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1 JOHDANTO 

Terveydenhuoltojärjestelmän yhtenä haasteena nähdään syömishäiriöiden 

tunnistaminen, siihen puuttuminen sekä aktiivisen hoidon järjestäminen (Suo-

kas 2015). Syömishäiriöt ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy 

poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn häiriintyminen (Suokas & Rissanen 2017, 403). Niiden etiologia 

eli taudin syntyperä on tuntematon eikä sille todennäköisesti löydy yksiselit-

teistä syytä (Raevuori 2013, 2126-2132; Syömishäiriöt 2014). 

 

Syömishäiriöt ovat yleistyneet ympäri maailmaa. Länsimaiden lisäksi syömis-

häiriöitä todetaan yhä enemmän myös Lähi-Idässä ja Aasiassa. (Galmiche 

ym. 2019.) Syömishäiriöiden ilmaantuvuus on suurinta nuorilla ja nuorilla ai-

kuisilla naisilla (Tarnanen ym. 2015). Suokaksen ja Rissasen (2017, 403) mu-

kaan noin seitsemän prosenttia suomalaisnaisista on sairastanut jonkin syö-

mishäiriön ennen 30. ikävuotta. Ne ovat kuitenkin yleisiä myös miesten kes-

kuudessa. Miesten osuus on noin 10 % kaikista syömishäiriöitä sairastavista. 

(Koskinen 2014; Smith 2018.) 

 

Nuoruuden katsotaan alkavan puberteetista ja päättyvän vähitellen nuoreen 

aikuisuuteen. Täten nuoruusikä mielletään yleensä ikävuosiin 13–22. (Kaivos-

oja ym. 2010.) Nuorisolaissa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 

21.12.2016/1285). Käypä hoito-suosituksen mukaan syömishäiriöihin sairastu-

minen tapahtuu yleensä 12-24-vuotiaana (Syömishäiriöt 2014), joten näiden 

pohjalta olemme rajanneet opinnäytetyössämme nuoret 12–29-vuotiaisiin. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tuotekehityksenä terveysalan 

opiskelijoille verkko-opiskelumateriaalia nuorten syömishäiriöistä Moodlen 

verkko-opiskeluympäristöön. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa terveysalan 

opiskelijoille informaatiota nuorten syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta, 

ennaltaehkäisystä, hoidosta sekä vaikutuksista nuoren kehitykseen. Opinnäy-

tetyön toimeksiantajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOIMEKSIANTAJA 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk sai alkunsa Mikkelin ammat-

tikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhdistyessä vuonna 

2017. Kampuksia on neljässä eri kaupungissa: Kouvolassa, Kotkassa, Mikke-

lissä ja Savonlinnassa. Xamk:ssa voi opiskella 89 erilaista tutkintoa, sekä 

päivä- että monimuoto-opiskeluna. Lisäksi kaikilla kampuksilla on mahdollista 

suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto-opiskelijoita Xamk:ssa 

on noin 9300. Avoimessa AMK:ssa puolestaan on vuosittain yli 5000 opiskeli-

jaa. Xamk:ssa työskentelee noin 730 henkilöä. (Xamkin avainluvut 2017.) 

 

Savonlinnan kampuksella voi opiskella kuutta eri alaa. Niitä ovat sairaanhoi-

taja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti sekä biotuotetekniikan, rakennustekniikan 

ja sähkötekniikan insinööri. Myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 

johtava Master School ja Avoin AMK ovat mahdollistettu. (Savonlinnan kam-

pus s.a.) Savonlinnan kampuksella opiskelee noin 700 opiskelijaa (Master 

School-opas 2019). 

 

Verkko-opiskelumateriaali tulee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyt-

töön ja se on kohdistettu terveysalan opiskelijoille. Opintojakson laajuus on 

kaksi opintopistettä. Materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi lasten ja nuor-

ten hoitotyön tai mielenterveys- ja päihdehoitotyön opintojaksoilla. 

 
3 TERVE JA HÄIRIINTYNYT SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN 

Syömiskäyttäytymiselle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, vaan se 

vaihtelee lähteen mukaan. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010) määritte-

lee syömiskäyttäytymisen olevan inhimillistä toimintaa, joka liittyy ruoan hank-

kimiseen, tuottamiseen, jakamiseen, valintaan ja kuluttamiseen. Sitä ohjaavat 

erilaiset fysiologiset, psykologiset, kulttuuriset ja sosioekonomiset tekijät. (Ra-

vitsemushoito 2010, 256.) Fysiologisia tekijöitä on paljon, mutta esimerkiksi 

hormonit säätelevät nälän ja kylläisyyden tunteita. Lisäksi aivojen välittäjäai-

neet vaikuttavat yksilön syömiskäyttäytymiseen. Stressi ja tunnesyöminen 

puolestaan ilmentävät psykologisia tekijöitä. Myös ympäristö vaikuttaa yksilön 

syömiskäyttäytymiseen esimerkiksi kulttuuristen ja sosioekonomisten tekijöi-
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den kautta. Kulttuureissa on tiettyjä näkemyksiä ruoasta ja syömiskäyttäytymi-

sestä, joille myös lapset altistetaan. Laihuuden ihannointi ja erilaiset dieetit 

lasketaan sosioekonomisiin tekijöihin. (Bellisle 2009.) 

 

Syömiskäyttäytyminen määritellään olevan häiriintynyttä silloin, kun henkilö 

omaa kehoaan kuuntelematta päättää, milloin on kylläinen ja milloin nälkäi-

nen. Sen lisäksi itsensä jatkuva punnitseminen, vatsan täyttäminen energiaa 

sisältämättömillä juomilla, ruokailujen tarkka suunnittelu pitkälle etukäteen, ka-

loreiden laskeminen ja ruoan punnitseminen sekä tiukkojen ruokavalioiden 

noudattaminen viittaavat häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Joskus 

ruoka-aineiden poisjättäminen ruokavaliosta laihtumisen halun takia yritetään 

peittää vetoamalla terveyssyihin ja eettisyyteen. (Kärkkäinen ym. 2017.) 

 

Lieberin (2019) mukaan aikuistumiseen kuuluu muiden tekijöiden ohella myös 

oppi siitä, kuinka eletään terveellisesti. Lisäksi nuoruudessa tärkeimpiin kehi-

tystehtäviin luetellaan muun muassa oman kehonsa tunnistaminen ja hyväk-

syminen täysikasvuisena ja sukukypsänä sekä oman identiteetin ja minäkuvan 

vahvistuminen (Marttunen & Kaltiala-Heino, 2017, 652–656). Jatkuvat negatii-

viset ajatukset ja vahingoittava syömiskäyttäytyminen voivat johtaa syömis-

häiriöön (Lieber 2019). 

 

Pikkulapsilla esiintyy syömisongelmia, jotka voivat ennustaa myöhempää vai-

keaakin syömishäiriötä. Pikkulasten syömisongelmia voivat olla esimerkiksi 

vauvan imemisvaikeudet ja lapsen jatkuva kieltäytyminen ruoasta. (Mäntymaa 

ym. 2018.) Aikuisilla puolestaan syömiskäyttäytymisen häiriöistä epäsäännölli-

nen ruokailu oli yleisintä. Myös dieettaaminen, ahminta ja tarkoituksellinen ok-

sentaminen olivat merkkejä häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä. (Forres-

ter-Knauss & Zemp Stutz 2012.) 

 

Joskus häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja syömishäiriöiden raja on häi-

lyvä. Esimerkiksi ortoreksia luetaan joidenkin lähteiden mukaan epätyypil-

liseksi syömishäiriöksi. Siinä sairastunut syö pakonomaisen terveellisesti. 

(Epätyypillinen syömishäiriö yleisin syömishäiriö s.a.) Ortoreksiaa sairastaville 

on tyypillistä, että he käyttävät useita tunteja päivästään aterioiden suunnitte-

luun ja saattavat kokonaan kieltäytyä joistain ruoka-aineista. Ruokavalion ra-

joittamisen myötä kehoon saattaa syntyä puutostiloja. (Syömishäiriöt s.a.) 
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Lihasdysmorfiassa henkilö on puolestaan jatkuvasti tyytymätön lihasmas-

saansa, ja kokee pakottavaa tarvetta sen kasvatukseen. Tämä kehonkuvan 

vääristymä on samankaltainen kuin laihuushäiriötä sairastavalla, mutta lihas-

dysmorfiasta kärsivä pyrkii kompensoimaan pahaa oloaan ja ahdistustaan 

kuntosaliharjoittelun avulla. (Epätyypillinen syömishäiriö yleisin syömishäiriö 

s.a.) Usein käytössä ovat lihasmassaa kasvattavat lisäravinteet ja anaboliset 

hormonit (Raevuori s.a.). 

 
4 SYÖMISHÄIRIÖIDEN LUOKITTELU 

Syömishäiriöt voidaan luokitella ruumiin ja mielen sairauksiksi (Häiriöt ja on-

gelmat s.a.). Niiden edetessä muuttuneen syömiskäyttäytymisen lisäksi fyysi-

nen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat usein häiriintyneet (Syömis-

häiriöt 2014). Tunnetuimpia syömishäiriöitä ovat laihuushäiriö eli anorexia ner-

vosa ja ahmimishäiriö eli bulimia nervosa (F50 Syömishäiriöt s.a.). Ahminta-

häiriö eli toiselta nimeltä BED (binge eating disorder) on yleisin epätyypillisen 

syömishäiriön muoto (Suokas & Rissanen 2017, 403).  

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization) kehittämän ja 

Suomessakin käytössä olevan ICD-10 tautiluokituksen mukaan syömishäiriöt 

luokitellaan mielenterveyshäiriöiksi (Tautiluokitus ICD-10 2011). Laihuushäi-

riön ja ahmimishäiriön diagnostiset kriteerit ovat esitetty kappaleissa 5.1 ja 

6.1. Ahmintahäiriö luokitellaan ICD-10-luokituksen mukaan epätyypilliseksi 

syömishäiriöksi ja kuuluu diagnoosiin ”muu syömishäiriö” (Suokas 2015). Nos-

timme sen kuitenkin omaksi luvukseen, koska DSM-5-tautiluokituksessa se 

luetaan itsenäiseksi diagnoosiksi. 

 

DSM-5-luokitus on American Psychiatric Association (APA) vuonna 2013 jul-

kaisema uusin versio mielenterveyshäiriöiden luokituksesta. Luokitus sisältää 

aikaisempia versioita enemmän arviointiasteikkoja, joiden tarkoitus on mitata 

eri mielenterveyshäiriöiden oireita ja toimintakykyä. (Isometsä & Paunio, 

2013.) Luokituksen kriteereistä on tehty tiiviitä ja täsmällisiä, ja niiden tarkoi-

tuksena on helpottaa oireiden yleispätevää arviointia erilaisissa kliinisissä olo-

suhteissa, esimerkiksi avohoidossa, sairaalassa, perusterveydenhuollossa ja 

konsultoinnin apuna (About DSM-5 s.a.). 
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5 LAIHUUSHÄIRIÖ (ANOREXIA NERVOSA) 

Laihuushäiriö eli anorexia nervosa tarkoittaa suomennettuna ruokahalun me-

netystä, mutta käännös on kuitenkin harhaanjohtava. Häiriöstä kärsivä ei me-

netä ruokahaluaan, vaan hänen pakonomainen suhteensa laihuuteen on suu-

rempi kuin ruokaan. (Insel ym. 2014, 586; Vuorilehto ym. 2014, 165.) Häiriön 

kesto vaihtelee. Osa parantuu nopeasti jopa alle vuodessa, mutta osalla sai-

raus voi kestää koko loppuelämän. (Theroux ja anorexia 2019.) Laihuushäiri-

öön liittyy korkea kuolleisuus, noin viisi prosenttia sairastuneista kuolee 10 

vuoden sisällä. Kuolleisuutta selittävät itsemurhat, joihin päätyvät 20-30 % sai-

rastuneista, sekä aliravitsemukseen liittyvät fyysiset ongelmat kuten sydämen 

äkillinen pettäminen. (Pajamäki & Metso 2015, 2849.) 

 
5.1 Laihuushäiriön yleisyys ja diagnostiikka 

Länsimaissa laihuushäiriöön sairastuu 12–24 ikävuosien välillä nuorista nai-

sista arviolta 0,5-1 % (Suokas & Rissanen 2017, 405). Suomessa esiintyvyys 

on suurinta ikävuosissa 12 - 24 (Syömishäiriöt 2014). Ennen 30. ikävuotta lai-

huushäiriöön oli suomalaisen kaksostutkimuksen mukaan sairastanut 2,2 % 

naisista. Lievät laihuushäiriöt mukaan lukien luku nousee noin 5 prosenttiin. 

Miehistä laihuushäiriön sairastaa noin 0,24 %. (Suokas & Rissanen 2017, 

405.) Naisten korkeaa sairastumisprosenttia on selitetty sillä, että länsimaissa 

naiset ihannoivat laihuutta enemmän kuin miehet (Insel ym. 2014, 586). 

 

Suomessa laihuushäiriön diagnosointiin käytetään WHO:n kehittämää ICD-10-

tautiluokitusta (Isometsä & Paunio 2013). Laihuushäiriödiagnoosin saaminen 

edellyttää jokaisen diagnostisen kriteerin täyttymistä, muuten kyseessä voi 

olla epätyypillinen laihuushäiriö (Syömishäiriöt 2014). Laihuushäiriön diagnos-

tiset kriteerit ICD-10-luokituksen mukaan kuvataan taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Laihuushäiriön (anorexia nervosa) (F50.0) diagnostiset kriteerit ICD-10- tautiluoki-

tuksen mukaan (Syömishäiriöt 2014) 

A o Paino vähintään 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon tai BMI ≤ 

17,5 kg/m2 

o Esimurrosikäisillä paino saattaa jäädä pituuden mukaisesta kes-

kipainosta ilman painon laskua 

o Vanhemmilla potilailla tulee olla painon laskua 

B o Painon lasku on itse aiheutettua, esim. välttämällä ”lihottavia” ruokia 

o Lisäksi voi ilmetä liiallista liikuntaa, itse aiheutettua oksentelua, sekä 

ulostus-, nesteenpoisto- ja ruokahalua hillitsevien lääkkeiden käyttöä 

C o Ruumiinkuvan vääristymä; potilas kokee olevansa liian lihava ja pelkää 

lihomista 

o Itse asetettu alhainen painotavoite 

D o Potilaalla laaja-alainen hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin 

endokriininen häiriö, joka ilmenee 

o naisilla; kuukautiset puuttuvat 

o miehillä; seksuaalinen mielenkiinto ja potenssi heikentyneet 

o ennen murrosikää; kasvu ja fyysiset muutokset viivästyvät tai py-

sähtyvät 

 vaikutukset kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuteen suurentavasti, 

muutokset kilpirauhashormonin aineenvaihdunnassa ja poikkeava in-

suliinieritys 

E o Ahmimishäiriön kriteerit A ja B eivät täyty. 

 

Yhdysvaltalaisessa DSM-5 tautiluokituksessa diagnostiset kriteerit eroavat 

ICD-10 kriteereistä (Suokas & Rissanen 2017, 404). DSM-5 luokituksessa ali-

painoa ei kuvata pelkästään numeraalisesti vaan huomioon otetaan vartalo-

tyyppi, painohistoria, sekä nälkiintymisen somaattiset oireet (Raevuori & Ebe-

ling 2016, 324). Tytöillä ei myöskään huomioida kuukautisten puuttumista 

(Charpentier 2018, 550). 

 
5.2 Laihuushäiriön synty ja altistavat tekijät 

Laihuushäiriö on monisyinen sairaus (Theroux ja anorexia 2019). Kuka ta-

hansa voi sairastua, mutta tyypillisesti sairastunut on koulussa hyvin menes-
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tyvä nuori, joka pyrkii täydellisyyteen (Insel ym. 2014, 586; Suokas & Rissa-

nen 2017, 403). Laihuushäiriö on yleisempää harrastuksissa ja ammateissa, 

joissa laihuudesta voi olla etua. Tällaisia harrastuksia ja ammatteja ovat esi-

merkiksi balettitanssija tai malli. (Huttunen & Jalanko 2019.)  

 

Yleensä oireilu alkaa laihduttamisesta, johon jäädään ”koukkuun”. Sairastunut 

tuntee hallitsevansa elämäänsä laihduttamisen kautta, jolloin hänelle syntyy 

pakkomielle. (Vuorilehto ym. 2014, 165.) Tarpeen laihduttamiseen voi saada 

aikaiseksi esimerkiksi painoon liittyvä kommentti tai halu olla suosittu koulussa 

(Insel ym. 2014, 586–587). Häiriöstä kärsivälle kehittyy usein myös kehonku-

van vääristymä, jolloin laiha ihminen näkee itsensä ylipainoisena ja pelkää li-

homista (Insel ym. 2014, 587; Raevuori & Ebeling 2016, 325; Vuorilehto ym. 

2014, 165).  

 

Altistaviin tekijöihin lukeutuvat erilaiset biologiset tekijät, kuten geneettinen alt-

tius. Lisäksi psykologiset ja kulttuurisidonnaiset tekijät voivat edesauttaa lai-

huushäiriön syntyä. Yleisimpinä esimerkkeinä voidaan pitää masennusta, län-

simaista ympäristöä, jossa ihannoidaan laihuutta sekä vaikeuksia tunne-elä-

mässä. (Suokas & Rissanen 2017, 405–406.) 

 

5.3 Laihuushäiriön oireet ja ylläpitävät tekijät 

Ensimmäisinä merkkeinä laihuushäiriön kehittymisessä voidaan pitää liikun-

nan määrän lisääntymistä, ruokavalion muuttumista näennäisesti aiempaa ter-

veellisemmäksi ja nuoren hiljaa etenevää hoikistumista. Usein nuori välttelee 

sosiaalisia ruokailutilanteita, viettää aikaa enemmän yksin ja hänen käyttäyty-

misessään korostuu rutiinihakuisuus; spontaanius vähenee ja toiminta on tark-

kojen sisäisten sääntöjen ohjaamaa. (Raevuori & Ebeling 2016, 325–326.)   

 

Sairauden pitkittyessä mielialan vaihtelut yleistyvät. Laihuutta pyritään salaile-

maan vaatteilla ja puolustelemaan terveellisen ruokavalion noudattamisella. 

(Suokas & Rissanen 2017, 403–404.) Osalla voi olla välillä ahmimista ja tyh-

jentämisoireilua eli oksentamista ja nesteenpoisto- ja ulostuslääkkeiden käyt-

töä (Suokas & Rissanen 2017, 404; Insel ym. 2014, 587). Anosognosia eli sai-
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raudentunnottomuus on yleistä, jos sairastuneen paino on laskenut liian nope-

asti tai on hyvin matala. Tällöin sairastunut ei usko tai hyväksy omaa tervey-

dentilaansa. (Mikkilä 2019.) 

 

Laihuushäiriöstä kärsivä menettää ihonalaista rasva- ja lihaskudosta, ulkoinen 

olemus muuttuu luisevaksi ja luiden muodot erottuvat ihon alta esimerkiksi rin-

takehän, olkapäiden, lantion, selkärangan ja häntäluun seudulla. Vähäinen ra-

vinnon saanti hidastaa vatsan toimintaa ja suolen tyhjentymistä. Tämän takia 

useat sairastuneet kärsivät ummetuksesta ja vatsakivuista. Koska lai-

huushäiriöön sairastunut kärsii nälästä, hänen ruumiinlämpönsä laskee, raajat 

ovat viileät ja ne saattavat sinertää. (Raevuori & Ebeling 2016, 325–326.) 

 

Näkyvinä seurauksina pitkään jatkuneesta ravinnon puutteesta on hiusten 

ohentuminen, katkeilu ja lähtö, sekä kynsien ohentuminen. Fyysisinä seurauk-

sina voimakkaasti sairauden myötä laihtuneilla ilmenee jatkuvaa väsymystä, 

pulssi on hidas ja verenpaine on matala. Sairastunutta huimaa ja pyörryttää. 

Myös sydämen rytmihäiriöitä, sekä jalkojen ja käsien turvotusta saattaa esiin-

tyä. (Huttunen & Jalanko 2019.) 

 
6 AHMIMISHÄIRIÖ (BULIMIA NERVOSA) 

Ahmimishäiriössä eli bulimiassa sairastunut saa hallitsemattomia ahmintakoh-

tauksia, jonka jälkeen toteuttaa itse aiheutetun oksentamisen (Huttunen 

2018a). Koskisen (2014) mukaan ahmimiseen ja ylensyöntiin liittyy yleensä 

myös salailua ja itseinhoa. Oksentamisen lisäksi painon nousua voidaan yrit-

tää estää paaston, laksatiivien, nesteenpoistolääkkeiden, sekä liiallisen liikun-

nan avulla (F50.2 AHMIMISHÄIRIÖ (BULIMIA NERVOSA) s.a.). 

 

Ahmimishäiriöstä voidaankin erottaa alatyypeiksi vatsantyhjennystyyppi, jossa 

ahmimisen kompensointina toimii oksentaminen, laksatiivit tai nesteenpoisto-

lääkkeet. Toisena ahmimishäiriön alatyyppinä voidaan pitää vatsaa tyhjentä-

mätön tyyppi, jossa kompensointi tapahtuu liikunnan ja paastoamisen avulla. 

(F50.2 AHMIMISHÄIRIÖ (BULIMIA NERVOSA) s.a.) Ahmimiskohtauksia voi 

ilmetä myös laihuushäiriön yhteydessä (Huttunen 2018a). 
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6.1 Ahmimishäiriön yleisyys ja diagnostiikka 

Ahmimishäiriö on yleensä myöhemmällä nuoruusiällä puhkeava syömishäiriö. 

Tavallisimmin sairaus todetaan 15–25-vuotiailla nuorilla. (Ahmimishäiriö eli bu-

limia nervosa 2017.) Sairastuneista noin 90 % on naisia, mutta väestötasolla 

ahmimishäiriötä esiintyy naisista vain noin 0,4–2,3 prosentilla. Miesten osuus 

on noin 0,1–0,5 %. (Charpentier 2019, 517–519.) Keski-Rahkosen (2011) mu-

kaan vielä viiden vuoden päästä ainakin puolet ahmimishäiriötä sairastavista 

kärsii sairauden oireista. 

 

Ahmimishäiriön diagnosoinnissa käytetään apuna ICD-10- ja DSM-5-luokituk-

sia. ICD-10-luokituksen diagnostiset kriteerit esitetään taulukossa 2. Kaikkien 

kriteerien tulee täyttyä, jotta kyseessä on ahmimishäiriö. Muutoin kyseessä on 

epätyypillinen ahmimishäiriö. (Syömishäiriöt 2014.) 

 
Taulukko 2. Ahmimishäiriön (bulimia nervosa) (F50.2) diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluoki-
tuksen mukaan (Syömishäiriöt 2014) 
 
A o Toistuvat ylensyömisjaksot (vähintään kahdesti viikossa ainakin 3 

kk ajan) 

o Suuret ruokamäärät lyhyessä ajassa 

B o Syöminen ja voimakas halu tai pakonomainen tarve syödä hallitse-

vat ajattelua 

C o Itse aiheutetut pyrkimykset estää ruoan ”lihottavat” vaikutukset 

o oksentelu 

o ajoittainen syömättömyys 

o ruokahalua hillitsevien-, ulostus-, kilpirauhas- tai nesteen-

poistolääkkeiden väärinkäyttö 

D o Käsitys itsestä liian lihavana 

o Lihomisen pelko  johtaa usein alipainoisuuteen 

 

DSM-5-luokitus puolestaan keskittyy ahmittavan ruoan määrään ja syömisen 

hallinnan menetykseen. Sen kriteereinä on, että ahminta ja sen kompensointi 

tapahtuvat vähintään kerran viikossa kolmen kuukauden ajan. (Raevuori & 

Ebeling 2016, 326.) Kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että sairastunut tietoi-
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sesti ehkäisee ahminnasta johtuvaa painonnousua oksentamalla, harrasta-

malla liikaa liikuntaa tai käyttämällä laksatiiveja ja peräruiskeita. (Overview, 

Bulimia 2017.) 

 
6.2 Ahmimishäiriön synty ja altistavat tekijät 

Ahmimishäiriölle ei ole löydetty tarkkaa syytä, mutta sen epäillään johtuvan 

useammasta eri tekijästä, joita ovat muun muassa ihmisen biologia ja geenit, 

yhteiskunta, itsetunto-ongelmat, sekä laihduttaminen (Bulimia nervosa 2018b). 

Yleensä sen laukaisee juuri liiallinen laihduttaminen, joka johtuu lihavuuden ja 

lihomisen pelosta (Suokas & Rissanen 2017, 413–414). Tyypillisesti oirekuva 

on jatkuva, mutta ahmiminen ja oksentaminen voivat olla satunnaisia tai esi-

merkiksi stressin aikaansaamia. Lisäksi pakonomaisen laihduttamisen voi lau-

kaista esimerkiksi perheenjäsenten tai ystävien kommentit ja huomautukset 

painosta. (Huttunen 2018a.) 

 

Raevuori & Ebeling (2016, 329–330) tuovat ilmi, että tietyt persoonallisuuspiir-

teet, kuten itsetunnon hauraus, perfektionismi, neurotismi eli ahdistumisherk-

kyys ja obsessiivis-kompulsiiviset eli vaativan persoonallisuuden piirteet voivat 

altistaa ahmimishäiriölle. Lisäksi somaattiset tekijät voivat olla yhteydessä ah-

mimishäiriön puhkeamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi taipumus painon nou-

suun ja varhain alkanut murrosikä. Myös jotkin somaattiset sairaudet, kuten 

diabetes, voivat vaikuttaa ruokahaluun tai painoon, ja täten syömishäiriön riski 

saattaa olla kohonnut. 

 

Joidenkin tutkimusten mukaan usealla ahmimishäiriöön sairastuneella nuo-

rella on ollut edeltävästi laihuushäiriö tai buliminen laihuushäiriö, joka on sit-

temmin muuttunut ahmimishäiriöksi. Ahmimishäiriön muuttuminen lai-

huushäiriöksi on puolestaan paljon harvinaisempaa, mutta mahdollista. (Rae-

vuori & Ebeling 2016, 327.) Charpentier (2019) tuo esille, että ahmimishäiriö 

muuttuu tyhjentävän tyypin laihuushäiriöksi noin 14 prosentilla ja pidättäytyvän 

tyypin laihuushäiriöksi noin 4 prosentilla sairastuneista. 

 
6.3 Ahmimishäiriön oireet ja ylläpitävät tekijät 

Yleensä ahmimishäiriössä ahmimiskohtaus toistuu vähintään kahdesti vii-

kossa, jonka jälkeen tapahtuu pakonomaista oksentamista (Huttunen 2018a). 
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Sairaudessa korostuu samantapaiset luonteenpiirteet kuin laihuushäiriössäkin, 

kuten perfektionismi eli täydellisyydenhakuisuus. Yleensä nuorilla korostuu 

myös elämyshakuisuus ja impulsiivisuus, jotka voivat ilmentyä ahminnan ja 

kompensoinnin lisäksi muun muassa näpistelynä ja päihteiden ongelmakäyt-

tönä. (Raevuori & Ebeling 2016, 327.) 

 

Ahmimishäiriötä sairastava henkilö tuntee olevansa ylipainoinen ja kärsii voi-

makkaasta lihomisen pelosta (Huttunen 2018a). Raevuori ja Ebeling (2016, 

327) osoittavat, että lihomisen ja lihavuuden pelko johtuu yleensä vääristy-

neestä ruumiinkuvasta, joka tarkoittaa sitä, että oma keho nähdään suurem-

pana kuin se oikeasti on. Lisäksi se voi johtua myös murrosiän fyysisten muu-

tosten aiheuttamasta psyykkisestä rasitteesta tai aiemmasta ylipainosta. 

 

Tavallisimmin sairastunut syö helposti sulavia ja energiamääriltään suuria 

ruoka-annoksia ahmimalla ne nopeasti muilta salassa. Kuitenkaan aina ahmi-

tut ruoka-annokset eivät ole suuria, vaan joskus sairastuneet saattavat käyttää 

tyhjennysmenetelmiä pienenpiinkin ruokamääriin. (Suokas & Rissanen 2017, 

413–414.) Lisäksi ahmimishäiriöstä kärsivä nuori harrastaa usein pakon-

omaista liikuntaa, jonka avulla hän tasoittaa syötyjä energiamääriä (Raevuori 

& Ebeling 2016, 327). 

 

Sairauden ulkoisia merkkejä on vain vähän, mutta jatkuvan oksentelun seu-

rauksena voi ilmetä pahoinvointia ja vatsakipuja, sylkirauhasten suurenemista 

sekä hammaseroosiota. Usein ahmimishäiriöiset nuoret ovat normaalipainoi-

sia. (Häiriöt ja ongelmat. s.a.) Lisäksi ahmimishäiriön fyysisiä merkkejä ovat 

niin kutsutut Russel’s signs, joilla tarkoitetaan kämmenissä ja rystysissä näky-

viä hankausjälkiä. Hankausjäljet aiheutuvat toistuvasta oksentelusta, joka to-

teutetaan ”työntämällä sormet kurkkuun”. (Raevuori & Ebeling 2016, 327.) 

 
7 AHMINTAHÄIRIÖ BED (BINGE EATING DISORDER) 

Ahmintahäiriö eli binge eating disorder, eli BED tarkoittaa käytännössä sitä, 

että sairastunut henkilö on menettänyt hallinnan omasta syömisestään, jolloin 

hän nauttii suuria määriä ruokaa lyhyessä ajassa. Tähän toimintaan liittyy 

usein vahvasti syyllisyyden, häpeän, inhottavuuden ja masentuneisuuden tun-

teita. (Ahmintahäiriö (BED) 2017.) Ahmintahäiriö tulee erottaa satunnaisesta 
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ahmimisesta ja ylensyömisestä, sekä tunteiden säätelyyn tähtäävästä tun-

nesyömisestä (Meskanen 2018). 

 

7.1 Ahmintahäiriön yleisyys ja diagnostiikka 

Ahmintahäiriö puhkeaa yleensä nuoren aikuistuessa tai nuorella aikuisiällä 

(Suokas & Rissanen 2017, 419). Sairautta ilmenee noin 2-3 prosentilla aikui-

sista (Meskanen 2018; Pyökäri ym, 2011). Lisäksi naiset sairastavat sitä use-

ammin kuin miehet. Usein ne, jotka hakeutuvat hoitoon vaikean ylipainon takia 

saattavat kärsiä myös ahmintahäiriöstä. (Meskanen 2018.) 

 

Psykiatrisen DSM-5-tautiluokituksen mukaan ahmintahäiriö luokitellaan itse-

näiseksi diagnoosiksi (Meskanen 2018). Diagnosoimiseen käytetään myös 

ICD-10-tautiluokitusta, mutta siinä ahmintahäiriö ei ole omana diagnoosinaan, 

vaan se luokitellaan muuksi syömishäiriöksi (Syömishäiriöt 2014). Ahmintahäi-

riön DSM-5-luokituksen mukaiset diagnostiset kriteerit ovat kuvattu taulukossa 

3. 

 
Taulukko 3. Ahmintahäiriö (Binge-Eating Disorder, BED) diagnostiset kriteerit DSM-5-tauti-
luokituksen mukaan (Syömishäiriöt 2014) 
 
A o Toistuvat ahmintakohtaukset 

o Suuret ruokamäärät lyhyessä ajassa ja poikkeavissa tilan-

teissa 

o Tunne siitä, ettei kykene hallitsemaan tai keskeyttämään 

syömistä 

B o Ahmintakohtaukseen liittyy vähintään kolme seuraavista:   

o Syöminen tapahtuu epätavallisen nopeasti  

o Syöminen jatkuu, kunnes olo on epämukavan täysi 

o Suurien ruokamäärien syöminen, vaikkei ole nälkäinen 

o Syöminen tapahtuu yksin ollessa, koska ruokamäärät hä-

vettävät  

o Ylensyöntiä seuraavat itseinho, masennus ja syyllisyys 

C o Ahmintaan liittyy voimakasta ahdistuneisuutta 

D o Ahmintakohtauksia on vähintään kerran viikossa 3 kk ajan 
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7.2 Ahmintahäiriön synty ja altistavat tekijät 

Syömishäiriöiden, myös ahmintahäiriön, perinnöllisestä alttiudesta on tehty 

kaksos-, adoptio- ja molekyylitutkimuksia. Esimerkiksi adoptiotutkimuksissa on 

ilmennyt, että perheissä ilmenevä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on muun 

muassa biologisen sukulaisuuden säätelemää. Lisäksi kaksostutkimusten pe-

rusteella murrosiän hormonaaliset muutokset ja geneettisten tekijöiden merki-

tys painoon ovat olleet tekijöitä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen aktivoitu-

misessa. Keskimääräistä korkeampi paino ja taipumus painonnousuun ovat 

yhteydessä syömishäiriöriskiin. (Raevuori & Ebeling 2016, 329–330.) 

 

Fairburnin ym. (1998) tutkimuksessa ahmintahäiriöisillä esiintyi negatiivista kä-

sitystä itsestään, jota oli saattanut edesauttaa muiden kommentit painosta. 

Myös raskaus, sekä lapsuudessa tapahtuneet epäsuotuisat kokemukset, ku-

ten fyysinen väkivalta ja hyväksikäytöt, luokiteltiin altistaviksi tekijöiksi sairau-

den puhkeamiselle. (Pyökäri ym, 2011.) Lisäksi ahmintahäiriön riski on suu-

rentunut ahmintahäiriöstä kärsivän lähisukulaisilla (Raevuori & Ebeling 2016, 

330). 

 
7.3 Ahmintahäiriön oireet ja ylläpitävät tekijät 

Ahmintahäiriön oireita ovat toistuvat ja hallitsemattomat ahmintakohtaukset. 

Ahmintakohtausta ei yleensä laukaise nälkä, vaan ruoan himo tai sen näkemi-

nen. (Ahmintahäiriö (BED) 2017.) Kohtausten jälkeen tyypillistä ahmintahäi-

riötä sairastava kokee ahdistusta ja syyllisyyttä (Pyökäri ym, 2011). Ahminta 

tapahtuu usein yksin, koska se koetaan hävettävänä joko ruoan määrän tai si-

sällön vuoksi (Meskanen 2018). 

 

Ahmintahäiriö on samankaltainen kuin ahmimishäiriö, mutta siinä ei ole syömi-

sen kompensaatiokäyttäytymistä, esimerkiksi ruokailun jälkeistä oksentamista 

tai laksatiivien käyttöä (Meskanen 2018). Muista syömishäiriöistä poiketen li-

homista ei yritetä aktiivisesti estää (Suokas & Rissanen 2017, 419). Yleensä 

ahmintahäiriö johtaa painon nousuun, jota seuraavat laihdutusjaksot. Tyypil-

listä ovatkin suuret painonvaihtelut. (Pyökäri ym. 2011.) 
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8 EPÄTYYPILLISET SYÖMISHÄIRIÖT 

Syömishäiriöstä puhutaan epätyypillisenä silloin, kun se ei täytä laihuushäiriön 

tai ahmimishäiriön kriteerejä ICD-10-luokituksen mukaan, tai ahmintahäiriön 

kriteerejä DSM-5-luokituksen mukaan (Epätyypillinen syömishäiriö 2017). 

Epätyypilliset syömishäiriöt ovat yleisimpiä syömishäiriöitä ja noin puolet syö-

mishäiriön takia hoitoon hakeutuvista sairastaa juuri epätyypillistä syömishäi-

riötä. Nuorista noin 5–10 prosentilla esiintyy epätyypillisiä syömishäiriöitä. 

(Koskinen 2014.) Diagnoosi epätyypillisestä syömishäiriöstä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, että sairaus olisi lievempi kuin ICD-10-luokituksen kriteerit täyttävä 

laihuushäiriö tai ahmimishäiriö, vaan hoito tulee tällöinkin suunnitella yksilölli-

sesti huomioiden potilaan oirekuva (Epätyypillinen syömishäiriö 2017). 

 

8.1 Epätyypillinen laihuushäiriö tai ahmimishäiriö 

Syömishäiriö voidaan diagnosoida epätyypilliseksi laihuushäiriöksi silloin, jos 

potilaalla on laihuushäiriöön viittaavia oireita, mutta jokin laihuushäiriön dia-

gnostisista kriteereistä ei täyty (Syömishäiriöt 2014). Tällöin jokin laihuushäi-

riön avainoire, esimerkiksi painon lasku, voi esiintyä ainoastaan lievänä tai 

puuttua kokonaan (Epätyypillinen syömishäiriö 2017; Syömishäiriöt 2014). Ku-

ten laihuushäiriössä myös epätyypillisessä laihuushäiriössä ilmenee syömisen 

sääntelyä ja välttämistä. Lisäksi lihomisen pelko on tyypillistä. (Syömishäiriöi-

den tyypit ja yleisyys 2017.) 

 

Epätyypillisen ahmimishäiriön tyypillisimpiä oireita ovat puolestaan toistuvat 

ahmimiskohtaukset. Lihomisen pelon lisäksi epätyypillisessä ahmimishäiriössä 

sairastuneella on voimakas halu syödä ja sairaus hallitsee hänen ajatteluaan. 

Nämä piirteet esiintyvät myös diagnostiset kriteerit täyttävässä ahmimishäiri-

össä. (Syömishäiriöiden tyypit ja yleisyys 2017.) Epätyypillinen ahmimishäiriö 

muistuttaakin kliiniseltä kuvaltaan ahmimishäiriötä, mutta tässäkään häiriössä 

kaikki ahmimishäiriön avainoireet eivät täyty (Raevuori & Ebeling 2016, 328). 

 

8.2 Muuhun psyykkiseen häiriöön liittyvät ylensyöminen tai oksentelu 

Erityyppiset syömisen häiriöt ovat yleisiä niin syömishäiriöissä, että mieliala-

häiriöissä. Ruokahalun lisääntymistä tai ruokahaluttomuutta voi liittyä esimer-
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kiksi erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin, kuten masennukseen. (Syömiseen liitty-

vät pulmat s.a.) Myös psykosomaattista oireilua voi ilmetä esimerkiksi vatsaki-

pujen, ruokahalun muutosten tai oksentelun muodossa (Martin & Kunttu 2012, 

21). Psykosomaattisella oireilulla eli lääketieteellisesti selittämättömällä oirei-

lulla tarkoitetaan niitä fyysisiä oireita, joille ei tutkimuksista huolimatta löydetä 

somaattista syytä. Tällöin psyykkiset tekijät yleensä aiheuttavat tai ylläpitävät 

somaattisia oireita. (Psykosomaattiset häiriöt s.a.) 

 
9 SYÖMISHÄIRIÖEPÄILY JA VARHAINEN TUNNISTAMINEN 

Syömishäiriön sairastaminen saattaa hidastaa nuoren fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista kehitystä, sekä vaarantaa normaalin toimintakyvyn. Osa haitoista 

saattavat olla pysyviä. (Dadi & Raevuori 2013, 61.) Tästä syystä varhainen 

tunnistaminen on erittäin tärkeässä osassa syömishäiriöiden hoidon kannalta. 

Mitä aiemmin sairauden oireet tunnistetaan, sitä nopeammin niihin päästään 

puuttumaan. Tällöin voidaan vaikuttaa sairastamisaikaan ja paranemisen en-

nusteeseen. Tärkeä rooli syömishäiriöiden tunnistamisessa on perustervey-

denhuollon ammattilaisilla, harrastetoiminnan valmentajilla ja opettajilla. (Suo-

kas 2015; Syömishäiriöt. 2014.) 

 
9.1 Nuoren sukupuoli-identiteetin merkitys syömishäiriön tunnistami-

sessa 

Räisäsen ja Huntin (2014, 3–6) mukaan käsitys syömishäiriöistä ”naisten sai-

rautena” on yleinen, ja siitä syystä nuoret miehet eivät usein tunnista syömis-

häiriöoireiluaan tai -käyttäytymistään ennen kuin ne ovat juurtuneet päivittäi-

siksi rutiineiksi. Tämä johtaa usein siihen, että terveydenhuollon ammattilais-

ten interventio eli väliintulo vaikeutuu. Syömishäiriötä sairastavat miehet ha-

keutuvatkin hoidon piiriin naisia harvemmin, jolloin sairauden komplikaatiot 

saattavat olla vaikeammat (Syömishäiriöt 2014). Myös Thapliyal ym. (2018) 

tuovat ilmi, että miesten syömishäiriöiden tunnistaminen on puutteellista. Hei-

dän mukaansa myös sukupuolitekijöiden poisjättö seksuaalivähemmistöjen, 

kuten transsukupuolisten potilaiden syömishäiriöiden hoidossa on johtanut 

usein potilaan sukupuoli-identiteetin salaamiseen ja siten varhaisen puuttumi-

sen vaikeutumiseen. Lisäksi hoidon laatu voi kärsiä.  
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Nurkkalan ym. (2017) tutkimuksessa myös kutsuntaikäisillä pojilla syömis-

häiriökäyttäytyminen ilmeni muun muassa vääristyneenä kehon koon arvioin-

tina, huolena oman syömisen hallinnan menettämisestä sekä hiilihydraattien 

ja makeisten syömisen yhteydessä koettuna hermostuneisuutena. Ylipaino ja 

lihavuus nähtiin yhtenä altistavana tekijänä syömishäiriöoireilulle. Tutkimuk-

sessa syömishäiriöoireilevista 44 % kärsi ylipainosta tai lihavuudesta. Puoles-

taan Swiss Health Survey 2007-terveystutkimukseen pohjautuvassa analyy-

sissa miehet olivat naisia ylipainoisempia, mutta naiset raportoivat miehiä 

enemmän tyytymättömyydestä omaan painoonsa. Naisista noin 36,7 % oli tyy-

tymättömiä painoonsa, miehistä puolestaan noin 29,5 %. (Forrester-Knauss & 

Zemp Stutz 2012.) 

 
9.2 Syömishäiriöiden varoitusmerkit 

Syömishäiriöiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, jopa vaikeampaa kuin mui-

den mielenterveyshäiriöiden. Lisäksi viive oireiden alusta sairauden diagno-

sointiin on usein pitkä. Syömishäiriön mahdollisuus kannattaakin aina poissul-

kea, jos nuori tai nuori aikuinen on hakeutunut hoitoon vaikeaselkoisten yleis-

oireiden, gynekologisten ongelmien tai epäselvien vatsaoireiden takia. (Suo-

kas 2015, 1735–1736.) 

 

Inselin ym. (2014) mukaan ystävät ja perhe eivät yleensä tunnista laihuushäiri-

östä kärsivän ensimmäisiä varoitusmerkkejä. Painon aleneminen tiukan ruo-

kavalion ja urheilun seurauksena voidaan tulkita päättäväisenä tekona pudot-

taa painoa eikä silloin ymmärretä tämän mahdollisesti johtuvan pakonomai-

sesta tarpeesta laihduttaa ja rajoittaa syömistä. Laihuushäiriötä epäiltäessä 

ensimmäisiä varoitusmerkkejä ovat: pakonomainen kaloreiden laskeminen, 

listan tekeminen syötävistä ja ei-syötävistä ruoista, ruoan pilkkominen pieniin 

osiin, ruuan järjestely lautasella moneen kertaan, veden tai kevytjuomien run-

sas juominen ja ruokien tekeminen muille jättäen itse syömättä. (Insel ym. 

2014, 587.) 

 

Ahmimishäiriön varoitusmerkit voivat ilmetä sairastuneen käytöksessä. Esi-

merkiksi vessaan poistuminen ruokailun jälkeen, runsas suuveden ja pastillien 

käyttäminen, vähäkaloristen juomien juominen, oman vartalonsa peittäminen 

ylisuurilla vaatteilla ja dieettaaminen voivat olla ahmimishäiriön käytöksellisiä 
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varoitusmerkkejä. Tunnepohjaisia varoitusmerkkejä ovat huoli omasta pai-

nosta, syömisen pelko ja vetäytyminen aiemmin normaaleista rutiineista. Li-

säksi on mahdollista, että alkuvaiheessa ilmenee jo fyysisisä varoitusmerk-

kejä. Näkyvä painon vaihtelu, uniongelmat, sylkirauhasten turvotus, iho-ongel-

mat, tytöillä kuukautishäiriöt, hampaiden kiillevauriot ja itsensä vahingoittami-

nen ovat esimerkkejä fyysisistä muutoksista. (Bulimia nervosa 2018a.) 

 

9.3 Syömishäiriöiden tunnistamisen työkalut 

Yleensä syömishäiriöön sairastunut salaa sairastumisensa eikä puhu siitä 

omatoimisesti. Usein epäilyn herätessä, on tärkeää kysyä asiasta suoraan 

epäillyltä sairastuneelta. Ennuste on parempi, mitä aiemmin syömishäiriö saa-

daan tunnistettua ja sen hoito aloitettua. (Tarnanen ym. 2015.) Koulu- ja opis-

kelijaterveydenhuollon säännöllisissä terveystarkastuksissa terveydenhoitajat 

kokivat fysiologiset mittaukset, kuten painon ja pituuden seurannan ja painoin-

deksin laskemisen tärkeiksi nuorten syömishäiriöiden tunnistamisessa tai 

epäilyn vahvistamisessa. Lisäksi arviointikaavakkeista SCOFF-syömishäiriö-

seulan käyttö, sekä keskustelu ruokatottumuksista ja liikunnasta koettiin hyö-

dyllisiksi varhaisessa tunnistamisessa. (Kynsilehto ym. 2018, 53–66.) 

 

Syömishäiriön mahdollisuutta voidaan kysyä yksinkertaisilla avoimilla kysy-

myksillä nuoren omasta suhteesta painoon ja ulkonäköön. Aloitteena voi toi-

mia myös kysymys omasta tai muiden huolesta nuoren syömiskäyttäytymi-

seen tai painoon liittyen. (Jüriloo ym. 2017.) Lisäksi on tärkeää selvittää pi-

tuus, paino ja painon muutokset, jonka jälkeen mahdollisen syömishäiriöepäi-

lyn vahvistuessa luonne ja vaikeusaste tulee selvittää. Ahmintaa ja ylensyön-

tiä epäillessä voidaan kysymyksien avulla seuloa muun muassa nuoren syö-

mät ruokamäärät ja niihin käytetty aika, syömisen hallitsemattomuus, sekä 

syömisen aiheuttamat tunteet ja ajatukset. (Syömishäiriöt 2014.) Suokaksen 

(2015, 1736) mukaan ahminta ja ylensyönti tulee kuitenkin erottaa toisistaan. 

Ahmiessa henkilö syö kontrolloimattomasti yli 1000 kaloria kerralla, kun taas 

ylensyömisessä huolimatta suuresta ruokamäärästä syöminen on edelleen 

hallinnassa ja henkilö pystyy sen halutessaan lopettamaan. 

 

Englannissa 1990-luvulla kehitetyllä SCOFF-syömishäiriöseulalla pyritään löy-

tämään perusterveydenhuollossa alkuvaiheen syömishäiriötä sairastavia ja 
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ennaltaehkäistä syömishäiriöiden puhkeamista (Hautala ym. 2006, 2137). 

Seula koostuu viidestä taulukossa 4 esitetystä kysymyksestä ja jokaisesta 

kyllä-vastauksesta tulee yksi piste. Syömishäiriö on todettu noin 10-50 prosen-

tilla, jotka ovat saaneet pistemääräksi 2-5. (Suokas & Rissanen 2017, 409.) 
 

Taulukko 4. Syömishäiriöseula (SCOFF-seula) (Suokas & Rissanen 2017, 408) 

1  Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläi-
nen?  

2   Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan 
syömisesi määrää? 

3  Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden ai-
kana? 

4  Uskotko olevasi lihava, vaikka olisit muiden mielestä laiha? 

5  Hallitseeko ruoka mielestäsi elämääsi? 

 

Suomalaisessa Lähteenmäen ym. (2009) tutkimuksessa SCOFF-seulan spe-

sifisyys (87,6 %) ja herkkyys (77,8 %) olivat korkeahkoja. Sen sijaan matala 

positiivista arvoa ennustava lukema (PPV = 9,7 %) näyttää rajoittavan kysely-

tutkimuksen käyttöä. Pieni arvo osoittaa, että seulonnassa saattaa jäädä mo-

nia syömishäiriöitä diagnosoimatta sairauden tunnistamisen puutteen takia. 

Myös Solmi ym. (2015) tuovat ilmi, että työkalua tulisi käyttää varoen. Seula 

voisi toimia paremmin syömishäiriöiden poissulkemisessa tai riskiväestön, ku-

ten murrosikäisten, syömishäiriöiden tunnistamisen apuna. SCOFF-seulaa tu-

lisi kuitenkin edelleen kehittää lisätutkimuksilla, jotta kohderyhmä ja kyselyn 

tulokset tarkentuisivat. (Lähteenmäki ym. 2009, Solmi ym. 2015.) 

 
10 SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOMUODOT 

Syömishäiriöiden hoito on pitkäkestoista ja vaativaa. Siinä korostuu yhteistyön 

tärkeys kaikkien hoitoon osallistuvien välillä. (Honkala 2015.) Vaikeimmissa 

tapauksissa vaaditaan yleensä syömishäiriöihin erikoistuneen moniammatilli-

sen työryhmän hyödyntämistä (Syömishäiriöt 2014; Honkala 2015). Peruster-

veydenhuollossa keskiössä ovat syömishäiriön tunnistaminen, sen tutkiminen 

somatiikan osalta ja lievien syömishäiriöoireilujen hoito. Sieltä voidaan tehdä 

tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon, jonka tehtävänä on järjestää hoitoa 

niille, joilla syömishäiriön tila ei kohennu perusterveydenhuollossa. (Syömis-
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häiriöt 2014.) Hoitopaikka valitaan esimerkiksi laihuushäiriötä kärsivän koh-

dalla painon, somaattisen tilan, sekä hoitomotivaation perusteella. Mikäli hoi-

don tarve ei ole kriittinen, pyritään avohoitoon. (Suokas & Rissanen 2017, 

409.) Seuraavissa kappaleissa käsittelemme syömishäiriöiden erilaisia hoito-

muotoja. 

 
10.1 Ravitsemuskuntoutus 

Syömishäiriöisen hoidon alkuvaiheessa pyritään tavoittelemaan potilaan ravit-

semustilan parantamista, jotta voidaan mahdollistaa muut hoitomuodot 

(Ruuska & Kaltiala-Heino 2015). Laadukas ravitsemuskuntoutus on tiivistä ja 

sisältää riittävästi vastaanottokäyntejä. Lisäksi ravitsemusterapeutin tulisi huo-

mioida potilaat yksilöinä, omata aito halu ohjaukseen ja pyrkiä saamaan poti-

las aktiiviseksi osaksi omaa hoitoaan. (Kalaoja ym 2017.) 

 

Ravitsemuskuntoutus suunnitellaan yhdessä potilaan ja hänen läheisten 

kanssa, ja sen tavoitteena pidetään potilaan normaalipainon saavuttamista. 

Tarvittaessa ruokavaliota täydennetään esimerkiksi kliinisillä täydennysra-

vinto- sekä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteilla. Syömishäiriöisille ei suosi-

tella vegaaniruokavaliota sen ravitsemuksellisen riittämättömyyden takia. 

(Syömishäiriöt 2014.) Meskasen (2018) mukaan ruoka- ja syömisrytmipäivä-

kirjoja voidaan käyttää syömisen sääntelyn apuna. Niiden avulla sairastu-

neella on mahdollista tehdä omia havaintoja, jotka ovat tärkeitä sairaudesta 

toipumisessa. Lisäksi ruokaa ja ruokakuvia on mahdollista hyödyntää annos-

ten hahmottamisessa (Syömishäiriöt 2014). 

 

Laihuushäiriöisellä ravitsemustilan korjaamiseksi painoa seurataan säännölli-

sesti ja hoitava lääkäri asettaa liikkumisrajoitteet. Lisäksi potilasta tuetaan 

säännölliseen ateriarytmiin. (Ruuska & Kaltiala-Heino 2015.) Laihuushäiriö 

alentaa potilaan aineenvaihduntaa, jolloin ravitsemuskuntoutuksen alussa po-

tilaan paino alkaa nousta maltillisillakin määrillä ruokaa. Yleensä laihuushäiri-

öisen painon korjausvaiheessa vaaditaan noin 2000-3000 kcal/vrk ja ylläpito-

vaiheessa noin 2000-2600 kcal/vrk. Tavoitteena on noin ½-1 kilogramman pai-

non nousu viikossa. (Ravitsemushoito 2010, 169.) 
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Ravitsemustilan korjaaminen tulee aloittaa vähitellen, koska liian nopeasti aloi-

tettuna se saattaa lisätä potilaan riskiä saada niin kutsuttu refeeding-oireyh-

tymä (Ravitsemustilan korjaus laihuushäiriössä 2014). Refeeding-oireyhtymän 

merkittävimpänä löydöksenä pidetään hypofosfatemiaa eli plasman alentu-

nutta fosfaattipitoisuutta, joka voi ilmetä lihaskudoksen äkillisenä vauriona eli 

rabdomyolyysina, lihasheikkoutena ja hengitysvajauksena (Syömishäiriöt 

2014). Lisäksi kardiovaskulaaristen ongelmien, esimerkiksi deliriumin eli seka-

vuustilan sekä rytmihäiriöiden riski on olemassa (Ravitsemustilan korjaus lai-

huushäiriössä 2014). 

 

Suun kautta nautittavan ravinnon saannin jäädessä liian vähäiseksi, voidaan 

harkita toteuttavan nenä-mahaletkuravitsemusta. Nenä-mahaletkun asettami-

sesta on kuitenkin aina sovittava potilaan kanssa. (Syömishäiriöt 2014; Rae-

vuori & Ebelin 2016, 332.) Pajamäen & Metson (2015) mukaan yleisimmät 

syyt nenä-mahaletkuravitsemukselle ovat alhainen paino ja bradykardia eli sy-

dämen hidaslyöntisyys. Heidän molemmissa tutkimusryhmissä sekä paino 

että syke paranivat huomattavasti osastohoitojakson aikana, mutta muutokset 

todettiin olevan suurempia niillä potilailla, joilla hyödynnettiin nenä-mahaletku-

ravitsemusta. Lisäksi nenä-mahaletkuravitsemuksen hyötynä on pidetty poti-

laan pienempää riskiä saada refeeding-oireyhtymä (Syömishäiriöt 2014). 

 

Ahminta- ja ahmimishäiriöiden hoidossa kulmakiviä ovat syömisrytmin sään-

nöllistäminen ja kuurilaihduttamisen lopettaminen. Ravitsemuskuntoutuksessa 

sairastunut ohjataan pyrkimään täsmäsyömiseen, jonka tavoitteena on saada 

ahmittavat ruokamäärät pienemmiksi ja harventaa ahmintataajuutta. Täs-

mäsyöminen koostuu säännöllisestä ateriarytmistä, riittävästä syömisen mää-

rästä ja monipuolisesta ruokavaliosta. (Meskanen 2018.) Ahmimishäiriössä 

energiantarve määritellään yksilöllisesti sen mukaan, mitä elimistön tarve vaa-

tii. Yleensä energiataso on vähintään 1500 kcal vuorokauden aikana. (Ravit-

semushoito 2010, 173.) 

 
10.2 Psykiatrinen hoito 

Noin 60 % syömishäiriöihin sairastuneista kärsii jostain psyykkisestä häiriöstä, 

kuten ahdistuneisuushäiriöstä, masennuksesta tai psykoosista. Nuorilla sosi-
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aalinen ahdistuneisuus on yleistä. (Ruuska & Kaltiala-Heino 2015.) Psykiat-

rista hoitoa voidaan toteuttaa avohoitona, sekä päiväsairaala- ja osastohoi-

tona. Lisäksi hoito ja kuntoutus voidaan suunnata potilaan toimintaympäris-

töön. (Syömishäiriöt 2014.)  Psykiatrista osastohoitoa hyödynnetään potilaille, 

jotka tarvitsevat jatkuvan hoidollisen tuen silloin, kun avohoito ei riitä turvaa-

maan potilaan riittävää ravitsemustilaa (Ruuska & Kaltiala-Heino 2015). Myös 

somaattinen komplikaatio ja samanaikainen mielenterveyden häiriö ovat ai-

heita psykiatriselle osastohoidolle (Syömishäiriöt 2014). 

 

Syömishäiriöiden hoidon alkuvaiheessa korostuu potilaan ja hänen perheensä 

psyykkinen hoito, kuten ahdistuksen lieventäminen (Ruuska & Kaltiala-Heino 

2015). Lievän syömishäiriön hoito aloitetaan psykoedukaatiolla eli antamalla 

tietoa syömishäiriöstä, ravinnosta, sekä nälkiintymisen ja ahmimisen seurauk-

sista (Raevuori & Ebeling 2016, 333). Lievissä tapauksissa pelkkä ohjaus ja 

tiedon antaminen yleensä riittävät (Snellman ym. 2016).  

 

Mielenterveyslakiin nojaten hoito voidaan tarvittaessa myös toteuttaa potilaan 

tahdosta riippumatta. Alaikäisen kieltäytyessä hoidosta, psykiatrinen hoito voi-

daan toteuttaa tahdosta riippumatta vakavan mielenterveyshäiriön perusteella, 

jos potilasta uhkaa jokin vakava somaattinen komplikaatio tai syömishäiriö 

täyttää alaikäisen vakavan mielenterveyshäiriön kriteerit. (Syömishäiriöt 

2014.) Lisäksi tahdosta riippumattoman hoidon edellytyksenä pidetään tilan-

netta, jossa muut mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä tai eivät sovellu 

käytettäväksi (Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116). Täysi-ikäisten kohdalla 

lääkäri tekee vastentahtoisen psykiatrisen hoitotarpeen arvion eli M1-lähet-

teen, jos hän katsoo lain määräämien kriteereiden täyttyvän potilaan tilan-

teessa (Huttunen 2018b, Laukkanen 2014). 

 

10.3 Psykososiaalinen hoito 

Psykososiaalisten hoitojen tavoitteita ovat sairastuneen ja hänen läheistensä 

sairauteen sopeutumisen helpottaminen, potilaan sosiaalisen toimintakyvyn ja 

elämänlaadun parantaminen, sekä uusien taitojen oppiminen. Psykososiaali-

sia hoitoja käytetään useiden psyykkisten häiriöiden hoidossa. Hoito voidaan 

järjestää moniammatillisesti yksilö- ja ryhmäinterventioina. Myös perheinter-

ventiot ovat mahdollisia. Lisäksi psykososiaalisiin hoitoihin lasketaan myös 
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vertaistuki, joka voidaan toteuttaa myös internetin välityksellä, kuten erilaiset 

keskusteluryhmät. (Psykososiaaliset hoidot s.a.) 

 

Psykososiaaliset terapiat voidaan jakaa yksilö-, ryhmä- ja perheterapioihin 

(Syömishäiriöt 2014). Yksilöterapioissa voidaan keskittyä kohdistetusti tiettyi-

hin ongelmiin ja itse sairauden osa-alueisiin. Yksilöterapian tehoa on kuitenkin 

pääasiassa tutkittu vain aikuisten parissa. Ryhmäterapioista syömishäiriötä 

sairastaville hyödynnetään ryhmäinterventioita, jotka voidaan perustaa erilai-

siin terapeuttisiin viitekehyksiin. Lisäksi psykoedukaatiota ja eri psykoterapian 

muotoja voidaan toteuttaa ryhmille. Tällöin sairastuneella on mahdollisuus ver-

taistukeen. (Syömishäiriöt 2014.) 

 

Perheterapia mahdollistaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäi-

sillä perheenjäsenillä esiintyvien häiriöiden tutkimisen ja hoitamisen. Sitä voi-

daan käyttää itsenäisenä psykoterapiana tai tukihoitona muiden psykoterapioi-

den ohella. Perheterapian kokoonpano, kesto ja terapiakäyntien tiheys vaihte-

levat perheittäin. (Psykoterapia s.a.)  

 

Yksilö-, ryhmä- ja perheterapioissa hyödynnetään erilaisia psykoterapiamuo-

toja, jotka ovat esitetty kuvassa 1 (Meskanen 2014). Ahmimis- ja ahmintahäiri-

öiden hoidossa yksilöterapioista muun muassa kognitiivis-behavioraalisen 

psykoterapian tehosta on näyttöä. Laihuushäiriön osalta tutkimustuloksia on 

niukasti. Myös syömishäiriöiden itsehoito perustuu usein kognitiivis-beha-

vioraaliseen terapiaan. Syömishäiriöiden jatkohoitona puolestaan voidaan 

käyttää esimerkiksi psykodynaamista ryhmäpsykoterapiaa. (Syömishäiriöt 

2014.)  
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Kuva 1. Psykososiaaliset terapiamuodot (Meskanen 2014) 

 

Terapioiden lisäksi syömishäiriöiden hoidossa hyödynnetään anonyymejä kes-

kustelupalveluja. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset palvelevat neuvontapuhelimet, 

sekä keskustelu- ja tukiryhmät. (Lehtonen 2016.) Suomessa Syömishäiriöliitto 

SYLI ry jäsenyhdistyksineen tarjoavat alueellisesti ja valtakunnallisesti tietoa 

ja tukea, sekä järjestävät toimintaa syömishäiriöihin liittyen. Vertaistukea on 

tarjolla sairastuneille ja heidän läheisilleen. (Tukea ja toimintaa s.a.) 

 
10.4 Lääkkeellinen hoito 

Pääasiassa syömishäiriöihin käytettäviä lääkkeitä on testattu aikuisikäisillä. 

Tällöin niiden vaikutukset nuoriin voivat olla erilaiset, koska nuorten kasvu on 

vielä kesken ja hoitoon sitoutuvuus saattaa olla heikompaa. (Snellman ym. 

•Alussa vastuu lapsen tai nuoren ruokailusta vanhemmilla, 
jonka jälkeen se siirretään lapselle

•Käsittelyssä perheen dynaamiset kysymykset huomioiden 
nuoren kehitysvaihe

•Voimavarana perhe

Perhepohjainen hoito 
(Family-based 

Treatment, FBT)

•Tavoitteena syömishäiriöisen haitallisten ajatusten ja 
uskomusten tunnistaminen, muokkaaminen ja 
korvaaminen toipumista tukevilla ajatusmalleilla

•Käyttäytymisterapeuttisten menetelmien hyödyntäminen 
korostuu

Kognitiivis-
behavioraalinen terapia 

(Cognitive Behavioral 
Therapy, CBT)

•Keskiössä ihmissuhteiden palkitsevuuden kohentaminen ja 
ihmissuhderistiriitojen ratkaiseminen

•Tavoitteena, että potilas kohtaa arkielämässä tapahtuvat 
sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet turvautumatta 
syömishäiriöoireisiin

Interpersoonallinen 
terapia (Interpersonal 

Therapy, IPT)

•Tavoitteena, että syömishäiriötä sairastava oppii erilaisia 
taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, tunteiden hallintaa ja 
tietoisen läsnäolon taitoja, joiden avulla hän voi korvata 
omat sairautta ylläpitävät käyttäytymismallit

Dialektinen 
käyttäytymisterapia 
(Dialectical Behavior 

Therapy, DBT)

•Tavoitteena tunnistaa ja muokata syömishäiriöön 
sairastuneen varhaisten vuorovaikutuskokemusten myötä 
syntyneitä potilaan tämänhetkiseen kokemusmaailmaan 
vaikuttavia psyykkisiä ilmiöitä

Psykodynaaminen 
psykoterapia
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2016.) Yleensä lääkehoito keskittyy syömishäiriöiden samanaikaissairauksien, 

kuten psykiatristen häiriöiden hoitoon (Syömishäiriöt 2014). 

 

Laihuushäiriön rinnalla olevia psyykkisiä oireita pystytään hoitamaan lääk-

keillä, mutta itse ydinoireeseen lääkehoito harvoin toimii (Suokas & Rissanen 

2017, 413). Ahminta- ja ahmimishäiriöön kuuluvien ahmimiskohtausten hoi-

toon voidaan käyttää masennuslääkkeeksi tarkoitettua selektiivistä serotonii-

nin takaisinestäjää, fluoksetiinia, jolla tutkimusten mukaan on positiivinen vai-

kutus kohtausten vähenemiseen. Lääkehoidossa tulee huomioida potilaiden 

alipaino, joka altistaa haittavaikutuksille koska lääkkeiden annossuositukset 

ovat normaalipainoisille. (Snellman ym. 2016.) Fluoksetiinia käytettäessä ah-

mintaa hillitsemään tulee lääkeannoksen olla suurempi kuin masennuksen 

hoidossa, suositeltu annos on 60 mg/vrk. Lisäksi fluoksetiinia suositellaan käy-

tettäväksi ainoastaan määräaikaisena, koska sen tehon on tutkittu vähenevän 

kuukausien käytön jälkeen. (Suokas & Hätönen 2012; Syömishäiriöt 2014.) 

 

Ahmintakohtauksiin voidaan Brownleyn ym. (2007) ja Treasuren ym. (2010) 

mukaan käyttää muun hoidon tukena myös epilepsiaan tarkoitettua topira-

maattia, jolloin sillä saattaa olla myös painoa laskeva vaikutus. Topiramaatin 

heikkoutena pidetään kuitenkin sen aiheuttamia haittavaikutuksia. (Suokas & 

Hätönen 2012.) Haittavaikutuksia pystytään mahdollisesti estämään aloitta-

malla lääke pienellä 25 mg/vrk annoksella ja nostamalla tämä hiljattain 100-

200 mg/vrk tasolle (Snellman ym. 2016; Syömishäiriöt 2014). 

 

10.5 Syömishäiriöiden liitännäissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito 

Laihuushäiriössä somaattiset ongelmat ilmenevät niukan ravitsemuksen takia, 

jonka seurauksena syntyy liitännäissairauksia. Hoidon kulmakivenä toimivat-

kin riittävän ravinnonsaannin turvaaminen ja tämän jälkeen liitännäissairauk-

sien hoito. Ahmimis- ja ahmintahäiriöissä puolestaan ravitsemustila ei yleensä 

ole uhattu. Oksentaminen voi kuitenkin aiheuttaa elektrolyyttihäiriöitä ja suu-

remman riskin äkillisille sydänkuolemille. (Raevuori & Ebeling 2016, 332.) 

Syömishäiriöstä ja varsinkin laihuushäiriöstä kärsivällä on alentunut luunti-

heys, joka altistaa helposti murtumille ja pahimmassa tapauksessa voi aiheut-
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taa epämuodostumia. Luuntiheyttä voidaan parantaa monipuolisella ja kalori-

pitoisella ruualla sekä kalsiumin ja D-vitamiinin saannilla. (Treasure & Alexan-

der 2013, 59; Dadi & Raevuori 2013, 74.) 

 

Raevuoren & Ebelingin (2016, 328) mukaan hampaiden ja suun kuntoon tulee 

kiinnittää huomiota, koska ahmiminen ja oksentelu voivat vaurioittaa hammas-

kiillettä. Lisäksi hampaita voi lohjeta ja ientulehduksien sekä karieksen riski 

kasvaa. Pitkäaikainen oksentaminen johtaa usein ruokatorven alemman sulki-

jan löystymiseen, mikä voi aiheuttaa refluksioireita, jotka taas pidempään jat-

kuessaan voivat aiheuttaa esofagiitin eli ruokatorven limakalvon tulehduksen. 

Lisäksi äärimmäisissä tapauksissa jatkuva ahmiminen ja oksentelu voivat ai-

heuttaa mahalaukun ja ruokatorven repeämiä. 

 

Syömishäiriötä sairastavista noin 75 prosentilla on todettu libidon eli sukupuo-

lisen halun ja viettienergian heikkenemistä, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia 

parisuhteisiin ja seksuaaliseen elämään (Syömishäiriöt 2014). Laihuushäiriötä 

sairastava tyttö voi kärsiä amenorreasta eli kuukautisten loppumisesta. Onko 

kyseessä primaarinen vai sekundaarinen amenorrea riippuu sairastuneen 

iästä. Primaarisesta amenorreasta puhutaan, kun kuukautiset eivät ole alka-

neet kuuteentoista ikävuoteen mennessä ja sekundaarisella amenorrealla tar-

koitetaan, kun säännöllisesti tulevat kuukautiset ovat loppuneet yli kuuden 

kuukauden ajaksi tai pitkässä kuukautiskierrossa vähintään kolmet peräkkäi-

set kuukautiset ovat jääneet pois. (Tiitanen 2018). Kuukautisten palautta-

miseksi voidaan harkita hormonihoitoja (Raevuori & Ebeling 2016).  

 

Syömishäiriöisen hoidossa voidaan hyödyntää myös fysioterapiaa. Fysiotera-

peutin avulla on mahdollista löytää terveyttä tukevat tavat harrastaa liikuntaa. 

Joillekin potilaille fysioterapia voi olla keskusteluterapioita parempi vaihtoehto 

oman sairauden työstämiseen. (Terapiayksikkö s.a.) Fysioterapian erikois-

aloista muun muassa psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää syömis-

häiriöpotilaan hoidossa (Syömishäiriöiden hoito s.a.). Psykofyysinen fysiotera-

pia keskittyy kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Sen tavoitteena 

on mahdollistaa oman kehon tunnistaminen, kokeminen ja hyväksyminen. 

Kuntoutuksessa käytetään apuna erilaisia asentoja, hengitystä, tunteita ja aja-

tuksia, sekä kokemuksia. Lisäksi siinä otetaan huomioon asiakkaan elämänti-

lanne ja voimavarat. (Mitä on psykofyysinen fysioterapia? s.a.) Fysioterapian 
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lisäksi syömishäiriöiden hoito-ohjelmassa huomioidaan myös liikkumisrajoit-

teet, painonhallinta ja kuntouttava liikunta (Syömishäiriöt 2014). 

 

10.6 Läheisten merkitys syömishäiriöiden hoidossa 

Syömishäiriöisen hoidossa vanhempien tuen tärkeys korostuu, mitä nuorem-

masta on kyse (Raevuori & Ebeling 2016, 334; Suokas & Rissanen 2017, 

410). Kynsilehdon ym. (2018, 53–66) mukaan syömishäiriöiden hoidon alku-

vaiheessa terveydenhoitajat kokivatkin tärkeäksi säännöllisten mittausten ja 

yksilöllisen ohjauksen lisäksi yhteistyön vanhempien kanssa. Paraneminen 

käynnistyy usein silloin, kun sairastunut uskaltaa kertoa sairastumisestaan 

perheelleen ja ystävilleen. Aluksi sairauden myöntäminen läheisille voi olla 

haastavaa. (Lehtonen 2016.)  

 

Syömishäiriöisten hoidossa on tärkeää, että perhe on mukana koko hoitopro-

sessin ajan. Nuori pyrkii usein hakemaan tukea sairauteensa ympäristöstä, jo-

ten perheenjäsenetkin saattavat alkaa voida huonosti. Vanhempien ja sisaruk-

sien kokema väsymys ja stressi voivat heikentää perheen toimintakykyä. 

(Charpentier 2018, 555–557.) Sairastuneen läheisiltään saaman tuen lisäksi 

onkin hyvä ottaa huomioon läheisten oma jaksaminen. Syömishäiriötä sairas-

tavan läheisille järjestetään erilaisia vertaistukiryhmiä. Lisäksi perheterapiassa 

sairastuneen perheellä on mahdollisuus jakaa perheenjäsenensä sairastumi-

sen herättämiä tunteita. (Lehtonen 2016.) 

 
11 VERKKO-OPISKELU 

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan sitä, että opiskelussa ja opetuksessa tiedon-

haun ja jakamisen, sekä vuorovaikutuksen apuna hyödynnetään tietoverkkoa. 

Tietoverkkona voi toimia esimerkiksi internet tai intranet eli organisaation si-

säinen tietoverkko. (Verkko-opiskelu s.a.) Tuhkasen (2015, 67) mukaan ver-

kossa työskentelyn mahdollisuuksina voidaan pitää sen riippumattomuutta 

ajasta ja paikasta. 

 

Hyviä opiskelumateriaalien pedagogisia piirteitä ohjaa e-oppimateriaalien laa-

tukriteerit. E-oppimateriaalin pedagogisella laadulla pyritään varmistamaan, 

että materiaali sopii opetukseen ja opiskeluun sekä tukee niitä. (E-oppimateri-

aalin laatukriteerit s.a.) Verkkopedagogisia laatukriteerejä voidaankin käyttää 
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esimerkiksi ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen laadun kehittämisen pe-

rustana. Lisäksi ne soveltuvat itsearviointiin. (Varonen & Hohenthal 2017.) 

Seuraavissa kappaleissa käsittelemme laatukriteereihin perustuen verkko-

opiskeluympäristöä, opiskelijan ja opettajan rooleja verkko-opiskelussa, sekä 

verkkokurssin arviointia. 

 
11.1 Verkko-opiskeluympäristö 

Opetushallitus määrittelee oppimis- tai opiskeluympäristön kokonaisuudeksi, 

jossa kohtaavat fyysinen ympäristö, psyykkiset tekijät ja toimijoiden väliset so-

siaaliset suhteet. Fyysiseen ympäristöön luokitellaan luokkatilojen ja kalustei-

den lisäksi tekninen opiskeluympäristö. Oppiminen tapahtuu opiskeluympäris-

tössä. (Aksovaara & Maunonen-Eskelinen s.a.) 

 

Verkko-opintojen suunnitteluun on kehitetty erilaisia pedagogisia malleja. Yksi 

esimerkki on Gilly Salmonin kehittämä The Five Stage Model eli viiden por-

taan malli (Kuva 2). Mallissa ensimmäiset kaksi porrasta ovat perusta motivoi-

tumiselle ja ryhmäytymiselle. Lisäksi niihin kuuluu verkkoympäristön haltuun-

otto. Kolmannen ja neljännen portaan kohdalla vastuu omasta oppimisesta 

siirtyy pikkuhiljaa opiskelijoille, jolloin he kykenevät toimimaan vuorovaikuttei-

semmin opiskeluyhteisössä. Viimeisellä eli viidennellä portaalla oppimispro-

sessia reflektoidaan ja opittu heijastetaan omaan työhön. Eri askelmien koh-

dalla ohjaajan rooli on vaihteleva. (Salmon 2012; Haikonen & Puttonen 2016.) 
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Kuva 2. The Five Stage Model (Salmon 2012) 

 

Verkkotyökalujen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, ja niiden käy-

tössä on hyvä ottaa huomioon ohjeiden, tarvittavien välineiden ja teknisen 

tuen saatavuus. Aineistot tulisi laatia ja jäsennellä selkeästi, jotta ne tukevat 

mahdollisuutta saavuttaa oppimistavoitteet, ovat ajantasaisia, helposti saata-

villa, monipuolisia ja niiden valinnassa on noudatettu tekijänoikeuksia. Lisäksi 

pakolliset materiaalit on hyvä pitää erillään lisämateriaaleista. (JAMKin verkko-

pedagogiset laatukriteerit 2017.) Luentojen tallentaminen oppimisympäristöön 

mahdollistaa opittavien asioiden kertaamisen uudelleen. (Virranniemi 2015, 

87.)  

 

Oppimistehtävien tarkoitus, tavoite, aikataulu, suoritustapa ja arviointikriteerit 

kuvataan oppimisalustalla. Verkko-opiskeluun suunniteltavien tehtävien käyttö 

tulisi olla perusteltu niin, että ne edistävät opiskelua ja niissä pyritään huomioi-

maan opiskelijan yksilöllisyys käyttämällä menetelminä esimerkiksi kuvaa, 

ääntä ja videota. (JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017; Varonen & 

Hohenthal 2017). Kiilin ym. (2008-2009) mukaan hyvä e-opiskelumateriaali tu-

kee oppijaa asiantuntijaksi kasvamisessa. Se tarkoittaa sitä, että opiskeluma-

teriaalissa tehtävät muistuttavat aitoja ja todellisia työtehtäviä. Lisäksi oppijalle 

on hyvä luoda mahdollisuus ylittää oma aikaisempi osaaminen vaikeuttamalla 

oppimistehtäviä kronologisesti. (Ilomäki 2013, 64.) 
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Muiden asioiden ohella verkkokurssilla tulee kuvata toimintatavat, aikataulu ja 

opettajan yhteystiedot. Verkkototeutuksen olisi hyvä olla selkeä ja opiskelijoi-

den ymmärrettävissä. Selkeyttä edesauttaa verkkototeutuksen kansioiden ja 

tiedostojen nimeäminen sekä tiedostojen toimivuuden varmistaminen. (JAM-

Kin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017.) Tavoitteena on, että verkkototeu-

tuksena tehdyssä opintojaksossa käytetyt pedagogiset ja tekniset ratkaisut, 

menetelmät sekä sisältö tukevat opintojakson tavoitteiden saavuttamista (Va-

ronen & Hohenthal 2017). 

 
11.2 Opiskelijan ja opettajan roolit verkko-opiskelussa 

Hyvällä verkkokurssilla opiskelijalla on mahdollisuus vuorovaikutukseen opet-

tajan ja toisten opiskelijoiden kanssa. Vuorovaikutuksen toteutuessa korostuu 

muun muassa toisilta oppiminen ja yhteisöllinen tekeminen, ja sen avulla opet-

taja voi antaa opiskelijoille ohjausta ja palautetta jatkuvasti opintojakson ede-

tessä. (JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017.) Verkossa työskentely 

vaatii opiskelijalta omatoimisuutta, jolloin haasteena voidaan kokea itsenäisen 

aikataulutuksen luominen omaa opiskelua varten (Virranniemi 2015, 87). Käy-

tännössä opiskelija vastaa omasta oppimisestaan, mutta opettajan tulee suun-

nitella verkkototeutus huomioiden opintojakson tavoitteet ja opiskelijan oppi-

misprosessi (JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017). 

 

Verkkototeutuksen kehittäminen onnistuu opiskelijoiden antaman palautteen 

ja opintojaksolla esittämien kysymysten perusteella. Palautetta on mahdollista 

antaa oppimisalustalla olevien kanavien kautta, sekä anonyymisti erillisen pa-

lautekanavan kautta. (JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017.) Palaut-

teen perusteella on mahdollista kehittää opetuksen järjestämistä ja oppimis-

ympäristöä (Opiskelijapalautejärjestelmä 2013). 

 

11.3 Verkko-opiskelumateriaalin arviointi 

Oppimistehtävien ja opintojakson arviointi tapahtuu arviointikriteerien mukai-

sesti perustuen oppimistavoitteisiin. Tavoitteet ja arviointikriteerit tulevat olla 

verkko-opiskelussa ennakkoon asetettuja ja opiskelijoiden nähtävillä. (Koli 

2017, 13–14.) Oppimisen arvioinnin tarkoituksena on ohjata opiskelua ja kehit-
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tää oppijan edellytyksiä itsearviointiinsa (Ohjaus ja arviointi s.a.). Opettajan te-

kemän arvioinnin tulee olla monipuolista ja tapahtua koko oppimisprosessin 

ajan. Lisäksi arviointimenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi itse- ja ver-

taisarviointia. (JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit 2017, Varonen & Ho-

henthal 2017.) 

 
12 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä tuotekehityksenä terveysalan opis-

kelijoille nuorten syömishäiriöistä verkko-opiskelumateriaalia Moodlen verkko-

opiskeluympäristöön. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa terveysalan opiske-

lijoille informaatiota nuorten syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta, ennalta-

ehkäisystä, hoidosta sekä vaikutuksista nuoren kehitykseen. 

 
13 TUOTEKEHITYSPROSESSI 

Tuotekehitysprosessiin kuuluu viisi perusvaihetta. Tuotekehitys alkaa ongel-

man tai kehittämistarpeen tunnistamisesta, jota seuraavat ideointi-, luonnos-

telu-, kehittämis-, sekä viimeistelyvaihe. (Jämsä & Manninen 2000, 28.) Tässä 

opinnäytetyössä teoreettiseen viitekehykseen ja tuotekehitykseen pohjautuen 

tuotimme terveysalan opiskelijoille verkko-opiskelumateriaalia nuorten syömis-

häiriöistä. 

 

13.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen 

Yleensä ongelma tai kehittämistarve huomataan, kun palvelun laatu ei enää 

vastaa asiakkaiden tarpeita. Sosiaali- ja terveysalalla uudistuvat toimintamallit, 

jatkuvasti päivittyvä tieto, terveystarpeet, ymmärrys toimintaan liittyvistä lähtö-

kohdista ja tavoitteista, sekä melko homogeeninen ammattikunta luovat tuote-

kehityksen käynnistymisen tarpeen. Ongelmalähtöisessä lähestymistavassa 

on tavoitteena uudistaa tai kehittää jo olemassa olevaa palvelua, jotta tulevai-

suudessa asiakaskunnan tarpeet ja palvelutarjonta kohtaisivat. Tuotekehitys-

prosessin tavoitteeksi voidaan asettaa myös kokonaan uuden palvelumuodon 

tai tuotteen kehittäminen. Tunnistetun ongelman tai kehittämistarpeen määrit-

telyssä on tärkeää huomioida ongelman esiintyminen ja siihen vaikuttavat olo-

suhteet, sekä kuinka laaja ongelma on eli millaiseen asiakaskuntaan se vai-

kuttaa. (Jämsä & Manninen 2000, 29–32.)  
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Opinnäytetyömme kehittämistarve sai alkunsa syksyllä 2018. Idea opinnäyte-

työhön syntyi yhteisestä ajatuksesta tehdä opinnäytetyö liittyen lasten ja nuor-

ten hoitotyöhön. Saimme ohjaavalta opettajaltamme ehdotuksen, että Kaak-

kois-Suomen ammattikorkeakoululla voisi olla käyttöä itseopiskelumateriaalille 

liittyen nuorten syömishäiriöihin. Vahvistimme sen opinnäytetyömme aiheeksi, 

koska syömishäiriöt nuorten keskuudessa ovat ajankohtaisia ja pidimme eten-

kin syömishäiriöiden varhaista tunnistamista tärkeänä taitona terveysalan am-

mattilaisten työssä. Lisäksi koimme, että verkosta löytyvä itseopiskelumateri-

aali nuorten syömishäiriöistä olisi ollut hyödyllinen myös omassa opiskelus-

samme. 

 
13.2 Ideointivaihe 

Kehittämistarpeen varmistuessa tarvitaan edelleen päätös ratkaisukeinoista. 

Ideointivaihe pitääkin sisällään prosessin, jonka aikana tunnistetaan ja punni-

taan erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Ongelman ratkaisukeinoja pyri-

tään etsimään hyödyntämällä erilaisia lähestymis- ja työtapoja. Tällaisia ovat 

luovan ongelmanratkaisun ja toiminnan menetelmät, joiden työskentelytapoja 

ovat esimerkiksi aivoriihi (brainstorming), tuplatiimi ja tuumatalkoot. Lisäksi on-

gelmanratkaisussa voidaan hyödyntää ideapankkia, johon on mahdollista tal-

lentaa eri osapuolilta kerättyjä palautteita ja ehdotuksia. Ideointivaihe voi 

jäädä lyhyeksi, jos tavoitteena on jo olemassa olevan tuotteen päivittäminen 

tai uudistaminen. (Jämsä & Manninen 2000, 35–39.)  

 

Opinnäytetyön ideointivaiheessa sovimme tammikuulle 2019 ensimmäisen 

opinnäytetyön ohjausajan, jossa kävimme ohjaavien opettajien kanssa lävitse 

hyväksyttyä ideapaperia, opinnäytetyön kokonaisuutta ja sisältöä. Ajatuksena 

oli teoriatiedon pohjalta kehittää verkko-opiskelumateriaalia Moodlen verkko-

opiskelualustalle. Pidimme verkko-opiskelumateriaalin tekemistä meille kaikille 

sopivana vaihtoehtona. Ideoinnissa apuna hyödynsimme muun muassa aivo-

riihimenetelmää, jonka avulla saimme kaikkien opinnäytetyöntekijöiden ajatuk-

set ja ideat kuuluviin. Halmeen (2018) mukaan aivoriihi eli ”brainstorming” on 

ideointimenetelmä, jota voidaan käyttää apuna, kun tavoitteena on osallistu-

jien kesken tuoda ilmi suuria määriä luovia ideoita ja niiden perusteella uusia 
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ratkaisuja. Menetelmässä on keskeistä maksimoida ideoiden määrä, eikä kes-

kittyä liikaa niiden arviointiin. 

 

13.3 Luonnosteluvaihe 

Ideointivaiheesta siirrytään luonnosteluvaiheeseen, kun tiedetään, millainen 

tuote aiotaan suunnittelun tuloksena tuottaa. Luonnosteluvaiheeseen kuuluu 

erilaisia tuotteen suunnittelua ja valmistumista ohjaavia tekijöitä, jotka vaativat 

tarkempaa huomiointia ja analysointia. Näitä tekijöitä analysoimalla voidaan 

selvittää muun muassa tuotteen kohderyhmä ja hyödynsaajat, tuotteelle ase-

tetut tavoitteet ja niiden saavuttamismahdollisuudet, arvot ja periaatteet, joihin 

tuotteen suunnittelu ja valmistaminen perustuvat, sekä tuotteen sisältö ja käy-

tön edellytykset. Lisäksi tulee huomioida erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, mahdol-

listen laitteiden ja materiaalien käyttö, sekä tuotteen arviointiin liittyvät seikat. 

(Jämsä & Manninen 2000, 43–51.) 

 

Tiedonhaun perusteella loimme käytetyistä aineistoista opinnäytetyöllemme 

teoreettisen viitekehyksen, jota pidimme perustana verkko-opiskelumateriaa-

lille. Tiedonhaun apuna käytimme monipuolisesti eri tietokantoja, joita varten 

kokosimme mahdollisimman paljon hakusanoja. Opinnäytetyötä varten käyttä-

miämme yleisimpiä tietokantoja olivat Medic, Google Scholar, Finna.fi, Kaak-

kuri.finna.fi ja Terveysportti. Hakusanoina käytimme muun muassa nuori, nuo-

riso, nuoruus, murrosikä, teini-ikäinen, nuoret aikuiset, syömishäiriö, anorek-

sia, laihuushäiriö, bulimia, ahmimishäiriö, ortoreksia, lihasdysmorfia, BED, ah-

mintahäiriö, syömiskäyttäytyminen, ruokahalu, painoindeksi, ylipaino, alipaino, 

ravitsemushoito. Lisäksi verkko-opiskeluun liittyen yleisimmät hakusanamme 

olivat oppiminen, opiskelu, kognitio, verkko-opiskelumateriaali, aikuisopiskelu, 

aikuispedagogiikka, verkkokurssi, itseopiskelu ja pedagogiikka. 

 

Hyödynsimme reilusti myös ulkomaalaisia lähteitä, jotta opinnäytetyön teoreet-

tisesta viitekehyksestä saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja luotettava. 

Englanninkielisinä hakusanoina käytimme young, adolescent, young people, 

growing up, eating disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating 

disorder, appetite disorders, mental disorders, underweight, body mass index, 

weight control, ja ruotsinkielisiä aineistoja etsiessä esimerkiksi ungdomar ja 

ätstörning. Kokosimme yleisimpiä hakutuloksia tiedonhakutaulukkoon (Liite 1). 



38 

Sähköisen tiedonhaun lisäksi hyödynsimme Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulun ja eri kaupunkien kirjastoja, joista löysimme aiheeseen liittyvää am-

mattiaineistoa. 

 

Rajasimme aineistot niin, että ne olivat enimmillään 10 vuotta vanhoja. Jotkin 

käyttämämme aineistot olivat vanhempia, mutta tällöin kriteereinämme oli ai-

neiston validius ja se, ettei tietoa löydy tai ole saatavilla uudemmista lähteistä. 

Aineistojen valinnassa yhtenä kriteerinä oli myös niiden julkaisija. Luotettavilla 

lähteillä mahdollistimme sen, että hakemamme tieto oli oikeaa ja päivitettyä. 

Tutkimusaineistoista parhaimpina pidimme aineistoja, jotka olivat vertaisarvioi-

tuja. Käyttämämme tutkimusaineiston kokosimme tutkimustaulukkoon (Liite 2), 

johon kirjasimme tutkimuksen bibliografiset tiedot, tärkeimmät tutkimusmene-

telmät, sekä opinnäytetyössämme hyödyntämiämme tutkimustuloksia. Et-

simme tutkimusaineistoja monipuolisesti, jotta saimme hyödynnettyä niitä 

mahdollisimman hyvin opinnäytetyössämme. Kun saimme teoreettisen viiteke-

hyksen valmiiksi, aloimme sen pohjalta tarkemmin suunnittelemaan itse tuo-

tetta. 

 

Hyödynsimme aivoriihimenetelmää myös tuotteen suunnittelussa, minkä poh-

jalta päätimme tehdä verkko-opiskelumateriaalin Moodlen verkko-opiskeluym-

päristöön. Sovimme verkko-opiskelumateriaalin työstämisessä käyttävämme 

apuna Moodlen H5P-lisäosaa. H5P:n avulla on mahdollista tuottaa esimerkiksi 

opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn soveltuvia vuorovaikutteisia aineis-

toja, diagrammeja, aikajanoja, sekä niihin pohjautuvia tehtäviä, kuten muisti-

pelejä, aukkotehtäviä ja monivalintatehtäviä. Työkaluja on noin 50 erilaista. 

(H5P 2019.)  

 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä toimivat terveysalan opiskelijat. Tuote suun-

niteltiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyttöön, jolloin kohderyh-

mämme rajautui Xamkin opiskelijoihin. Tuotetta on mahdollista hyödyntää 

sekä tutkinto-opiskelijoiden että avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

opinnoissa. Materiaalista tehtiin suomenkielinen, ja kokonaisuudessaan 

verkko-opiskelumateriaalin laajuudeksi tuli 2 opintopistettä. Yksi opintopiste 

vastaa opiskelijan työmääränä 27 tuntia (Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskeli-

jaksi s.a.). Opiskelijan työmäärä verkko-opiskelumateriaalissamme on arviolta 

54 tuntia. 
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13.4 Kehittämisvaihe 

Sosiaali- ja terveysalalla kehitettävillä tuotteilla pyritään yleensä välittämään 

informaatiota organisaation työntekijöille, yhteistyötahoille tai asiakkaille. Ke-

hittämisvaiheen ensimmäisenä työvaiheena on yleensä työpiirustusten ideoi-

minen ja työstäminen. Tuotteesta voidaan tehdä esimerkiksi mallipiirros, jonka 

pohjalta tuotetta lähdetään toteuttamaan. Verkko-opiskelumateriaalia työstä-

essä tulee ottaa huomioon muun muassa kohderyhmä, tuotteen asiasisältö ja 

audiovisuaaliset tekijät. Suunnittelussa ja kehittelyssä pyritään saamaan ma-

teriaalista selkeä, laadukas ja informatiivinen kokonaisuus, ja ottamaan huo-

mioon sisällön ajoittainen päivittäminen. Sosiaali- ja terveysalalla www-pohjai-

nen tiedonvälitys on yleistynyt ja hyvänä puolena voidaankin pitää sen talou-

dellisuutta ja mahdollisuutta kaksisuuntaiselle kommunikaatiolle. Toisaalta 

www- ja internet-pohjaisen materiaalin hyödyntäminen vaatii tietoteknistä 

osaamista. (Jämsä & Manninen 2000, 54–56, 62–63.) 

 

Verkko-opiskelumateriaalin kehittelyssä hyödynsimme The Five Stage Mode-

lia eli viiden portaan mallia, jonka mukaan jäsentelimme aineistot ja tehtävät 

kronologisesti siten, että kurssin alussa opiskelija ohjataan tutustumaan opis-

keltavaan aiheeseen. Tämän jälkeen hän vähitellen syventyy aiheeseen 

enemmän ja pyrkii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kurssin loppu-

puolella opiskelijalle on annettu mahdollisuus reflektoida omaa oppimisproses-

siaan. Verkko-opiskelumateriaalimme koostuukin kurssin esittelystä, jota seu-

raavat kuusi osiota. Ensimmäisessä osiossa, ”johdanto”, opiskelijaa johdatel-

laan nuorten syömishäiriöihin lähtötasotestin avulla. Lisäksi osioon on liitetty 

lisämateriaaleja, joita opiskelija voi hyödyntää oppimisessaan. Kidder ym. 

(2014) tuovatkin esiin sen, että opiskelijalle tarjottaessa lähtötasonsa mukaisia 

oppimistehtäviä tulee ohjaavan opettajan tunnistaa opiskelijoiden oppimistaso 

(Juomoja 2018, 60). Toisessa osiossa käsitellään luennon ja tehtävän avulla 

syömiskäyttäytymistä. Kolmas osio on laajin. Se sisältää syömishäiriöiden luo-

kittelun ja erilaisten syömishäiriömuotojen käsittelyn. Neljännessä osiossa 

keskitytään syömishäiriöepäilyyn ja varhaiseen tunnistamiseen, sekä tunnista-

misen työkaluihin. Viides osio käsittelee ryhmätyön avulla syömishäiriöiden 

erilaisia hoitomuotoja. Viimeinen osio sisältää aikaisempiin materiaaleihin poh-

jautuvan lopputentin, sekä oman oppimisprosessin pohdinnan. Lopputentillä 
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kartoitetaan opiskelijan oppimista. Lopputentin teimme Moodlen tenttiaktivitee-

tin avulla. Se sisältää yhteensä noin 50 oikein/väärin-väittämää ja monivalinta-

kysymystä. Tenttiaikaa on 60 minuuttia. Tarkoituksena on, että tenttiaktiviteetti 

syöttää opiskelijalle kysymykset satunnaisessa järjestyksessä. Lopputentin jäl-

keen opiskelijalle tulee välittömästi näkyviin tentin tulos ja oikeat vastaukset. 

Verkko-opiskelumateriaalin lopussa opiskelijalla on mahdollisuus antaa pa-

lautetta opiskelumateriaalista. Tenttiä edeltävät osiot sisältävät opinnäytetyön 

teoreettiseen viitekehykseen perustuvaa teoriaa ja oppimistehtäviä. 

 

Teimme verkko-opiskelumateriaalin oppimistehtävistä sananselityksiä, moni-

valintoja ja yhdistelytehtäviä. Ennen oppimistehtävien tekoa opiskelija käy läpi 

niihin liittyvän teorian. Tuotimme osioiden teorian luettaviksi diaesityksiksi. Li-

säksi halusimme ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit ja lii-

timme materiaaliin kuunneltavan podcastin. Oppimistyylillä tarkoitetaan opis-

kelijan luontaista kykyä hankkia ja jäsennellä tietojaan ja taitojaan. Se on uu-

sien asioiden oppimista ja hahmottamista yksilöllisillä keinoilla. Erilaiset oppijat 

voidaan jakaa esimerkiksi visuaaliseen oppijaan, joka oppii ensisijaisesti näke-

mällä, auditiiviseen oppijaan, joka hyödyntää oppimisessa pääasiassa kuulo-

aistia, sekä kinesteettiseen oppijaan, joka oppii parhaiten kokeilemalla ja teke-

mällä. Lisäksi oppija voi olla sekatyylinen eli hyödyntää useaa oppimistyyliä 

tasapuolisesti. (Aalto ym. 2006, 6–9,43–45.) 

 

Verkko-opiskelumateriaalissa opiskelijan tavoitteet pohjautuvat kirjallisen 

työmme teoreettiseen viitekehykseen. Tavoitteita on neljä; osaat tunnistaa ter-

veen ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen, hallitset yleisimmät syömishäiriöt 

ja tiedät, kuinka ne diagnosoidaan, osaat tunnistaa syömishäiriöiden varhaisia 

merkkejä ja opit puuttumaan niihin, sekä tiedät syömishäiriöiden eri hoitomuo-

dot. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan arviointikriteerein. Tavoitteet ja arvi-

ointikriteerit ovat esitetty verkko-opiskelumateriaalin johdannossa. Lisäksi jo-

kaisen pääteeman alussa on konkretisoidut tavoitteet, joista ilmenee, mitä 

opiskelijan tulisi oppia kussakin osiossa. 

 

Verkko-opiskelumateriaalin visuaalisuus tulee ottaa huomioon suunnittelussa, 

koska visuaalisuus on verkko-opiskelumateriaalia ja opiskelijan oppimista tu-

keva osa. Kuitenkin on hyvä muistaa, että visuaalisuus on vai yksi oppimisen 
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työkalu. (Hienonen 2016.) Tavoitteenamme oli tehdä verkko-opiskelumateriaa-

lista selkeä ja helppolukuinen. Halusimme tuoda kuitenkin visuaalisuutta luen-

toihin asettamalla niihin yhtenevän taustakuvan. Taustakuvan valitsimme Pi-

xabay-sivustolta, koska sieltä ladattuja kuvia voidaan käyttää ilmaiseksi. Valit-

simme taustaksi vaalean kuvan, jota vasten musta fontti näkyy hyvin. Li-

säsimme tekstin taakse muotojen avulla tekstikentän, joka rajaa tekstialueen 

ja irrottaa sen taustakuvasta. Selkeyttä ja helppolukuisuutta lisäsimme myös 

fonttikoolla. Luennoissa otsikoiden fonttikooksi valitsimme 75-87,5 prosenttia 

ja otsikkotyylin, sekä itse tekstin fonttikooksi 100-125 prosenttia riippuen teks-

tin määrästä. Lihavoimme tai kursivoimme verkko-opiskelumateriaalimme tär-

keimpiä käsitteitä, jolloin opiskelijan on helpompi hahmottaa lukemaansa. 

Moodlen verkko-opiskeluympäristö itsessään oli melko rajallinen visuaalisuu-

den suhteen. Kuvien asettelu oli haastavaa, sekä tekstin fontti ja värimaailma 

olivat rajalliset. Kuvia ja aineistoja lisätessämme tuotteeseen otimme huomi-

oon tekijänoikeudet. 

 

13.5 Viimeistelyvaihe 

Tuotteen viimeistelyvaiheessa on hyvä kerätä arviointia ja palautetta esimer-

kiksi esitestauksen avulla. Palautteen keräämisessä on kannattavaa pyrkiä 

mahdollisimman todellisiin tilanteisiin. Lisäksi palaute on hyvä saada käyttä-

jiltä, jotka eivät ennestään tunne tuotetta, jotta se olisi mahdollisimman kriit-

tistä. Palautteen antamista helpottaa, jos tuotetta on mahdollista verrata aikai-

sempaan tuotteeseen. Esitestauksen, arviointien ja palautteen avulla tuotteen 

yksityiskohtia korjataan ja hiotaan kohderyhmälle sopivaksi. Viimeistelyvaihee-

seen kuuluvat myös käyttöohjeiden laatiminen ja tuotteen jakelun suunnittelu. 

(Jämsä & Manninen 2000, 80–81, 85.)  

 

Valitsimme opinnäytetyömme esitestausmenetelmäksi verkkokyselyn. Kysely 

on yksi tapa kerätä laaja tutkimusaineisto. Sitä pidetään tehokkaana tutkimus-

tyyppinä, koska se säästää aikaa ja tutkijan vaivannäköä. Lisäksi kerätty ai-

neisto on yleensä helppo käsitellä ja analysoida, jos kysely on suunniteltu ja 

toteutettu huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2012, 193–195.) Kyselylomakkeen huo-

lellinen suunnittelu ja testaaminen ovat suoraan yhteydessä tutkimuksen on-

nistumiseen. Sen tulisi olla selkeä, tiivis, looginen, sekä pituudeltaan kohtuulli-
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nen. Lisäksi tulee ottaa huomioon kysymysten muotoilu niin, että vastaaja ym-

märtää ne ja osaa vastata niihin. Kyselylomakkeen vastausohjeet tulee laatia 

kysymyskohtaisesti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. (Kyselylomakkeen 

laatiminen 2010.) Hirsjärven ym. (2012, 196–197) mukaan verkkokysely voi-

daan lähettää vastaajille, jotka täyttävät kyselyn itse. Etuna voidaan pitää sen 

vaivattomuutta ja nopeutta, mutta haasteena voi ilmetä vastaajakato, koska 

joukossa on yleensä myös niitä, jotka jättävät vastaamatta kyselyyn. Tällöin 

suurelle joukolle lähetetyn kyselyn vastausprosentti voi jäädä melko pieneksi. 

Korkeampaa vastausprosenttia voidaan odottaa, jos kysely toteutetaan jollekin 

erityisryhmälle, kuten jonkin tietyn alan opiskelijoille. 

 

Kyselylomakkeeseen hahmottelimme avoimia kysymyksiä, sekä monivalinta-

kysymyksiä perustuen Likertin-asteikkoon. Likertin-asteikossa muuttujan ar-

voilla on yksiselitteinen järjestys, eli toiseen suuntaan saman mielisyys vähe-

nee ja toiseen suuntaan se kasvaa (Mittaaminen: Muuttujien ominaisuudet 

2007). Kyselylomakkeessamme monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot 

olivat: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin sa-

maa mieltä ja täysin samaa mieltä. Vastausvaihtoehdoista vastaaja valitsi yh-

den mielestään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. 

 

Hirsjärvi ym. (2012, 198–203) tuovat ilmi, että monivalintakysymykset koostu-

vat tutkijan valmiiksi laatimista vastausvaihtoehdoista ja ne tuottavat vähem-

män kirjavia vastauksia, jolloin tulosten analysointi helpottuu. Lisäksi niihin 

vastaaminen voi olla helpompaa, kun kysymys auttaa vastaajaa tunnistamaan 

kysyttävän ilmiön. Avoimet kysymykset puolestaan antavat vastaajalle mah-

dollisuuden ilmaista itseään omilla sanoilla. Ne saattavat olla tulkinnan apuna 

myös tilanteissa, joissa monivalintakysymyksistä on tullut poikkeavia vastauk-

sia. Opinnäytetyömme kyselylomakkeen kysymykset pohjautuivat opinnäyte-

työmme verkko-opiskelusta luotuun teoreettiseen viitekehykseen. Pyysimme 

palautetta verkko-opiskeluympäristöstä, opiskelijan ja opettajan välisen vuoro-

vaikutuksen toteutumisesta, verkko-opiskelumateriaalin tavoitteista, arviointi-

kriteereistä, sisällöstä ja ulkoasusta. Lopussa vastaajalla oli mahdollisuus 

tuoda huomioitaan esiin ”muuta huomioitavaa”-vastauskentässä. Monivalinta-

kysymyksiä oli 12 ja avoimia kysymyksiä kolme kappaletta. 
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Tuotetta esitestattiin kyselytyökalu Webropolilla, jonka avulla voidaan laatia 

monipuolinen kyselytutkimus. Työkalu muuttaa monivalintakysymysten tulok-

set automaattisesti raportiksi, jolloin tulosten tarkastelu ja analysointi helpottu-

vat. (Webropol online-kyselytutkimustyökalu – Kerää vastauksia, joilla on mer-

kitystä s.a.) Kyselylomakkeen liitteenä tulee olla saatekirje, jonka avulla voi-

daan mahdollistaa kyselyn onnistuminen. Saatekirjeessä kyselyyn vastaajalle 

tuodaan ilmi syyt tietojen keräämiseen ja kyselystä saatavien tietojen käyttö-

tarkoitus. (Postikyselyaineiston kokoaminen 2011.) 

 

Lähetimme saatekirjeen (Liite 3) ja esitestauksen kyselylomakkeen (Liite 4) 

sähköpostilla Xamkin 20 sairaanhoitajaopiskelijalle, jotka toimivat tuotteemme 

esitestaajina. Testaus toteutettiin niin, että osallistujat vastasivat kyselyyn 

omalla ajalla tietyn ajanjakson aikana. Ajanjaksoksi asetimme viisi päivää. Toi-

voimme saavamme vastausprosentiksi ainakin noin 40 prosenttia, jotta 

saamme mahdollisimman monipuolisesti palautetta ja kehitysehdotuksia. Pää-

timme, että lisäämme vastausaikaa muutamalla päivällä, jos emme olisi saa-

neet ajanjakson aikana tarpeeksi vastauksia. Keräsimme palautetta kehittä-

mämme verkko-opiskelumateriaalin ulkoasusta, sisällöstä ja toimivuudesta, 

minkä pohjalta teimme mahdolliset muutokset ja korjaukset. Saatekirjeestä il-

meni, keitä olemme ja mitä olemme tekemässä. Lisäksi painotimme esites-

taukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta ja anonyymiyttä, ja annoimme vas-

taajille yhteystietomme mahdollista yhteydenottoa varten. 

 

Sairaanhoitajaopiskelijoille lähettämäämme Webropol-kyselyyn vastasi yh-

teensä 10 opiskelijaa. Jokainen vastaaja vastasi kaikkiin monivalintakysymyk-

siin, lukuun ottamatta yhtä kysymystä, johon saimme yhdeksän vastausta. 

Avoimiin kysymyksiin saimme yhteensä 11 vastausta. Kyselystä saamamme 

vastausprosentti oli siis 50 %, jota pidimme erittäin hyvänä huomioiden melko 

lyhyt vastausaika. 

 

Aineiston analysointivaiheessa kyselyn tarkka sisältö on hyvä dokumentoida, 

mutta analysoinnin purkamisessa poimitaan olennainen tieto. Analysoinnissa 

keskitytäänkin siihen, mikä on uutta tietoa, ja sen perusteella tulokset tiiviste-

tään johtopäätöksiksi. (Kyselyaineiston dokumentointi ja raportointi 2010.) 

Webropolissa on mahdollista tutustua kyselyn tuloksiin reaaliaikaisesti. 
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Webropol tekee tuloksista automaattisesti perusraportin, joka sisältää muun 

muassa taulukoita. (Automaattinen kyselytutkimusten raportointi. S.a.)  

Opinnäytetyössämme hyödynsimme monivalintakysymysten tulosten analy-

soinnissa apuna Webropol-ohjelman valmiiksi antamaa raporttia. Avoimien ky-

symysten analysointi tapahtui luomamme teemoittelun (Liite 5) avulla. Aineis-

ton teemoittelussa valitaan teemat, joiden alle kirjoitetaan ne saadut vastauk-

set, jotka käsittelevät kyseistä teemaa. Ennen analyysia tulee olla selvillä, mitä 

aineistolla on lähdetty hakemaan eli mitkä ovat mahdolliset tutkimuskysymyk-

set ja –tehtävät. Teemoja voidaan täydentää alateemoilla. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006.) 

 

Suurin osa saamastamme palautteesta oli positiivista. Kehitysehdotuksia 

saimme pääasiassa tuotteemme ulkoasuun liittyen ja siihen teimmekin palaut-

teen perusteella muutoksia. Seuraavissa taulukoissa ja kuvissa kirjaimella n 

tarkoitetaan vastaajien lukumäärää. 

 

Kuvan 3 mukaan suurin osa vastaajista, noin 90 prosenttia, olivat täysin sa-

maa- tai jokseenkin samaa mieltä aineiston riittävyydestä, selkeydestä ja siitä, 

että oppimistehtävät tukevat opiskelijan oppimista. Kysyttäessä opiskelijoiden 

omien oppimistyylien huomioinnista vastauksissa oli hieman enemmän hajon-

taa. Noin 10 % vastasi ”jokseenkin eri mieltä” ja toiset 10 % vastasi ”en osaa 

sanoa”, mutta huolimatta kahdesta vastaajasta suurin osa vastaajista oli täy-

sin- tai jokseenkin samaa mieltä. 
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Kuva 3. Aineisto ja oppimistehtävät 

 

Kysymys opiskelijan oman oppimisen pohdinnan mahdollistamisesta (Tau-

lukko 5) on jakanut vastaajat kahteen ryhmään. Kuitenkin kaikki vastaajat vas-

tasivat joko ”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä” siihen, että 

pohdintaa on mahdollistettu tarpeeksi, eikä tähän aihealueeseen tullut kehittä-

misideoita avoimien kysymysten kautta. 
 

Taulukko 5. Opiskelijan oman oppimisen pohdintaa on mahdollistettu tarpeeksi (n=10) 

 n Prosentti 
Täysin eri mieltä 0 0 % 

Jokseenkin eri mieltä 0 0 % 

En osaa sanoa 0 0 % 

Jokseenkin samaa 
mieltä 

5 50 % 

Täysin samaa mieltä 5 50 % 

 

Taulukko 6 ilmentää sitä, oliko vastaajien mielestä opiskelijan etenemistä 

kurssilla ohjattu tarpeeksi. Jälleen suurin osa vastaajista (60 %) oli sitä mieltä, 

että ohjausta on tarpeeksi. Kolme vastaajista (30 %) oli jokseenkin samaa 

mieltä ja yksi (10 %) vastasi ”en osaa sanoa”. Myöskään tähän emme saaneet 

avoimien kysymysten kautta kehittämisehdotuksia, emmekä itse kokeneet tar-

peelliseksi tehdä muutoksia. 
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20%

40%

40%

Opiskelijan ja opettajan 
välinen vuorovaikutus on 

mahdollistettu hyvin (n=10)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kuva 5. Opiskelijan ja opettajan välinen 

vuorovaikutus 

Taulukko 6. Opiskelijan etenemistä verkkokurssilla on ohjattu tarpeeksi (n=10) 

 n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0 % 

Jokseenkin eri 

mieltä 
0 0 % 

En osaa sanoa 1 10 % 

Jokseenkin samaa 

mieltä 
3 30 % 

Täysin samaa 

mieltä 
6 60 % 

 

Verkko-opiskelumateriaalissa vuorovaikutus saattaa joskus jäädä vähäiseksi. 

Mahdollistimme vuorovaikutuksen tuotteessamme ja siksi halusimme esites-

tauksessa sen onnistumisesta palautetta. Opiskelijoiden välistä vuorovaiku-

tusta ilmentävään kysymykseen (Kuva 4) saimme yhdeksän vastausta. Yh-

deksästä vastaajasta kuusi (67 %) oli täysin samaa mieltä ja kolme (33 %) jok-

seenkin samaa mieltä, joten voimme olettaa, että opiskelijoiden välinen vuoro-

vaikutus toteutuu verkko-opiskelumateriaalissa hyvin. Puolestaan opiskelijan 

ja opettajan välisestä vuorovaikutuksesta kysyttäessä vastauksissa oli hieman 

enemmän hajontaa (Kuva 5). 80 % vastaajista vastasi ”täysin samaa mieltä” 

tai ”jokseenkin samaa mieltä”, kun taas 20 % vastaajista ei osannut sanoa. 

 

    
Kuva 4. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 

33 %

67 %

Opiskelijoiden 
vuorovaikutus on 

mahdollistettu hyvin (n=9)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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Koemme palautteenannon mahdollistamisen myös osaksi vuorovaikutuksen 

toteutumista. Palautteenannon mahdollistamisesta selkeästi (Taulukko 7) val-

taosa (90 %) vastasi ”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä”. 10 

% vastasi ”en osaa sanoa”. Teimme palautteenannosta oman osa-alueen 

kurssin loppuun. Epäilemme vastaajia hämänneen, kun itse palautekyselyä ei 

ollut osa-alueen kohdalla. Jokaisella opintojaksolla on kyseiselle opintojaksolle 

yksilöity palaute. Kun verkko-opiskelumateriaali on käytössä, opettaja lisää 

opintojaksopalautteen materiaalin loppuun. 

 
Taulukko 7. Palautteenanto on mahdollistettu selkeästi (n=10) 

 n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0 % 

Jokseenkin eri mieltä 0 0 % 

En osaa sanoa 1 10 % 

Jokseenkin samaa 

mieltä 
3 30 % 

Täysin samaa mieltä 6 60 % 

 

Verkkokurssin tavoitteiden ymmärrettävyys ja se, kuinka ne ovat saavutetta-

vissa ovat kuvattu kuvassa 6. 80 % vastaajista vastasi ”täysin samaa mieltä” 

siihen, että verkkokurssin tavoitteet on muotoiltu ymmärrettävästi. Yksi vastaa-

jista vastasi ”jokseenkin samaa mieltä” ja yksi ”jokseenkin eri mieltä”. Tavoit-

teiden saavutettavuudesta puolestaan 90 % oli vastannut ”täysin samaa 

mieltä” ja 10 % ”jokseenkin samaa mieltä”. 
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Kuva 6. Verkkokurssin tavoitteet 

 

Teimme verkko-opiskelumateriaaliin opiskelijalle neljä tavoitetta, jotka ovat il-

maistu johdantotekstissä. Yritimme muotoilla niistä mahdollisimman selkeät ja 

tiiviit, emmekä koe tarpeelliseksi niiden muokkaamista. Lisäksi arviointikritee-

rien näkyvyydestä (taulukko 8) vastauksissa oli hieman hajontaa. 70 %, eli 

seitsemän vastaajaa, oli sitä mieltä, että arviointikriteerit ovat selkeästi opiske-

lijoiden nähtävillä. Puolestaan 20 % vastaajista vastasivat ”jokseenkin samaa 

mieltä” ja 10 % ”en osaa sanoa”. 

 
Taulukko 8. Verkkokurssin arviointikriteerit ovat selkeästi opiskelijoiden nähtävillä (n=10) 

 n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0 % 

Jokseenkin eri mieltä 0 0 % 

En osaa sanoa 1 10 % 

Jokseenkin samaa mieltä 2 20 % 

Täysin samaa mieltä 7 70 % 

 

Arviointikriteerien selkeydestä saimme palautetta myös avoimien kysymysten 

(Liite 5) kautta. Sovimme toimeksiantajan kanssa, että otamme verkko-opiske-

lumateriaaliin heidän yleisen arviointi kriteeristönsä. Mielestämme arviointikri-

teerit ovat hieman epäselkeät, mikä ilmeni myös palautteesta. Niihin meillä ei 

kuitenkaan ole mahdollisuutta vaikuttaa. 
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Avoimien kysymysten teemoiksi valitsimme ulkoasun ja sisällön, joihin lista-

simme palautteita, jotka olivat samaa mieltä verkko-opiskelumateriaalin toimi-

vuudesta sekä palautteita, joissa oli kehitysehdotuksia. Ulkoasuun liittyen vas-

tauksissa tuli ilmi, että verkko-opiskelumateriaaliimme sekä luentoihin että ko-

konaisuuteen voisi lisätä visuaalisuutta esimerkiksi kuvien avulla. Toisaalta 

palautetta tuli myös siitä, että ulkoasu on yksinkertainen ja sitä on helppo lu-

kea, mihin halusimmekin pyrkiä. 

 

Sisältöön liittyvästä palautteesta avoimien kysymysten vastauksissa tuli arvi-

ointikriteerien ymmärtämiseen liittyvän ongelman lisäksi ehdotus lopputentin 

läpipääsyyn vaadittavan arvosanan madaltamiseen. Päädyimme pitämään ne-

losen lopputentin läpipääsyyn vaadittavana arvosanana kolmosen sijaan, sillä 

perusteella, että lopputentin kysymykset ovat mielestämme melko helppoja, 

niihin on reilusti aikaa vastata ja tenttiä saa yrittää kolme kertaa. Muuten vas-

tausten perusteella sisältöä on kattavasti, se on suunniteltu hyvin, teoriatietoa 

on riittävästi ja oppimistehtävät monipuolisia. Kyselyn ”muuta huomioitavaa”-

vastauskentän palautteesta lisäsimme teemoitteluun vielä yhden teeman 

”muuta”. Vastaajien mielestä kokonaisuutena verkko-opiskelumateriaalimme 

on hyvä ja herätti yhdessä vastaajassa mielenkiinnon suorittaa kurssi. Mieles-

tämme olemme onnistuneet tuotteen kehittelyssä hyvin. 

 

Kahden vastaajan vastatessa opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen toteu-

tumiseen ”en osaa sanoa”, pohdimme opettajan roolia verkko-opiskelumateri-

aalissa. Verkko-opiskelumateriaali on pääasiassa tarkoitettu itseopiskelumate-

riaaliksi, jolloin opiskelija vastaa omasta oppimisestaan. Opettajan tehtävä on 

tarvittaessa ohjata opiskelijan oppimista hyödyntäen verkko-opiskelumateriaa-

liin liitettyä ”opettajan uutiset”-keskustelualuetta. Opiskelijoilla puolestaan on 

mahdollisuus kysyä yleisellä keskustelualueella toisilta opiskelijoilta tai opetta-

jalta, jos jokin asia verkko-opiskelumateriaalissa mietityttää. Lisäksi opettajan 

tehtävänä on lopussa huolehtia verkko-opiskelumateriaalin arvioinnista. Tästä 

syystä emme tehneet muutoksia opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen to-

teutumiseen liittyen. 

 

Tulosten perusteella viimeistelimme tuotteemme valmiiksi. Saimme palautetta, 

että verkko-opiskelumateriaalin visuaalisuutta voisi parantaa. Päätimme olla 
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muokkaamatta verkko-opiskelumateriaalimme luentoja, jotta niissä säilyy ta-

voittelemamme yhtenäisyys ja selkeys. Moodlen verkko-opiskelualustalle li-

säsimme kuitenkin kuvia tuomaan visuaalisuutta verkko-opiskelumateriaaliin. 

 

Ohjeet verkko-opiskelumateriaalin käyttöön tuomme esiin Moodlen verkko-

opiskeluympäristössä. Käyttöohjeet tehtiin verkkokurssin opettajaa ja opiskeli-

jaa varten. Valmiin tuotteen käyttöoikeudet luovutettiin opinnäytetyömme toi-

meksiantajalle. Se mahdollistaa sen, että verkko-opiskelumateriaalia voidaan 

hyödyntää terveysalan opiskelijoille parhaalla mahdollisella tavalla. 

 
14 POHDINTA 

Tässä luvussa pohdimme opinnäytetyömme kulkua ja tuotekehitysprosessin 

eri vaiheita. Lisäksi tarkastelemme tuotteen onnistumista ja pohdimme mah-

dollisia tuotteen jatkokehitysehdotuksia. Tuomme esiin pohdintaa myös 

omasta oppimisprosessistamme. Perustamme pohdintamme eettisyyteen ja 

luotettavuuteen, joita peilaamme työhömme erityisesti kappaleessa 14.3. 

 
14.1 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

Opinnäytetyön tekeminen tuotekehityksenä oli meille sopiva valinta, sillä halu-

simme alun perin tuottaa opinnäytetyönä jotakin konkreettista, josta muut voi-

sivat hyötyä. Aiheemme oli mielenkiintoinen, mikä auttoi motivaation ylläpitä-

misessä koko opinnäytetyöprosessin ajan. Toisaalta opinnäytetyötä tehdessä 

tuli huomioida monia pieniäkin seikkoja ja opettajien antamista ohjauksista 

huolimatta emme aina tienneet mitä pitäisi tehdä ja mitä ei, mikä vaikutti myös 

motivaatioon. 

 

Tuotekehitys oli mielestämme melko selkeä toteuttaa, koska se oli jaettu eri 

vaiheisiin. Pystyimme hyvin vertaamaan omaa tekemistämme tuotekehityspro-

sessin vaiheisiin sitä mukaa, kun etenimme. Kehittämistarve tuli toimeksianta-

jan puolesta, kun ohjaava opettajamme ehdotti verkko-opiskelumateriaalin te-

koa nuorten syömishäiriöistä. Aihe oli ajankohtainen ja meidän mielestämme 

terveydenhuollossa nuorten syömishäiriöihin tulisi perehtyä ja kiinnittää enem-

män huomiota, joten halusimme tuottaa terveysalan opiskelijoille opiskeluma-

teriaalia, jonka oppeja he voivat tulevaisuudessakin hyödyntää. Aiheen rajaus 

tapahtui vähitellen ideointiin pohjautuen, mikä välillä, etenkin prosessin 
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alussa, vaikeutti kokonaisuuden hahmottamista. Lisäksi silloin tällöin opinnäy-

tetyöprosessin aikana tuntui, että käsittelemme aihetta turhan laajasti. Perus-

telimme sen kuitenkin sillä, että meidän tarkoituksenamme oli tehdä tuotteena 

nuorten syömishäiriöistä kattava verkko-opiskelumateriaali. 

 

Ideointivaiheeseen olimme tyytyväisiä. Käytimme koko opinnäytetyöprosessin 

ajan hyödyksi aivoriihimenetelmää. Sen avulla saimme jokaisen mielipiteet, 

ideat ja ajatukset esiin, ja siksi koimme, että meidän opinnäytetyöntekijöiden 

välinen vuorovaikutus toteutui hyvin. Vuorovaikutusta helpotti se, että tun-

simme toisemme jo ennen opinnäytetyön aloittamista ja olimme yhteydessä 

sosiaalisen median kautta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, että olimme 

pitkiä aikoja eri paikkakunnilla, emmekä pystyneet tekemään opinnäytetyötä 

samassa tilassa kovinkaan usein. 

 

Aiheen valinnan ja ideoinnin jälkeen tutustuimme aiheesta tuotettuun aikai-

sempaan tutkimustietoon. Tiedostimme, että syömishäiriöistä löytyy paljon tut-

kimustietoa ja muuta materiaalia. Aineistoa löytyi suomen kielen lisäksi paljon 

myös englannin- ja ruotsinkielisenä. Ulkomaalaisiin aineistoihin perehtymiseen 

ja niiden suomentamiseen meni yllättävän paljon aikaa, koska tutkimusteksti 

oli melko vaikealukuista. Välillä kielitaidon ollessa riittämätön saimme esteet-

tömästi toisiltamme apua. Painotimme jo opinnäytetyöprosessin alussa, että 

tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman luotettavaa aineistoa. 

 

Teoreettisen viitekehyksen tuottaminen vei meiltä melko paljon aikaa muiden 

menojen takia. Lisäksi tuotekehitysprosessin kirjoittamisen koimme jokseenkin 

haastavaksi. Itse tuotteen tekeminen vaati jonkin verran ideointia ja mielikuvi-

tusta, mistä pidimme. Saimmekin tehtyä tuotteen melko nopeasti valmiiksi esi-

testausta varten. Ohjauspalavereissa ja sähköpostin avulla saimme ohjaavilta 

opettajilta kehittävää palautetta ja korjausehdotuksia teoreettiseen viitekehyk-

seen ja tuotteeseen. Eniten korjauksia tuli teoreettisen viitekehyksen jäsente-

lyyn ja tuotekehitysprosessiin. Verkko-opiskelumateriaalista saimme pa-

lautetta etenkin sen visuaalisuudesta. Mielestämme oli haastavaa tehdä tuot-

teesta visuaalinen, mutta samaan aikaan selkeä ja helppolukuinen. 

 

Verkko-opiskelumateriaalin esitestaus sujui lopulta yksinkertaisesti ja helposti, 

kun toteutimme sen omalle ryhmällemme. Olimme myös erittäin tyytyväisiä 
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saamaamme vastausprosenttiin ja palautteeseen. Opinnäytetyön suunnittelu-

vaiheessa pohdimme, että esitestauksen teettäminen jollain ryhmällä osana 

jotakin opintojaksoa antaisi meille monipuolisempaa palautetta. Toimme kui-

tenkin esiin siihen liittyviä ongelmia, kuten sen, olisivatko esitestaukseen osal-

listuneet opiskelijat saaneet suoritusmerkintää kurssin testaamisesta. Lisäksi 

aikataulullisesti oli lopulta parempi toteuttaa esitestaus omalle ryhmälle. 

 

Suunnitellussa aikataulussa pysyminen oli hieman haastavaa. Oli vaikeaa 

hahmottaa, kuinka paljon kukin opinnäytetyöprosessin vaihe vei aikaa ja 

kuinka paljon se vaati työtä. Välillä tuntui, että opinnäytetyö ei etene ollen-

kaan, ja välillä saimme paljonkin tehtyä lyhyessä ajassa. Lisäksi muutimme 

joitakin suunnitelmiamme osittain aikataulun takia. Alkuperäinen suunnitelma 

oli luettavan luennon lisäksi äänittää verkko-opiskelumateriaalin luennot, 

mutta päätimme luopua ideasta aikataulun ja meidän äänittämiseen tarvitta-

vien tietoteknisen osaamisen heikkouden vuoksi. Mielestämme pysyimme ai-

kataulussa lopulta melko hyvin. 

 

Olemme tyytyväisiä koko opinnäytetyöprosessiin. Saimme mielestämme sopi-

vasti ohjausta opinnäytetyön tekemiseen, vaikka fyysisiä ohjauspalavereja 

opettajien kanssa saimme pidettyä vain muutaman kerran. Sähköpostitse 

kommunikointi toimi kuitenkin melko nopeasti. Tyytyväisyyttä lisää myös esi-

testauksesta saatu positiivinen ja kehittävä palaute, sekä tuotteen kehittelyn 

onnistuminen. 

 

14.2 Tuotteen arviointi ja pohdinta 

Perustimme tuotteemme kehittelyn verkkopedagogisiin laatukriteereihin ja 

Gilly Salmonin luomaan viiden portaan malliin. Tavoitteenamme oli niiden poh-

jalta luoda tuotteesta kokonaisuus, jossa ilmentyvät fyysisen opiskeluympäris-

tön lisäksi psyykkiset tekijät ja toimijoiden väliset sosiaaliset suhteet. Psyykki-

sistä tekijöistä opiskelijan motivaation ylläpitämistä pyrimme lisäämään muun 

muassa visuaalisten tekijöiden avulla. Toimijoiden väliset sosiaaliset suhteet 

ilmenevät tuotteessamme opiskelijoiden keskinäisen ja opiskelijan ja opettajan 

välisen vuorovaikutuksen mahdollistamisena. Halusimme kuitenkin antaa 

opiskelijalle mahdollisuuden vastata omasta oppimisestaan ja toiveenamme 
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olikin, että verkko-opiskelumateriaali tukee opiskelijaa asiantuntijaksi kasvami-

sessa ja lisää hänen ammatillista osaamistaan liittyen nuorten syömishäiriöi-

hin. 

 

Teimme kahden opintopisteen laajuisen, kattavan sekä monipuolisen verkko-

opiskelumateriaalin. Omaan arviointiimme ja esitestauksen palautteisiin poh-

jautuen onnistuimme tekemään riittävän ja selkeästi esitetyn verkko-opiskelu-

materiaalin. Opiskelija saa tarpeeksi ohjausta johdanto- ja ohjetekstien avulla. 

Verkko-opiskelumateriaalin johdantotekstissä tulee ilmi verkko-opiskelumateri-

aalin tavoitteet ja arviointikriteerit, sekä sisältö. Kunkin osa-alueen alussa on 

ohjeteksti, joka kertoo, mitä kyseisessä osa-alueessa tulee tehdä ja mitkä ovat 

sen tavoitteet. Näiden avulla opiskelijalla säilyy koko verkko-opiskelumateriaa-

lin ajan ymmärrys siitä, mitä hänen tulee tehdä. 

 

Oppimistehtäviksi valitsimme sekä opiskelijan omaa oppimista tukevia että hy-

väksytty-täydennettävä-arvioinnilla arvioitavia tehtäviä. Lisäksi yksi tehtävä tu-

lee toteuttaa ryhmätyönä. Näin saimme luotua monipuolisen kokonaisuuden. 

Oppimistehtäviä suunnitellessa pyrimme ottamaan mahdollisimman hyvin 

huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimistyylit. Vaikka luovuimme alkuperäi-

sestä ideasta äänittää luennot, liitimme yhteen tehtävistä kuunneltavan pod-

castin, jolloin opiskelija pääsee hyödyntämään muiden ohella myös auditiivista 

oppimistyyliä. Luentomateriaaleista onnistuimme tekemään tiiviit ja helppolu-

kuiset, jotta opiskelijan oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. 

 

Kaiken kaikkiaan olemme mielestämme tuotteen kehittelyssä onnistuneet huo-

mioimaan kohderyhmän kiitettävästi. Pohdimme myös esitestauksen vastauk-

sia ja teimme niiden perusteella päätöksiä tuotteen viimeistelyä varten. Lisäksi 

olemme opinnäytetyömme teoreettiseen viitekehykseen pohjautuen kyenneet 

luomaan tuotteen, jota Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voi halutes-

saan hyödyntää. 

 
14.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksenteossa tulee ottaa huomioon useita eettisiä kysymyksiä. Eettisesti 

hyvä tutkimus edellyttääkin, että tutkimusta tehdessä on noudatettu hyvää tie-

teellistä käytäntöä. Eettisten periaatteiden tunteminen ja niiden noudattaminen 
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ovat tutkijan omalla vastuulla. (Hirsjärvi ym. 2012, 23–27.) Tutkimusetiikan 

normit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat tutkijoiden keskinäisiä 

suhteita ilmentävät, tutkittavien ihmisarvoa ilmentävät, sekä totuuden etsimistä 

ja tiedon luotettavuutta ilmentävät normit. Tutkijoiden keskinäisiä suhteita il-

mentäviin normeihin liittyvät olennaisesti toisten tutkijoiden töiden huomioimi-

nen ja kunnioittaminen. (Kuula 2011, 24–25.) Opinnäytetyön teossa tuleekin 

välttää epärehellisyyttä. Esimerkiksi toisen tekstin plagioiminen eli luvaton lai-

naaminen ja sen esittäminen omana tekstinä on epäasiallista. (Hirsjärvi ym. 

2012, 23–27.) 

 

Huomioimme eettiset periaatteet koko opinnäytetyöprosessin edetessä. Vah-

vistimme opinnäytetyömme aiheen mielenkiintomme mukaan, jotta saimme 

onnistuneesti säilytettyä mielenkiintomme myös tiedonhaussa. Lisäksi opin-

näytetyötä tehdessä hyödynsimme monipuolisia ja eettisesti kestäviä tiedon-

haku- ja tutkimusmenetelmiä. Toisia tutkijoita kunnioitimme viittaamalla lai-

naamiimme lähteisiin Xamkin raportointiohjeiden mukaisesti ja tuomalla läh-

teet esiin lähdeluettelossa. Lisäksi vältimme plagiointia ja suoria lainauksia. 

Huomioimme tekijänoikeudet ja merkkasimme lähdetiedot myös tuotteeseen 

kehittelemiimme aineistoihin ja liittämiimme kuviin. 

 

Tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja tutkimuksen aiheutta-

mien vahinkojen välttäminen kuuluvat tutkittavien ihmisarvoa ilmentäviin nor-

meihin (Kuula 2011, 24–25). Hirsjärven ym. (2012, 23–27) mukaan itsemää-

räämisoikeutta voidaan kunnioittaa esimerkiksi antamalla ihmisten itse päät-

tää, ovatko he halukkaita osallistumaan tutkimukseen, sekä antamalla heille 

riittävästi tietoa osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä. Tässä opinnäytetyö-

prosessissa kehittämää tuotetta esitestattiin Savonlinnan kampuksen sairaan-

hoitajaopiskelijoilla, jotka tavoitimme sähköpostitse. Sähköpostiviestissä asi-

anmukaisen saatekirjeen muodossa painotimme esitestausryhmälle heidän 

anonyymiyttä ja vapaaehtoisuutta osallistua vastaamiseen. Esitestauksen jäl-

keen huomasimme anonyymiyden lopulta muodostuneen haasteeksi, koska 

Moodlen verkko-opiskeluympäristössä kurssille osallistuessa omilla tunnuk-

silla se tallensi materiaalia tarkastelleet vastaajat ”osallistujat”-listaan meidän 

nähtäville. Itse Webropol-kysely on kuitenkin toteutunut anonyymisti, emmekä 

pysty tunnistamaan yksittäistä vastaajaa. 
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Kolmannen pääryhmän totuuden etsimistä ja tiedon luotettavuutta ilmentävät 

normit puolestaan ohjaavat tutkijaa esittämään luotettavia tutkimustuloksia. 

Tieto on tarkistettavaa ja luotettavaa, jos normeja on noudatettu tutkimusai-

neistojen keräämisessä, käsittelyssä ja arkistoinnissa. (Kuula 2011, 24–15.) 

Lisäksi tulee välttää tutkimustulosten harhaanjohtavuutta, puutteellisuutta ja 

kritiikitöntä yleistämistä (Hirsjärvi ym. 2012, 23–27). 

 

Luotettavuuden tulee ilmetä koko opinnäytetyön tekemisen ajan aina tiedon-

hausta tutkimusprosessin loppuun asti, ja sitä voidaan arvioida validiteetin ja 

reliabiliteetin avulla. Käsitteillä tähdätään siihen, että opinnäytetyön saadut tu-

lokset ovat paikkansapitäviä. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa 

on tutkittu oikeita asioita. (Kananen 2015, 342–343.) Mittausmenetelmällä on 

siis mitattu juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata eli tutkittavan ilmiön ominai-

suutta (Validiteetti s.a.). Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkimus-

tulokset ovat pysyviä, jolloin toistettaessa tutkimus saataisiin edelleen samat 

tulokset. (Kananen 2015, 343). 

 

Tutkimusta tehdessä on huomioitava myös lähdekritiikki, jolloin tutkimusai-

neistoja valitessa ja tulkittaessa tutkijalta vaaditaan harkintaa. Lähdettä voi-

daan arvioida ottamalla huomioon esimerkiksi kirjoittajan arvostettavuus, sekä 

lähteen ikä, alkuperä, totuudellisuus ja puolueettomuus. Myös julkaisijan arvo-

valta tekee lähteestä uskottavamman. (Hirsjärvi ym. 2012, 113–114.) Tässä 

opinnäytetyössä käytimme lähteitä monipuolisesti. Pääasiassa etsimme suo-

menkielisiä aineistoja, mutta nuorten syömishäiriöistä kriteerimme täyttäviä 

tutkimuksia löytyi enemmän englannin kielellä. Ulkomaalaisia aineistoja käyt-

täessämme varmistimme toisiltamme ja MOT- sanakirjaa apuna käyttäen, että 

olemme ymmärtäneet lukemamme. Lisäksi rajasimme tiedonhaun tuloksena 

käyttämämme aineistot maksimissaan 10 vuotta vanhoiksi. Osa käyttämis-

tämme aineistoista ovat vanhempia, mutta käytimme niitä ainoastaan, jos tie-

toa ei muuten löytynyt. 

 

Pidimme tuotteen esitestaukseen käytettävän ajan melko tiiviinä, koska aika-

tauluumme ei sopinut tuotteen esitestaaminen jonkun opintojakson yhtey-

dessä. Sen takia esitestaajat eivät välttämättä kyenneet syventymään aineis-

toihin ja oppimistehtäviin kovinkaan hyvin. Se voi johtaa siihen, että esites-
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tauksen tuloksena saadut ideat ja kehittämiskohteet saattoivat jäädä vähäi-

siksi ja pintapuolisiksi, ja siten vaikuttaa tuotteen luotettavuuteen. Toisaalta 

saamaamme hyvä vastausprosentti puoltaa luotettavuutta. 

 
14.4 Oman oppimisen pohdinta 

Opinnäytetyötä tehdessämme opimme paljon syömishäiriöiden teoriasta, 

mutta myös itsestämme. Syvennyimme syömishäiriöistä koottuihin tutkimusai-

neistoihin ja pidimme etenkin syömishäiriöiden varhaisen tunnistamisen taitoa 

tärkeänä oppina. Lisäksi opimme kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä työs-

kentelemään sujuvasti toistemme kanssa. Pyrimme ymmärtämään toistemme 

erilaisia työskentelytapoja ja oppimistyylejä, joita oli alussa jokseenkin haasta-

vaa sopeuttaa yhteen.  

 

Opinnäytetyömme alkuvaiheessa suoritimme tiedonhakua ja löysimmekin ai-

neistoa monipuolisesti. Opimme tarkastelemaan aineistoa kriittisesti ja käyttä-

mään laadukkaita lähteitä sekä tutkittua tietoa. Sairaanhoitajan ammatissa on 

tärkeää osata etsiä tutkittua ja luotettavaa tietoa, jotta pystyy pitämään am-

mattitaitoaan yllä. Tästä taidosta on hyötyä myös mahdollisissa jatko-opin-

noissa. Opinnäytetyön työstäminen opetti meitä myös käyttämään erilaisia oh-

jelmia ja tuottamaan niillä ja niiden lisäosilla verkko-opiskelumateriaalia. Li-

säksi saimme kokemusta kyselyn luomisesta ja tulosten analysoinnista 

Webropol-kyselytyökalua hyödyntäessämme. Moodlen verkko-opiskeluympä-

ristön ja H5P-lisäosan käytön opiskelu vei aikaa, mutta huomasimme pian nii-

den helppokäyttöisyyden. 

 

Kaiken kaikkiaan koimme opinnäytetyötä tehdessä saaneemme valmiuksia tu-

levaa työelämäämme varten. Etenkin lasten ja nuorten parissa työskentelemi-

seen koimme saavamme paljon valmiuksia. Lisäksi opinnäytetyöprosessin ai-

kana saimme mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista kasvuamme. 

 
14.5 Opinnäytetyön jatkokehitysehdotukset 

Opinnäytetyönämme kehittämä tuote annetaan Kaakkois-Suomen ammatti-

korkeakoulun käyttöön. Moodlen verkko-opiskeluympäristöä on helppo päivit-
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tää ajan tasalle opiskelijoiden vaatimusten mukaiseksi ja haluamme opiskeli-

joiden hyötyvän kehittämästämme tuotteesta. Tästä syystä annamme täydet 

oikeudet verkko-opiskelumateriaalin hyödyntämiseen ja muokkaamiseen. 

Moodlen verkko-opiskeluympäristöön luotu verkko-opiskelumateriaali on tar-

koitettu kaikille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskeli-

joille. Xamk tekee yhteistyötä paljon kansainvälisten toimijoiden kanssa, joten 

esimerkiksi vaihto-opiskelijoita varten materiaalista voisi tuottaa myös englan-

nin kielisen version.  

Koemme syömishäiriöiden varhaisen tunnistamisen olevan avainasemassa 

syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Siksi varhaisen tunnistamisen kehittämi-

nen on yksi opinnäytetyömme jatkokehitysehdotus. Jonkinlainen ohjelehtinen 

tai muistilista syömishäiriöepäilyn tueksi voisi toimia perusterveydenhuollossa, 

kuten kouluterveydenhuollossa. Lisäksi siitä voisi olla hyötyä nuorten kanssa 

toimivien aikuisten, esimerkiksi urheiluvalmentajien, epäillessä nuorella syö-

mishäiriötä. 
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Liite 1 
 

  

Tietokanta Hakusanat Hakutulokset Haun rajaukset 
ja lisätiedot 

Finna.fi Syömishäir* AND ravits* 117 hakutulosta Aikaväli 2009-

2019 

Kaakkuri.finna.fi Syömishäir* 48 hakutulosta Aikaväli 2010-
2019 (oppim* OR pedago* OR opiskelu) AND (ai-

kui* OR nuor*) AND (internet OR verkko OR 

etä) 

94 hakutulosta 

(syömishäir* OR laihuushäir* OR anoreksia) 

AND (hoito OR apu) AND (nuoret OR teini-

ikä OR nuori aikui*) 

18 hakutulosta 

Medic Syömishäir* OR anoreksia OR laihuushäir* 71 hakutulosta Aikaväli 2009-

2019. 

Hakusanojen sy-

nonyymit käy-
tössä. 

Vain koko teksti. 

 

Syömishäiriö OR eating disorder AND yleis* 215 hakutulosta 

Syömishäir* (OR eating disorder) AND fyys* 

(OR physical) 

12 hakutulosta 

Syömishäir* AND ravits* 9 hakutulosta 

Syömishäir* AND lääke* 4 hakutulosta 

Google Scholar Eating disorder, gender roles 7 300 hakutu-

losta 

Aikaväli 2010-

2019. 

 Eating disorder AND adolescent AND as-

sessment 

16 800 hakutu-

losta 

Terveysportti Syömishäiriö, pojat 3 hakutulosta Aikaväli 2010-

2019. 

Pubmed (Eating disorder) AND (anorexia OR bulimia) 1 179 hakutu-

losta 

Publication dates 

5 years. 

Free full text. (Eating disorder) AND (medicine OR treat-

ment OR gender roles) 

3 478 hakutu-

losta 

Google Nuorisolaki AND 2019 AND Suomi AND 

määritelmä 

Noin 5 830 ha-

kutulosta 

 

Xamk AND opiskelu AND Savonlinnan kam-

pus 

Noin 8 240 ha-

kutulosta 

ICD-10 tautiluokitus Noin 14 200 ha-

kutulosta 

Syömishäiriö, laihuushäiriö, anoreksia Noin 4 390 ha-

kutulosta 
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Tutkimuksen biblio-
grafiset tiedot 

Aineiston kuvaus, tut-
kimusmenetelmä, 
otoskoko 

Keskeiset tutkimustu-
lokset 

Brytek-Matera, A., 
Donini, LM., Krupa, M., 
Poggiogal-le, E., 
Haycorrespon-ding, P. 
2015. Orthorexia ner-
vosa and self-attitudinal 
aspects of body image 
in female and male uni-
versity students. 

Tutkimukseen osallistui 
18-25 vuotiaita opiskeli-
joita. N=327 (283 naisia 
ja 44 miehiä). Kaikki 
tutkimukseen osallistu-
neet tekivät Puolan ver-
sion ortho-15 testistä, 
sekä MBSRQ testin, joi-
den tuloksia vertailtiin. 

Miesten ja naisten vä-
lillä ole suuria tilastolli-
sia eroja ortoreksian il-
menemisessä.   

Burton, AL., & Abbot, 
MJ. 2019. Processes 
and pathways to binge 
eating: de-velopment of 
an integrated cognitive 
and behavioural model 
of binge eating.  

Kyselytutkimuksena 
tehty tutkimus. N=760. 
Tutkimuksen tarkoitus 
oli kehittää ahmintahäi-
riön malli ja samalla eli-
minoida ristiriitainen 
tieto.   
 

Tutkimuksessa huomat-
tiin, että alkuperäinen 
ahmintahäiriön malli ei 
ollut kannattava, sillä 
kun kaikki muuttujat oli-
vat käytössä, tuli ristirii-
toja usein. Muutettuna 
malli oli tuloksiin so-
piva.  
 

Forrester-Knauss, C. & 
Zemp Stutz, E. 2012. 
Gender differences in 
disordered eating and 
weight dissatisfaction in 
Swiss adults: Which 
factors matter? BMC 
Public Health. 
 

Tutkimukseen osallistui 
sveitsiläisiä aikuisia, 
jotka suorittivat vuonna 
2007 tehdyn Sveitsin 
väestöpohjaisen ter-
veystutkimuksen (Swiss 
Health Survey 2007). 
N=18156. Tutkimuk-
sessa arvioitiin muun 
muassa tutkimukseen 
osallistuvien itse ilmoit-
tamaa tyytymättömyyttä 
painoonsa, häiriinty-
nyttä syömiskäyttäyty-
mistä ja yhdistäviä teki-
jöitä.  

Tuloksissa ilmeni, että 
miehet olivat prosentu-
aalisesti naisia ylipai-
noisempia. Kuitenkin 
naiset raportoivat mie-
hiä enemmän tyytymät-
tömyydestä omaan pai-
noonsa. Naisista noin 
36,7 % oli tyytymättö-
miä painoonsa, mie-
histä tyytymättömiä pai-
noonsa oli noin 29,5 %. 
Lisäksi syömiskäyttäy-
tymisen häiriöistä epä-
säännöllinen ruokailu 
oli yleisintä. Myös dieet-
taaminen, ahminta ja 
tarkoituksellinen oksen-
taminen tulivat ilmi tu-
loksissa viitaten häiriin-
tyneeseen syömiskäyt-
täytymiseen. 
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Galmiche, M., Dé-
chelotte, P., Lambert, 
G. & Tavolacci, M.  
2019. Prevalence of 
eating disorders over 
the 2000–2018 period: 
a systematic literature 
review. The American 
Journal of Clinical Nutri-
tion 2019; 109: 1402–
1413. 

Tutkimus perustui 94 
aikaisemman tutkimuk-
sen aineistoihin. Tutki-
muksen seurantaväli oli 
v.2000-2018. 

Syömishäiriöt ovat 
yleistyneet ympäri maa-
ilmaa. Naisista 8,4 % ja 
miehistä 2,2 % ovat sai-
rastaneet jonkin syö-
mishäiriön elämänsä ai-
kana. 
 

Kalaoja, L., Sinikallio, 
S. & Nuutinen, O. 2017. 
Syömishäiriöpotilaiden 
ravitsemushoidon poti-
lastyytyväisyyskysely – 
kehittäminen ja pilo-
tointi. Sosiaalilääketie-
teen aikakauslehti 
2017: 54, 30-41. 

Ravitsemusterapeuttien 
teemahaastattelu 
(N=4), Potilastyytyväi-
syyskysely syömis-
häiriöpotilaille (N=22). 

Syömishäiriöisen poti-
laan ravitsemushoito 
tarvitsee moniammatilli-
sen hoitotiimin, johon 
kuuluu ravitsemustera-
peutti. Laadukas ravit-
semushoito on tiivistä, 
vastaanottokäyntejä on 
riittävästi. Ravitsemus-
terapeutti huomioi poti-
laat yksilöinä ja hänellä 
on aito halu hoitoon. 
Potilaan tulisi olla aktii-
vinen osa omaa hoito-
aan. Syömishäiriöpoti-
laiden mielestä hoitoon 
pääsyssä ja vastaanot-
tokäyntien riittävyy-
dessä on parannetta-
vaa. 
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Kynsilehto, T.; Kääriäi-
nen, M. & Ruotsalainen 
H. 2018. Terveydenhoi-
tajien kokemuksia syö-
mishäiriöiden varhai-
sesta puuttumisesta ja 
hoidosta koulu- ja opis-
keluterveydenhuol-
lossa. Hoitotiede 2018, 
30 (1), 53-66. 

Tutkimuksessa on ku-
vattu teemahaastatte-
lua käyttäen koulu- ja 
opiskelijaterveyden-
huollon terveydenhoita-
jien kokemuksia liittyen 
syömishäiriöiden var-
haiseen puuttumiseen 
ja hoitoon. 
Teemahaastatteluun 
osallistujat olivat yhden 
kaupungin yläkoulussa 
tai lukiossa työskentele-
viä terveydenhoitajia. 
N= 13. Aineiston ana-
lyysiin käytettiin sisäl-
lönanalyysiä. 

Terveydenhoitajien ko-
kemusten mukaan var-
hainen nuorten syömis-
häiriöiden tunnistami-
nen ja niihin puuttumi-
nen tapahtui yleisissä 
terveystarkastuksissa. 
Puheeksi ottaminen ja 
tunnistaminen koettiin 
haasteellisina. 
Terveydenhoitajien mu-
kaan syömishäiriöitä 
tunnistettiin erilaisten 
mittausten, Scoff-syö-
mishäiriöseulan ja kes-
kustelun avulla. 
Hoidossa tärkeänä ko-
rostuivat säännölliset 
mittaukset, yksilöllinen 
ohjaus, vanhempien 
kanssa tehtävä yhteis-
työ ja moniammatilli-
suus. Tutkimuksen mu-
kaan myös vastaanotto-
käyntien riittämättö-
myys ja täydennyskou-
lutuksen tarve vaikutti-
vat nuorten syömishäiri-
öiden hoitoon. 

Lähteenmäki, S., Aalto-
Setälä, T., Suokas, T., 
Saarni, S E., Perälä, J., 
Saarni, S. I., Aro, H., 
Lönnqvist, J. & Suvi-
saari, J. 2009. Valida-
tion of the Finnish ver-
sion of the SCOFF 
questionnaire among 
young adults aged 20 
to 35 years. BMC 
Psychiatry. 

Satunnainen otos suo-
malaisia nuoria aikuisia 
täytti kyselylomakkeen, 
joka sisälsi useita mie-
lenterveyteen liittyviä 
seuloja, esimerkiksi 
SCOFF-seulan. 1316/ 
1863 vastasi kyselyyn. 
Heistä 514 valittiin vielä 
SCID-haastatteluun. 
Tutkimuksessa tutkittiin 
SCOFF-seulan päte-
vyyttä herkkyyden, spe-
sifisyyden sekä positii-
visen ja negatiivisen 
ennustearvon perus-
teella. 

SCOFF-seulan herk-
kyys oli 77,8 %, spesifi-
syys 87,6 %, positiivi-
nen ennustearvo 9,7 % 
(matala) ja negatiivinen 
ennustearvo 99,6 %. 
Yksikään syömis-
häiriödiagnoosin saa-
neista ei saanut nolla 
pistettä seulasta. 
 
Matalan positiivisen en-
nustearvon takia (9,7 
%) seulaa tulee käyttää 
rajoitetusti. SCOFF-
seulaa voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi syömis-
häiriöiden poissulkemi-
seen. 
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Nurkkala, M., Korpelai-
nen, R., Teeriniemi, A., 
Keinänen-Kiukaan-
niemi, S., Vanhala, M. 
2017. Kutsuntaikäisten 
poikien syömishäiriöoi-
reilu- väestöpohjainen 
MOPO-tutkimus. Lää-
ketieteellinen Aikakaus-
kirja Duodecim. 
 

N= 922. Otoskoko 
koostui kutsuntaikäi-
sistä pojista Oulun alu-
eella v. 2013. Kenellä-
kään ei ollut diagno-
soitu syömishäiriötä. 
Tutkimusmenetelminä 
käytettiin SCOFF-kyse-
lyä, Pyrkimys laihuu-
teen- ja Bulimia- mitta-
reita. Pojilta kyseltiin 
myös elintavoista ja 
heille tehtiin terveystar-
kastus. 

Syömishäiriökäyttäyty-
mistä ilmeni tutkittavista 
129 pojalla (14 %). 
Syömishäiriöoireilevista 
57 (44 %) kärsi ylipai-
nosta tai lihavuudesta, 
ja heistä joka neljän-
nellä esiintyi pakon-
omaista laihtumisen ha-
lua, mikä ilmeni pel-
kona syömisen hallin-
nan menettämisestä tai 
jatkuvana laihduttami-
sen ajattelemisena. 

Pajamäki, N. & Metso, 
S. 2015. Henkeä uh-
kaavan anoreksian tun-
nistaminen ja somaatti-
nen hoito. Lääkärilehti 
43/2015 vsk 70 s. 2849 
– 2854. 

Retrospektiivinen tutki-
mus. Tutkittiin TAYS:in 
somaattisella osastolla 
vuosina 2000-2011 hoi-
dossa olleita anorek-
siapotilaita (N=106). 
Tutkimuksessa vertail-
tiin nenä-mahaletkura-
vitsemuksella hoidettuja 
potilaita (N=36) verrok-
kiryhmään, eli ennen 
vuotta 2009 hoidettuihin 
anoreksiapotilaisiin, 
joilla ravitsemushoitona 
toteutettiin tavallisesti 
pelkkää ateriaruokailua.  

Yleisimmät syyt nenä-
mahaletkuravitsemuk-
selle olivat matala 
paino ja bradykardia. 
Molemmissa tutkimus-
ryhmissä syke ja paino 
paranivat huomatta-
vasti, mutta nenä-ma-
haletkuravitsemusta to-
teutettavilla muutokset 
olivat suurempia. 

Räisänen, U. & Hunt, K. 
2014. The role of gen-
dered constructions 
of eating disorders in 
delayed help-seeking in 
men: a qualitative inter-
view study. BMJ Open. 

Laadullinen haastattelu-
tutkimus. N=10. Tavoit-
teena oli selvittää, 
kuinka nuoret miehet 
(16-25-vuotiaat) tunnis-
tavat syömishäiriöiden 
oireita ja hakeutuvat 
hoitoon, ja tutkia heidän 
kokemuksiaan ensim-
mäisestä kontaktista 
perusterveydenhuol-
toon. 

Yleisen käsityksen mu-
kaisesti syömishäiriöitä 
pidetään ”naisten sai-
rautena”. Nuoret miehet 
eivät tunnista syömis-
häiriöoireilua tai -käyt-
täytymistään ajoissa. 
Myös miehille suunna-
tun informaation puute 
syömishäiriöistä mies-
tenkin sairautena vai-
keutti sairauden tunnis-
tamista. 
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Solmi, F., Hatch, S., 
Hotopf, M., Treasure, J. 
& Micali, N. 2015. Va-
lidation of the SCOFF 
questionnaire for eating 
disorders in a multieth-
nic general population 
sample. International 
Journal of Eating Disor-
ders 48:3 312–316, 
2015. 

Kaiken kaikkiaan Scoff-
seulaan osallistujia oli 
1669. 145 osallistuivat 
myös haastatteluun. 
Kaksivaiheinen tutki-
mus otettiin täytäntöön 
käyttämällä ”the South 
East London Commu-
nity Health”-tutkimuk-
sen osioiden I ja II da-
taa. Tutkimuksessa tut-
kittiin Scoff-seulan dia-
gnostista validiutta. 

Scoff-seulalla hyvä spe-
sifisyys (93,5 %) ja ma-
tala herkkyys (53,7 %). 
alhaisen herkkyyden ta-
kia Scoff ei ole paras 
mahdollinen seula syö-
mishäiriöiden tunnista-
misessa. 

Thapliyal, P., Hay, P. & 
Conti, J. 2018. Role of 
gender in the treatment 
experiences of people 
with an eating disorder: 
a metasynthesis. Pub-
Med Central (PMC). 
 

Metasynteesi. Analy-
sointi rakennettu kol-
mesta meta-teemasta, 
joista jokaisessa on ala-
teemoja. Metateemoina 
käytetty “Out of sight, 
out of mind”-, “Lack of 
literacy among health 
care providers”- ja 
“Pathways into treat-
ment that address 
stigma and other barri-
ers”- teemoja. 

Miesten syömishäiriöi-
den tunnistaminen on 
koettu olevan puutteel-
lista. Lisäksi transsuku-
puolisten syömishäiriön 
hoidossa on jätetty su-
kupuoleen liittyvät asiat 
huomioimatta, mikä on 
johtanut usein potilaan 
sukupuoli-identiteetin 
salaamiseen. Kolman-
nessa meta-teemassa 
korostettu kehityksen 
tarvetta liittyen hoitotoi-
menpiteisiin, joissa olisi 
huomioitava sukupuoli-
identiteetin merkitys. 
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Hyvä vastaanottaja, 

 

Opiskelemme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) sairaanhoitajiksi. 

Opinnäytetyönämme teemme terveysalan opiskelijoille verkko-opiskelumateriaalia nuor-

ten syömishäiriöistä. Esitestauksen tavoitteena on saada palautetta verkko-opiskeluma-

teriaalimme ulkoasusta, sisällöstä ja toimivuudesta. 

 

Toivoisimme, että perehdyt Moodlessa olevaan verkko-opiskelumateriaaliin ja vastaisit 

Webropol- kyselyyn 18.10.- 22.10. välisenä aikana. Linkit materiaaliin ja kyselyyn löyty-

vät tämän saatekirjeen lopusta. Voit toteuttaa vastaamisen sinulle parhaiten sopivana 

aikana. Aikaa verkkomateriaaliin tutustumiseen ja kyselyn tekemiseen menee max. 30 

minuuttia. 

 

Esitestaus on täysin vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Myös vas-

taukset säilytetään suojattuna, jotta niistä ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaa-

jaa. Kun vastaukset on käsitelty, tullaan ne hävittämään asianmukaisesti. 

 

Ohjeet verkko-opiskelumateriaaliin: 

1) Kirjaudu omilla tunnuksilla osoitteeseen https://moodle.xamk.fi  

2) Kirjoita ”etsi opintojaksoja”- hakukenttään ”Nuorten Syömishäiriöt. Sln” 

3) Kurssiavain: h2516sn 

 

Linkki Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E5CB5CA562A14416 

(vastausaika loppuu 22.10. klo 23.59) 

 

Mikäli sinulle herää kysymyksiä esitestauksesta tai kyselylomakkeesta, toivomme yhtey-

denottoa alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Kiitos ajastasi! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Sairaanhoitajaopiskelijat 

Elina Hynninen, Mandi Mehtälä & Mikael Lind 

elina.hynninen@edu.xamk.fi 

https://moodle.xamk.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/E5CB5CA562A14416
mailto:elina.hynninen@edu.xamk.fi
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Ulkoasu

Kehitettävää

Luennot hieman tylsiä, 
niihin voisi tuoda lisää 
kiinnostavuutta esim. 

kuvilla

Alustalle voisi tuoda 
lisää väriä ja eloa

Samaa mieltä

Luennot kivoja ja 
niiden ulkoasu 

miellyttävä

Ulkoasu on 
yksinkertainen ja 
selkeä ja sitä on 

helppo lukea

Muuta Samaa mieltä

"Kokonaisuutena hyvä 
verkkokurssi"

"Kaiken kaikkiaan 
kurssi herätti 

mielenkiinnon ja 
mielelläni suorittaisin 

tuollaisen kurssin! 
Hyvää työtä"

Sisältö

Kehitettävää

"Arviointikriteerit ovat 
sekavat, en 

ymmärtänyt niitä"

Tentin arvosana 4 
tuntuu korkealta 
läpipääsyyn, 3 

riittäisi?

Samaa mieltä

Sisältöä kattavasti, 
tehtävät monipuolisia

Sisältö suuniteltu 
hyvin, teoriatietoa 

riittävästi
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