Yleisin syömishäiriö on yleisen luulon vastaisesti epätyypillinen syömishäiriö. Syömishäiriöön 

altistavia tekijöitä ja riskitekijöitä on useita ja syömishäiriö on monen tekijän summa. Elä-

mänhallinnan tunne, itsetunto, persoonallisuuden piirteet, traumat, tunnetaidot ja sosiaali-

nen tuki muun muassa vaikuttavat syömishäiriöiden puhkeamiseen.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata, miten syömishäiriöt ilmenevät lapsuudessa alakoulu-

ikäisillä (6-12-vuotiaat). Tavoitteena oli lisätä tietoa lasten syömishäiriöiden ilmenemisestä 

lasten kanssa toimiville aikuisille. Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskatsa-

uksen tutkimusmenetelmää mukaillen.  

 

2 Syömishäiriö 

Syömishäiriö on mielen ja kehon sairaus, jossa syömishäiriöinen ajatusmaailma hallitsee syö-

mistä ja suhtautumista omaan kehoon (SYLI 2018). Syömishäiriö ei ole esimerkiksi yksittäisiä 

laihdutusyrityksiä tai yksittäisiä ähkyjä eikä se ole hetkittäistä tyytymättömyyttä ulkonäköön 

(Keski-Rahkonen ym. 2010, 13). Syöminen tai syömättömyys on syömishäiriöisellä elämän pää-

sisältö ja haittaa arkista toimintakykyä esim. työntekoa, harrastuksia, ihmissuhteita ja valin-

tojen tekemistä. Syömishäiriötä sairastavalle syöminen ei ole normaali osa elämää vaan syö-

misellä mitataan omaa arvoa ja siihen sisältyy pakkoa, pelkoa, itseinhoa ja ahdistusta. (SYLI 

2014)  

Syömishäiriön taustalla on psyykkistä pahoinvointia ja häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on 

selviytymis- ja ratkaisukeino (SYLI 2014, 5-6). Syömishäiriöllä oireilu tuo kontrollin tunnetta 

pahaa oloa tuottavien asioiden kanssa, sillä se kutistaa maailman oman itsensä ympärille. 

Joissakin määrin se muistuttaa riippuvuussairauksia, mutta kontrollista luopuminen on syö-

mishäiriöiselle hyvin vaikeaa, sillä ruokaa kuitenkin tarvitaan päivittäin toisin kuin esim. alko-

holia. (Hällström 2009)  

2.1 Syömishäiriön muotoja 

Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat anoreksia (laihuushäiriö) ja bulimia (ahmimishäiriö). Kun 

kaikki kriteerit eivät täyty joko anoreksialle, bulimialle tai ahmintahäiriölle, kyse on epätyy-

pillisestä syömishäiriöstä. Yleisin syömishäiriö on epätyypillinen syömishäiriö. (Käypähoito 
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2014) Syömishäiriöiden väliset rajat ovat kuitenkin tehty enemmän terveydenhuollon tarpei-

siin. On tavallista, että elämänsä aikana sairastunut kärsii useamman syömishäiriön oireista 

joko samanaikaisesti tai peräjälkeen. (SYLI 2014,7)  

Anoreksia tarkoittaa kaikkia seuraavia asioita diagnostisesti: potilaan paino on 15% alle pituu-

den mukaisen keskipainon tai BMI enintään 17,5 kg/m² (Käypähoito 2014), Duodecimin op-

paassa (Keski-Rahkonen ym. 2010, 15) pojille BMI rajaksi on laitettu 19 kg/m². Lisäksi painon-

lasku on itse aiheutettu ”kiellettyjen” ruokien välttämisellä, tähän voi liittyä myös liiallista 

liikuntaa, oksentamista, laksatiivien käyttöä tai muiden lääkkeiden käyttöä. Diagnostisella 

anorektikolla on kehonkuvan vääristymä, minkä vuoksi hän kokee olevansa liian lihava ja pel-

kää lihomista. Lisäksi lisääntymisterveyden häiriö näkyy naisilla kuukautisten puuttumisena ja 

miehillä potenssin ja seksuaalisen mielenkiinnon heikkenemisenä, nuoremmilla kasvu ja mur-

rosikä viivästyvät tai pysähtyy. Ahmimishäiriön kriteerit eivät saa täyttyä. (Käypähoito 2014) 

Ahmimishäiriö on puolestaan diagnostisesti kaikki seuraavat asiat: ylensyömisjaksoja on vähin-

tään kaksi kertaa viikossa ainakin kolmen kuukauden ajan, jolloin potilas syö hyvin suuria 

määriä lyhyessä ajassa. Ajattelua hallitsee syöminen ja halu syödä. Potilas käyttää oksenta-

mista, paastoamista tai lääkkeitä estämään ahmitun ruuan lihottavat vaikutukset. Lisäksi hän 

pitää itseään liian lihavana ja pelkää lihomista sairaalloisesti. (Käypähoito 2014) 

Ahmintahäiriössä diagnostisesti potilas syö hyvin suuria määriä ruokaa tai hänellä on tunne, 

ettei pysty hallitsemaan syömistään. Ahmintaa on ainakin kerran viikossa kolmen kuukauden 

ajan. Ahmintakohtauksessa on seuraavista piirteistä ainakin kolmea: potilas syö hyvin nopeas-

ti, syö itsensä epämukavan täyteen, syö paljon vaikka ei ole nälkä, syö häpeän vuoksi yksin ja 

ahmimista seuraa itseinho, syyllisyys ja masennus. Ahmintaan liittyy myös aina ahdistusta. 

(Käypähoito 2014) 

2.2 Syömishäiriön psyykkiset ja fyysiset oireet 

Anoreksian psyykkiset oireet johtuvat paljon aliravitsemuksesta ja nälkiintymisestä ja psyykki-

set oireet myös vahvistuvat nälkiintymisen pahentuessa. Yleisimpiä oireita ovatkin alhainen 

mieliala, ärtyisyys, levottomuus, ahdistus ja ruokaan liittyvät pakko-ajatukset ja pakko-

oireet. Bulimiassa taas ahmimista seuraa voimakas ahdistus, itseinho ja masennus sekä ylei-

sempää ovat myös pelkotilat, masennustilat, yleinen ahdistuneisuus ja paniikkikohtaukset. 

Myös bulimiaan liittyy pakko-ajatuksia ja pakkotoimintaa. Pakonomaisuus voi näkyä esim. 

rituaaleina ruokailujen yhteydessä, ruokapelkoina, syömiseen liittyvinä sääntöinä ja kieltolis-

toina sekä pakkosiisteydessä. (Keski-Rahkonen ym. 2010, 39–42)  

Joillakin syömishäiriöisillä elämä voi muuttua hyvin suorituskeskeiseksi, mikä näkyy esim. 

opiskelussa tai perfektionismissa (Keski-Rahkonen ym. 2010). Ajattelu voi olla myös hyvin 

mustavalkoista. Tämä kaikki tulee usein riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteesta 
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sekä kielteisten tunteiden kieltämisestä. Täydellisyyden tavoittelu on kuitenkin tietysti mah-

dotonta, minkä vuoksi syömishäiriöinen on jatkuvasti tyytymätön ja pahimmillaan voi tuntea, 

että elämällä ei ole mitään annettavaa. (Hällström 2009) Oirekuvaan voi liittyä myös eristäy-

tymistä ihmissuhteista, impulssikontrollin häiriöitä, itsetuhoisuutta, päihderiippuvuutta ja 

riskikäyttäytymistä (Keski-Rahkonen ym. 2010, 42). Syömishäiriötä sairastavilla yhtäaikaiset 

muut häiriöt ovat tavallisia (Käypähoito 2014). 

Syömishäiriöt aiheuttavat myös fyysisiä ongelmia. Anoreksiassa aineenvaihdunta menee sääs-

töliekille, jolloin keho palelee helpommin, pulssi hidastuu, verenpaine laskee, iho kuivuu, 

kynnet haurastuvat, hiuksia lähtee, mahan ja suoliston toiminta hidastuu sekä väsyttää ja 

heikottaa. Lapsilla kasvu pysähtyy ja murrosikä viivästyy. Aliravitsemus saa aikaan myös li-

hasmassan vähenemistä, kuukautiset jäävät pois, aivojen koko voi pienentyä, voi tulla rytmi-

häiriöitä neste-suolatasapainon häiriön vuoksi ja untuvakarvoitusta vartalolle. (Keski-

Rahkonen ym. 2010, 42–43) Pitkään jatkuessaan aliravitsemus vaikuttaa hedelmällisyyteen 

sekä luustoon ja hampaisiin (Käypähoito 2014). Bulimiassa neste-suolatasapainon häiriöt ovat 

myös yleisiä. Lisäksi oksentavilla hampaiden kiille voi vaurioitua (Keski-Rahkonen ym. 2010, 

44). Fyysisistä oireista suurin osa paranee, mutta hammasvaurioita ja luustomuutoksia on 

vaikea korjata (Käypähoito 2014). 

2.3 Syömishäiriön vaiheet 

Syömishäiriö alkaa vähitellen. Itseinho ja häpeä vartalosta, ahminnat ja tyhjentäytymiset tai 

kuukautishäiriöt eivät usein näy ulkopuolisille. Ulospäin saattaa näkyä vain hienovaraiset 

muutokset ulkonäössä tai ruokailussa. Anoreksiaan herätään usein vasta siinä vaiheessa, kun 

laihtumista on jo tapahtunut selkeästi. Ahmimishäiriö pysyy helpommin kauan piilossa, sillä 

ahmiminen tapahtuu yksin ja oksentamassa voi käydä vaikka julkisessa vessassa. (Keski-

Rahkonen ym. 2010, 32–34) 

Usein jonkinlainen laihdutuskuuri edeltää anoreksiaa ja ahmimishäiriöitä. Aluksi sairastunut 

kokee oireensa jopa positiivisiksi. Laihtumisesta saadut kommentit nostavat itsetuntoa ja 

vahvistavat elämänhallinnan tunnetta. Läheisten huoli tulee tässä vaiheessa torjutuksi. On 

kyse niin sanotusta kuherrusvaiheesta. Seuraavassa, kärsimysvaiheessa, pakkoajatukset ja 

rituaalit vahvistuvat. Sosiaalisista suhteista tulee uhka syömishäiriön toteuttamiselle ja oirei-

lussa alkaa olla enemmän huonoja puolia. Sairastunut voi vaikuttaa pärjäävältä vaikka onkin 

hämmentynyt ja peloissaan. Seuraavassa vaiheessa sairastunut haluaa parantua, mutta siihen 

liittyy paljon pelkoa ja voimattomuutta. Sairastunut myöntää sairautensa, vaikka se tuntuu 

tuskalliselta ja häpeälliseltä. Aluksi muutosten tekeminen on vaikeaa ja pelottavaa. Takapak-

kia tulee alussa paljon ja oireisiin palaaminen tuntuu helpommalta vaihtoehdolta. Vähitellen 

pakkoajatukset ja oireet vähenevät ja terve käyttäytyminen vahvistuu. (SYLI 2014, 14–17) 
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2.4 Syömishäiriöiden yleisyys 

Väestötasolla syömishäiriöt eivät ole yleisiä, sillä anoreksian esiintyvyys naisilla on 0,9 % ja 

miehillä 0,3 % sekä ahmimishäiriön vastaavat lukemat ovat 0,9-1,5 % ja 0,1-0,5 %. Yleisin 

syömishäiriö on epätyypillinen syömishäiriö, joista tavallisin on ahmintahäiriö. Naisilla ahmin-

tahäiriön esiintyvyys on 1,9–3,5 % ja miehillä 0,3-2 %. (Käypähoito 2014) Kaikki syömishäiriö 

oireilu ei kuitenkaan näy tilastoissa eivätkä diagnoosikriteerit välttämättä kerro sairauden 

vakavuudesta (SYLI 2018). Myöskään paino ei paljasta syömishäiriötä suurimmassa osassa ta-

pauksissa, sillä suurin osa on normaali- tai ylipainoisia (SYLI 2014). Nuorilla naisilla syömishäi-

riöt ovat kuitenkin yleinen sairaus (Käypähoito 2014). Poikien ja miesten oireilu on lisääntynyt 

ehkä paremman tunnistamisen myötä (SYLI 2014), toisaalta pojat oireilevat enemmän lihas-

massan kasvuun pyrkivillä tavoilla. Tavallisimmin syömishäiriöön sairastutaan 12–24 vuoden 

iässä. (Käypähoito 2014) 

Syömishäiriöt ovat pitkäkestoisia sairauksia, esim. laihuushäiriö kestää keskimäärin 6 vuotta 

(Käypähoito 2014). Yleensä näkyvät oireet jäävät ensin pois ja paino normalisoituu, mutta 

mielen toipuminen kestää pidempään (SYLI 2014, 8-9). Laihuushäiriöstä toipuu täysin 50–70 % 

ja ahmimishäiriöstä 45–55 %, muista syömishäiriöistä on vielä niukasti tutkimuksia. Vakavim-

millaan syömishäiriö on hengenvaarallinen. Laihuushäiriön kuolemanriski muuhun samanikäi-

seen väestöön verrattuna on yli kuusinkertainen, ahmimishäiriön lähes kolminkertainen. Syö-

mishäiriön ennustetta huonontavat mm. sairauden pitkä kesto, muu psykiatrinen oireilu, al-

hainen paino, pitkä sairaushistoria ja huono sosiaalinen toimintakyky. (Käypähoito 2014) 

2.5 Syömishäiriöiden syyt 

Syömishäiriö on monen tekijän summa. Joillakin voi olla laukaiseva tekijä esim. murrosiän 

alkaminen, aikuisen kommentti painosta tai elämän muutos. (Keski-Rahkonen ym. 2010, 48–

49) Tapahtumalla ei ole niin väliä vaan sillä miten yksilö kokee tapahtuman ja sen aiheutta-

man muutoksen mm. hallitsemattomuuden tunteet (SYLI 2014, 18–19). Merkittävällä osalla 

kuitenkaan ei ole selkeää laukaisevaa tekijää. (Keski-Rahkonen ym. 2010, 49) Riskitekijät ja 

altistavat tekijät voivat selittää syömishäiriöiden syitä paremmin. Syömishäiriön riskitekijöitä 

ovat mm. heikko itsetunto, perfektionismi, lapsuuden traumat, psyykkinen sairastaminen, 

kilpaurheilu, lapsuuden ylipaino ja ykköstyypin diabetes. Vastaavasti suojaavina tekijöinä 

ovatkin hyvä itsetunto, itsensä hyväksyminen, terveelliset ruokailutottumukset ja hyvä sosiaa-

linen tuki. (Käypähoito 2014) Hällströmin (2009) mukaan itsetunnon kehittymisen puute on 

yksi vaikuttavimpia riskitekijöitä. Hyvä itsetunto estää hakemasta vaarallisella tavalla huo-

miota ja hyväksyntää sekä vahingoittamasta itseään. Toisaalta se, miten lapsen kuullen puhu-

taan omasta tai toisen ulkonäöstä tai mitä mallia aikuiset antavat, myös vaikuttaa.  

Länsimainen media on tutkitusti yksi altistavista tekijöistä syömishäiriö oireilulle (Keski-

Rahkonen ym. 2010, 47–48). Nyky-yhteiskunnassa ulkonäön merkitys on korostunut ja menes-
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tymistä ihannoidaan (Hällström 2009). Ylenpalttisuuden maailmassa laihuus liitetään parem-

muuteen ja ulkonäköön tyytymättömyyttä rahastetaan. (Keski-Rahkonen ym. 2010, 46) Syö-

mishäiriöön sairastuukin herkemmin ne, joilla ulkonäkö vaikuttaa suuresti itsetuntoon. Perin-

tötekijöiden arvellaan vaikuttavan persoonallisuuden kautta, sillä täydellisyyteen pyrkiminen, 

itsekriittisyys ja emotionaalinen herkkyys altistavat syömishäiriö oireilulle. Sairastuneen on 

yleensä myös vaikea hyväksyä ja ilmaista kielteisinä pidettyjä tunteita. (SYLI 2014) Perintöte-

kijöistä myös serotoniiniaineenvaihdunnan poikkeavuudet saattavat selittää, miksi laihdutta-

minen saattaa kytkeä päälle piileviä syömishäiriön puhkeamiseen johtavia geenejä (Keski-

Rahkonen ym. 2010, 51). 

 

3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata, miten syömishäiriöt ilmenevät lapsuudessa alakoulu-

ikäisillä eli 6-12-vuotiailla. Tavoitteena oli koota yhteen tutkittua tietoa lasten syömishäiriöi-

den ilmenemisestä ja myös vahvistaa terveydenhuollossa ja muualla lasten kanssa toimivien 

aikuisten valmiuksia tunnistaa ja ennaltaehkäistä syömishäiriöitä. Tietoa voidaan hyödyntää 

niin koulussa, terveydenhuollossa kuin kotona. Sairauksien ennaltaehkäisy on inhimilliseltä 

kannalta aina paras vaihtoehto, mutta ennaltaehkäisy on myös taloudellisesti parempi vaihto-

ehto kuin sairauden hoito (THL 2012). Syömishäiriöissä varhainen hoitoon pääsy parantaa en-

nustetta ja voi lyhentää sairastamista (Käypä hoito 2014). 

Opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Miten syömishäiri-

öt ilmenevät alakoulu-ikäisillä? 

 

4 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusmenetelmää mukail-

len. Kirjallisuuskatsaus koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi laadulliseen tutkimukseen verrattuna 

aiheen, ikäryhmän sekä opinnäytetyön tason takia. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tut-

kimus tarkasti rajatuista ja valikoiduista tutkimuksista. Tähän sisältyy mm. se, että katsauk-

sessa on vain tiettynä aikana tehtyjä tutkimuksia, spesifi tarkoitus ja tarkat prosessit. Jokai-

nen vaihe kirjataan, jotta tutkimus on toistettava ja virheet minimoitu. (Johansson ym. 2007, 

4-5) Systemaattinen katsaus pyrkii siis tarkkaan etsimään tutkimuskysymykseen vastausta 

yhdistämällä ja tiivistämällä useiden tutkimusten tuloksia ja muodostamaan kokonaiskuvaa 

aiheesta. (Stolt ym. 2015)  
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4.1 Kirjallisuuskatsauksen vaiheet 

Katsauksen tekeminen alkaa suunnitteluvaiheella, jossa määritellään tutkimuskysymys, tar-

kastellaan aikaisempia tutkimuksia aiheesta ja määritetään katsauksen tarve. Sitten valitaan 

menetelmät katsauksen tekemiseen, mm. hakutermit ja tietokannat sekä tutkimusten sisään-

otto- ja poissulkukriteerit. Toisessa vaiheessa tehdään suunnitelman mukaisesti tutkimusten 

hakua ja niistä valitaan tutkimuskysymysten, laadun ja kriteerien pohjalta katsaukseen sisäl-

lytettävät tutkimukset. Myös manuaalista tiedon hakua kannattaa kattavan tiedon saamiseksi 

tehdä. Viimeisessä vaiheessa systemaattisessa katsauksessa tulokset raportoidaan ja tehdään 

johtopäätökset. (Johansson ym. 2007, 5-7) 

4.2 Aineistohaku 

Haku rajattiin koskemaan vuosina 2009–2019 julkaistuja aineistoja, jotta saataisiin mahdolli-

simman ajantasaista tietoa. Tämän katsauksen aineistohaku tehtiin ajalla 1.1.2009–18.3.2019. 

Tätä tuoreempaa aineistoa ei enää huomioitu. Aineiston hankinnan sisäänottokriteerinä olivat 

maksuttomuus, suomen- tai englanninkielisyys, julkaisun tieteellisyys sekä sen piti käsitellä 6-

12-vuotiaita lapsia ja vastata tutkimuskysymykseen. Sekä määrälliset että laadulliset tutki-

mukset kelpuutettiin. 

Ensin mietittiin hakusanoja ja tehtiin kokeiluhakuja, ensin yksin ja sitten informaatikon kans-

sa. Haut mietittiin tietokannan mukaan informaatikon ohjeistamana, jotta haku olisi mahdol-

lisimman systemaattinen ja samalla hakutulosten määrät pysyisivät kohtuudessa. Tiedonhaun 

osumat käytiin sitten manuaalisesti läpi. Valinnat suoritettiin ensin otsikoiden perusteella, 

sitten tiivistelmän perusteella ja lopulta koko tekstin perusteella. Lisäksi tehtiin manuaalista 

hakua google scholarissa hakusanalla ”syömishäiriö lapset” ja ”children eating disorder” vuo-

silta 2009–2019, ajalla 1.-3.6.2019, ensimmäiset 40 sivua kummassakin. Eniten tuloksia rajau-

tui pois otsikon perusteella. Tuloksia rajautui pois tarkemman perehtymisen myötä myös mm. 

maksullisuuden, erityisen kohderyhmän esim. autismin kirjon, osallistujien vähyyden ja vää-

rän iän vuoksi. Jos sama tutkimus tuli kahdessa tietokannassa vastaan, valittiin ensimmäisenä 

vastaan tullut.  

Otsikon perusteella valikoitui 107 julkaisua ja tiivistelmän perusteella 26. Tähän kirjallisuus-

katsaukseen lopulta valikoitui yhteensä 13 julkaisua. Niistä 4 löytyi CINAHL:sta, 5 ProQuestis-

ta ja manuaalisella haulla Google Scholarista 4. Julkaisut olivat eri maista, yhtä lukuun otta-

matta julkaisut ovat ns. länsimaalaisia, joka koettiin tuloksia parantavaksi tekijäksi. Julkai-

suista suurin osa (12) oli englanninkielisiä, yksi suomenkielinen. Julkaisut pyrittiin valitsemaan 

niin, että ne vastaavat tutkimuskysymykseen vähintään osassa tuloksista, jotta saatiin mah-

dollisimman kattavasti tietoa.  

Tiedonhaku on taulukoitu alle (taulukko 1). Loppuliitteenä olevassa tutkijan taulukossa (Liite 

1) on kuvattu julkaisut tarkemmin.  
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Taulukko 1: tiedonhaku 

 

4.3 Analyysi 

Kirjallisuuskatsauksen aineiston analysoinnissa voidaan käyttää sisällönanalyysiä. Sisällönana-

lyysin avulla voidaan laatia luokittelurunko, jonka varassa aineisto voidaan koota ja esittää 

tiivistyksenä. Sisällönanalyysillä saadut luokat eivät ole siis katsauksen tulos vaan apukeino 

tarkastella tutkimusten tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 92, 123–124) Tavoitteena on tuottaa 

tietoa tutkittavasta asiasta aineiston pohjalta. Aineistosta aluksi etsitään tutkimuskysymyk-

seen vastaavia tai tutkimuksen tarkoituksen mukaisia tekstin osia. Näitä voidaan korostaa 

tekstistä esim. värein, mikä toimii pohjana pelkistämiselle. Pelkistäessä kannattaa käyttää 

tunnisteita, jotta voi palata alkuperäiseen ilmaukseen tarvittaessa.  Sitten pelkistyksistä etsi-

tään samankaltaisuuksia ja ne yhdistetään samaan luokkaan. Tämä synteesi vastaa tutkimuk-

sen tehtävään. (Kylmä & Juvakka 2007: 112, 117–119). 

Tietokanta 
Hakusanat 

Tietokantakohtai-
set rajaukset 

Ha-
kutu-
los 

Otsik-
ko  

Tiivis-
telmä 

Valitut 

Finna: 
syömishäir* OR anore-
ksia OR bulimia OR 
ahminta AND lapset OR 
lasten OR alakoulu* OR 
ala-aste* OR 6-12-
vuotia* 

2009-2019 8 1 0 0 

Julkari: 
syömishäiriö 

 38 
 

2 
 

2 
 

 
0 
 
 

CINAHL: 
eating disorders OR 
anorexia OR bulimia OR 
disordered eating AND 
children 

2009-2019 
academic jour-
nals; CEUs 
full text 
child: 6-12 years 

428 61 15  
4 

ProQuest: 
children AND “eating 
disorders” in All sub-
jects & indexing - SU 

2009-2019 
Scholarly journals 
full text 

485 42 8  
5 

Medic: 
syömishäir* anoreksia 
bulimia ahminta AND 
lapset lasten alakoulu 
ala-aste ”6-12-
vuotiaat” 

2009-2019 16 1 1  
0 

Manuaalinen haku      
4 



 13 
 

 

Aineiston analysointi aloitettiin aineistoon perehtymisellä. Julkaisut luettiin yksi kerrallaan 

peilaten tutkimuskysymykseen. Seuraavaksi etsittiin ja kirjoitettiin paperille tutkimuskysy-

mykseen vastaavat alkuperäisilmaisut lähdeviitteineen ja niitä pelkistettiin. Pelkistyksistä 

etsittiin yhtäläisyyksiä. Samaan aiheeseen liittyvät pelkistykset merkattiin eri merkeillä ja 

niistä tehtiin luokkia. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on muutama esimerkki pelkistyk-

sestä ja luokkien muodostamisesta. 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 

In terms of body satisfaction, 

45.1% of all the schoolchil-

dren hoped to maintain their 

current weight, but 54.9% 

were not satisfied with their 

bodies as 39% hoped to be 

thinner. 

In this study, the average 

overall score on the ChEAT26 

was 8.17±8.35 (0-62). For 

10.5% of the students, their 

score was greater than or 

equal to 20, indicating a high 

risk of having a tendency to 

develop disturbed eating.  

Vaikka puolet lapsista oli 

tyytymättömiä kehoon, vain 

10,5 %:lla oli taipumus syö-

mishäiriöön 

Syömishäiriön ilmenemisen 

yleisyys alakouluikäisillä 

As shown in Figure 2, of the 

938 girls in the study, 698 

(74.41%) reported essentially 

no purging behavior across 

the 4-year, eight-wave time 

period (nonpurging group). A 

group of 177 girls (18.87%) 

comprised a second group 

characterized by reports of 

purging behavior on some 

measurement occasions and 

not on others. We describe 

Vaikka suurimmalla osalla 10–

11-vuotiaialla tytöillä ei ollut 

4,5 vuoden aikana oksenta-

mista, osalla oli kuitenkin jo 

10-11-vuotiaasta lähtien 

Syömishäiriön ilmenemisen 

yleisyys alakouluikäisillä 
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this group as a “dabble” 

group; the smoothed curve 

presented in Figure 

2 documents a higher aver-

age level of purging than was 

true of the nonpurging 

group. The smallest group 

consisted of 63 girls (6.72%) 

and was characterized by a 

trajectory of purging that 

increased across the eight 

waves (increasing purging 

group). 

Taulukko 2: pelkistys ja luokkien muodostaminen 

 

5 Tulokset 

Aineistosta muodostui lopulta kaksi alaluokkaa: syömishäiriöiden ilmenemisen yleisyys alakou-

luikäisillä ja alakouluikäisten syömishäiriöiden oireet. Pääluokaksi muodostui tutkimuskysy-

myksen tapaan syömishäiriöiden ilmeneminen alakouluikäisillä. Tulosten viittauksiin on käy-

tetty numeroita viittaamaan katsauksen aineistoon, jotka ovat samalla tavalla numeroitu 

tutkijan taulukossa (Liite 1). 

5.1 Syömishäiriöiden ilmenemisen yleisyys alakouluikäisillä 

Ensimmäiseksi alaluokaksi muodostui syömishäiriöiden ilmenemisen yleisyys alakouluikäisillä. 

Vaikka suurimmalla osalla alakouluikäisistä lapsista ei ollut syömishäiriötä tai syömishäiriö 

oireita, pienellä osalla oli jo selkeitä syömishäiriö oireita (2,3,4,5,6,7,8,9,11,12), jopa 6-

vuotiailla oli syömishäiriö oireita (7).  

Alakouluikäisillä lapsilla oli yleisempää, että varsinaisia diagnoosikriteereitä täyttäviä syömis-

häiriöitä on vähemmän mutta syömishäiriöihin liittyviä oireita on enemmän 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13). Diagnosoiduista syömishäiriöistä siksi epätyypilliset syömishäiriöt 

olivat yleisimpiä, anoreksia oli myös muita syömishäiriöitä yleisempää (6,7). Naissukupuoli 

jatkoi edelleen riskitekijänä (11,7). Kaikkein nuorimmilla oireita oli sukupuolten välillä aika 

tasaisesti, iän kasvaessa tytöt alkoivat oireilla enemmän (6,7,8,9,11,12). 

Murrosiän alkaminen vaikutti yksilöllisesti. Joillakin syömishäiriö oireet alkoivat ennen mur-

rosikää (6,7). Toisaalta murrosikä lisäsi ajattelematonta toimintaa stressin alaisena, jolloin 
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helposti oppi, että syöminen helpottaa negatiivisten tunteiden käsittelyä, mikä lisäsi riskiä 

ahmimiselle ja sitä kautta myös oksentamiselle (1,2,3).  

5.2 Alakouluikäisten syömishäiriöiden oireet 

Toiseksi alaluokaksi muodostui alakouluikäisten syömishäiriöiden oireet. Tutkimuksissa ei 

usein paljoa avattu eri oireiden ilmenemistapaa lapsilla mutta kyselyinä käytettiin usein viral-

lisia kyselyitä tai kyselyissä oli varmistettu, että lapset ymmärtävät eri oireet tai kyselyihin 

vastasi aikuinen tai ammattilainen. Yleisin syömishäiriön oire alakouluikäisillä oli ruuan vält-

täminen tai ruuan rajoittaminen (6,7,9,10). Alakouluikäisillä oli anoreksia tyyppistä oireilua 

muutenkin: ruuan jatkuvaa ajattelua, lihomisen pelkoa, kehon ja painon jatkuvaa ajattelua, 

kehonkuvavääristymää ja liikaliikkumista (5,6,7,8). Pelkkä kehotyytymättömyys ei vielä kieli-

nyt syömishäiriöstä mutta oli kuitenkin riskitekijä (12,11). Pienemmällä osalla alakouluikäisis-

tä oli ahmimista ja näistä ahmivista erityisesti vanhemmilla alakouluikäisillä oli myös itseai-

heutettua oksentamista (2,3,4,5,6,7,8,13). Joillakin lapsilla oli myös somaattista oireilua 

(6,7). Vaikka nirsoilu voi olla normaalia ja ohimenevää (5), samaan aikaan oli hyvä olla tietoi-

nen siitä, että oireet voivat pahentua ja nirsous oli myös riskitekijä (7,8). 

Syömishäiriö oireilevilla lapsilla voi olla ahdistusta, joka on yleinen oheissairaus syömishäiri-

öissä (4,6,7). Syömishäiriöisillä oli usein huono itsetunto - joillakin se ennakoi syömishäiriötä, 

joillakin huono itsetunto tuli syömishäiriö oireiden kanssa (4,5,8,13). Masennusoireet olivat 

myös yleisiä, ne kertoivat alkavasta tai nykyisestä syömishäiriöstä (1,2,3,4,6,8,13). Huonompi 

elämänhallinnan tunne oli myös yhteydessä suurempaan määrään häiriintynyttä syömistä (12), 

jolloin omalla käytöksellä ei koettu olevan merkitystä ja hyvät asiat tapahtuivat heidän kont-

rollinsa ulkopuolella. Samoin syömishäiriö taipuvaiset olivat alttiimpia läheisten ja median 

vaikutukselle (5,11,12). 

Paino voi vaikuttaa syömishäiriöön ja syömishäiriö voi vaikuttaa painoon monella tavalla myös 

alakouluikäisillä. Anoreksia tyyppisissä oireissa oli yleistä painon lasku ja pituuskasvun pysäh-

tyneisyys (6,7). Joissain ylipainotapauksissa oli syömishäiriö oireita (4,12). Paino voi johtua 

myös opituista tavoista (5). Korkeampi BMI voi vaikuttaa huolen määrään painosta, kehosta ja 

syömisestä, mikä voi altistaa syömishäiriölle (9,11,13), erityisesti jos painosta kiusattiin ja 

ylipainoinen tunsi itsensä yksinäiseksi (10). Painoon liittyen kaikkein haitallisinta syömishäiriö 

oireilun suhteen oli korkeat odotukset laihuutta ja laihduttamista kohtaan niin, että laihuus 

nähtiin elämää yleisparantavana tekijänä (1,2,3).  

 

6 Luotettavuus ja eettisyys 

Suomessa tutkimusten etiikan laadun turvaamiseksi on tehty tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan ohjeet (Leino-Kilpi & Välimäki 2014). Ohjeiden mukaan tieteellinen tutkimus on luotetta-
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va, uskottava ja eettisesti hyväksyttävä, kun tutkimus on tehty hyvää tieteellistä käytäntöä 

koskevien ohjeiden mukaisesti. Tämä on osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää. 

Hyvää tieteellistä käytäntöä ovat tutkimustyön rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus, tieteelli-

sen tutkimuksen kriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-

ointimenetelmät, avoin ja vastuullinen raportointi, muiden tutkijoiden työn huomioiminen ja 

kunnioittaminen, syntyneiden tietoaineistojen tallennus vaatimusten mukaisesti, tutkimuslu-

pien hankinta sekä rahoituslähteiden ja muiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Hyvään tie-

teelliseen käytäntöön kuuluu myös kaikkien osapuolten oikeuksista, vastuista ja velvollisuuk-

sista sopiminen, tietosuojan huomiointi sekä aineistojen säilyttämisestä ja käyttöoikeuksista 

sopiminen. (Tutkimuseettinen lautakunta) Myös lainsäädäntö ohjaa tutkimuksia, mm. laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 364; finlex). 

Tutkimuskohteen valinnassa asian tieteellinen mielekkyys ja perustelu ovat yleisenä lähtökoh-

tana. Tutkimusaihe ei saa olla ketään loukkaavaa tai oletuksiltaan väheksyvää. Tutkimuksen 

tietolähteitä valittaessa on tärkeä miettiä, mihin ongelmaan halutaan saada vastaus. Valinta 

vaikuttaa ratkaisevasti eettiseen luotettavuuteen, sillä valinta saattaa ohjata tai vinouttaa 

tutkimustuloksia. Tietolähteiden määrä ja laatu täytyy olla riittäviä tutkimuskysymyksen nä-

kökulmasta ja tutkimuksesta aiheutuvat haitat tutkittaville täytyy minimoida. Tutkimusaineis-

ton luotettavuuteen vaikuttaa suuresti myös tutkittavien yhteistyöhalu. Tutkimussuhde voi 

olla välillinen kuten kyselyssä tai välitön kuten haastattelussa. Tutkittavien kohteluun ja oi-

keuksiin tulee kiinnittää huomiota. Aineistoa analysoitaessa on keskeistä tehdä analyysi tie-

teellisesti luotettavasti ja hyödyntää kaikkea kerättyä aineistoa. Tutkimustulokset tulee ra-

portoida rehellisesti, eli on hyvä tunnistaa omat ennakkoasenteet ja vapautua niistä, tuloksia 

ei saa väärentää sekä raportointi pitää tapahtua luotettavasti. (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 

366–372) 

Opinnäytetyön aihe koettiin ajankohtaiseksi ja hyödylliseksi. Tutkimuslupaa ei tarvittu kirjal-

lisuuskatsaus metodin vuoksi eikä tutkittaville siten ole koitunut mitään haittaa. Systemaatti-

nen tiedonhaku on mahdollistanut aineiston keräämisen mahdollisimman luotettavasti ja tois-

tettavasti. Tutkimuskysymys on rajattu ja mahdollisimman objektiivinen, sisäänotto- ja pois-

sulkukriteerit on laadittu ja niitä toteutettu sekä tutkimukset ovat kymmenen vuodella sisällä 

julkaistuja ajantasaisuuden vuoksi. Tiedonhaku useasta tietokannasta ja myös manuaalisesti 

on tehnyt tuloksista kattavat. Luotettavuutta lisää myös tutkijan hyvä englannin kielen taito. 

Tutkimukset on valittu tutkimuskysymykseen peilaten joka aineiston kohdalla ja aineiston 

luotettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Aineiston määrä on riittävä ammattikorkeakoulu 

tasolla. Analysoinnissa sisällönanalyysi on tieteellisesti luotettava tapa analysoida ja tutki-

mustuloksia analysoitaessa pyrittiin objektiivisuuteen. Raportointi on ollut mahdollisimman 

selkeää ja jäsenneltyä. Muiden tutkijoiden työ on myös huomioitu lähdeviittauksilla. 
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Luotettavuuden kannalta tulee ottaa huomioon toisaalta myös se, että opinnäytetyön tekijä 

teki ensimmäistä kertaa vastaavanlaista tutkimusta, teki sen yksin ja haastavassa elämänti-

lanteessa. Lisäksi maksulliset julkaisut rajattiin työstä pois, joten se on voinut vaikuttaa työn 

lopputulokseen. 

 

7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten syömishäiriöt ilmenevät alakoulu-ikäisillä. 

Tavoitteena oli koota yhteen tutkittua tietoa aiheesta kirjallisuuskatsauksen avulla sekä vah-

vistaa lasten kanssa toimivien aikuisten valmiuksia tunnistaa ja ennaltaehkäistä syömishäiriöi-

tä. Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että ensinäkin alakouluikäisillä on jo syömishäiriöitä ja 

oireet ovat moninaiset myös lapsilla.  

Lapsilla on nuoriin ja aikuisiin verrattuna vähemmän varsinaisia diagnoosikriteereitä täyttäviä 

syömishäiriöitä vaikka lapsilla on myös useita oireita samaan aikaan. Suurimmassa osassa kat-

sauksen tutkimuksia eriteltiinkin oireita ja harvemmin puhuttiin diagnosoiduista syömishäiri-

öistä. Jos puhuttiin, niin epätyypillinen syömishäiriö oli yleisin lapsilla. Epätyypillinen syömis-

häiriö näyttäisi tutkimusten mukaan olevan niin aikuisilla kuin lapsilla yleisin syömishäiriön 

muoto. Epätyypillinen syömishäiriö on syömishäiriö, joka ei täytä kaikkia joko anoreksian, 

bulimian tai ahmintahäiriön kriteereitä. Alakoulu-ikäisillä syömishäiriöitä on myös tasapuoli-

semmin sukupuolten välillä, kun nuorilla ja aikuisilla syömishäiriöt ovat selkeästi naisilla ylei-

sempiä. Nuorilla syömishäiriöt ovat myös yleisempiä kuin lapsilla, mistä murrosikää on usein 

ajateltu yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi. Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että syömishäiriö 

oireita voi tulla jo ennen murrosikää. Edelleen kuitenkin vaikuttaa siltä, että joillakin henki-

set ja fyysiset muutokset murrosiässä voivat muiden altistavien tekijöiden kanssa vaikuttaa 

syömishäiriö oireilun alkamiseen. 

Opinnäytetyön tuloksista käy myös ilmi, että alakoulu-ikäisillä lapsilla yleisin syömishäiriön 

oire on ruuan välttäminen tai rajoittaminen. Lapsilla näyttäisi epätyypillinen laihuushäiriö 

olevan yleisempää kuin nuorilla ja aikuisilla. Lapset myös harvemmin oksentavat verrattuna 

nuoriin ja aikuisiin, mutta ahmimista on enemmän. Lapsilla voi olla jo myös kehotyytymättö-

myyttä, huonoa itsetuntoa, ruuan, painon ja kehon muodon jatkuvaa ajattelua ja kehonkuvan 

vääristymää. Myös lapsilla voi olla oheissairautena ahdistusta ja masennusta sekä huonompi 

elämänhallinnan tunne. Lapsilla syömishäiriö myös voi laskea tai nostaa painoa sekä vaikuttaa 

kasvuun. Korkea paino voi taas altistaa syömishäiriölle. Taustalla vaikuttaa vääristynyt ajatus 

siitä, että laihuus koetaan jotenkin parempana tai yleisparantavana. Nirsouden arviointi taas 

on lasten kohdalla hankalampaa, kun lapsilla nirsous voi olla normaalia ja ohimenevää. 
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Syömishäiriöt aina kertovat jostain syvemmistä ongelmista. Minusta onkin entistä tärkeämpää 

kiinnittää ennaltaehkäisyyn huomiota mutta myös osata herätä lapsen käytöksen tai kehon 

muutoksiin. Syömishäiriö voi kehittyä hyvin vakavaksi ja pitkäkestoiseksi sairaudeksi salakava-

lasti. Se on sairaus, joka useimmilla sairastaneista kulkee loppu elämän mukana. Toivon, että 

tästä opinnäytetyöstä on apua lasten syömishäiriöiden tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä. 

Tuetaan lasten normaalia syömistä, tervettä itsetuntoa ja tunnesäätelyä, kannustetaan elä-

mässä ja rakastetaan täysillä!  
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Liite 1: Tutkijan taulukko 

Tekijä(t), 
vuosi, maa 

Tutkimuksen 
nimi 

Tutkimuksen tarkoi-
tus 

Tutkimusmenetelmä 
ja aineisto 

Keskeiset tulokset 

1. 
Davis, H.A. 
& Smith, 
G.T. 
USA 
2018 

An integrative 
model of risk for 
high school 
disordered eat-
ing 
 

Kuvata riskimallin 
avulla, miten mur-
rosiän alkaminen, 
persoonallisuus- ja 
psykososiaaliset 
oppimistekijät toi-
mivat n. 10–13-
vuotiailla riskiteki-
jöinä ahmimiselle ja 
oksentamiselle n.14–
15-vuotiaana  

1906 lasta (tyttöjä ja 
poikia tasapuolisesti) 
osallistui 4,5 vuoden 
aikana neljällä eri 
ajalla kyselyiden 
täyttämiseen, jossa 
kysyttiin syömishäiriö 
oireista mm. ahmi-
misesta ja itse ai-
heutetusta oksenta-
misesta, impulsiivi-
sista piirteistä (eri-
tyisesti stressissä 
ajattelematon toi-
minta eli ns. negatii-
vinen kiireellisyys), 
murrosiän vaiheesta, 
mielialasta, auttaako 
syöminen unohta-
maan huonot tun-
teet, vaikuttaako 
laihuus ja ruuan 
rajoittaminen elä-
män yleiskohentumi-
seen) 
 

-Murrosiän alkaminen 
lisää ajattelematonta 
toimintaa stressin alla, 
jolloin helpommin 
oppii, että syöminen 
helpottaa negatiivisten 
tunteiden käsittelyä. 
Tämä lisää ahmimisen 
riskiä neljän vuoden 
päästä 
-Negatiiviset tunteet 
vaikuttavat siihen, että 
laihuus nähdään elä-
mää yleisparantavana, 
mikä taas lisää riskiä 
oksentamiselle 
-Ahmiminen vahvisti 
peräkkäisesti, että 
syöminen auttaa hallit-
semaan negatiivisia 
tunteita ja toisaalta 
laihuus vaikuttaa elä-
mään yleisparantavasti 
-Sukupuolella ei ollut 
vaikutusta oireiden 
ennakoinnissa 

2. 
Pearson, 
C.M. & 
Smith, 
G.T. 
USA  
2015 

Bulimic symp-
tom onset in 
young girls: A 
longitudinal 
trajectory anal-
ysis 

Onko erilaisia malle-
ja sille, miten ah-
miminen ja oksen-
taminen kehittyvät 
10–14-vuotiailla 
tytöillä 4,5 vuoden 
aikana 

938 tyttöä osallistui 
kyselyiden täyttämi-
seen 6kk välein 3,5 
vuotta ja vielä 1 
vuoden päästä. Kyse-
lyissä kysyttiin syö-
mishäiriö oireista 
kuten rajoittamises-
ta, itse aiheutetusta 
oksentamisesta, 
kehohuolesta, impul-
siivisista piirteistä 
(erityisesti stressissä 
ajattelematon toi-
minta eli ns. negatii-
vinen kiireellisyys), 
murrosiän vaiheesta, 
mielialasta, auttaako 
syöminen unohta-
maan huonot tun-
teet, vaikuttaako 
laihuus ja ruuan 
rajoittaminen elä-
män yleiskohentumi-
seen. 
Kehittymisanalysoin-
ti. 

-suurin osa ei aloitta-
nut ahmimista tai 
oksentamista missään 
vaiheessa, mutta osa 
aloitti jo 10-11-
vuotiaina (14,1 % ah-
mimisen, 3,2 % oksen-
tamisen); ahmiminen 
saattoi aluksi lisääntyä 
ja sitten vähetä tai 
lisääntyä jatkuvasti tai 
olla jatkuvasti runsasta 
tutkimuksen ajan; 
oksentaminen saattoi 
olla ajoittaista tai 
vuosien aikana lisään-
tyvää johtaen 14-15-
vuotiaan runsaaseen 
oksenteluun 
-10-11-vuotiaan ahmi-
misen riskiä nosti huo-
no mieliala/ahdinkotila 
ja ajattelematon toi-
minta stressissä, ok-
sentamisen riskiä nosti 
myös em. impulsiivi-
suus, ahmiminen sekä 
ajatus, että laihuus 
parantaa elämää 

3. 
Pearson, 
C.M., 
Combs, 
J.L. & 

A risk model for 
disordered eat-
ing in late ele-
mentary school 
boys 

Testattiin syömishäi-
riöiden riskimallia; 
murrosiän vaihe on 
yhteydessä ahdingos-
sa tapahtuvaan ajat-

908 10–11-vuotiasta 
poikaa osallistui 
kyselyiden täyttämi-
seen, joissa kysyttiin 
syömishäiriö oireista 

-10% pojista ahmi ja 
4.2% oksensi 
-Riskimalli piti paik-
kansa: puberteetti 
lisää ajattelematonta 
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Smith, 
G.T. 
USA  
2010 

telemattomaan 
toimintaan, mikä 
vaikuttaa ahmimi-
seen ja oksentami-
seen 

kuten rajoittamisesta 
ja oksentamisesta 
sekä kehonkuvasta, 
impulsiivisista piir-
teistä (erityisesti 
stressissä ajattele-
maton toiminta eli 
ns. negatiivinen 
kiireellisyys), mur-
rosiän vaiheesta, 
mielialasta, auttaako 
syöminen unohta-
maan huonot tun-
teet, vaikuttaako 
laihuus ja ruuan 
rajoittaminen elä-
män yleiskohentumi-
seen 

toimintaa ahdingossa, 
mikä lisää odotuksia 
että syöminen auttaa 
hallitsemaan negatiivi-
sia tunteita, mikä 
liittyy ahmimiseen ja 
siten oksentamiseen 
-odotukset laihuutta ja 
laihduttamista kohtaan 
(parantavat yleisesti 
elämää) eivät keskiar-
voisina tai al-
le/kohtalaisina ennus-
taneet ahmimista tai 
oksentamista, mutta 
yli keskiverto-
na/epätavallisen kor-
keat odotukset ennus-
tivat ahmimista ja 
oksentamista 

4. 
Wildes, 
J.E., Mar-
cus, M.D., 
Kalarchian, 
M.A., Lev-
ine, M.D., 
Houck, 
P.R. & 
Cheng, Y. 
USA 
2010 

Self-reported 
binge eating in 
severe pediatric 
obesity: impact 
on weight 
change in a 
randomized 
controlled trial 
of family-based 
treatment 

Tutkia ahminnan 
yleisyyttä ja korre-
laatteja vaikeasti 
ylipainoisissa lapsissa 
sekä ahmimisen 
vaikutusta painoon 
interventio- ja taval-
lisessa ylipainon 
hoidossa  

192 ylipainoista lasta 
(8-12v) osallistui 
tutkimukseen, jossa 
mitattiin paino ja 
pituus (0, 6, 12 & 
18kk) sekä täytettiin 
oma arvio kyselyihin 
(syömishäiriöt, ma-
sennus, ahdistus, 
itsetunto), vanhem-
mat täyttivät lapsen 
käytös-kaavakkeen. 
Arvioimiseen käytet-
tiin kuvailevaa tilas-
totietoa. 

-11,5% lapsista ahmi 
(joko usein, todella 
usein tai aina), loput 
ahmi joskus, harvoin 
tai ei koskaan 
-ahmivilla lapsilla oli 
enemmän masennuk-
sen, ahdistuksen ja 
syömishäiriön oireita 
sekä huonompi itsetun-
to ja korkeampi paino 
-ylipainon hoito-
ohjelmista kumpikaan 
ei auttanut laskemaan 
ahmivilla painoa 6kk 
aikana 

5.  
Ylikotila, 
A. 
2015 
Oulun 
yliopisto 

Luokanopettaji-
en, erityisopet-
tajien ja ter-
veydenhoitajien 
käsityksiä ala-
kouluikäisten 
lasten syömis-
häiriöistä 

Millaisia kokemuksia 
ja käsityksiä luokan-
opettajilla, erityis-
opettajilla sekä 
terveydenhoitajilla 
on alakouluikäisten 
lasten syömishäiri-
öistä sekä syömison-
gelmista sekä millai-
set valmiudet heillä 
on omasta mieles-
tään kohdata ja 
tunnistaa työssään 
syömishäiriöitä sekä 
mikä on kouluyhtei-
sön rooli syömishäi-
riöiden synnyssä tai 
ennaltaehkäisyyssä 

Kvalitatiivinen tut-
kimus fenomenogra-
fisella lähestymista-
valla kyselylomak-
keilla, joihin vastasi 
33 henkilöä (joko 
opettaja, erityis-
opettaja tai tervey-
denhoitaja) 
Vastaukset analysoi-
tu aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin 
avulla. 

-Lähes kaikkien vas-
tanneiden mielestä 
syömisongelmia esiin-
tyy alakoulussa ja 
pidempään alalla työs-
kennelleet näkevät 
selkeästi syömisongel-
mien lisääntymisen 
vuosien saatossa, vaik-
ka itse syömishäiriöt ei 
ole sen enempää li-
sääntynyt 
-monipuolista oireilua: 
hyvin vähäistä syömis-
tä, syömättömyyttä, 
ahmimista ja siitä 
huonoa oloa ja oksen-
tamista, valikointia, 
yksipuoleisuutta, pa-
konomaista liikuntaa, 
ruokailujen välttely, 
ruuan piilottelu ja 
järjestely 
-syömishäiriön, syö-
misongelman ja ohi-
menevän nirsoilun 
erottaminen, moni ei 
tiedä, että epätyypilli-
set syömishäiriöt ylei-
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simpiä 
-eri tapaus autismikir-
jon lapset ja adhd 
lääkitys 
-tytöillä murrosiän 
tuomat kehon muutok-
set ja kehonkuva vää-
ristymät, ulkonäkökes-
keinen yhteiskunta 
vaikuttavat 
-sosiaalinen paine 
esim. syödä vähän, 
keskinäinen vertailu, 
asenneilmapiiri esim. 
laihuuden ihannointi 
-ylipainon perimmäi-
nen syy pitäisi selvittää 
(onko opitut tavat vai 
syömishäiriö) 
-terveyskasvatuksen ja 
oman esimerkin merki-
tys esim. kouluruokai-
lu, itsetunnon vahvis-
taminen 
-opettajien, tervey-
denhoitajien ja huolta-
jien yhteistyö tunnis-
tamisessa 

6. 
Pinhas, L., 
Morris, A. 
& Crosby, 
R.D.  
2011 
Kanada 

Incidence and 
Age-Specific 
Presentation of 
Restrictive 
Eating Disorders 
in Children 
A Canadian 
Paediatric Sur-
veillance Pro-
gram Study 

Kuvata ja dokumen-
toida varhain puh-
keavien rajoittavien 
syömishäiriöiden 
esiintyvyyttä ja 
ikäjakaumaa Kana-
dalaisissa lapsissa 

Tapaukset selvitet-
tiin Kanadalaisen 
Pediatrisen Valvon-
taohjelman kautta, 
kyselyt lähetettiin 
2453 pediatrille (95% 
osallistumisaste) 
kuukausittain 2 vuo-
den ajan. Tapaus 
määriteltiin 5-12-
vuotiaaksi, jolla oli 
juuri huomattu ra-
joittavia syömishäiriö 
oireita. Tutkimuk-
seen otettiin 161 
lasta, 138 tyttöä, 22 
poikaa, yksi määrit-
telemätön. 
Tieto analysoitu SPSS 
ohjelmalla ja kuvai-
levalla analyysillä. 

-5-9-vuotiailla tapauk-
sia oli vähän (1,3/100 
000), pojilla vielä vä-
hemmän (0,4/ 
100 000). 10–12-
vuotiailla tytöillä syö-
mishäiriö oireita oli jo 
selkeästi useammin 
(9,4/100 000), pojilla 
edelleen vähän 
(1,3/100 000) 
-suurin osa tytöistä ei 
ollut saanut vielä kuu-
kautisia 
-Syömishäiriö oireilevil-
la painonlasku oli ylei-
sempää, mutta viides-
osalla ei ollut painon-
laskua, melkein puolet 
olivat lähellä alipainon 
rajaa. Oireilevilla oli 
yleisempää myös pi-
tuuskasvun pysähtynei-
syys, kolmasosalla oli 
epävakaat vitaalit (RR, 
p, lämpö). Pienellä 
osalla oli masennusta, 
itse aiheutettua oksen-
tamista ja pakko-
oireista häiriötä 
-Näistä 161 oireilevasta 
62% sai anoreksia diag-
noosin, 25,5% sai ED-
NOS diagnoosin (syö-
mishäiriö jota ei ole 
muuten tarkennettu) 
-Kaikilla oireilevilla oli 
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hyvin yleistä ruuan 
välttäminen, ruuan 
jatkuva ajattelu ja 
painonlasku. 
-Anorektikoilla oli 
paljon  myös lihomisen 
pelkoa, kehonkuvan 
vääristymää, painon 
jatkuvaa ajattelua, 
liikaliikkumista, oirei-
den vakavuuden kiel-
tämistä, ahdistusta, 
epävakaat vitaalit 
-EDNOS diagnosoiduilla 
taas oli taas enemmän 
somaattisia oireita, 
hieman vähemmän 
lihomisen pelkoa tai 
painon jatkuvaa ajat-
telua, oireiden vaka-
vuuden kieltämistä, 
ahdistusta tai vitaalien 
epävakautta 

7. 
Nicholls, 
D.E., Lynn, 
R. & Viner, 
R.M. 
2011 
Britannia 

Childhood eat-
ing disorders: 
British national 
surveillance 
study 

Tunnistaa varhain 
puhkeavien syömis-
häiriöiden tapaukset 
(alle 13-vuotiaat) ja 
kuvata kliiniset piir-
teet (ikä, sukupuoli, 
perhehistoria, ko-
morbiditeetti), hoito 
ja 1 vuoden tulokset 

Tapaukset selvitet-
tiin Brittiläisen pe-
diatrisen valvonta-
järjestelmän kautta, 
Lasten Ja Nuorten 
Psykiatrinen valvon-
tajärjestelmä, kyse-
lyt lähetettiin pe-
diatreille ja psykiat-
reille. Lapsen piti 
olla 5-12-vuotias, 
jolla oli viimeisen 
kuukauden aikana 
useampi seuraavista: 
painonlasku tai pai-
non pysähtyminen 
kasvun aikana, päät-
täväinen ruuan vält-
täminen, painonnou-
sun pelko, painon tai 
energian jatkuva 
ajattelu, itseaiheu-
tettu oksentaminen, 
liikaliikkuminen, 
toistuvat ahmimiset 
tai laksatiivien käyt-
tö. Seurantakysely 
lähetettiin vuoden 
päästä. Tutkimuk-
seen otettiin 208 
lasta, 82% tyttöjä, 
loput poikia. 

-syömishäiriö oireita 
tavattiin jo 6-
vuotiailla, mutta pie-
nessä määrin (0,21/100 
000), oireilun määrä 
kasvoi iän myötä, ol-
lessaan 11-12-vuotiailla 
jo 4,46/100 000 ja 12-
13-vuotiailla 9,51/100 
000 
-208:sta 80% anoreksia 
oireita, 37% vastasi 
anoreksian määritel-
mää, 43% EDNOS, 4% 
bulimia tai muu ahmi-
minen 
-iso osa prepuberteet-
tisia, suurin osa tytöis-
tä ei ollut saanut kuu-
kautisiaan 
-yleisin oire ruuan 
välttäminen, seuraa-
vaksi yleisimpiä oli 
sairaalloinen ruuan 
ajattelu, lihomisen 
pelko, painon ja ke-
honmuodon ajattelu, 
liika liikunta, alle kol-
masosalla oli myös 
somaattisia oireita, 
itseaiheutettua oksen-
tamista, hyvin pienellä 
osalla ahmimista tai 
laksatiivien käyttöä. 
-yleisin oheissairaus 
ahdistus 
-nirsous voi olla riski-
tekijä syömishäiriölle 
-vuoden jälkeen suurin 
osa oli parantumaan 
päin, mutta 16% oli 
huonompi tai sama, ja 



 27 
 

 

kuitenkin 2/3 oli silti 
hoidossa 

8. 
Evans, 
E.H., Ad-
amson, 
A.J., 
Baster-
field, L., 
Le Cou-
teur, A., 
Reilly, 
J.K., Reil-
ly, J.J. & 
Parkinson, 
K.N. 
2017 
Englanti 

Risk factors for 
eating disorder 
symptoms at 12 
years of age: A 
6-year longitu-
dinal cohort 
study 

Tutkia riskitekijöitä 
syömishäiriö oireille 
12-vuotiaana 

516 lasta, 262 tyttöä 
ja 254 poikaa, täytti-
vät itse kyselyn 7-, 
9- ja 12-vuotiaana 
syömishäiriö oireista 
ja riskitekijöistä, 
mm. ruuasta pidät-
täytyminen painon 
takia, syömishäiriö 
asenteita (huoli 
painosta, oksentami-
nen, ahmiminen, 
ruuan jatkuva ajatte-
lu), masennus oireet 
ja tyytymättömyys 
kehoon. BMI mitat-
tiin myös joka kerral-
la. 
Analysointi SPSS 
ohjelmalla.  

-syömishäiriöoireiden 
korkea määrä 9-
vuotiaana ennusti 
korkeaa määrää syö-
mishäiriö oireita 12-
vuotiaana molemmilla 
sukupuolilla 
-suurempi ruuasta 
pidättäytyminen pojilla 
7-vuotiaana ennusti 
syömishäiriö oireiden 
määrää 12-vuotiaana 
-alhainen kehon itse-
tunto ei ennakoinut 
syömishäiriö oireita 
kuten aikuisilla, vaan 
kehittyi syömishäiriön 
ohella 
-tytöillä syömishäiriö 
oireiden korkea määrä 
tuli samanaikaisesti 
masennusoireiden 
kanssa 
-9-vuotiaana pojilla oli 
enemmän syömishäiriö 
oireita, mutta 12-
vuotiaana ero tasaan-
tui 

9. 
Matton, A., 
Goossens, 
L,. Braet, 
S. & Van 
Durme, K. 
2012 
Alanko-
maat 

Continuity in 
Primary School 
Children's Eating 
Problems and 
the Influence of 
Parental Feed-
ing Strategies 

Onko jatkuvuutta 
syömisongelmille 
(liikasyöminen, kont-
rollin menettänyttä 
liikasyömistä, syömi-
sen rajoittamista ja 
huoli, painosta, 
kehon muodosta ja 
syömisestä) 8-12-
vuotiailla 6kk aika-
na? Vaikuttaako 
äidin tai isän kont-
rolloiva ruokinta 
syömisongelmiin 
(rajoittaminen, 
painostus syödä ja 
tarkkailu)? 

613 lasta, 8-11-
vuotiasta, osallistui 
kyselyiden täyttämi-
seen kahdessa vai-
heessa, 0 ja 6kk. 
Molemmat tai jompi-
kumpi vanhemmista 
osallistui kyselyiden 
täyttämiseen ensim-
mäisessä vaiheessa. 
Myös lasten BMI 
otettiin. 
Analysointi: varians-
sianalyysi, khiin 
kvadraatti  

-lapset, joilla oli pal-
jon liikasyömistä, syö-
misen rajoittamista tai 
huolia syömisestä, 
kehon muodosta tai 
painosta ensimmäises-
sä vaiheessa, oli myös 
samoja oireita edel-
leen paljon 6kk kulut-
tua, ei sukupuoli eroja 
-syömisen rajoittami-
nen oli yleisintä oireis-
ta molemmissa vaiheis-
sa 
-korkeampi BMI ennusti 
huolen määrää syömi-
sestä, painosta ja ke-
hon muodosta  
-äidin painostus aihe-
utti tytöissä enemmän 
liikasyömistä, isän 
suurempi tarkkailu sai 
aikaan pojissa lii-
kasyömisen laskua 

10. 
Sinton, 
M.M., 
Gold-
schmidt, 
A.B., As-
pen, V., 
Theim, 
K.R., Stein, 
R.I., Sae-
lens, B.E., 

Psychosocial 
Correlates of 
Shape and 
Weight Con-
cerns in Over-
weight Pre-
Adolescents 

Koska huoli kehon 
muodosta ja painos-
ta voi ylipainoisena 
ennustaa syömishäi-
riö oireita ja/tai 
painonnousua, selvi-
tettiin mitkä psy-
kososiaaliset tekijät 
(sisäiset ja ulkoiset 
oireet kuten ahdistus 
ja aggressio, ruuan 

200 lasta, 7-12-
vuotiasta, perhei-
neen osallistui 20-
viikkoiseen beha-
vioraaliseen painon-
pudotus ohjelmaan. 
Perheenjäsenten 
paino ja pituus mi-
tattiin, tehtiin kyse-
lyitä ja haastatteluja 
psykososiaalisista 

-Painoon liittyvä kiu-
saaminen, yksinäisyy-
den tunteet, vanhem-
pien syömishäiriö oi-
reet ja ruuan rajoitta-
minen ennustivat sel-
keästi kehon muoto ja 
paino huolia ja sitä 
kautta syömishäiriö 
riskiä ja riskiä painon-
nousuun  
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Epstein, 
L.H. & 
Wilfley, 
D.E. 
2011 
USA 

rajoittaminen, huoli 
syömisestä, yksinäi-
syys, riski kiusatuksi 
tulemiseen, van-
hempien psykologi-
set ja syömishäiriö 
oireet) liittyvät 
kehon muoto ja 
paino huoliin. 

tekijöistä. 
Korrelaatio analy-
sointi 

11. 
Canals, J., 
Sancho, C. 
& Arija, 
M.V. 
2009 
Espanja 

Influence of 
parent’s eating 
attitudes on 
eating disorders 
in school ado-
lescents 

Tutkia vanhempien 
kognitiivisen ja be-
havioraalisen ulottu-
vuuden ja syömishäi-
riö riskin suhdetta 

1336 lasta (tasaisesti 
molempia sukupuo-
lia), 9-13-vuotiaita, 
täytti syömishäiriö 
kyselyn, ja tietyn 
pistemäärän ylittä-
neistä tehtiin riski-
ryhmä (173), ja lo-
puista otettiin sa-
tunnaisotolla kont-
rolliryhmä (117). 
Vanhemmat myös 
täyttivät kyselyn ja 
osallistuivat haastat-
teluun (174 äitiä ja 
66 isää). Kahden 
vuoden päästä oli 
seurantakerta, johon 
osallistui 113 riski-
ryhmäläistä ja 87 
kontrolliryhmäläistä.  
Analysointi SPSS 
ohjelmalla. 

-kehon tilan signaalien 
tietoisuus (interocepti-
ve awareness), esim. 
kylläisyyden ja nälän 
tunnistaminen, on 
korkea syömishäiriöisil-
lä naispuolisilla ja tuli 
ilmi molemmissa vai-
heissa 
-Ensimmäisessä vai-
heessa äitien perfek-
tionismi liittyi subklii-
nisiin/epätyypillisiin 
syömishäiriöihin, vaka-
vampiin syömishäiriöi-
hin liittyi äidin inter-
oceptive awareness. 
Toisessa vaiheessa 2v 
kuluttua äidin pyrkimys 
laihuuteen ja sosiaali-
nen epävarmuus olivat 
syömishäiriön riskiteki-
jöitä 
-Korkea paino voi olla 
riskitekijä ennen syö-
mishäiriöön sairastu-
mista 
-naissukupuoli on riski-
tekijä syömishäiriölle 
-Toisessa vaiheessa 
lapsien (joilla oli jon-
kinlainen syömishäiriö) 
äideillä oli korkeat 
pisteet kehotyytymät-
tömyydessä, pyrkimys 
laihuuteen ja tehotto-
muudessa, eli äideillä 
oli ennen lapsien oirei-
lua näitä piirteitä 
-Yhteys oli myös äidin 
ja lapsen kehotyyty-
mättömyydellä ja jon-
kinlaisella syömishäiri-
öllä 
-Isissä pyrkimys laihuu-
teen ja perfektionismi 
liittyivät syömishäiriöi-
hin lapsilla 

12. 
Yueching, 
W., Yu-
Jhen, C. & 
Shu-Wei, 
T. 
2014 
Taiwan 

Disturbed eating 
tendency and 
related factors 
in grade four to 
six elementary 
school students 
in Taiwan 

Tutkittiin 9-11-
vuotiaiden lasten 
kehon kokoa, keho-
tyytyväisyyttä ja 
syömisongelma tai-
pumuksia  

1261 lasta (tasaisesti 
sukupuolet) osallistui 
kyselyiden täyttämi-
seen (kehotyytyväi-
syys, asenne syömi-
seen, elämän hallin-
nan tunne joko 
omasta käytöksestä 

-47,2% pojista toivoi 
säilyttävän nykyisen 
painonsa, 21,2% halusi 
olla painavampi ja 
31,2% halusi olla lai-
hempi 
-43% tytöistä oli tyyty-
väinen painoon, 10,3% 
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tai ei omassa kont-
rollissa, sosiaalinen 
tuki/huoli läheisten 
kritisoinnista, medi-
an vaiku-
tus/identifioiminen 
median viesteihin ja 
niiden vaikutus käy-
tökseen) ja heiltä 
mitattiin myös paino 
ja pituus (yli puolet 
normaalipainoisia, 
14% alipainoisia tai 
hyvin alipainoisia, ja 
27,6% ylipainoisia tai 
lihavia, isompi osa 
pojista oli ylipainoi-
sia) 
Analysointi SPSS 
ohjelmalla. 

halusi olla painavampi, 
46,7% tytöistä halusi 
olla laihempi  
-taipumus syömishäiri-
öön kyselyn pisteiden 
perusteella oli tytöillä 
12,6% ja pojilla 8,4%, 
iällä tai painolla ei 
ollut merkitystä 
-ylipainoisilla oli 
enemmän häiriintynyt-
tä syömistä 
-kehotyytymättömyys 
on riskitekijä häiriinty-
neelle syömiselle ja 
syömisasenteille 
-huonompi elämän 
hallinnan tunne (ulkoi-
nen) liittyy suurem-
paan määrään häiriin-
tynyttä syömistä 
-syömishäiriöön taipu-
vaiset olivat myös 
alttiita läheisten ja 
median vaikutukselle 

13. 
Rodgers, 
R.F., Pax-
ton, S.J. & 
McLean, 
S.A. 
2013 
Australia  

A Biopsychoso-
cial Model of 
Body Image 
Concerns and 
Disordered 
Eating in Early 
Adolescent Girls 

Testaa biopsykolo-
gista mallia siitä, 
miten BMI, negatiivi-
nen affekti ja sosio-
kulttuurinen vaikutus 
vaikuttavat kehotyy-
tymättömyyteen ja 
häiriintyneeseen 
syömiseen 

488 12-vuotiasta 
tyttöä osallistui 
kyselyiden täyttämi-
seen (masen-
nusoireet, itsetunto, 
sosiokulttuurinen 
paine olla laiha, 
ikätoverien kiusaa-
minen painosta, 
laihuuden ihannoin-
nin sisäistäminen, 
ulkonäön vertailu, 
kehotyytymättö-
myys, kehon muoto 
ja paino huolet, 
ruuan rajoittaminen, 
bulimiset oireet, 
pituus, paino; painon 
sai myös itsemitata 
tutkimustilanteessa) 
Analysointi SPSS ja 
AMOS ohjelmilla. 

-huono itsetuntoinen ja 
runsaasti masen-
nusoireinen tyttö on 
alttiimpi omaksumaan 
yhteiskunnan standar-
deja oman arvon mit-
tana (laiha ideaali mm) 
ja arvioimaan itseään 
sosiaalisen vertailun 
kautta, huono itse 
tunto ja masen-
nusoireet ovat kehon-
kuva huolien ja häiriin-
tyneen syömisen esias-
teita 
-huono itsetunto ja 
masennusoireet vaikut-
tavat enemmän bulimi-
seen oireiluun kuin 
kehonkuva huolet 
-BMI vaikuttaa suoraan 
kehonkuva huoliin 
 

 


