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Abstract

Disordered eating behavior (DEB) is associated with psychological distress. It increases the risk
of weight gain and complicates weight loss and maintenance. Disordered eating behavior may be
under-recognized in young men and in treating obesity. This study aimed to increase knowledge
of DEB and its associations with weight and physical activity in young men. Moreover, it aimed
to clarify the effects of intensive lifestyle intervention on eating behavior traits and weight in
adults.

Population-based data on young men (n = 2,491) was collected from the Finnish Defence
Forces’ call-ups in 2010, 2011, and 2013 in the Oulu area, Finland. Behaviors related to disordered
eating, weight, and exercise were investigated using a questionnaire. Anthropometric and physical
fitness measurements and medical examinations were performed. A second dataset was obtained
from 120 working-age adults (BMI > 30) who participated in intensive lifestyle intervention.
Questions related to eating behavior traits were asked at the beginning of the study and thrice
during a three-year intervention. Heights and weights were measured.

Disordered eating behavior occurred in 11.1% of young men and was more common among
overweight men. General symptoms of DEB and compulsive desire to lose weight occurred more
frequently in overweight young men, while bulimic behavior occurred with all weights. Four DEB
profiles were recognized: compulsive thinking of dieting, eating in secret, being concerned about
eating control, and mild disordered eating. Disordered eating behavior was associated with less
physical activity, higher sedentary leisure time, and especially body-related motives to exercise.

Among working-aged people, binge eating occurred in one in four women but was rare in men.
During the intensive lifestyle intervention, impulsive eating decreased and emotional eating was
lower at the end of the intervention among those who lost and maintained at least 5% of their
weight. Cognitive restraint of eating was not associated with maintaining weight loss.

These results indicate that DEB is common among overweight young men. It is also associated
with other harmful health behaviors in young men and should be considered harmful, especially
in treating obesity. New methods are required to recognize DEB in men.

Keywords: adolescent, adult, cross-sectional studies, disordered eating, eating behavior,
intervention, overweight, physical activity, prevalence, recognition, weight loss
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Tiivistelmä

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin sekä altistaa pai-
nonnousulle ja vaikeuttaa laihtumista ja painonhallintaa. Nuorilla miehillä ja etenkin lihavuuden
hoidossa syömishäiriöoireet voivat jäädä huomioimatta. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli
lisätä tietoa nuorten miesten häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä ja sen yhteydestä painoon ja
liikuntakäyttäytymiseen. Tavoitteena oli myös selvittää tehostetun elintapaohjauksen vaikutusta
työikäisten syömiskäyttäytymispiirteisiin ja painon muutokseen.

Nuorten miesten väestöpohjainen aineisto (n = 2491) kerättiin Oulun alueen kutsunnoissa
vuosina 2010, 2011 ja 2013. Miesten syömis-, paino- ja liikuntakäyttäytymistä kartoitettiin kyse-
lyllä ja heille tehtiin antropometrian ja fyysisen kunnon mittaukset sekä terveystarkastus. Toi-
nen aineisto koostui elintapaohjausinterventioon osallistuneista 120 työikäisestä (BMI > 30).
Tutkittavat täyttivät tutkimuksen alussa ja kolmevuotisen intervention eri vaiheissa kyselyn, jol-
la selvitettiin heidän syömiskäyttäytymistään. Heidän pituutensa ja painonsa mitattiin.

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi 11,1 prosentilla nuorista miehistä, ja se oli ylei-
sempää ylipainoisilla. Yleisiä syömishäiriöoireita ja pakonomaista laihtumisen halua esiintyi
enemmän ylipainoisilla, kun taas ahmimisen oireita esiintyi kaiken painoisilla. Tutkimuksessa
tunnistettiin neljä syömishäiriöoireilun profiilia: laihtumista tavoittelevat, salaa ahmivat, syömi-
sen hallinnastaan huolestuneet ja lievästi syömisellään oireilevat. Häiriintynyt syömiskäyttäyty-
minen oli yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen, runsaampaan istumiseen ja eten-
kin kehokeskeisiin liikkumismotiiveihin.

Työikäisten aineistossa joka neljännellä naisella esiintyi ahmimista, miehillä ei juurikaan.
Elintapaohjauksen myötä pysyvästi vähintään viisi prosenttia laihtuneilla impulsiivinen syömi-
nen väheni ja tunnesyöminen oli intervention lopussa vähäisempää kuin heillä, joiden paino ei
laskenut pysyvästi. Syömisen tietoinen rajoittaminen ei ollut yhteydessä painonhallintaan.

Tämä tutkimus osoitti, että syömishäiriöoireilu on yleisempää ylipainoisilla nuorilla miehillä
ja siihen liittyy muita terveydelle haitallisia tekijöitä. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tulisi
huomioida itsessään ja erityisesti lihavuuden hoidossa. Miesten syömishäiriöoireilun arvioimi-
seen tarvitaan uusia menetelmiä.

Asiasanat: esiintyvyys, fyysinen aktiivisuus, interventio, laihdutus, nuoret,
poikkileikkaustutkimukset, syömishäiriöt, syömiskäyttäytyminen, tunnistaminen,
työikäiset, ylipaino
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Kiitokset 

Aloittaessani väitöskirjaprojektin en ollut ollenkaan varma siitä, että minusta tulee 

tohtori. Minua kiinnosti kyllä tutkia ja perehtyä asioihin, mutta musta hattu kuulosti 

epähoukuttelevalta. Väitöskirjaprojektin aikana olen tunnistanut sisäisen tutkijani 

entistä vahvemmin ja olen tyytyväinen saadessani tämän projektin päätökseen. 

Loppuvaiheessa puhti meinasi toisinaan loppua. Yhteenvetoa kirjoittaessani kui-

tenkin iloitsin siitä, että väitöskirjani kokoaa aiheeseen liittyvää tutkimustietoa suo-

men kielellä luettavaksi. Toivon, että se saa olla tukemassa positiivista syömiseen, 

painoon ja kehoon liittyvää keskustelua ja olla siten vähentämässä niihin liittyvää 

ongelmalähtöistä ja negatiivista puhetta ja ajattelua. Jokaisella on oikeus iloita 

omasta kehostaan sellaisena kuin se on ja nauttia syömisestä – muistaen sen, että 

jokaisen vastuulla on myös omasta kehosta huolehtiminen. 

Tein väitöskirjani osana laajaa, monitieteistä MOPO-tutkimushanketta, jonka 

tavoitteena oli edistää nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä sekä aktivoida liik-

kumaan ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. MOPO-hanke toteutettiin Oulun Diako-

nissalaitoksen Liikuntalääketieteellisen klinikan (ODL Liikuntaklinikka), Oulun 

yliopiston, Oulun kaupungin liikuntapalveluiden, Puolustusvoimien ja Virpiniemen 

liikuntaopiston yhteistyönä. Kiitän lämpimästi kaikkia tutkimushankkeen toteutta-

miseen osallistuneita sekä vuosina 2010, 2011 ja 2013 Oulun alueen kutsunnoissa 

tutkimukseen osallistuneita nuoria miehiä. Kiitän tutkimukseni rahoittamisesta 

Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Opetus- ja kulttuuriministeriötä, Pohjois-Pohjan-

maan sairaanhoitopiiriä, Juho Vainion säätiötä ja Urheiluopistosäätiötä. Lisäksi Ou-

lun yliopisto, Agronomiliitto, Suomen Lihavuustutkijat ja Ravitsemusterapeuttien 

yhdistys ovat rahoittaneet matkojani kansainvälisiin konferensseihin, joissa olen 

esitellyt tutkimuksen tuloksia. 

Kiitos pääohjaajalleni terveysliikunnan professori Raija Korpelaiselle kannus-

tavasta ja innostavasta ohjauksesta. Huonolta ja tehottomaltakin tuntuneena päi-

vänä, Raija, sinun lempeä kannustuksesi ja positiiviset kommenttisi ovat lisänneet 

innostusta ja itseluottamusta. Lisäksi sinun vankka tilastotieteellinen ja tutkimus-

osaaminen ovat olleet pitkin matkaa tukenani tutkijaksi kehittymisessä. Ohjaajal-

tani ja kokeneelta kollegaltani, laillistettu ravitsemusterapeutti Marja Vanhalalta 

olen saanut erityisesti tukea ravitsemuksen asiantuntijana kehittymiseen ja tulevai-

suuteen tähyilemiseen. Marja, sinun monialainen osaamisesi ja kekseliään realisti-

set ideasi ovat muistuttaneet, että kehittäminen ja eteenpäin vieminen kannattaa 

aina. Ohjaajaltani laillistettu ravitsemusterapeutti Anna-Maria Teeriniemeltä (ent. 
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Keränen) olen saanut oppia ja innostusta syömisen psykologian osaajana ja liha-

vuustutkijana. 

Kiitos muille mukana olleille kirjoittajille kehittämisehdotuksistanne käsikir-

joituksiin ja paneutumisestanne tutkimusaiheeseeni: Tiina Ikäheimo, Heli Koivu-

maa-Honkanen, Riitta Pyky, Riikka Ahola, Matti Mäntysaari, Sirkka Keinänen-

Kiukaanniemi, Risto Bloigu, Kaisu Kaikkonen ja Leila Karhunen. Kiitän esitarkas-

tuksen tehneitä Anu Raevuorta ja Rasmus Isomaata ajastanne ja asiantuntemukses-

tanne tämän työn parannukseksi. 

Tutkijakollegat, teitä on ollut matkan varrella monta vertaistukijaa, eri vai-

heissa tarpovaa. Kannustavat sanat ja luottamus puolin ja toisin ovat vieneet eteen-

päin tutkimuksen tökätessä. Turhauttavina hetkinä pään sisällä myllertävien ajatus-

ten avaaminen on auttanut pääsemään tutkimuksessa eteenpäin. Kiitos tuestanne! 

Kiitos Liikuntaklinikan väelle innostavasta ja turvallisesta työilmapiiristä. Yh-

teiset lounaat ovat irrottaneet hetkeksi tutkijan ”kammiosta” ja avartaneet näke-

mään laajemmin. Olen nauttinut myös siitä, että minulla on ollut mahdollisuus 

tehdä töitä Liikuntaklinikalla ravitsemuksen asiantuntijana niin elintapamuutosryh-

mien ohjaajana kuin asiakastyössä ja erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden 

suunnittelussa.  

Ystävät ja muut läheiset, olette tuoneet vapaa-aikaan monenlaista täytettä. Pa-

rasta on se, kun se on ollut kaikkea muuta kuin väitöskirjatyö ja olen saanut innos-

tua muustakin – tai olla innostumatta. Nonnu, kiitos kannustuksesta ja vertaistuesta 

samanlaisessa elämäntilanteessa! Kiitos vanhemmilleni Helille ja Veikolle, olen 

saanut teiltä uteliaan ja luottavaisen elämänasenteen. Ne ovat kantaneet tässäkin 

eteenpäin. 

Erityiskiitos aviomiehelleni Joelille, kun olet osaltasi antanut minulle mahdol-

lisuuden uppoutua tutkimuksen tekoon, mutta myös muistuttanut kohtuudesta. Väi-

töskirjan loppuvaiheessa koronaepidemia toikin omia haasteitaan, kun lapset olivat 

yhtäkkiä parin kuukauden ajan kotihoidossa ja oli siirryttävä vuorotyöhön. Kun 

kaikki muutkin viettivät aikaansa kotona, väliaikainen järjestely toi mukavan hen-

gähdyksen normaaliarkeen. Erityistä iloa ovat tuoneet väitöskirjaprojektin aikana 

syntyneet lapsemme Erik, Eva ja Ida. Äitiyslomien tuomat katkokset ovat antaneet 

samalla etäisyyttä väitöskirjaprojektiin ja kypsyttäneet koko paketin syntymistä. 

Erik, Eva ja Ida, olette olemassaolollanne tuoneet onnea. Työpäivän jälkeisen koh-

taamisen ensihetki on ollut riemukas. « Äi » on muuttunut « äikiksi « ja lopulta 

« äidiksi », ja päivän kuulumiset ovat laajentuneet monipuolisemmaksi selonteoksi. 

26.11.2020 Marjukka Nurkkala 
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Lyhenteet 

BED binge eating disorder, ahmintahäiriö 

BES Binge Eating Scale, syömistapakysely 

BMI body mass index, painoindeksi 

CI confidence interval, luottamusväli 

EDI Eating Disorder Inventory -kysely 

EDI-B Eating Disorder Inventory, Bulimia, « ahmiminen »-osio 

EDI-DT Eating Disorder Inventory, Drive for thinness, « pyrkimys 

laihuuteen » -osio 

ENE erittäin niukkaenergiainen (dieetti) 

IQR interquartile range, kvartiiliväli 

ka. keskiarvo 

Md mediaani 

OR odds ratio, vetosuhde 

Q1 ; Q3 alaneljännes ; yläneljännes 

RT ravitsemusterapeutti 

SD keskihajonta 

SH sairaanhoitaja 

TFEQ-18 Three-Factor Eating Questionnaire-18 -kysely 

  



10 

 



11 

Osajulkaisut 

Yhteenvedossa osajulkaisuihin viitataan niiden roomalaisilla numeroilla:  

I  Nurkkala, M., Korpelainen, R., Teeriniemi, A.-M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., & 
Vanhala, M. (2017). Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu – väestöpohjainen 
MOPO-tutkimus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 133(1):68-76. 

II  Nurkkala, M., Vanhala, M., Teeriniemi, A.-M., Ikäheimo, T. M., Koivumaa-Honkanen, 
H., Bloigu, R., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Mäntysaari, M., & Korpelainen, R. Male 
adolescent disordered eating behavior profiles based on the drive for thinness and 
bulimia (Eating Disorder Inventory) and SCOFF questionnaires. (käsikirjoitus) 

III  Nurkkala, M., Keränen, A.-M., Koivumaa-Honkanen, H., Ikäheimo, T. M., Ahola, R., 
Pyky, R., Mäntysaari, M., & Korpelainen, R. (2016). Disordered eating behavior, health 
and motives to exercise in young men: cross-sectional population-based MOPO study. 
BMC Public Health, 16:483. doi:10.1186/s12889-016-3162-2  

IV  Nurkkala, M., Kaikkonen, K., Vanhala, M., Karhunen, L., Keränen, A.-M., & 
Korpelainen, R. (2015). Lifestyle intervention has a beneficial effect on eating behavior 
and long-term weight loss in obese adults. Eating Behaviors, 18:179-185. 

Tulokset-osiossa on raportoitu tuloksia, joita ei ole julkaistu osajulkaisuissa. 
Niiden loppuun on merkitty (Yhteenveto).  



12 

  



13 

Sisällys 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 7 

Lyhenteet 9 

Osajulkaisut 11 

Sisällys 13 

1  Johdanto 15 

2  Kirjallisuuskatsaus 17 

2.1  Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ........................................................ 17 

2.1.1  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä ja oireita ............... 18 

2.1.2  Nuorille miehille tyypillisiä häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen oireita ....................................................... 22 

2.1.3  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mittaaminen ....................... 27 

2.1.4  Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen yhteydessä 

olevat tekijät ................................................................................. 30 

2.2  Elintapaohjaus häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja 

lihavuuden hoidossa ................................................................................ 39 

3  Tutkimuksen tavoitteet 43 

4  Aineistot ja menetelmät 45 

4.1  Tutkimusaineistot .................................................................................... 45 

4.1.1  MOPO – nuoret miehet (I, II, III) ................................................. 45 

4.1.2  LILA – työikäiset, joiden BMI > 30 (IV) ..................................... 46 

4.2  Kyselyt ja mittaukset ............................................................................... 47 

4.2.1  MOPO – nuoret miehet (I, II, III) ................................................. 48 

4.2.2  LILA – työikäiset, joiden BMI > 30 (IV) ..................................... 54 

4.3  LILA – tehostettu elintapaohjausinterventio (IV) ................................... 55 

4.4  Tilastolliset menetelmät .......................................................................... 56 

5  Tulokset 61 

5.1  Tutkimusaineistojen kuvailu ................................................................... 61 

5.2  Nuorten miesten syömishäiriöoireiden esiintyvyys (I, 

yhteenveto) .............................................................................................. 63 

5.3  Nuorten miesten syömishäiriöoireilun profiilit (II) ................................. 66 

5.4  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys ylipainoon (I, IV, 

yhteenveto) .............................................................................................. 70 



14 

5.5  Nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys 

fyysiseen aktiivisuuteen, istumiseen ja liikkumisen motiiveihin 

(III) .......................................................................................................... 71 

5.6  Elintapaintervention vaikutus merkittävästi lihavien työikäisten 

syömiskäyttäytymispiirteisiin (IV) .......................................................... 74 

6  Pohdinta 79 

6.1  Metodologia ............................................................................................ 79 

6.1.1  Tutkimusasetelma ja aineistot ....................................................... 79 

6.1.2  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mittarit nuorilla 

miehillä ......................................................................................... 81 

6.2  Tulokset ................................................................................................... 85 

6.2.1  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys nuorilla 

miehillä (I, yhteenveto) ................................................................ 85 

6.2.2  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profiilit (II) ........................ 88 

6.2.3  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys fyysiseen 

aktiivisuuteen, istumiseen ja liikkumisen motiiveihin (II, 

III) ................................................................................................. 90 

6.2.4  Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys painoon (I, II, 

IV) ................................................................................................ 91 

6.2.5  Tehostetun lihavuuden elintapaohjauksen vaikutus 

työikäisten syömiskäyttäytymisen piirteisiin (IV) ........................ 95 

7  Johtopäätökset 99 

Lähdeluettelo 101 

Osajulkaisut 119 

 

  



15 

1 Johdanto 

Syödä elääkseen vai elää syödäkseen? Raja terveen ja häiriintyneen syömiskäyt-

täytymisen välillä kulkee ehkä jossakin edellä mainitun sanonnan välimaastossa. 

Syöminen on välttämätöntä, mutta se tuo myös nautintoa ja iloa. Lisäksi riittävän 

monipuolinen syöminen edistää hyvinvointia. Joskus syöminen saattaa häiriintyä, 

jolloin taustalla voivat olla ympäristöön liittyvät tekijät tai peritty alttius syömis-

häiriölle. Perimän vaikutus välittyy osittain persoonallisuuden piirteiden sekä ajat-

telu- ja käyttäytymismallien kautta (Raevuori, 2013). Ympäristöstä johtuvia, opit-

tuja syitä voivat olla esimerkiksi pyrkimys kontrolloida syömisen määrää laihdu-

tustarkoituksessa tai syöminen negatiivisten tunteiden säätelykeinona tai palkitse-

misen keinona. Nämä puolestaan voivat sekoittaa luontaista nälän ja kylläisyyden 

säätelykykyä ja siten altistaa haitallisille syömisen ja painonhallinnan keinoille.  

Kaikki syövät joskus liikaa. Tällaiseen ylensyömiseen ei yleensä liity tunnetta 

syömisen hallinnan menettämisestä. Ahmintaan puolestaan liittyy huomattavan 

ison ruokamäärän syöminen lyhyessä ajassa ja tunne syömisen hallinnan menettä-

misestä. Ylensyömisen ja ahmimisen vastapainona voi ilmetä pyrkimystä rajoittaa 

syömistä painon pudottamiseksi. Syömisen tietoisen rajoittamisen on todettu ole-

van yhteydessä sekä parempaan että huonompaan ruokavalioon, mutta myös onnis-

tuneeseen painonsäätelyyn ja toisaalta ylensyömiseen (Bryant, Rehman, Pepper, & 

Walters, 2019). Patologisena piirteenä se voi altistaa lihavuudelle (Johnson, Pratt, 

& Wardle, 2012; Schaumberg, Anderson, Anderson, Reilly, & Gorrell, 2016), mutta 

syömisen rajoittaminen voi astua kuvaan vasta myöhemmin vastareaktiona ahmi-

miselle ja mahdolliselle painonnousulle (Abbott et al., 1998; Tanofsky-Kraff, 

Faden, Yanovski, Wilfley, & Yanovski, 2005). Painonhallintaa tukeva syömisen ra-

joittaminen on joustavaa ja tilanteen mukaista. 

Häiriintynyt syöminen altistaa painonnousulle (Kärkkäinen, Mustelin, 

Raevuori, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2018a), ja nuorilla häiriintyneen syömis-

käyttäytymisen onkin todettu liittyvän ylipainoisuuteen ja lihavuuteen (Rancourt & 

McCullough, 2015). Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen on myös osoitettu jatku-

van nuoruudesta varhaiseen aikuisuuteen tai muuttavan muotoaan ja kehittyvän 

joillakin jopa kliiniseksi syömishäiriöksi (Ackard, Fulkerson, & Neumark-Sztainer, 

2011; Herpertz-Dahlmann, Dempfle, Konrad, Klasen, & Ravens-Sieberer, 2015; 

Neumark-Sztainer, Wall, Larson, Eisenberg, & Loth, 2011). Lisäksi häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen näyttäisi olevan yhteydessä nuorten ja aikuisten psyykki-

seen pahoinvointiin ja mielenterveyden häiriöihin sekä poikkileikkaustutkimuk-

sissa (Bentley, Mond, & Rodgers, 2014; Herpertz-Dahlmann, Wille, Hölling, Vloet, 
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& Ravens-Sieberer, 2008; McBride, McManus, Thompson, Palmer, & Brugha, 

2013; Mitchison, Mond, Slewa-Younan, & Hay, 2013; Sparti, Santomauro, Cruwys, 

Burgess, & Harris, 2019) että pitkittäistutkimuksissa ja etenkin miehillä (Herpertz-

Dahlmann et al., 2015; Kärkkäinen et al., 2018a). Nuoruusikäisillä jopa lievään 

syömishäiriöoireiluun voi liittyä moninkertainen itsetuhoisuuden riski (Sparti et al., 

2019). 

Suomalaisten ylipainoisuus lisääntyy nuoruudesta aikuisuuteen. Kouluterveys-

tutkimuksen mukaan lukiolaisista pojista vähintään ylipainoisia on vajaa viidennes 

ja ammattikoululaisista reilu neljännes. Tytöillä ylipainoisuutta on vähemmän kuin 

pojilla (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019). Suomalaisessa kaksostutkimuk-

sessa lihavuus lähes kolminkertaistui 24 ja 34 ikävuoden välillä ja 34-vuotiaana 

vähintään ylipainoisia oli vajaa kolmannes naisista ja yli puolet miehistä. Vain nel-

jänneksellä paino pysyi vakaana koko seurannan ajan (Kärkkäinen, Mustelin, 

Raevuori, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2018b). Aikuisväestössä miehistä vähintään 

ylipainoisia on 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia (Lundqvist et al., 2018). Joka 

neljännen yli 30-vuotiaan miehen ja naisen painoindeksi (BMI) on vähintään 30. 

Yli miljoona aikuista sisältäneessä kansainvälisessä meta-analyysissa keskimäärin 

42 prosenttia tutkittavista oli ilmoittanut yrittävänsä laihduttaa viimeisen vuoden 

aikana (Santos, Sniehotta, Marques, Carraça, & Teixeira, 2017).  

Ylipainoisuus ja laihduttaminen mutta myös häiriintynyt syömiskäyttäytymi-

nen koskettavat hyvin laajaa joukkoa. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen altistaa 

ylipainon kehittymiselle (Schaumberg et al., 2016; van Strien, Herman, & 

Verheijden, 2012). Syömiskäyttäytymisen lisäksi muun muassa liikunta, uni ja 

psyykkinen hyvinvointi vaikuttavat painoon. Ylipainoisuus puolestaan lisää syrjäy-

tymisen ja erilaisten terveyshaittojen riskiä, joten häiriintyneen syömiskäyttäyty-

misen tunnistaminen on keskeisessä asemassa ylipainon ennaltaehkäisyssä. Häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Tunnistamista 

voi vaikeuttaa se, että häiriintyneen syömisen tyypillisenä ilmentymänä pidetään 

äärimmäiseen laihuuteen tähtäävää ja laihalta näyttävää tyttöä (Sonneville & 

Lipson, 2018). Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisesti 

nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys ja yhteys ylipai-

noon ja liikuntakäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu varsinaisia diag-

nosoitavia syömishäiriöitä, joita ovat esimerkiksi laihuushäiriö (anorexia nervosa), 

ahmimishäiriö (bulimia nervosa), ahmintahäiriö (BED, binge eating disorder) ja 

näiden epätyypilliset muodot. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen 

Syömiskäyttäytymisen häiriintymisellä tarkoitetaan syömiseen ja painonhallintaan 

liittyvää käyttäytymistä, joka on haitallista terveydelle ja voi rajoittaa tai häiritä 

normaalia elämää. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen sisältää oireita kliinisistä 

syömishäiriöistä, mutta ei täytä niiden diagnostisia kriteerejä. Tunnetuimpia syö-

mishäiriöitä ovat ICD-10-tautiluokituksen mukaiset laihuushäiriö ja ahmimishäiriö 

sekä DSM-5-tautiluokituksen mukainen ahmintahäiriö (Syömishäiriöt: Käypä 

hoito -suositus, 2014). Tässä työssä häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä tarkoi-

tetaan myös epätyypillisiä laihuus- tai ahmimishäiriöitä. Laihduttaminen eli tarkoi-

tuksellinen painonpudotukseen tähtäävä toiminta liittyy läheisesti häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen ja lisää syömishäiriön puhkeamisen riskiä (Jacobi, 

Hayward, de Zwaan, Kraemer, & Agras, 2004; Liechty & Lee, 2013; Neumark-

Sztainer et al., 2007). Toisinaan painon pudottaminen ja/tai elämäntapojen muutos 

voi olla tarpeen terveydellisistä syistä. Ammattitaitoisessa painonpudotukseen ja 

käyttäytymisen muutokseen tähtäävässä ohjauksessa huomioidaan myös häiriinty-

nyt syömiskäyttäytyminen (da Luz, Hay, Touyz, & Sainsbury, 2018; National Task 

Force on the Prevention and Treatment of Obesity, 2000).  

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä voidaan arvioida kyselyillä, haastattele-

malla tai havainnoimalla. Kyselyitä voidaan käyttää esimerkiksi häiriintyneen syö-

miskäyttäytymisen piirteiden voimakkuuden tai oireiden esiintyvyyden mittaami-

seen (Garner, 2004). Lievän syömishäiriöoireilun tunnistamiseen ei ole selkeitä oh-

jeita tai raja-arvoja, toisin kuin syömishäiriön diagnostiikan apuna käytettäessä ja 

toisaalta samat raja-arvot eivät välttämättä sovellu eri sukupuolille ja eri tyyppisille 

syömishäiriöille (Berg, Peterson, Frazier, & Crow, 2012). 

Arviot häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyydestä vaihtelevat riip-

puen käytetyistä arviointimenetelmistä, ja sen on todettu olevan yleisintä nuorilla 

tytöillä. Väestöpohjaisten kyselytutkimusten mukaan nuoruusikäisillä tytöillä häi-

riintyneen syömisen oireita on arvioitu esiintyvän vähintään joka neljännellä tai 

jopa joka toisella, kun pojilla esiintyvyydeksi on arvioitu 9–30 prosenttia (Croll, 

Neumark-Sztainer, Story, & Ireland, 2002; Neumark-Sztainer et al., 2007). 

SCOFF-syömishäiriöseulalla arvioituna syömishäiriöoireilua esiintyy 7–29 pro-

sentilla nuoruusikäisistä tytöistä ja 1–15 prosentilla nuoruusikäisistä pojista 

(Hautala, Alin, Liuksila, Räihä, & Saarijärvi, 2006; Herpertz-Dahlmann et al., 2008) 
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ja 17 prosentilla nuorista naisista ja 10 prosentilla nuorista miehistä (Sánchez-

Armass et al., 2017). Ylipainoisilla nuorilla häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

oireet ovat yleisempiä (Herpertz-Dahlmann et al., 2008; Neumark-Sztainer et al., 

2007). Aikuisväestössä naisilla syömishäiriöoireilun esiintyvyys SCOFF-syömis-

häiriöseulalla arvioituna on 9–11 prosenttia ja miehillä 3–8 prosenttia (McBride et 

al., 2013; Richter, Strauss, Braehler, Adametz, & Berger, 2017). Osa syömishäiriö-

oireilua arvioivista tutkimuksista kartoittaa oirekuvaa laajemmin, ja ne on tarkoi-

tettu alun perin syömishäiriöiden arviointiin, joten varsinaisia raja-arvoja lievem-

män häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin ei ole määritetty. Esimerkiksi 

saksalaistutkimuksessa aikuisväestön häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä arvioi-

tiin Eating Disorder Examination Questionnaire -kyselyllä, jonka mukaan oireilun 

esiintyvyys oli 5,9 prosenttia naisten joukossa ja 1,5 prosenttia miesten joukossa. 

Naisilla häiriintynyt syöminen väheni iän mukana, mutta miehillä tapahtui pientä 

nousua ja se oli runsaimmillaan 55–64-vuotiailla (Hilbert, de Zwaan, & Braehler, 

2012). 

2.1.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä ja oireita 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi ilmetä eriasteisina, haitallisina syömiseen 

ja painoon liittyvinä tapoina tai ajattelumalleina. Häiriintyneeseen syömiskäyttäy-

tymiseen liittyy usein mielenterveyden ongelmia ja toimintakyvyn laskua 

(McBride et al., 2013; Sparti et al., 2019). Syömiskäyttäytymisen ongelmien vai-

keusaste vaihtelee lievästä vakavaan riippuen niiden kestosta sekä vaikutuksesta 

terveyteen, mielen tasapainoon ja elämään. Lieviä syömiskäyttäytymisen ongelmia 

voivat olla esimerkiksi toistuvat laihdutusyritykset ja syömisen aiheuttama huono 

omatunto ja epäonnistumisen tunteet, mikäli ne eivät vaikeuta elämää merkittävästi 

tai niitä ei koeta häiritseväksi (Charpentier, 2015). Myös ylipainoon johtavat hai-

talliset tavat ja tottumukset voivat aiheuttaa vähitellen terveydellistä haittaa sekä 

estää tekemästä terveyttä edistäviä muutoksia ruokailutottumuksissa ja siten olla 

vähintään lieviä syömiskäyttäytymisen ongelmia (Chacko, Chiodi, & Wee, 2015; 

Charpentier, 2015). Vakavia syömiskäyttäytymisen ongelmia voivat olla esimer-

kiksi ärsykesyöminen, ylensyöntiin johtava tunnesyöminen sekä kielteisestä ke-

honkuvasta johtuva liian tiukka laihduttaminen, mikäli ne aiheuttavat kärsimystä ja 

heikentävät toimintakykyä (Charpentier, 2015).  

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita ovat esimerkiksi jatkuva keskitty-

minen laihduttamiseen, ruokaan ja liikuntaan, painonnousun pelko, vääristynyt ke-

honkuva sekä syömisen kompensaatiokeinot, kuten itse aiheutettu oksentaminen ja 
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laksatiivien käyttö (American Psychiatric Association, 2016; Syömishäiriöt: Käypä 

hoito -suositus, 2014). Epäterveelliset painonhallintakeinot, kuten paastoaminen ja 

aterioiden jättäminen väliin, lisäävät painonnousun riskiä (Neumark-Sztainer, Wall, 

Story, & Standish, 2012), mikä voi johtua siitä, että liian tiukka laihduttaminen al-

tistaa hallitsemattomalle syömiselle. 

 

Kuvio 1. Syömiskäyttäytymisen piirteitä painonhallinnan näkökulmasta. 

Syömiskäyttäytymisessä voidaan tunnistaa erilaisia piirteitä, kuten intuitiivinen 

syöminen, syömisen tietoinen rajoittaminen, pyrkimys laihtua tai hallita painoa, 

syömisen hallitsemattomuus ja tunnesyöminen. Piirteiden väliset rajat ovat häilyviä 

toisiinsa nähden. Kuviossa 1 on havainnollistettu syömiskäyttäytymisen piirteitä 

painonhallinnan tai laihtumisen halun näkökulmasta, koska häiriintynyt syömis-

käyttäytyminen kietoutuu usein painonhallinnan ympärille. Kuvion yläreunassa on 

intuitiivinen syöminen, joka kuvaa nälän ja kylläisyyden tunteeseen eli sisäiseen 

säätelyyn pohjautuvaa syömiskäyttäytymistä (Tylka, 2006). Alhaalla vasemmalla 

on jäykkä syömisen tietoinen rajoittaminen ja oikealla hallitsematon syöminen. 
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Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riski lisääntyy ylhäältä alaspäin. Sekä (jäykkä) 

syömisen tietoinen rajoittaminen että hallitsematon syöminen ovat yhteydessä häi-

riintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, ja ne molemmat ovat käänteisesti yhtey-

dessä intuitiiviseen syömiseen (Bryant et al., 2019; Linardon & Mitchell, 2017; 

Tylka, Calogero, & Daníelsdóttir, 2015). Näitä molempia piirteitä voi esiintyä sa-

malla ihmisellä. Niiden vuorottelun taustalla on yleensä kielteinen kehonkuva ja 

siitä seuraava (liian ankara) laihduttaminen tai sen yrittäminen. Lisäksi mukana voi 

olla tunnesyömistä, joka voi olla seurausta esimerkiksi epäonnistumisen kokemuk-

sista (Charpentier, 2015). Intuitiivisen syömisen ja jäykän syömisen rajoittamisen 

välimaastossa esiintyy joustavaa syömisen tietoista rajoittamista, jonka tiedetään 

edistävän painonhallintaa (Sairanen, 2016; Westenhoefer, Stunkard, & Pudel, 

1999). Intuitiivisen ja hallitsemattoman syömisen välillä esiintyy ylensyöntiä, jota 

voi tapahtua kaikilla satunnaisesti.  

Syömisen tietoisen rajoittamisen taustalla on kehon ulkopuolelta tuleva syömi-

sen säätelyn tarve (vrt. intuitiivinen syöminen) (Bryant et al., 2019; Stroebe, van 

Koningsbruggen, Papies, & Aarts, 2013). Syömisen tietoisen rajoittamisen pyrki-

myksenä on painonpudotus tai -hallinta (Adami et al., 1996). Jatkuvaan laihdutta-

miseen tai laihduttamisen yrittämiseen saattaa liittyä jäykkää syömisen rajoitta-

mista, joka voi johtaa liian tiukkoihin, itselle luotuihin sääntöihin, esimerkiksi run-

sasrasvaisten tai hiilihydraattipitoisten ruokien välttelyyn (Stroebe et al., 2013). 

Liian jäykän rajoittamisen seurauksena luontainen syömisen säätelytaito ja kyky 

intuitiiviseen syömiseen saattavat kadota. Syömisen säätelytaitojen häiriintyessä 

yksilö ei kuuntele kehon nälkä- ja kylläisyysviestejä. Intuitiivisen syömisen on ha-

vaittu olevan yhteydessä alhaisempaan painoindeksiin, toisin kuin jäykän syömisen 

tietoisen rajoittamisen (Anderson, Reilly, Schaumberg, Dmochowski, & Anderson, 

2016; Tylka et al., 2015). Kyky intuitiiviseen syömiseen voi olla heikompi ylipai-

noisilla ja lihavilla ja heikompaan intuitiivisen syömisen taitoon liittyy useammin 

ahmimiskohtauksia (Denny, Loth, Eisenberg, & Neumark-Sztainer, 2013; Madden, 

Leong, Gray, & Horwath, 2012). Ylipainoisilla ja lihavilla stressin on havaittu ole-

van käänteisesti yhteydessä intuitiiviseen syömiseen ja suurempaan alttiuteen 

syödä tunnetilojen tai ulkoisten ärsykkeiden vuoksi (Järvelä-Reijonen et al., 2016). 

Intuitiivisen syömisen on myös todettu olevan käänteisessä yhteydessä syömisen 

tietoiseen rajoittamiseen (Linardon & Mitchell, 2017; Tylka et al., 2015) sekä häi-

riintyneeseen syömiskäyttäytymiseen (Denny et al., 2013). Syömisen tietoiseen ra-

joittamiseen voi liittyä negatiivinen kehonkuva ja runsaampi liikkuminen painon-

pudotuksen vuoksi (Linardon & Mitchell, 2017). Pyrkimys laihtua ja syömisen tie-

toinen rajoittaminen eivät itsessään ole häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, mutta 
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pakonomaisena pyrkimyksenä ne voivat häiritä normaalia elämää sekä altistaa hai-

tallisten painonhallintakeinojen käytölle (Schaumberg et al., 2016). 

Syömisen tietoisen rajoittamisen on havaittu olevan yhteydessä erilaisiin im-

pulsiivisen käyttäytymisen muotoihin (Nederkoorn, Van Eijs, & Jansen, 2004; 

Stewart, Angelopoulos, Baker, & Boland, 2000), mikä voi viitata yleisemmin heik-

koon itsesäätelykykyyn (Johnson et al., 2012). Tiukka syömisen kontrollointi ja 

siitä johtuva liian vähäinen energiansaanti saattavat johtaa hallitsemattomaan syö-

miseen ja ahmimiskohtauksiin (Johnson et al., 2012; Racine, Burt, Iacono, McGue, 

& Klump, 2011), varsinkin ali- ja normaalipainoisilla (Coffino, Orloff, & Hormes, 

2016) sekä impulsiivisilla henkilöillä (Jansen et al., 2009). Ahmimisen taustalla on 

tunnistettu olevan muitakin syitä, kuten alhainen itsetunto ja vaikeus säädellä tun-

teita (Burton & Abbott, 2019). Ahmimista voi esiintyä myös ennen pyrkimystä syö-

misen rajoittamiseen tai laihduttamiseen (Abbott et al., 1998; Tanofsky-Kraff et al., 

2005). Tällainen ahmimiskäyttäytyminen alkaa useammin huomattavasti nuorem-

pana kuin syömisen rajoittamisen seurauksena ilmenevä ahmiminen (Abbott et al., 

1998). Hallitsemattomaan syömiseen liittyy runsaampi mieltymys ruokaa kohtaan, 

heikompi syömisen säätely sekä ahmiminen (Bryant et al., 2019). Ahmimiskoh-

tauksiin voi liittyä nopeaa syömistä, yksin syömistä ja voimakasta ahdistuneisuutta. 

Ahmimiseen liittyy usein myös tunne siitä, ettei kykene lopettamaan syömistä, en-

nen kuin olo on epämukavan täysi. Ahmimista seuraa usein syyllisyys, itseinho tai 

masennus. Ahmimiseen voi liittyä joskus myös haitallisia syömisen kompensaa-

tiokeinoja (American Psychiatric Association, 2016; Syömishäiriöt: Käypä hoito -

suositus, 2014). 

Osalla syömisen ongelmiin voi liittyä tunnesyömistä (tai syömättömyyttä), 

jonka taustalla on usein vaikeus tunnistaa ja kohdata negatiivisia tunteita sekä sää-

dellä niitä (van Strien, 2018), esimerkiksi tukahduttamalla niitä syömisen avulla 

(Lu, Tao, Hou, Zhang, & Ren, 2016). Tunnesyöminen voi olla niin automaattista, 

ettei edes tiedosta syömistä laukaisevaa tunnetta (Charpentier, 2015). Tunnesyömi-

nen kohdistuu usein mielihyvää tuottaviin, enimmäkseen hiilihydraattipitoisiin ja 

runsasenergiaisiin syötäviin, mikä voi johtaa ylipainon kertymiseen, jos syöminen 

on pääasiallinen keino säädellä tiettyjä negatiivisia tunteita (Konttinen, 2019; Lu et 

al., 2016). Tunne, joka alun perin aiheutti syömistä, saattaa hetkeksi helpottaa, 

mutta palata ja siten lisätä syömistä entisestään, tai tilalle voi tulla syyllisyyden tai 

häpeän tunteita syömisen hallinnan menettämisestä (Konttinen, 2019). Tunnesyö-

miseen liittyy usein vaikeus kuunnella kehon viestejä, ja käyttäytymistä ohjaa vah-

vemmin psyykkisen tilan säätely (Charpentier, 2015; van Strien, 2018). Tunnesyö-

minen voi olla seurausta myös masennuksesta, joka osalla lisää ruokahalua ja siten 
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osaltaan altistaa ylipainoisuudelle (Lazarevich, Irigoyen Camacho, Velazquez-Alva, 

& Zepeda Zepeda, 2016; van Strien, 2018).  

Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen voi liittyä myös päihteiden (vää-

rin)käyttöä tai psyykkisiä oireita (masentunut mieliala, ahdistuneisuus) (Rosen & 

American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence, 2010). Lisäksi esi-

merkiksi pakonomaisesti paljon liikkuvilla, joilla on samaan aikaan suhteellista 

energiavajetta (esimerkiksi urheilijoilla riippumatta siitä, esiintyykö häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä vai ei), voi ilmetä rasitusmurtumia ja vammoja – myös pai-

nosta riippumatta, mikäli ruokavalio on huonolaatuinen. Myös suorituskyvyn osa-

alueiden heikkeneminen ja naisilla kuukautiskierron häiriöt voivat olla oireena häi-

riintyneestä syömisestä (Mountjoy et al., 2014). 

Kehonkuvan ongelmat ovat tavallisia henkilöillä, joilla on häiriintynyttä syö-

miskäyttäytymistä. Usein kehonkuva on kielteinen, ja se voi olla vääristynyt. Sisäi-

nen puhe omasta ulkonäöstä voi olla kriittistä, ja siihen voi liittyä haitallisia usko-

muksia, esimerkiksi ”Minun pitäisi olla vielä laihempi, että…” tai ”Minun ei pitäisi 

syödä tätä, koska olen lihava”. Sekä nuoret miehet että naiset ovat tyytymättömiä 

kehoonsa. Vaikka naisilla esiintyy yleisemmin kehotyytymättömyyttä, myös mie-

het ovat alttiita kehonkuvaihanteille (McCabe & Ricciardelli, 2004).  

2.1.2 Nuorille miehille tyypillisiä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

oireita 

Vertailututkimukset sukupuolten välisistä eroista häiriintyneessä syömiskäyttäyty-

misessä perustuvat enimmäkseen syömishäiriön vuoksi hoitoon hakeutuneilla teh-

tyihin tutkimuksiin. Amerikkalaistutkimuksen mukaan syömishäiriötä sairastavat 

nuoret miehet saivat alhaisempia pistemääriä kahdesta yleisesti käytetystä syömis-

häiriökyselystä (Smith et al., 2017). Toisessa amerikkalaistutkimuksessa lai-

huushäiriön takia hoidetuilla nuoruusikäisillä pojilla painoon ja kehoon liittyvien 

huolien pistemäärät olivat alhaisempia kuin tytöillä, mutta syömisen rajoittamiseen 

ja syömiseen liittyvien huolien pistemäärissä ei ollut eroa (Darcy et al., 2012). Al-

haisempien pistemäärien takia miesten syömiskäyttäytymisen ongelmat saattavat 

näyttäytyä vähemmän vakavana.  

Nuorilla miehillä esiintyy pääsääntöisesti samanlaisia häiriintyneen syömis-

käyttäytymisen oireita kuin naisillakin, mutta niiden esiintyvyydessä on joitakin 

eroja (Mitchison & Mond, 2015). Nuorilla ja nuorilla aikuisilla tehdyissä tutkimuk-

sissa on havaittu kehonkuvan ongelmia, epäterveellisiä painonhallintatapoja ja ok-

sentelua esiintyvän vähemmän pojilla ja miehillä kuin tytöillä ja naisilla, mutta 
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miehilläkin oireita esiintyy merkittävissä määrin (Bentley et al., 2014; Mond et al., 

2014; Striegel-Moore et al., 2009). Ahmiminen sen sijaan voi olla yhtä yleistä mo-

lemmilla sukupuolilla (Isomaa, Isomaa, Marttunen, & Kaltiala-Heino, 2013; 

Striegel-Moore et al., 2009). Pojilla ja miehillä esiintyy useammin lihaksikkaan, 

vähärasvaisen kehon tavoittelua ja lihasmassan kasvua tai fyysistä suorituskykyä 

edistävien aineiden käyttöä (Hildebrandt & Craigen, 2016). 

Kehonkuvan ongelmat 

Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy vahvasti tyytymättömyys painoon 

tai kehon muotoon. Kehonkuvan merkitys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen 

vaikuttaisi miehillä olevan pienempi kuin naisilla (Bentley et al., 2014; Mond et al., 

2014). Australialaisista nuoruusikäisistä pojista viisi prosenttia koki kehon painon 

tai muodon hyvin tärkeäksi, kun tytöistä näin koki joka neljäs (Mond et al., 2014). 

Vastaavasti keskimäärin kolmekymmentävuotiaista australialaisista miehistä neljä 

prosenttia piti painoa tai kehon muotoa tärkeänä, kun vastaava luku naisilla oli 14 

prosenttia (Bentley et al., 2014). Naisilla nuoruuteen liittyvä epävarmuus omasta 

kehosta voi näkyä voimakkaammin kuin miehillä. Kehon hyväksyntä saattaa li-

sääntyä iän myötä, mutta miehillä ikä ei näyttäisi vaikuttavan yhtä paljon. 

Suomalaistutkimuksen mukaan nuorista naisista kolme neljästä oli painavam-

pia kuin halusi olla ja miehistäkin joka toinen (Kärkkäinen, Mustelin, Raevuori, 

Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2016). Toisaalta kolmannes nuorista miehistä halusi 

painaa enemmän. Eroavuus ihannepainon ja todellisen painon välillä ei kuitenkaan 

edistänyt painonmuutosta toivottuun suuntaan kymmenen vuoden seurannassa 

(Kärkkäinen et al., 2016). Tyytymättömyys painoon voi aiheuttaa pakonomaista 

laihduttamisen ajattelua ja laihduttamispaineita jopa haitallisin keinoin (Neumark-

Sztainer, Paxton, Hannan, Haines, & Story, 2006). Terveydelle haitalliset laihdu-

tuskeinot eivät usein johda toivottuun lopputulokseen ja aiheuttavat siten turhaa 

syyllisyyttä ja epäonnistumisen tunnetta. Ne voivat myös altistaa syömishäiriön ke-

hittymiselle. 

Miesten häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy lihaksikkaan, vähäras-

vaisen kehon tavoittelua, jonka äärimmäisin muoto on lihasdysmorfia eli pakon-

omaiseen lihasten kasvattamiseen liittyvä mielenterveyshäiriö (Bratland-Sanda & 

Sundgot-Borgen, 2012; Hildebrandt & Craigen, 2016; Pope, Gruber, Choi, 

Olivardia, & Phillips, 1997; Raevuori & Keski-Rahkonen, 2007). Tyytymättömyys 

lihaksiin onkin yleisempää miehillä kuin naisilla (Bratland-Sanda & Sundgot-

Borgen, 2012; Edwards, Tod, & Molnar, 2014; Kyrejto, Mosewich, Kowalski, 
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Mack, & Crocker, 2008), vaikka naisillakin esiintyy lihasdysmorfiaa (Pope et al., 

1997). Lihaksikkuuden tavoittelu saattaa houkutella myös lihasmassan kasvua tu-

kevien ravintolisien tai lihasmassaa kasvattavien aineiden käyttöön (Field et al., 

2005; Pope et al., 1997; Raevuori et al., 2006). Suomalaisista kaksostutkimukseen 

osallistuneista 22–27-vuotiaista miehistä lähes kolmannes raportoi olevansa tyyty-

mättömiä lihaksiinsa ja heistä joka viides kertoi käyttävänsä lihasmassaa kasvatta-

via lisäravinteita tai hormonivalmisteita (Raevuori et al., 2006). Lihaksikasta, ur-

heilullisen näköistä kehoa pidetään tavoiteltavana, joten voi olla vaikea tunnistaa, 

milloin fyysisestä kunnosta huolehtiminen muuttuu terveyttä edistävästä liikkumi-

sesta pakonomaiseksi kehokeskeiseksi treenaamiseksi.  

Lihastyytymättömyyden takia runsas, pakonomainen liikunta ja toisaalta tiukat 

ruokavaliot saattavat olla tyypillisiä oireita nuorten miesten häiriintyneelle syömis-

käyttäytymiselle (Edwards et al., 2014; Hughes, Dean, & Allen, 2015; Raevuori & 

Keski-Rahkonen, 2007). Vaikka sekä norjalaisilla nuoruusikäisillä pojilla että suo-

malaisilla nuorilla miehillä tyytymättömyys lihaksiin näytti olevan yhteydessä laih-

tumisen haluun ja ahmimiskäyttäytymiseen, fyysisen aktiivisuuden määrässä ei 

kuitenkaan ollut eroa lihaksiinsa tyytymättömillä ja tyytyväisillä (Bratland-Sanda 

& Sundgot-Borgen, 2012; Raevuori et al., 2006). Toisaalta on esitetty, että suoma-

laisilla nuorilla miehillä tyytymättömyys lihaksiin olisi yhteydessä runsaampaan 

istumiseen ja huonoksi koettuun fyysiseen kuntoon (Raevuori et al., 2006). Tyyty-

mättömyys lihaksiin ei siten välttämättä kaikilla johda lihasmassan kasvua tavoit-

televaan käytökseen. 

Haitalliset painonhallintakeinot 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen saa usein alkunsa laihduttamisesta (Jacobi et 

al., 2004; Liechty & Lee, 2013; Neumark-Sztainer et al., 2007). Suomalaistutki-

muksen mukaan nuoruusikäisillä pojilla laihduttaminen oli huomattavasti harvinai-

sempaa kuin tytöillä (7,5 % vs. 29,5 %) (Isomaa et al., 2013) siitä huolimatta, että 

tutkimusotoksessa ylipainoisuus oli yleisempää pojilla kuin tytöillä (22 % vs. 16 %) 

(Isomaa, Isomaa, Marttunen, & Kaltiala-Heino, 2010). Suomalaisista nuoruusikäi-

sistä laihduttavista pojista yli puolet raportoi lisäksi jostakin muusta häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen oireesta (Isomaa et al., 2013). Miehillä laihduttaminen ter-

veyden edistämisen vuoksi tai paine saada paino nousemaan saavuttaakseen urhei-

lullisemman ulkomuodon voi kääntyä rajoittavan syömisen ja liiallisen liikunnan 

yhdistelmäksi (Arnow et al., 2017).  
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Yhdysvaltalaisen väestöpohjaisen kohorttitutkimuksen mukaan haitallisia pai-

nonhallintakeinoja oli esiintynyt edeltävän viikon aikana 11 prosentilla 18–24-vuo-

tiaista nuorista. Ylipainoisilla ja lihavilla esiintyvyys oli kaksi kertaa yleisempää ja 

naisilla yleisempää kuin miehillä (Nagata, Garber, Tabler, Murray, & Bibbins-

Domingo, 2018). Toisessa tutkimuksessa edeltävän vuoden ajalta tarkasteltuna 

kahdella prosentilla yhdysvaltalaisista nuoruusikäisistä pojista oli esiintynyt haital-

lisia painonhallintakeinoja (esim. oksentelua tai nesteenpoistolääkkeiden käyttöä) 

ja 8–13 prosentilla nuoruusikäisistä tytöistä (Neumark-Sztainer et al., 2011). Sen 

sijaan australialaisilla nuorilla aikuisilla vähintään kolme kertaa viikossa ja vähin-

tään neljän viikon ajan tapahtunut paastoaminen (syömättä vähintään kahdeksan 

tunnin ajan) ei eronnut nuorten miesten (1,9 %) ja naisten (2,4 %) kesken (Bentley 

et al., 2014).  

Pitkittäistutkimusten mukaan pojilla haitalliset painonhallintakeinot ja jatkuva 

laihduttaminen pysyvät yhtä yleisinä tai jopa yleistyvät nuoruusiästä varhaiseen ai-

kuisuuteen, kun taas tytöillä ne saattavat jopa vähentyä (Haynos et al., 2018; 

Liechty & Lee, 2013). Naisilla haitalliset painonhallintakeinot ovat kuitenkin huo-

mattavan paljon yleisempiä varhaisaikuisuudessa kuin miehillä. Amerikkalaistut-

kimuksen mukaan jatkuvaa laihduttamista esiintyi noin joka kymmenennellä nuo-

rella miehellä ja naisella kolmekymmenvuotiaana. Naisilla jatkuva laihduttaminen 

vähentyi viidentoista vuoden seurannassa (Haynos et al., 2018). Voikin olla, että 

miehillä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyy myöhemmässä iässä kuin 

naisilla, joten varhaisaikuisuus on keskeinen ikävaihe arvioida nuorten miesten 

suhdetta syömiseen ja painonhallintaan. 

Ahmimiskäyttäytyminen 

Amerikkalaistutkimuksen mukaan keskimäärin 27-vuotiaat miehet raportoivat use-

ammin ylensyömisestä, kun taas saman ikäisillä naisilla oli yleisempää syömiseen 

liittyvä hallinnan menettämisen tunne (Striegel-Moore et al., 2009). Ylensyöminen 

määritellään ahmimiseksi, kun siihen liittyy tunne syömisen hallinnan menettämi-

sestä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan säännöllistä ahmimista esiintyy pojilla 

ja miehillä keskimäärin 5–10 prosentilla (Bentley et al., 2014; Mond et al., 2014; 

Striegel-Moore et al., 2009). Viikoittain tapahtuva ahmiminen oli amerikkalaistut-

kimuksessa lähes yhtä yleistä molemmilla sukupuolilla (Striegel-Moore et al., 

2009), kun taas australialaistutkimuksessa ahmiminen oli kaksi kertaa yleisempää 

naisilla kuin miehillä (Bentley et al., 2014). Suomalaisilla nuoruusikäisillä tytöillä 

ja pojilla ahmimisen on puolestaan raportoitu olevan yhtä yleistä (11 %) (Isomaa 
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et al., 2013). Miehillä ahmiminen vaikuttaisi olevan hieman yleisempää, mitä van-

hempia tutkittavat ovat. Esimerkiksi australialaisen koulututkimuksen mukaan ah-

miminen ja siihen liittyvä syömisen hallinnan menettäminen olivat noin kaksi ker-

taa yleisempiä 16–18-vuotiailla kuin 12–15-vuotiailla pojilla (Mond et al., 2014). 

Myös amerikkalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan ahmiminen lisääntyi pojilla 

nuoruusiästä varhaiseen aikuisuuteen (Neumark-Sztainer et al., 2011), kun taas 

norjalaisessa väestöpohjaisessa vastaavan ikäisillä tehdyssä pitkittäistutkimuksessa 

ahmimisen havaittiin vähenevän (Abebe, Lien, Torgersen, & von Soest, 2012).  

Säännöllisen oksentelun esiintyvyydeksi on raportoitu australialaisilla pojilla 

0,8 prosenttia ja tytöillä 3,3 prosenttia. Satunnainen oksentelu puolestaan oli kaksi 

kertaa yleisempää molemmilla sukupuolilla (Mond et al., 2014). Suomalaisessa tut-

kimuksessa yksikään nuoruusikäinen poika ei raportoinut oksentamista ahmimisen 

jälkeisenä kompensaatiokeinona, toisin kuin tytöistä, jotka raportoivat ahmineensa, 

yli kolmannes raportoi myös oksentaneensa (Isomaa et al., 2013). 

Aiemmin tehdyissä katsauksissa on esitetty, että miehet todennäköisemmin 

kompensoivat ahmimistaan liikkumalla pakonomaisesti, kun naiset useammin ok-

sentavat (Raevuori & Keski-Rahkonen, 2007; Weltzin et al., 2005). Useissa myö-

hemmissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu runsaan, pakonomaisen liikunnan 

olevan yhtä yleistä sekä naisilla että miehillä (Bentley et al., 2014; Mond et al., 

2014; Striegel-Moore et al., 2009). Ero tutkimusten välillä voi johtua osittain siitä, 

että myös naisilla laihuuden ihannointi on vaihtunut lihaksikkaan, hoikan kehon 

ihannointiin. Norjalaistutkimuksessa nuoruusikäisillä pakonomainen liikunta ha-

vaittiin yhtä yleiseksi syömisen kompensaatiokeinoksi niin pojilla kuin tytöilläkin, 

mutta tytöillä pakonomainen liikunta väheni varhaisaikuisuuteen mennessä toisin 

kuin pojilla, joilla pakonomaista liikuntaa esiintyi 28-vuotiaana enemmän kuin ty-

töillä (Abebe et al., 2012). Myös australialaistutkimuksen mukaan pakonomainen 

liikunta näyttäisi olevan yleisempää vanhemmilla pojilla nuorempiin verrattuna 

(Mond et al., 2014). Voi olla, että osalla miehistä pakonomainen liikunta on keino 

kompensoida ahmimista, johon voi liittyä tai olla liittymättä laihtumisen halua. 

Osalla ahmiminen voi olla keino saada mahdollisimman paljon energiaa, joka tukee 

kehon muokkaamisen tai lihasmassan kasvun tavoitteita (De Young, Lavender, & 

Anderson, 2010). 
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2.1.3 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mittaaminen 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistaminen voi olla vaikeaa (Richter et al., 

2017; Strother, Lemberg, Stanford, & Turberville, 2012). Tunnistamista voi vai-

keuttaa se, että häiriintyneen syömisen on ajateltu olevan tyttöjen ongelma 

(Strother et al., 2012). Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen saattaa piiloutua monen-

laisten oireiden taakse eikä oireileva välttämättä itse tuo esiin oireiluaan (Syömis-

häiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksessa 

kehotetaan selvittämään häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mahdollisuutta, jos 

pienikin epäily herää. Myös lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa suositellaan 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mahdollisuutta hoidettaessa ylipainoa tai liha-

vuutta (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020). Koska 

häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ei kuitenkaan ole pääteltävissä painon tai tietyn 

kehon muodon perusteella etenkään nuorilla, voidaan tarvita monipuolisempia kei-

noja syömiskäyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen. 

Kyselyt 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamisen avuksi on kehitetty erilaisia ky-

selylomakkeita. Kyselyiden lisäksi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä voidaan ar-

vioida haastattelemalla ja esimerkiksi lasten osalta myös havainnoimalla. Syömis-

häiriöiden Käypä hoito -suosituksessa viitataan SCOFF-syömishäiriöseulan käyt-

töön koulu- ja perusterveydenhuollossa ja psykiatrisen tutkimuksen tukena Eating 

Disorder Inventory tai Eating Disorder Examination Questionnaire -kyselyä (Syö-

mishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Lisäksi lihavuuden hoidossa ahmintaa tai 

tunnesyömistä voidaan selvittää Binge Eating Scale- ja Three-Factor Eating 

Questionnaire-18 -kyselyillä. Lihavuuden hoidossa kyselyiden käyttö voi auttaa 

tunnistamaan lihavuuteen liittyvää haitallista käyttäytymistä, joka puolestaan voisi 

haitata lihavuuden hoidon onnistumista (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): 

Käypä hoito -suositus, 2020). Kyselyt voivat auttaa tunnistamaan piileviä oireili-

joita. 

SCOFF-syömishäiriöseula on kehitetty syömishäiriöiden ydinoireiden pohjalta 

(Hautala et al., 2006; Morgan, Reid, & Lacey, 1999) ja 15 tutkimusta sisältäneen 

meta-analyysin mukaan se on todettu hyvin soveltuvaksi nuorten ja nuorten aikuis-

ten syömishäiriöoireilun arviointiin (Botella, Sepulveda, Huang, & Gambara, 

2013). Aikuisväestössä seulan käytön rajoituksista on raportoitu ylipainoisilla ja 

lihavilla heikomman tunnistamisen vuoksi (Solmi, Hatch, Hotopf, Treasure, & 
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Micali, 2015). Suomalaisen tutkimuksen mukaan yläkouluikäisistä vähintään yh-

destä SCOFF-syömishäiriöseulan oireesta raportoineista kouluterveydenhoitajat 

tunnistivat terveystarkastuksessa vain joka viidennen (Hautala et al., 2009). Seulan 

soveltuvuutta mahdollisten nuoruusikäisten riskitapausten varhaiseen tunnistami-

seen on pidetty hyvänä, mutta ehdotettu jo yhden oireen perusteella tarkemmin 

haastateltavaksi (Hautala et al., 2006). 

Psykiatrisen tutkimisen tukena voidaan käyttää Eating Disorder 

Inventory -kyselyä (EDI) häiriintyneen syömiskäyttäytymisen vakavuuden arvioi-

misessa (Garner, Olmstead, & Polivy, 1983; Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 

2014). EDI-kysely on lähtökohtaisesti tarkoitettu syömishäiriöiden seulontaan sekä 

hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Kyselyn avulla selvitetään erilaisia syömishäi-

riöihin liittyviä ominaisuuksia, joista ”pyrkimys laihuuteen”, ”bulimia” 

ja ”tyytymättömyys vartaloon” arvioivat häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ilme-

nemistä (Garner et al., 1983). Kyselyä on käytetty laajasti ja se on todettu soveltu-

vaksi syömishäiriöiden arviointiin erityisesti naisilla (Clausen, Rosenvinge, 

Friborg, & Rokkedal, 2011; Garner et al., 1983; Nevonen, Clinton, & Norring, 2006; 

van Strien & Ouwens, 2003). ”Pyrkimys laihuuteen”- ja ”tyytymättömyys varta-

loon” -osioiden soveltuvuus nuorten miesten kehosuhteen arviointiin on kyseen-

alaistettu aiemmassa suomalaistutkimuksessa (Keski-Rahkonen et al., 2005). Ky-

selyn suomenkielinen vertailuaineisto on myöhemmin julkaistu (Garner, 2018). 

Kyselylle ei ole kuitenkaan olemassa tulkintaohjetta häiriintyneen syömiskäyttäy-

tymisen varhaiseen tunnistamiseen. 

Toinen häiriintyneen syömiskäyttäytymisen laajuutta kartoittava Eating 

Disorder Examination Questionnaire -kysely (EDE-Q) arvioi edeltävän 28 päivän 

aikana esiintynyttä syömishäiriöoireilua osa-alueittain: ”syömiseen liittyvät huo-

let”, ”kehon muotoon liittyvät huolet”, ”kehon painoon liittyvät huolet” 

ja ”syömisen rajoittaminen” (Fairburn & Beglin, 2008). Kyselyn suomenkielinen 

versio on todettu soveltuvaksi sekä nuorille että aikuisille ja kliinisillä otoksilla 

(Isomaa et al., 2016).  

Binge Eating Scale (BES) -kysely on suunnattu ylipainoisten ahmimistaipu-

muksen arviointiin (Gormally, Black, Daston, & Rardin, 1982). BES-kyselyn ke-

hittäjät havaitsivat, että vakavaan ahmimistaipumukseen liittyi taipumus laatia it-

selle epärealistisen tiukka laihdutuskuuri ja toisaalta epäusko pysymiseen suunni-

tellulla dieetillä. Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa suositellaan selvittämään 

mahdollinen ahmintataipumus hoidettaessa lihavuutta (Lihavuus (lapset, nuoret ja 

aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020). BES-kyselyn avulla voidaan selvittää ah-

mimistaipumuksen vakavuutta. 
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Three-Factor Eating Questionnaire-18 (TFEQ-18) on lyhyt versio alkuperäi-

sestä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin kehitetystä Three-Factor 

Eating Questionnaire- tai toiselta nimeltään Eating Inventory -kyselystä (Stunkard 

& Messick, 1985). Lyhennetty TFEQ-18 arvioi syömiskäyttäytymisen kolmea piir-

rettä (syömisen tietoinen rajoittaminen, syömisen hallitsemattomuus ja tunnesyö-

minen), ja se on kehitetty ruotsalaisessa lihavien aikuisten väestöpohjaisessa ai-

neistossa (Karlsson, Persson, Sjöström, & Sullivan, 2000). TFEQ-18-kysely on ar-

vioitu soveltuvaksi myös normaalipainoisille väestöpohjaisissa otoksissa (Anglé et 

al., 2009; de Lauzon et al., 2004). 

Nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistaminen 

Kyselyiden perusteella syömishäiriötä sairastavat pojat näyttäisivät oireilevan lie-

vemmin kuin tytöt (Darcy et al., 2012; Smith et al., 2017). Oireilu ei välttämättä 

ole lievempää, vaan kyselyiden perusteella miesten syömishäiriöoireilu voi näyt-

täytyä vähemmän vakavana kuin naisilla, koska kyselyt on tehty naisten syömis-

häiriöiden pohjalta (Smith et al., 2017). Käytännössä kyselyiden perusteella tehtä-

vät arvioinnit saattavat siten aliarvioida nuorten miesten syömishäiriöoireilua. Häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamisesta tekee vaikeamman myös se, että 

nuoret miehet eivät välttämättä itsekään tunnista syömishäiriöoireiluaan (Räisänen 

& Hunt, 2014; Sangha, Oliffe, Kelly, & McCuaig, 2019). Heikon varhaisen tunnis-

tamisen vuoksi syömisen ongelmat voivat aiheuttaa terveyshaittoja, esimerkiksi ur-

heilijoilla rasitusmurtumia (Mountjoy et al., 2014), ja saattavat päästä kehittymään 

salakavalammin ja johtaa vaikeahoitoisiin syömishäiriöihin (Räisänen & Hunt, 

2014; Sangha et al., 2019). Aiempien tutkimusten perusteella onkin ehdotettu, että 

miesten syömishäiriöitä arvioitaessa kyselyiden pistemäärien raja-arvojen tulisi 

olla alhaisempia kuin naisilla, etenkin EDI-kyselyssä (Smith et al., 2017; Stanford 

& Lemberg, 2012a). Myös SCOFF-syömishäiriöseulan osalta on ehdotettu, että 

varhaiseen oireiluun tulisi reagoida erityisesti miesten osalta jo alhaisemmilla pis-

temäärillä (Hansson, Daukantaité, & Johnsson, 2015). 

Syömishäiriöoirekyselyiden psykologisien ominaisuuksien mittaamista on ar-

vioitu nuoruusikäisten ja nuorten miesten väestöpohjaisilla otoksilla. Joissakin tut-

kimuksissa on ehdotettu kyselyitä muutettavaksi alkuperäisistä, jos niitä käytetään 

miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin. Esimerkiksi SCOFF-syö-

mishäiriöseulasta on ehdotettu poistettavaksi painonlaskuun liittyvä kysymys nuo-

ruusikäisten poikien häiriintynyttä syömistä arvioitaessa (Hansson et al., 2015). 
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EDI-kyselyn ”pyrkimys laihuuteen” -osion ei arvella sellaisenaan soveltuvan poi-

kien ja miesten oireilun arviointiin, koska miehet tavoittelevat ennemminkin lihak-

sikasta, vähärasvaista kehoa kuin laihuutta (Stanford & Lemberg, 2012a). Vastaa-

vasti osan EDI-kyselyn ”tyytymättömyys vartaloon” -osion väittämistä on ajateltu 

olevan epäsopivia miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arvioimiseen ja on 

ehdotettu, että kyselyssä selvitettäisiin ennemmin tyytymättömyyttä lihaksiin ja 

liian pieneen kehon kokoon (Dakanalis et al., 2015).  EDI-kyselyn ”bulimia”-osion 

on puolestaan ajateltu arvioivan ahmintahäiriön (BED) oireita bulimisen käyttäy-

tymisen sijaan (Stanford & Lemberg, 2012a). 

Miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen saattaa näyttäytyä vähäisenä, 

koska miehet eivät todennäköisesti hae yhtä helposti apua syömiskäyttäytymisen 

ongelmiin kuin naiset (Mitchison et al., 2013; Räisänen & Hunt, 2014; Sangha et 

al., 2019). Heillä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ei ehkä myöskään tunnisteta 

yhtä helposti esimerkiksi heidän hakeutuessaan hoitoon ylipainon vuoksi (Hautala 

et al., 2008; MacCaughelty, Wagner, & Rufino, 2016; Strother et al., 2012). Syynä 

tähän voi olla se, että syömisen ongelmat liitetään niin vahvasti tyttöjen ja naisten 

ongelmiksi tai syömishäiriöiden kaikkia diagnooseja ei osata hyödyntää esimer-

kiksi epätyypillisten syömishäiriöiden osalta (Raevuori, Keski-Rahkonen, & Hoek, 

2014; Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Toisaalta miehet eivät välttä-

mättä itsekään tunnista syömishäiriötä eivätkä siksi osaa hakea apua (Räisänen & 

Hunt, 2014; Sangha et al., 2019), tai he saattavat häpeillen salata oireensa syömis-

häiriöiden vahvan sukupuolileiman vuoksi (Darcy & Lin, 2012; Hildebrandt & 

Craigen, 2016; Mitchison et al., 2013; Sangha et al., 2019). Miesten oireita ei vält-

tämättä edes oteta niin vakavasti, että heille tarjottaisiin apua (MacCaughelty et al., 

2016). 

2.1.4 Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen yhteydessä olevat 

tekijät 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen taustalla on tunnistettu yksilöllisten riskiteki-

jöiden lisäksi ympäristötekijöitä, kuten perheeseen ja sosiokulttuuriseen ympäris-

töön liittyviä tekijöitä. Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen yhteydessä ole-

vista tekijöistä painoa ja fyysistä aktiivisuutta tarkastellaan tarkemmin. 
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Riskitekijöitä 

Tietyt biologiset, psyykkiset ja sosiokulttuuriset tekijät altistavat häiriintyneelle 

syömiselle (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013; Jacobi et al., 2004). Osa häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen riskitekijöitä tarkastelleista tutkimuksista perus-

tuu syömishäiriöpotilailla tehtyihin havaintoihin. Häiriintyneen syömisen riskiä li-

säävät tietyt yksilön psyykkiset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät sekä perheeseen 

liittyvät tekijät ja laajemmat sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, kuten 

kaverit ja ympäröivä kulttuuri. Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskitekijöitä 

on koottu kuvioon 2 yksilön, perheen ja sosiokulttuuristen tekijöiden näkökulmasta. 

Monet kuviossa 2 mainituista häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle altistavista te-

kijöistä ovat osittain geneettisesti säädeltyjä. Biologisia riskitekijöitä (mm. geenit, 

homoseksuaalisuus) ei kuvailla tässä tutkimuksessa sen laajemmin. 

Heikko itsetunto ja riittämättömyyden tai arvottomuuden tunne liittyvät usein 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen (Garner et al., 1983; Ghaderi & Scott, 

2001; Jacobi et al., 2004). Pitkittäistutkimuksen mukaan puolestaan hyvän itsetun-

non on ainakin tytöillä osoitettu olevan harvemmin yhteydessä syömiskäyttäytymi-

sen ongelmiin (Neumark-Sztainer et al., 2007). Saman tutkimusryhmän toinen pit-

kittäistutkimus osoitti, että nuoruusikäiset pojat, joilla oli heikko itsetunto, laihdut-

tivat painosta riippumatta varhaisaikuisuudessa todennäköisemmin kuin pojat, 

joilla oli hyvä itsetunto (Loth, MacLehose, Bucchianeri, Crow, & Neumark-

Sztainer, 2014). Luonteenpiirteistä perfektionismin tiedetään olevan yhteydessä 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Häiriintyneen syömisen riskiä voi lisätä 

myös masennusoireilu, ahdistuneisuus ja pakko-oireisuus (Jacobi et al., 2004; 

Sangha et al., 2019). Masennusoireilun on havaittu ennustavan ainakin ahmimista 

(Neumark-Sztainer et al., 2007). Masennusoireilun yhteys häiriintyneeseen syömi-

seen on vahva (Brechan & Kvalem, 2015; Jacobi et al., 2004; Santos, Richards, & 

Bleckley, 2008), ja syömisen ongelmat saattavatkin nousta esiin masennusta hoi-

dettaessa. 

Tunteiden tunnistamisen vaikeus voi altistaa häiriintyneelle syömiselle (Jacobi 

et al., 2004; Leon, Fulkerson, Perry, & Early-Zald, 1995). Syöminen tai syömättö-

myys voi muodostua tunteiden säätelyn keinoksi, kun epämukavan olon aiheuttajaa 

on vaikea tunnistaa ja siten säädellä sitä. Tunteiden säätelyn vaikeuksien on ha-

vaittu sekä nuorilla miehillä että naisilla edistävän häiriintynyttä syömiskäyttäyty-

mistä ja tyytymättömyyttä omaan kehoon (Lavender & Anderson, 2010). Virolai-

sessa tutkimuksessa havaittiin, että nuorilla miehillä negatiivinen affektiivisuus eli 
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taipumus kokea negatiivisia tunteita ennusti ahmimista. Negatiivisen affektiivisuu-

den havaittiin lisäävän ahmimista myös välillisesti siten, että syömistään rajoitta-

maan pyrkivillä negatiivinen affektiivisuus lisäsi ahmimista (Kukk & Akkermann, 

2019). Vähäisempi taipumus kokea negatiivisia tunteita liittyy emotionaaliseen hy-

vinvointiin. Poikkileikkaustutkimuksessa emotionaalinen hyvinvointi oli nuorilla 

käänteisesti yhteydessä syömiskäyttäytymisen ongelmiin (Croll et al., 2002). Emo-

tionaaliseen hyvinvointiin liittyvä taipumus kokea positiivisia tunteita on yhtey-

dessä parempiin selviytymiskeinoihin toisin kuin negatiivinen affektiivisuus 

(Fredrickson & Joiner, 2002). Selviytymiskeinoista ainakin pakenemis-välttämis-

käyttäytymisen on havaittu olevan yhteydessä myöhempään häiriintyneeseen syö-

miskäyttäytymiseen (Ghaderi & Scott, 2001; Jacobi et al., 2004). 

Perheeseen ja kasvuympäristöön liittyvistä tekijöistä perheen sisäisillä vuoro-

vaikutusongelmilla ja ristiriidoilla voi olla yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäy-

tymiseen, mutta syy-seuraussuhteesta ei ole varmuutta. Häiriintyneen syömisen 

varhaisimpia riskitekijöitä voivat olla ensimmäisten elinvuosien aikana tapahtuneet 

syömiseen liittyvät ristiriidat tai ongelmat (Jacobi et al., 2004). Pitkittäistutkimuk-

sen mukaan perheen yhteisten ruokailuhetkien, etenkin jos ne koetaan miellyttävinä, 

on havaittu voivan suojata tyttöjä häiriintyneeltä syömiskäyttäytymiseltä 

(Neumark-Sztainer et al., 2007). Systemaattisen katsauksen mukaan vähintään viisi 

viikoittaista perheateriaa olivat yhteydessä pienempään häiriintyneen syömisen ris-

kiin. Yhteiset ruokailuhetket vähensivät myös ylipainon ja epäterveellisten ruokai-

lutottumusten riskiä (Hammons & Fiese, 2011). Pojilla kokemuksen läheisiltä saa-

dusta tuesta on havaittu suojaavan häiriintyneeltä syömiskäyttäytymiseltä pitkit-

täistutkimuksessa. Vähäiseksi koettu tuki puolestaan lisäsi häiriintyneen syömisen 

mutta myös masentuneisuuden riskiä (Ferreiro, Seoane, & Senra, 2012). 

Perheessä ja kasvuympäristössä tapahtuva laihduttaminen tai siitä puhuminen, 

vanhempien ylipaino, painosta kiusoittelu sekä painoa tai kehon muotoa arvostele-

vat kommentit lisäävät alttiutta häiriintyneelle syömiselle (Jacobi et al., 2004; 

Langdon-Daly & Serpell, 2017; Neumark-Sztainer et al., 2007). Myös vanhempien 

päihteiden käyttö on yleisempää perheissä, joissa esiintyy ahmimiskäyttäytymistä 

(Jacobi et al., 2004). 

Laihduttaminen toimii usein laukaisevana tekijänä häiriintyneen syömisen ke-

hittymiselle, etenkin jos muita altistavia piirteitä löytyy. Joskus laukaisevana teki-

jänä voi olla jokin trauma, kuten stressaava tapahtuma elämässä, mutta se voi olla 

myös näennäisesti pieni, kuten yksittäinen kommentti ulkomuodosta. Lapsuuden 
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seksuaalinen hyväksikäyttö tai fyysinen laiminlyönti lisää riskiä myöhemmille syö-

misen ongelmille, kuten tiukalle laihduttamiselle ja painon vaihteluille (Jacobi et 

al., 2004). 

Nuorilla ikätovereiden vaikutus häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen voi 

olla vahva. Pojilla kavereiden suhtautuminen ulkonäköön ja kehoon sekä ulkonä-

köön, kokoon tai muotoon kohdistuva kiusoittelu kavereiden tai perheen keskuu-

dessa voi altistaa häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle (Dryer, Farr, Hiramatsu, 

& Quinton, 2016). Pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että nuoruusikäisillä tytöillä 

kaveripiirissä tapahtuva laihduttaminen lisäsi sen riskiä, että viisi vuotta myöhem-

min nuorilla naisilla esiintyi kroonista laihduttamista, epäterveellisiä painonhallin-

takeinoja (esimerkiksi oksentelemista, laihdutusvalmisteiden käyttöä) ja ahmimista 

riippumatta äidin laihduttamisesta. Myös pojilla kavereiden laihduttaminen ennusti 

epäterveellisten painonhallintakeinojen käyttöä isän laihduttamisesta riippumatta 

(Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2010). Sen sijaan kavereiden laihduttaminen tai 

vanhempien painohuolet eivät olleet yhteydessä häiriintyneeseen syömiskäyttäyty-

miseen enää viisi vuotta myöhemmin tutkittavien ollessa 21–28-vuotiaita (Loth et 

al., 2014). 

Median kulutuksella voi olla vaikutuksensa häiriintyneen syömiskäyttäytymi-

sen riskiin. Pitkittäistutkimuksen mukaan aikakauslehtien laihdutusartikkelien lu-

keminen oli nuoruusikäisillä tytöillä yhteydessä syömiskäyttäytymisen ongelmiin 

(Neumark-Sztainer et al., 2007). Miehillä taas median välittämä vähärasvaisen, li-

haksikkaan kehonkuvan ihanne voi lisätä tyytymättömyyttä omaan kehoon (Dryer 

et al., 2016). Sosiaalisen median käytön ja siellä erityisesti valokuviin liittyvän toi-

minnan on havaittu olevan yhteydessä huonompaan kehonkuvaan ja häiriintynee-

seen syömiskäyttäytymiseen sekä naisilla että miehillä (Holland & Tiggemann, 

2016). Kriittinen median sisältöjen tarkastelu (median lukutaito) voi suojata me-

dian välittämien kehoihanteiden omaksumiselta ja edistää positiivista kehonkuvaa 

(McLean, Paxton, & Wertheim, 2016). 

Positiivinen kehonkuva on merkittävä suojatekijä häiriintynyttä syömiskäyt-

täytymistä vastaan. Positiivista kehonkuvaa suojaaviksi yksilöllisiksi tekijöiksi 

puolestaan on tunnistettu kehon arvostaminen, kokemus kehon toimivuudesta, po-

sitiiviset kokemukset itsestä, itsemyötätunto ja kehon sisäisiin viesteihin vastaami-

nen. Positiiviseen kehonkuvaan liittyy muun muassa myötätuntoinen itsestä huo-

lehtiminen, erilaisten kehojen arvostus ja erilaisuuden näkeminen kauniina sekä 

positiivinen, rationaalinen sisäinen puhe (Levine & Smolak, 2016). 
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Kuvio 2. Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen yhteydessä olevia tekijöitä yksilön, 

perheen ja ympäristön näkökulmasta. N = tekijä liittyy naissukupuoleen, M = tekijä liittyy 

miessukupuoleen. ↑ = positiivinen yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, ↓ 

= negatiivinen yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. 

 



35 

Painon yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen 

Ylipainoisuus voi lisätä tyytymättömyyttä omaan kehoon hoikkuutta ja lihaksik-

kuutta ihannoivassa yhteiskunnassa. Ylipainoisuus ja lihavuus limittyvät useilla eri 

osa-alueilla häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen (Rancourt & McCullough, 

2015). Erityisesti miehillä esiintyy ylipainoa ennen syömishäiriöön sairastumista 

(Raevuori, 2013; Strother et al., 2012). Saksalaisessa väestöotokseen pohjautuvassa 

tutkimuksessa miehillä, jotka olivat lihavia, oli kaksikymmentä kertaa todennäköi-

semmin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä kuin ali- tai normaalipainoisilla 

(Hilbert et al., 2012). 

Ylipainon ja lihavuuden taustalla on useita tekijöitä, joista yksilöllistä vaihte-

lua selittävät biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät sekä ympä-

ristön vallitsevat olosuhteet (Kadouh & Acosta, 2017; World Health Organization, 

2000). Syömiskäyttäytymisen piirteet ovat osittain perittyjä ja osittain opittuja 

(Kral et al., 2018; Neale, Mazzeo, & Bulik, 2003). Herkkyys syömisen hallitsemat-

tomuudelle on todettu ainakin naisilla perinnölliseksi piirteeksi, kun taas syömisen 

tietoisen rajoittamisen on todettu olevan opittu piirre (Neale et al., 2003). Suoma-

laistutkimuksessa pakonomaisen laihtumisen halun ja tyytymättömyyden kehoon 

havaittiin olevan nuorilla naisilla perinnöllisiä piirteitä, kun taas miehillä ne olivat 

selkeästi ympäristöstä johtuvia (Keski-Rahkonen et al., 2005). Tietyntyyppiset syö-

miskäyttäytymisen piirteet voivat altistaa lihomiselle (Chaput et al., 2009; van 

Strien et al., 2012).  

Opittuna piirteenä syömisen rajoittaminen todennäköisesti liittyy pyrkimyk-

seen kontrolloida kehon painoa. Syömisen rajoittamisella on ristiriitainen yhteys 

painonhallintaan; se toisaalta on välttämätöntä laihduttamisessa, mutta patologi-

sena piirteenä se ennemminkin altistaa lihavuuden kehittymiselle (Johnson et al., 

2012; Schaumberg et al., 2016). Haitallista se voi olla esimerkiksi silloin, kun terve, 

normaalipainoinen ihminen alkaa tarpeettomasti rajoittaa syömistään ilman osaa-

van ammattilaisen ohjausta (Schaumberg et al., 2016). Seurantatutkimukset antavat 

suuntaa sille, että lähtötason korkea syömisen rajoittaminen ennemmin hankaloit-

taa laihduttamista ja laihduttamisen jälkeistä pysyvää painonhallintaa kuin edistää 

sitä (Chaput et al., 2009; Konttinen, Peltonen, Sjöström, Carlsson, & Karlsson, 

2014; Neumann et al., 2018). Normaalipainoisilla syömisen rajoittamisen on to-

dettu olevan yhteydessä rasvaisempaan kehoon, mutta kahden vuoden seurannassa 

syömisen rajoittaminen ei ole ollut yhteydessä painonnousuun (Lauzon-Guillain et 

al., 2006).  
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Ristiriitaiset tulokset syömisen tietoisen rajoittamisen yhteydestä ylipainoon ja 

painonhallintaan johtunevat syömisen rajoittamisen luonteesta (Bryant et al., 2019; 

Johnson et al., 2012; Schaumberg et al., 2016). Syömisen rajoittaminen voi olla 

jäykän mustavalkoista tai se voi olla joustavaa ja tilannesidonnaista. Jäykällä ra-

joittamisella on havaittu olevan yhteys suurempaan painoindeksiin ja herkkyyteen 

syömisen impulsiivisuudelle ja ahmimiselle, kun taas joustavan rajoittamisen yh-

teys on todennäköisemmin käänteinen (Bryant et al., 2019; Johnson et al., 2012; 

Linardon & Mitchell, 2017; Sairanen, Lappalainen, Lapveteläinen, Tolvanen, & 

Karhunen, 2014). Syömisen rajoittaminen ei automaattisesti tarkoita samaa asiaa 

kuin laihduttaminen: jäykkä syömisen rajoittaminen näyttäisi naisilla liittyvän laih-

duttamiseen, kun taas painonhallintaan liittyy sekä jäykkää että joustavaa syömisen 

rajoittamista (Timko & Perone, 2006).  

Syömisen hallitsemattomuus saattaa lisätä ylipainoisuuden ja lihavuuden ke-

hittymisen riskiä (Bryant et al., 2019; Chaput et al., 2009). Joidenkin arvioiden mu-

kaan ahmintahäiriötä esiintyy sitä enemmän, mitä korkeampi on painoindeksi, ja 

ylipainoisilla laihduttajilla ahmimista esiintyy huomattavan paljon (Herpertz et al., 

2000; Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007; McCuen-Wurst, Ruggieri, & Allison, 

2018; Nightingale & Cassin, 2019; Spitzer et al., 1993). Ahmimisen kartoittaminen 

lihavuuden hoidossa onkin oleellisen tärkeää kaiken ikäisillä (Lihavuus (lapset, 

nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020). Lihavuuden hoidossa on oleellista 

pyrkiä tukemaan joustavaa syömisen rajoittamista, jota edistää säännöllinen, ter-

veyttä edistävä syöminen ja sopivat annoskoot, sekä vähentämään jäykkää syömi-

sen rajoittamista ja syömisen impulsiivisuutta (Bryant et al., 2019).  

Tunnesyöminen ja siihen mahdollisesti liittyvä ahmiminen voivat vaikeuttaa 

lihavuuden hoitoa. Hollantilaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että erityi-

sesti silloin, kun tunnesyömiseen liittyy ylensyömistä, ylipainon kehittymisen riski 

kasvaa. Tutkimuksessa arveltiin, että tunnesyömiselle tyypillinen energiatiheiden 

ruokien syöminen altistaa ylipainon kehittymiselle, koska paino ei noussut niillä, 

joilla esiintyi vain subjektiivista ylensyömistä mutta ei tunnesyömistä (van Strien 

et al., 2012). Amerikkalaisen haastattelututkimuksen mukaan tunnesyömistä esiin-

tyi joka toisella haastatellulla, jonka painoindeksi oli vähintään 35. Nämä henkilöt 

kokivat ruokavaliomuutosten tekemisen vaikeaksi (Chacko et al., 2015).  

Laihduttaminen ei näyttäisi edistävän laihtumista, vaan päinvastoin se näyttäisi 

lisäävän painonnousua. Yhdysvaltalaisilla nuorilla epäterveellisten painonhallinta-

keinojen, kuten aterioiden väliin jättämisen ja ateriankorvikkeiden käytön, havait-

tiin olevan yhteydessä suurempaan painoindeksiin kymmenen vuoden seurannassa 



37 

(Neumark-Sztainer et al., 2012). Vastaavasti suomalaisessa tutkimuksessa häiriin-

tyneen syömiskäyttäytymisen, laihduttamisen ja epäsäännöllisen syömisen havait-

tiin olevan yhteydessä nuorten naisten ja miesten painonnousuun kymmenen vuo-

den seurannassa (Kärkkäinen et al., 2018a; Kärkkäinen et al., 2018b). Näissä pit-

kittäistutkimuksissa laihduttaminen tapahtui useimmiten itsenäisesti eikä kyse ollut 

lihavuuden hoidosta. 

Ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa tutkittiin laajaa joukkoa lihavia aikuisia, 

jotka saivat tavanomaista terveydenhuollossa tapahtuvaa lihavuuden hoitoa 

(Konttinen et al., 2014; Zentenius, Andersson-Assarsson, Carlsson, Svensson, & 

Larsson, 2018). Kymmenen vuoden seurannassa tavanomaista lihavuuden hoitoa 

saaneiden paino nousi keskimäärin 2,1 prosenttia. Yli puolella paino nousi ja yli 

kolmanneksella paino nousi vähintään viisi prosenttia. Kymmenen vuoden seuran-

nan aikana tutkittavilta kysyttiin kahdeksan kertaa laihduttamisesta ja heidän käyt-

tämistään laihdutusmenetelmistä. Kullakin kyselykerralla yli 80 prosenttia tutkitta-

vista vastasi yrittävänsä laihduttaa, ja kaikkiaan yli 2000 tutkittavasta vain viisi 

henkilöä ei ilmoittanut laihduttavansa missään vaiheessa tutkimusta. Itsenäisesti 

tapahtuva laihduttaminen tai liikunta oli yleisin tapa yrittää pudottaa painoa, ja vain 

neljännes ilmoitti laihduttavansa terveydenhuollon tukemana. Käytetyt menetelmät 

olivat pääosin samanlaiset laihtuneilla ja lihoneilla (Zentenius et al., 2018). Lähtö-

tilanteen korkeampi syömisen rajoittaminen oli yhteydessä painonnousuun lyhyellä 

ja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen ensimmäisen vuoden aikana tapahtuva suu-

rempi syömisen tietoisen rajoittamisen lisääntyminen oli yhteydessä suurempaan 

painonlaskuun kahden vuoden seurannassa, mutta ei enää myöhemmin (Konttinen 

et al., 2014). Lähtötason korkeampi syömisen rajoittaminen saattoi kieliä häiriinty-

neen syömiskäyttäytymisen mahdollisuudesta. Myös laihduttamisen yrittäminen 

oli läsnä suurimmalla osalla tutkittavista koko seurannan ajan, mutta keskimäärin 

tutkittavien paino nousi. 

Itsenäinen laihduttaminen ei välttämättä ole suositeltavaa riippumatta siitä, 

onko ylipainoa vai ei. Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja syömishäiriön kehit-

tyminen alkaa usein laihduttamisesta. Vuonna 2020 päivitetty lihavuuden Käypä 

hoito -suositus korostaa häiriintyneen syömisen ja sille altistavien ajatusmallien ar-

viointia lihavuuden hoitoa aloitettaessa mutta myös toteutusvaiheessa. Erityisesti 

ahminnan ja tunnesyömisen mahdollisuutta suositellaan selvitettäväksi, koska 

tiukka laihduttaminen voi lisätä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskiä. Aiem-

pien laihduttamisten ja laihduttamisyritysten, painonvaihtelun ja käytettyjen laih-
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dutuskeinojen selvittäminen on myös tärkeää ja voi tuoda esiin häiriintyneen syö-

misen ongelmia (Gallant, Pérusse-Lachance, Provencher, Bégin, & Drapeau, 2013; 

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020). 

Fyysisen aktiivisuuden yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen 

Liikkumisen yhteys häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen on ristiriitainen. 

Syynä tähän lienee se, tarkastellaanko yleisesti fyysistä aktiivisuutta vai tavoitteel-

lisempaa urheilua, jossa kehon suorituskykyä viedään äärimmilleen. Fyysisen ak-

tiivisuuden määrä ei aiempien tutkimusten mukaan ole yhteydessä häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen, mikä voi johtua myös siitä, että fyysisen aktiivisuuden yh-

teyttä syömisen oireiluun on tarkasteltu lineaarisesti (Bratland-Sanda & Sundgot-

Borgen, 2012). 

Häiriintyneeseen syömiseen liittyy osalla pakonomaista, runsasta liikuntaa. 

Liikkuminen laihduttamisen ja ulkonäkökeskeisten syiden vuoksi on ollut aiem-

missa tutkimuksissa yhteydessä häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen 

(Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2012; Maïano, Morin, Lanfranchi, & Therme, 

2015; Strother et al., 2012), kun taas liikkuminen hauskanpidon vuoksi on havaittu 

olevan käänteisessä yhteydessä häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen 

(Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2012). Aiemmassa pitkittäistutkimuksessa 

havaittiin, että nuoruusikäisillä tytöillä vähintään kohtuullisesti kuormittavan fyy-

sisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä viiden vuoden seurannassa hieman ylei-

sempään epäterveellisten laihduttamismenetelmien, kuten oksentelun, tai laksatii-

vien tai nesteenpoistolääkkeiden käyttöön (Neumark-Sztainer et al., 2007). Nuo-

rilla miehillä sen sijaan runsas päivittäinen istuminen on poikkileikkausasetelmassa 

yhdistetty häiriintyneeseen syömiseen (Pyky et al., 2015). Pitkittäistutkimuksessa 

viikoittainen istumisen määrä ei kuitenkaan ennustanut häiriintynyttä syömiskäyt-

täytymistä (Neumark-Sztainer et al., 2007). 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskiä lisää kilpaurheiluun osallistuminen 

(Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013; Jacobi et al., 2004). Urheiluun liittyy 

monia riskitekijöitä, kuten koettu paine laihtua paremman suorituskyvyn tai esteet-

tisyyden vuoksi tai liian varhain tehty lajivalinta ennen murrosiän fyysisiä muutok-

sia (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013). Häiriintyneen syömisen riski on 

suurempi etenkin kestävyys-, painoluokka- ja esteettisissä lajeissa. Näissä lajeissa 

painon merkitys korostuu osin siksi, että urheilijan painolla voi olla vaikutusta suo-

rituskykyyn ja toisaalta joissakin lajeissa korostuu liikaakin hoikan ja vähärasvai-
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sen kehon tavoittelu (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013). Urheilijoilla esi-

merkiksi suorituskyvyn heikentyminen ja toistuvat rasitusmurtumat voivatkin joh-

tua liian niukasta ravintoaineiden saannista ja olla merkki häiriintyneestä syömis-

käyttäytymisestä (Mountjoy et al., 2014). 

2.2 Elintapaohjaus häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja 

lihavuuden hoidossa 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja lihavuuden hoito yhdessä voi olla haasteel-

lisempaa kuin pelkkä lihavuuden hoito, johon ei liity häiriintyneen syömisen oireita. 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mahdollisuus tulisi huomioida osana lihavuu-

den hoitoa (Rancourt & McCullough, 2015). Silloin kun kyse on vakavasta syömi-

sen oireilusta, tulisi ensin hoitaa häiriintynyttä syömistä ja vasta sitten laihduttaa 

tarpeen mukaan (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020; 

van Strien, 2018). Jo pelkästään painonnousun pysäyttäminen on merkittävä tulos, 

jos paino on ollut pitkään nousussa. Laihduttaessa jopa alle viiden prosentin pysy-

vällä painonpudotuksella voidaan saavuttaa terveydelle edullisia aineenvaihdun-

nallisia muutoksia, etenkin kun ruokailutottumuksissa tehdään laadullisia muutok-

sia ja lisätään fyysistä aktiivisuutta (Liu, Wharton, Sharma, Ardern, & Kuk, 2013; 

Tuomilehto et al., 2001). 

Ylipainon ja lihavuuden hoidossa ravitsemusohjauksen ja fyysisen aktiivisuu-

den yhdistelmää on pidetty tuloksellisena elintapaohjausmenetelmänä 

(Dombrowski, Knittle, Avenell, Araújo-Soares, & Sniehotta, 2014). Keskimääräis-

ten painonlaskutulosten on silti havaittu jäävän vähäisiksi yhden vuoden seuran-

nassa. Useimmissa tällaisissa elintapaohjausinterventioissa pääasiallinen tarkaste-

lun kohde on paino. Sen sijaan niissä on kiinnitetty vain vähän huomiota häiriinty-

neeseen syömiseen tai syömishäiriöiden riskiin. Toisaalta pelkästään käyttäytymis-

tieteellisiä ja psykologia menetelmiä käyttävät interventiot ovat vähemmän tehok-

kaita laihduttamisen kannalta kuin energiansaantia rajoittavat ja/tai fyysistä aktii-

visuutta edistävät interventiot, mutta ne edistävät psyykkistä hyvinvointia ja vähen-

tävät häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita (Grilo, Masheb, Wilson, 

Gueorguieva, & White, 2011; Peckmezian & Hay, 2017). Tehostettu elintapaohjaus, 

johon sisältyy energiansaannin rajoittamista voi lisätä ahmimisen riskiä, erityisesti 

jos taustalla on useita aiempia painonpudotuksia, mutta sama elintapaohjaus voi 

myös edistää ahmimisen vähenemistä (Chao et al., 2017). On myös ehdotettu, että 

hoidettaessa lihavaa, jolla on tunnesyömistä, tulisi ensisijaisesti keskittyä tunteiden 

säätelytaitojen vahvistamiseen energianrajoittamiskuurien sijaan (van Strien, 2018). 
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Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi häiritä laihduttamisen jälkeistä painon-

hallintaa (Chao et al., 2017; Grilo et al., 2011; Keränen et al., 2009). Laihdutus- ja 

painonhallintainterventiot ovat kestoltaan yleensä melko lyhyitä, joten tietoa pitkän 

ajan muutoksista on vähän ja tulokset voivat siten antaa harhaanjohtavan kuvan 

interventioiden vaikuttavuudesta syömishäiriökäyttäytymiseen. Esimerkiksi puo-

len vuoden mittaisessa interventiotutkimuksessa ylipainoisilla nuoruusikäisillä ty-

töillä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ei vaikuttanut laihduttamistulokseen 

(Giel et al., 2013). Sen sijaan aiemmassa suomalaistutkimuksessa syömiskäyttäy-

tymisen piirteissä tapahtui positiivisia muutoksia tehostetun elintapaintervention 

ensimmäisten kolmen kuukauden aikana myös laihduttamisessa ja painonhallin-

nassa epäonnistuneilla. Kuuden kuukauden interventiovaiheen päättyessä syömis-

käyttäytymisen piirteissä alkoi tapahtua palautumista alkuperäiseen suuntaan ja 

seurantavaiheen päättyessä (18 kk) heidän painonsa oli noussut keskimäärin 3,3 

prosenttia tutkimuksen alkamisesta. Heillä oli jo lähtötilanteessa enemmän tun-

nesyömistä, ahmimista ja syömisen hallitsemattomuutta kuin niillä, jotka onnistui-

vat laihduttamisessa ja painonhallinnassa (Keränen et al., 2009). Laihduttaminen 

saattoi altistaa häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteiden voimistumiselle, jol-

loin syömiskäyttäytymisen piirteissä tapahtui muutos alkuperäiseen suuntaan ja 

paino alkoi kivuta ylöspäin. Vastaavasti yhdysvaltalaistutkimuksessa ahmimisen 

esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden havaittiin olevan yhteydessä pienempään laihdu-

tustulokseen neljä vuotta kestäneessä sekä tehostetussa elintapaohjauksessa että ns. 

tavanomaisessa diabetespotilaille suunnatussa elintapaohjauksessa. Paino laski tut-

kimuksen alussa niillä, joilla esiintyi ahmimista sekä niillä, joille ilmaantui ahmi-

mista intervention myötä, mutta paino lähti nousuun ensimmäisen vuoden jälkeen 

(Chao et al., 2017). Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa suositellaan tiukan 

laihduttamisen välttämistä, mikäli esiintyy syömishäiriöille altistavia piirteitä tai 

ahmintataipumusta, koska laihduttaminen voi provosoida niiden ilmenemistä. Li-

havuuden elintapahoidossa tulisi selvittää aina aiemmat laihdutuskokemukset, pai-

nonvaihtelut ja mahdolliset syömishäiriöoireet. Kun lihavuuteen liittyy häiriinty-

nyttä syömiskäyttäytymistä, perinteinen painokeskeinen elintapahoito voi jopa hai-

tata lihavuuden hoidon onnistumista (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä 

hoito -suositus, 2020).  

Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä on Suomessa tyypillisesti käy-

tetty syömishäiriöiden hoitoon, mutta niitä voidaan käyttää sekä lihavuuden että 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen hoidossa (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): 

Käypä hoito -suositus, 2020; Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Kogni-

tiivisen käyttäytymisterapian lähestymistavassa on keskeistä ajatusten, tunteiden, 
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kehon tarpeiden ja toiminnan vastavuoroisuus (Lappalainen & Lappalainen, 2011). 

Tavoitteena on esimerkiksi syömiseen ja painoon liittyvien haitallisten uskomusten 

ja ajatusten tunnistaminen sekä uusien suhtautumistapojen ja toimintamallien op-

piminen. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä on havaittu olevan laih-

tumisen lisäksi edullinen vaikutus syömisen hallintaan ja tunnesyömiseen (Jacob 

et al., 2018; Teixeira et al., 2010). Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät 

voivat auttaa vähentämään ahmimista, mikä edelleen edistää parempaa laihdutus-

tulosta (Grilo et al., 2011).  

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvan hyväksymis- ja omistautu-

misterapian menetelmiä sovelletaan lihavuuden hoidossa. Hyväksymis- ja omistau-

tumisterapian lähestymistavassa on keskeistä itselle tärkeiden asioiden selventämi-

nen, ja tavoitteena on lisätä itselle tärkeitä asioita edistäviä tekoja sekä psykologista 

joustavuutta. Menetelmiin kuuluu myös hyväksyvän tietoisen läsnäolon 

(mindfulness) harjoitukset, joita käytetään epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden 

hallinnan tukena (Lappalainen & Lappalainen, 2011). Tietoisuustaitoharjoittelun ja 

erityisesti tietoisen syömisen on raportoitu vähentävän ahmimista ja tunnesyömistä 

(Kristeller, Wolever, & Sheets, 2014; Warren, Smith, & Ashwell, 2017). Kahden 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon 

pohjautuvat, pääsääntöisesti ylipainoisille ja lihaville kohdistetut interventiot vai-

kuttavat positiivisella tavalla häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Erityisen 

hyvin ne auttavat vähentämään hallitsematonta syömistä ja ahmimista, mutta ne 

voivat vähentää myös tunnesyömistä ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Tietoisen läs-

näolon harjoittelun todettiin tukevan painonpudotustavoitetta silloin, kun laihdut-

taminen on intervention keskeinen tavoite (Katterman, Kleinman, Hood, Nackers, 

& Corsica, 2014; Ruffault et al., 2016). Kaksikymmentäyksi tutkimusta sisältäneen 

kirjallisuuskatsauksen mukaan tietoisen läsnäolon harjoittelulla on positiivinen vai-

kutus tunnesyömiseen, ahmimiseen ja ulkoisista ärsykkeistä johtuvaan syömiseen. 

Osassa tutkimuksista tarkasteltiin tietoisen läsnäolon harjoittelun vaikutusta myös 

painoon, ja lähes kaikissa tutkimuksissa paino laski tai pysyi vakaana (O'Reilly, 

Cook, Spruijt-Metz, & Black, 2014). Kirjallisuuskatsauksissa tarkasteltujen inter-

ventioiden seuranta-ajat olivat kuitenkin melko lyhyitä (enintään 6 kuukautta). Hy-

väksymis- ja omistautumisterapian lähestymistavassa tavoiteltava psykologinen 

joustavuus ja paremmat tietoisuustaidot näyttäisivät lisäävän intuitiivista syömistä, 

joka puolestaan edistää painonhallintaa (Sairanen, 2016). 

Painoneutraalissa lähestymistavassa (Health at every size) keskeistä on koko-

naisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lisäämällä terveellisiä elinta-



42 

poja ja vähentämällä terveysriskejä painosta riippumatta. Tavoitteena on lisätä nä-

län ja kylläisyyden tunnistamista eli intuitiivista syömistä, joka on positiivisessa 

yhteydessä painonhallintaan (van Dyke & Drinkwater, 2014). Lisäksi tavoitteena 

on lisätä mielihyvää tuottavaa liikuntaa, jossa tavoitteena ei ole laihduttaminen. 

Neljätoista tutkimusta sisältäneen meta-analyysin mukaan painoneutraalilla lähes-

tymistavalla on havaittu positiivisia vaikutuksia ylipainoisten ja lihavien aikuisten 

syömiskäyttäytymiseen, ruokavalion laatuun, psyykkiseen hyvinvointiin sekä sy-

dän- ja verisuoniterveyteen riippumatta painosta (Ulian et al., 2018). Toistuvasti 

laihduttaneille voi sopia health at every size -tyyppinen ohjaus, jolla voidaan edis-

tää positiivista asennoitumista kehoa kohtaan sekä tutkitusti positiivisia muutoksia 

syömiskäyttäytymisessä ja aineenvaihdunnassa (Bacon, Stern, van Loan, & Keim, 

2005). Vaikka tutkimustulokset painoneutraaleista menetelmistä ovat vielä melko 

vähäisiä ja ristiriitaisia laihtumistuloksen kannalta, lihavuuden Käypä hoito -suosi-

tuksessa suositellaan painoneutraalia lähestymistapaa, jos ylipainoon liittyy ahmin-

taa tai taustalla on useita epäonnistuneita laihduttamisyrityksiä (Lihavuus (lapset, 

nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 2020).  
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tutkia nuorten miesten häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen yhteyttä painoon ja liikuntakäyttäytymiseen. Lisäksi tavoit-

teena oli tarkastella, kuinka tehostettu elintapaohjaus vaikuttaa merkittävästi liha-

vien työikäisten syömiskäyttäytymisen piirteisiin sekä painon ja syömiskäyttäyty-

misen muutosten väliseen yhteyteen. Tarkemmat yksilöidyt tavoitteet olivat 

1. selvittää suomalaisten nuorten miesten syömishäiriöoireiden esiintyvyys (I) 

2. kuvata suomalaisten nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen pro-

fiilit (II) 

3. selvittää, kuinka häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yhteydessä ylipainoon 

ja lihavuuteen (I, IV) 

4. selvittää, kuinka nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yhtey-

dessä fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumisen motiiveihin ja istumisen määrään 

(III) 

5. selvittää tehostetun elintapaohjauksen vaikutus merkittävästi lihavien työikäis-

ten syömiskäyttäytymiseen ja painonhallintaan (IV). 
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4 Aineistot ja menetelmät 

Väitöskirjan tulokset perustuvat kahteen eri tutkimusaineistoon. Osajulkaisujen I, 

II ja III aineistona on väestöpohjainen MOPO-poikkileikkaustutkimus- ja kehittä-

mishanke, joka toteutettiin Oulun alueen kutsuntaikäisillä nuorilla miehillä. 

MOPO-hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa kutsuntaikäisten hyvinvoinnista, liik-

kumisesta, syömiskäyttäytymisestä ja elämäntyylistä sekä ennaltaehkäistä nuorten 

miesten syrjäytymistä ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Osajulkaisu IV perustuu sa-

tunnaistettuun, kontrolloituun tehostettuun elintapaohjausinterventiotutkimukseen 

(LILA), johon osallistui työikäisiä aikuisia (18–65-vuotiaita), jotka olivat merkit-

tävästi lihavia (BMI > 30). LILA-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilökoh-

taisen tehostetun elintapaohjauksen vaikutusta työikäisten painoon, painonhallin-

taan ja terveyteen. 

Molemmissa tutkimuksissa noudatettiin Maailman lääkäriliiton hyväksymää 

Helsingin julistusta, ja niillä oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toi-

mikunnan puoltava lausunto. Kaikkia tutkittavia informoitiin sekä suullisesti että 

kirjallisesti, ja he allekirjoittivat suostumuksensa ennen tutkimukseen osallistu-

mista. 

4.1 Tutkimusaineistot 

4.1.1 MOPO – nuoret miehet (I, II, III) 

MOPO-tutkimuksen poikkileikkausaineisto kerättiin Oulun alueen kutsunnoissa 

vuosina 2009–2013. Puolustusvoimien järjestämiin kutsuntoihin osallistuivat 

kaikki kyseisinä vuosina 18 vuotta täyttäneet oululaiset miehet (n = 5864). Kutsun-

tapäivänä kutsunnanalaiset täyttivät tutkimuskyselyn ja osallistuivat fyysisen kun-

non mittauksiin.  

Tässä väitöskirjassa käytettiin vuosien 2010, 2011 ja 2013 aineistoja. Koska 

tutkimuskyselyn sisältö hieman vaihteli kutsuntavuosien välillä, osajulkaisuissa 

käytetty aineisto vaihteli riippuen häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin 

käytetystä menetelmästä (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Oulun alueen kutsuntoihin ja MOPO-tutkimukseen vuosina 2010, 2011 ja 

2013 osallistuneet nuoret miehet. 

Aineisto Kutsuntavuosi 

Yhteensä 2010 2011 2013 

Kutsuntoihin osallistuneet 997 1260 1265 3522 

Tutkimuskyselyyn vastanneet 622 (62 %) 825 (66 %) 1023 (81 %) 2470 (70 %) 

EDI-DT-kyselyyn vastanneet 1 564 (57 %) 675 (54 %) 867 (69 %) 2106 (60 %) 3 

EDI-B-kyselyyn vastanneet 1 562 (56 %) 671 (53 %) 866 (68 %) 2099 (60 %) 3 

SCOFF-kyselyyn vastanneet 2 - - 917 (72 %) 917 (72 %) 3 

Mittauksiin osallistuneet 610 (61 %) 887 (70 %) 804 (64 %) 2301 (65 %) 

Osajulkaisu III III I, II, III  

1 Tutkittava vastasi vähintään kuuteen väittämään/osio (7 väittämää). 
2 Tutkittava vastasi vähintään neljään kysymykseen viidestä. 
3 Suhteellinen osuus tutkittavista niinä vuosina, jolloin kysely oli käytössä. 

EDI-DT = Eating Disorder Inventory, Drive for thinness (pyrkimys laihuuteen) 

EDI-B = Eating Disorder Inventory, Bulimia (ahmiminen) 

4.1.2 LILA – työikäiset, joiden BMI > 30 (IV) 

LILA, satunnaistettu kontrolloitu tehostettu elintapaohjausinterventio koostui yh-

den vuoden painonpudotusjaksosta ja sitä seuranneesta kahden vuoden painonhal-

lintavaiheesta. Tutkittavat rekrytoitiin sanomalehti-ilmoituksella, johon vastasi 489 

henkilöä. Heistä 397 täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit (Kuvio 3). Sisäänotto-

kriteereinä oli 18–65 vuoden ikä ja BMI yli 30 kg/m2. Poissulkukriteerinä olivat 

sairaudet tai tilat, jotka estivät fyysisen harjoittelun tai laihduttamisen. Kriteerit 

täyttävistä kutsuttiin satunnaisotannalla 124 henkilöä aloituskäynnille, ja heistä 

kaikki tutkimukseen soveltuvat satunnaistettiin interventioryhmään (n = 90) ja 

kontrolliryhmään (n = 30). Yhteensä 80 (67 %) tutkittavaa pysyi mukana kolmen 

vuoden seurantaan asti, ja 76 (63 %) vastasi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä 

koskevaan kyselyyn seurannan päättyessä. 
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Kuvio 3. Tehostetun elintapaohjaustutkimuksen (LILA) vaiheet. Kuvio on muokattu 

osajulkaisun IV kuviosta 1, julkaistu Eating Behaviors -lehden luvalla. 

4.2 Kyselyt ja mittaukset 

Osajulkaisuissa tarkasteltavat pääteemat on eritelty taulukkoon 2. Pääteemoja oli-

vat häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, suhde painoon ja painonhallintaan sekä 

liikkuminen ja siihen liittyvät motiivit. 
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Taulukko 2. Osajulkaisujen pääteemat. 

Teema MOPO  LILA 

osajulkaisu I osajulkaisu II osajulkaisu III osajulkaisu IV 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen      

Pakonomainen laihtumisen tavoittelu x x x   

Syömisen tietoinen rajoittaminen     x 

Impulsiivinen syöminen x x x  x 

Tunnesyöminen     x 

Syömishäiriöseula x x   x 

Suhde painoon ja painonhallinta      

Arvio omasta painosta x x x   

Tyytyväisyys painoon x x    

Tavoite painon suhteen x x    

Laihdutushistoria x x x  x 

Liikkuminen ja motiivit      

Fyysinen aktiivisuus  x x   

Aerobinen kunto   x   

Itse arvioitu fyysinen kunto   x   

Istumisen määrä  x x   

Liikkumisen motiivit   x   

MOPO = nuoret miehet, LILA = työikäiset, joiden BMI > 30 

4.2.1 MOPO – nuoret miehet (I, II, III) 

Tutkittavat täyttivät kutsuntatilaisuuden aikana tutkimuskyselyn, jolla kartoitettiin 

syömis-, paino- ja liikuntakäyttäytymistä sekä muita taustatietoja. Lisäksi tutkitta-

ville tehtiin fyysisen kunnon ja kehon koostumuksen mittaukset kutsuntatilaisuu-

dessa. Tukittavat kävivät terveydenhoitajan ja lääkärin ennakkoterveystarkastuk-

sessa ennen kutsuntoihin osallistumista. Tutkittavilta mitattiin tarkastuksessa pi-

tuus ja paino ja painoindeksi (BMI) laskettiin. Lisäksi terveystarkastuksessa arvi-

oitiin kutsunnanalaisten terveydentila ja esimerkiksi diagnosoidut sairauden palve-

luskelpoisuuden määrittämiseksi. 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen 

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä selvitettiin kahdella eri kyselyllä. Tutkimuk-

sen alussa, vuosina 2010 ja 2011, häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä arvioitiin 

Eating Disorder Inventory -kyselyllä käyttäen sen ”pyrkimys laihuuteen” (Drive 
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for thinness)- ja ”ahmiminen” (Bulimia) -osioita. Vuonna 2012 häiriintyneen syö-

miskäyttäytymisen arviointiin käytettiin vain SCOFF-syömishäiriöseulaa eikä tätä 

aineistoa käytetty tässä tutkimuksessa. Vuonna 2013 SCOFF-syömishäiriöseulan 

rinnalle otettiin takaisin ”pyrkimys laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osiot eri menetel-

mien vertailemiseksi. ”Tyytymättömyys vartaloon” -osion arvioitiin olevan sellai-

senaan heikosti soveltuva nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ar-

viointiin, kuten oli aiemmissakin tutkimuksissa todettu (Keski-Rahkonen et al., 

2005; Smith et al., 2017). 

Eating Disorder Inventory (EDI) on alun perin kehitetty klassisten syömishäi-

riöiden, kuten laihuushäiriön ja ahmimishäiriön tunnistamiseen (Garner et al., 

1983). Kysely on laajasti validoitu ja se soveltuu käytettäväksi erityisesti naisten 

syömishäiriöiden arviointiin (Clausen et al., 2011; Garner et al., 1983; Nevonen et 

al., 2006; van Strien & Ouwens, 2003). Kyselyn psykometrisia ominaisuuksia ei 

ole juurikaan tutkittu miehillä. Alkuperäiseen kyselyyn kuuluu 64 väittämää, jotka 

mittaavat kahdeksaa eri syömishäiriöiden ulottuvuutta. Näistä viisi osa-aluetta mit-

taa syömishäiriöihin liittyviä psykologisia ominaisuuksia (mm. perfektionismi, 

tunteiden säätelyvaikeudet) ja kolme syömiseen ja kehon muotoon liittyvää asen-

netta ja käyttäytymistä (”pyrkimys laihuuteen”, ”ahmiminen” ja ”tyytymättömyys 

vartaloon”) (Garner et al., 1983). Tähän tutkimukseen valittiin ”pyrkimys 

laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osiot. Nämä osiot koostuvat seitsemästä väittämästä, 

joissa vastausvaihtoehdot ovat: ei koskaan, harvoin, joskus, usein, tavallisesti ja 

aina. Tutkimuksessa vastausvaihtoehdot pisteytettiin joko raakapisteinä 1−6 

(osajulkaisut I ja II) tai EDI-3 pisteytysohjeiden mukaisesti 0-0-1-2-3-4 

(osajulkaisu III). ”Pyrkimys laihuuteen” -osion ensimmäinen väittämä (”Syön 

makeisia ja hiilihydraatteja tuntematta oloani hermostuneeksi”) pisteytettiin 

käänteisesti. Mitä korkeammat pisteet tutkittava sai osiosta, sitä vahvemmin 

hänellä oli osion mukaista syömishäiriöoireilua. Alkuperäisen pisteytyksen (0–3) 

sijaan EDI-3 mukaisen pisteytyksen (0–4) tai raakapisteiden (1–6) on todettu 

soveltuvan paremmin ei-kliinisissä otoksissa (Clausen et al., 2011; van Strien & 

Ouwens, 2003). Kummallekaan pisteytykselle ei ole virallisia osiokohtaisia raja-

arvoja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamiseksi, mutta aiemmin on 

julkaistu vertailuarvot väestöpohjaisesta naisten otoksesta (van Strien & Ouwens, 

2003). 

”Pyrkimys laihuuteen” -osio arvioi laihduttamiseen ja laihuuden tavoitteluun 

liittyvää ajattelua ja käyttäytymistä. Sen pisteiden on todettu olevan alhaisemmat 

syömishäiriötä sairastavilla miehillä kuin syömishäiriötä sairastavilla naisilla 
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(Smith et al., 2017). ”Pyrkimys laihuuteen” -osion soveltuvuus miesten syömis-

häiriöoireilun arvioimiseen on kyseenalaistettu myös aiemmassa suomalaistutki-

muksessa (Keski-Rahkonen et al., 2005). Miehillä sen on kuitenkin todettu ilmen-

tävän kohtuullisen hyvin syömishäiriön, kun verrataan miehiin, joilla ei ole syö-

mishäiriötä (Stanford & Lemberg, 2012a). 

”Ahmiminen”-osio arvioi syömisen hallitsemattomuutta ja ahmimiskäyttäyty-

mistä. Sen on todettu arvioivan miehillä ahmimista (binge eating), mutta ei varsi-

naista ahmimishäiriöön (bulimia) liittyvää käyttäytymistä, johon liittyy kompen-

saatiota ylensyömisen jälkeen (Stanford & Lemberg, 2012a). Miehillä kompensaa-

tiokeinona on tavallisemmin pakonomainen, ylenmääräinen liikunta kuin oksenta-

minen, joka taas on naisilla yleisempi syömisen kompensaatiokeino (Weltzin et al., 

2005). 

SCOFF-syömishäiriöseula on kehitetty laihuushäiriön ja ahmimishäiriön 

ydinoireiden pohjalta (Morgan et al., 1999). Kyselyn lyhenne tulee englannin kie-

len sanoista Sick, Control, One stone, Fat ja Food, jotka tulevat seulan viiden ky-

symyksen keskeisistä sanoista: 

1. Yritätkö oksentaa, koska tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? (Sick) 

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

(Control) 

3. Oletko laihtunut lähiaikoina yli kuusi kiloa kolmen kuukauden aikana? (One 

stone) 

4. Uskotko olevasi lihava, vaikka muut väittävät, että olet laiha? (Fat) 

5. Hallitseeko ruoka mielestäsi elämääsi? (Food) 

Kyllä-vastauksista saa yhden pisteen. Vähintään kaksi pistettä viittaa syömiskäyt-

täytymisen ongelmiin. SCOFF:a voidaan käyttää syömishäiriöiden seulontaan ter-

veystarkastuksissa, mutta syömishäiriön diagnosointi edellyttää tarkempia tutki-

muksia (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Kyselyn suomenkielinen 

versio (Hautala et al., 2005) on validoitu nuorilla aikuisilla (Lähteenmäki et al., 

2009) ja on hyödyllinen syömishäiriöiden tunnistamisen apuvälineenä nuoruusikäi-

sillä ja nuorilla aikuisilla (Hautala et al., 2009; Leung et al., 2009; Sánchez-Armass 

et al., 2017) tai ainakin niiden poissulkemiseen (Lähteenmäki et al., 2009). Useissa 

aiemmissa tutkimuksissa aineistot ovat olleet pieniä ja tutkijat ovat ehdottaneet, 

että kyselyn validiteettia ja faktorirakennetta tulisi arvioida suuremmalla nuorten 

miesten aineistolla (Hautala et al., 2009; Solmi et al., 2015) sekä myöhäisnuorilla 

että aikuisilla (Hautala et al., 2009). Seulan validiteettia tulisi selvittää tarkemmin 
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myös ylipainoisilla ja lihavilla, koska he saattavat todennäköisemmin jäädä tunnis-

tamatta seulan avulla (Solmi et al., 2015). 

Suhde kehoon ja painonhallinta 

Tutkittavilta kysyttiin useita kehonkuvaan ja painonhallintaan liittyviä kysymyksiä. 

Tutkittavia pyydettiin arvioimaan, olivatko he mielestään alipainoisia, sopivan pai-

noisia vai ylipainoisia (vuosina 2010, 2011, 2013) sekä olivatko he tyytyväisiä var-

taloonsa (v. 2010, 2011) tai kuinka tyytyväisiä he olivat omaan painoonsa (v. 2013). 

Myös painonmuutokseen liittyviä tavoitetta kysyttiin, ja vastausvaihtoehdot olivat: 

1) en tavoittele painonmuutosta, 2) pyrin tietoisesti laihduttamaan ja 3) pyrin tie-

toisesti nostamaan painoani (v. 2013).  

Tutkittavien painohistoriaa viimeisen vuoden ajalta kysyttiin (v. 2010, 2011, 

2013), ja vastausvaihtoehdot olivat: 1) pysynyt ennallaan, 2) vähentynyt ja 3) li-

sääntynyt (montako kilogrammaa). Tutkittavat raportoivat myös, mikäli eivät olleet 

tietoisia painossaan tapahtuneista muutoksista. Lisäksi heiltä kysyttiin, olivatko he 

olleet jossain elämänvaiheessa lievästi tai vaikeasti ylipainoisia ja olivatko he jos-

kus laihduttaneet vähintään kolme kilogrammaa. 

Liikkuminen, istuminen ja liikkumisen motiivit 

Tutkittavien liikkumista selvitettiin useilla kysymyksillä. Päivittäistä liikkumista 

arvioitiin tutkimushetken terveysliikuntasuositukseen pohjautuvalla kysymyk-

sellä ”Kuinka paljon olet liikkeessä päivittäin (esim. työssä, koulumatkat pyö-

rällä/kävellen, välitunnit, kotona puuhastelu, liikuntaharrastukset jne.)?”, jossa vas-

tausvaihtoehdot olivat: 1) alle 1 tunnin päivässä, 2) 1–2 tuntia päivässä ja 3) yli 2 

tuntia päivässä (v. 2010, 2011, 2013). Viikoittaisen kevyen ja ripeän fyysisen aktii-

visuuden useutta kysyttiin, ja vastausvaihtoehdot [pisteytys] olivat 1) kerran kuu-

kaudessa tai harvemmin [0], 2) 2–3 kertaa kuukaudessa [0,5], 3) kerran viikossa 

[1], 4) 2–3 kertaa viikossa [2,5], 5) 4–6 kertaa viikossa [5] ja 6) päivittäin [7]. Ak-

tiivisuuden viikoittainen kesto kysyttiin, ja vastausvaihtoehdot olivat: 1) en lain-

kaan [0 min], 2) alle 20 minuuttia [10 min], 3) 20–39 minuuttia [30 min], 4) 40–59 

minuuttia [45 min], 5) 1–1,5 tuntia [75] ja 6) yli 1,5 tuntia [90]. Näistä laskettiin 

arvio kevyen ja ripeän liikunnan määrästä (min/vko) (Tammelin, 2003) (v. 2013). 

Tutkittavien päivittäinen vapaa-ajan istumisaika selvitettiin kysymällä, kuinka 

monta tuntia keskimäärin he istuivat vuorokaudessa vapaa-ajallaan, esimerkiksi au-

tossa tai tietokoneen ääressä, katsellen televisiota tai lukien (v. 2010, 2011, 2013). 
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Liikkumiseen motivoivia tekijöitä kartoitettiin kysymällä tutkittavilta, millai-

set asiat he kokivat tärkeiksi liikkumisen kannalta (Nigg, Rossi, Norman, & 

Benisovich, 1998). Vuosina 2010 ja 2011 käytettiin 5-luokkaisia vastausvaihtoeh-

toja (ei tärkeä – erittäin tärkeä), jotka luokiteltiin uudelleen vastaamaan vuoden 

2013 luokittelua (kyllä/ei): ei tärkeä – vähän tärkeä = ei ja siltä väliltä – erittäin 

tärkeä = kyllä. Motiivit luokiteltiin tulosten tulkintaa varten neljään luokkaan 

(Ingledew & Markland, 2008; Markland & Ingledew, 1997): 

1. kehoon liittyvät (oman kehon hyväksyminen, ulkonäön kohentaminen, seksu-

aalisen vetovoiman lisääminen, painon pudottaminen) 

2. terveyteen ja kuntoon liittyvät (lihasmassan kasvattaminen, voiman ja/tai jon-

kun muun fyysisen suorituskyvyn osa-alueen kehittäminen tai ylläpitäminen, 

terveyden edistäminen, stressin, koulu- tai työpaineiden lievittäminen) 

3. sosiaaliseen kiinnittymiseen liittyvät (jossakin voimailu-/urheilulajissa kilpai-

leminen ja kilpailussa menestyminen, liikun perheeni/ystäväni kehotuksesta, 

sosiaalisten suhteiden luominen ja/tai ylläpitäminen, oman arvostuksen kohot-

taminen kaveripiirissä) 

4. nautintoon liittyvät (liikkumisesta/liikunnan aiheuttamista hyvänolon tunte-

muksista nauttiminen, ankarasta ponnistelusta / itsensä ”kurittamisesta” naut-

timinen, energisyyden lisääntyminen, mielialan kohottaminen). 

Tutkittavilta kysyttiin myös, millaiseksi he kokivat fyysisen kuntonsa verrattuna 

ikätovereihin (v. 2010, 2011, 2013). Vastaukset luokiteltiin kolmeen luokkaan: sel-

västi / jonkin verran huonompi, samanlainen ja jonkin verran / huomattavasti pa-

rempi. 

Terveyskäyttäytyminen, hyvinvointi ja koulutus 

Kyselyssä kartoitettiin laajasti myös muita terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin 

liittyviä asioita. Tutkittavat arvioivat oman terveydentilansa hyväksi, keskita-

soiseksi tai huonoksi (v. 2010, 2011, 2013). Lisäksi kysyttiin unen määrä (h/vrk) ja 

aamupalan syönti (kyllä/ei) (v. 2010, 2011, 2013).  

Tutkittavilta kysyttiin myös nykyinen tupakointi (kyllä/ei) ja nuuskan käyttö 

(kyllä/ei) (v. 2010, 2011, 2013). Humalahakuista juomista kartoitettiin kysymällä, 

joiko tutkittava kerran viikossa tai useammin alkoholia kerralla kuusi annosta tai 

enemmän (v. 2013).  

Masennusoireilu ja itsetunto arvioitiin Raitasalon mielialakyselyllä (Raitasalo, 

2007), joka on Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty Suomen oloihin 



53 

(v. 2010, 2011, 2013). Kyselyssä vastausvaihtoehdot pisteytetään erikseen masen-

nusoireilulle (0–39) ja rakentavalle itsetunnolle (0–14). Masennusoireiluksi luoki-

tellaan, kun kyselystä saa vähintään kahdeksan pistettä (vähintään keskivaikea ma-

sennusoireilu). Itsetunnon osalta korkeammat pisteet osoittavat vahvempaa itsetun-

toa ja itseluottamusta, mutta sille ei ole käytössä luokitusta itsetunnon asteen arvi-

oimiseksi. Kyselyllä on todettu olevan korkea validiteetti ja sen on osoitettu olevan 

toimiva työkalu masennuksen ja itsetunnon kartoittamiseen tieteellisessä tutkimuk-

sessa (Raitasalo, 2007).  

Stressin kokemus edeltävän kuukauden ajalta arvioitiin Perceived Stress Scale 

-kyselyllä (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) (v. 2013). Kyselyn kymmenen 

väittämän summapistemäärä vaihtelee 0–40. Elämänhallinnan joustavuutta kysyt-

tiin Brief Resilient Coping Scale -kyselyllä (Sinclair & Wallston, 2004) (v. 2013). 

Kyselyn kokonaispisteet voivat vaihdella 4–20 pisteeseen. Jos kyselystä saa ≤ 13 

pistettä, tulos tulkitaan alhaiseksi elämänhallinnan joustavuudeksi, ja jos saa ≥ 17 

pistettä, se tulkitaan korkeaksi elämänhallinnan joustavuudeksi. 

Tutkittavien koulusivistys kysyttiin, ja vaihtoehdot olivat peruskoulu, amma-

tillinen koulutus, lukiokoulutus tai korkeampi koulutusaste. 

Kehon koostumuksen ja fyysisen kunnon mittaus 

Tutkittavien kehon koostumus mitattiin bioimpedanssimenetelmään perustuvalla 

laitteella ilman mittausta edeltävää paastoa (InBody720, Biospace Co., Ltd., Seoul, 

Korea). Mittaustuloksista käytettiin painoindeksiä (BMI), rasvaprosenttia (rasva-

massan suhteellinen osuus painosta) ja lihasmassaa (kg). Lihasmassan suhteellinen 

osuus (%) painosta laskettiin. Lisäksi tutkittavilta mitattiin vyötärönympärys (cm) 

alimman kylkiluun ja suoliluun harjanteen puolivälistä.   

Tutkittavien aerobinen kunto mitattiin viiden minuutin levon aikana rauhalli-

sessa tilassa maaten Polar-kuntotestillä (Polar Electro, Suomi). Testi perustuu le-

posykkeeseen, sykevaihteluun, sukupuoleen, ikään, pituuteen, painoon ja tutkitta-

van omaan arvioon fyysisestä aktiivisuudestaan. Testin tuloksena saadaan Polar 

OwnIndex -lukema, joka kertoo arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä 

(ml/min/kg).  

Käden puristusvoima (kg) mitattiin dynamometrilla (Saehan, SAEHAN 

Corporation, Korea). Mittauksen aikana tutkittava istui jalat irti toisistaan, kyynär-

varret 90 asteen kulmassa. Tutkittavaa ohjeistettiin puristamaan dynamometria 

maksimaalisella voimalla. Mittaus toistettiin molemmilla käsillä ja korkeampi tu-

loksista kirjattiin. 
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4.2.2 LILA – työikäiset, joiden BMI > 30 (IV) 

Tehostetussa elintapaohjausinterventiossa kaikki tutkittavat täyttivät elintapa- ja 

terveyskyselyn ennen ryhmiin satunnaistamista, laihduttamisjakson loppupuolella 

(9 kk) sekä seurantavaiheessa (24 kk ja 36 kk). Elintapa- ja terveyskyselyllä kartoi-

tettiin muun muassa tutkittavien tupakointia ja terveydentilaa. Kyselyllä selvitettiin 

myös aiempaa yli 4,5 kg:n laihduttamista (ei/kyllä, montako kertaa) sekä painon-

muutosta edeltävän vuoden ajalta. Tutkittavat täyttivät häiriintyneen syömiskäyt-

täytymisen kyselyt alussa, 9 kk:n, 24 kk:n ja 36 kk:n kohdalla, ja samalla heiltä 

mitattiin paino. 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin käytettiin Three-Factor Eating 

Questionnaire-18 -kyselylomaketta (TFEQ-18), joka mittaa kolmea syömiskäyt-

täytymisen piirrettä: syömisen tietoista rajoittamista (6 kysymystä), impulsiivista 

syömistä (9 kysymystä) ja tunnesyömistä (3 kysymystä) (Karlsson et al., 2000). 

Vastausvaihtoehdot koodattiin uudelleen ja niistä laskettiin pistemäärä (0–100) jo-

kaiselle piirteelle. Suomenkielinen kysely on validoitu 17–20-vuotiailla naisilla 

(Anglé et al., 2009). 

Ahmimistaipumusta arvioitiin Binge Eating Scale -syömistapakyselyllä 

(Gormally et al., 1982), jota voidaan käyttää ahmintahäiriön seulontaan lihavuuden 

hoitoon hakeutuessa (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 

2020). Kysely koostuu 16 väittämäryhmästä, joista vastaaja valitsee parhaiten 

omaa tilannettaan kuvaavan vaihtoehdon. Summapistemäärä vaihtelee 0–46, ja 

suurempi pistemäärä kuvaa vakavampaa ahmimistaipumusta. Jos yhteispistemäärä 

jää alle 20 pisteen, ei viitteitä ahmimistaipumuksesta ole. Pistemäärä 20–29 kertoo 

kohtalaisesta ahmimistaipumuksesta ja 30 pistettä tai enemmän kertoo vakavasta 

ahmimistaipumuksesta.  

Kehon koostumuksen mittaus 

Tutkittavien pituus mitattiin tutkimuksen alussa 0,1 cm:n tarkkuudella. Kaikki 

muut mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa ennen ryhmiin satunnaistamista sekä 

9:n, 24:n ja 36:n kuukauden kohdalla. Tutkittavien paino mitattiin kevyissä sisä-

vaatteissa 0,1 kg:n tarkkuudella kalibroidulla vaa’alla (SOEHNLE S20, Soehnle 
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waagen, Saksa). BMI laskettiin mitatusta painosta ja pituudesta. Lisäksi laskettiin 

prosentuaalinen painonmuutos lähtötilanteesta loppumittauksiin. 

4.3 LILA – tehostettu elintapaohjausinterventio (IV) 

Satunnaistettu kontrolloitu elintapaohjaus koostui laihduttamisvaiheesta (12 kk) ja 

painonhallintavaiheesta (12–36 kk). Laihduttamisvaiheessa pyrittiin saavuttamaan 

vähintään viiden prosentin painonpudotus (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): 

Käypä hoito -suositus, 2020). Jokaiselle interventioryhmään osallistuneelle tehtiin 

tutkimuksen alussa henkilökohtaisesti räätälöity laihdutussuunnitelma, joka perus-

tui 500–1000 kcal:n vähennykseen heidän senhetkisestä energiankulutuksestaan. 

Interventioryhmään osallistuneille tehtiin tarvittaessa ateriasuunnitelma, ja osa to-

teutti halutessaan erittäin niukkaenergiaista (ENE) dieettiä tutkimuksen alussa. Li-

säksi heitä ohjeistettiin vähitellen lisäämään liikuntaa niin, että viikossa toteutui 

vähintään 150 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa, ja tekemään lihas-

kunto- ja liikkuvuusharjoituksia kaksi kertaa viikossa. Tutkittavat saivat myös Yli-

painosta tasapainoon -painonhallintaoppaan (Suomen Sydänliitto ry, 2004), joka 

käytiin yksityiskohtaisesti läpi ohjauskäynneillä laihduttamisvaiheen aikana 

(Kuvio 4). Ohjauskäynneillä tuli kotitehtäviä, joihin palattiin seuraavilla kerroilla. 

Tutkimuksen ensimmäisen vuoden aikana tutkittavat kävivät kolme kertaa 

ravitsemusterapeutin ja yksitoista kertaa sairaanhoitajan ohjauksessa. 

Painonhallintavaiheessa tutkittavat kävivät vielä kuusi kertaa sairaanhoitajan 

ohjauksessa: neljä seurantakäyntiä tutkimuksen toisen vuoden aikana (14, 17, 20 ja 

23 kk) ja kaksi käyntiä kolmannen vuoden aikana (30 ja 36 kk). Seurantakäyntien 

tavoitteena oli löytää yhdessä tutkittavan kanssa tilanteeseen sopivia keinoja 

painonhallinnan tueksi. Kolmasosa interventioryhmästä osallistui lisäksi 

sykeohjattuun kuntosaliharjoitteluun kahdentoista viikon ajan tutkimuksen alusta 

lähtien. Toinen kolmannes osallistui vastaavaan liikuntaohjaukseen kuusi 

kuukautta tutkimuksen alkamisesta. 

Kontrolliryhmään satunnaistetut kävivät yhden kerran sairaanhoitajan ohjauk-

sessa tutkimuksen alussa sekä kahdella seurantakäynnillä (24 ja 26 kk). Lisäksi he 

saivat saman Ylipainosta tasapainoon -painonhallintaoppaan (Suomen Sydänliitto 

ry, 2004) itsenäisesti tutustuttavaksi.  
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Kuvio 4. Tehostetun elintapaohjauksen sisältö interventioryhmään kuuluneilla tutki-

muksen ensimmäisen vuoden aikana. RT = ravitsemusterapeutti, SH = sairaanhoitaja, 

ENE = erittäin niukkaenergiainen (dieetti). 

4.4 Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS for Windows -ohjelman 18–24-versioilla. Kak-

siluokkaisten muuttujien jakaumien vertailuun käytettiin ristiintaulukointia (χ2-testi 

tai Fisherin tarkka testi) ja normaalisti jakautuneille jatkuville muuttujille riippu-

mattomien otosten t-testiä (mm. paino, BMI, TFEQ-18-pisteet) ja vinosti jakautu-

neille Mann-Whitneyn U-testiä (mm. ”pyrkimys laihuuteen”, ”ahmiminen”). Tilas-

tollisen merkitsevyyden tasona pidettiin p < 0,05. Muut tilastolliset menetelmät on 

kuvattu osajulkaisukohtaisesti. 
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Osajulkaisu I 

EDI-kyselyllä kartoitettujen syömishäiriöoireiden esiintyvyyttä arvioitiin luokitte-

lemalla vastausvaihtoehdot ”aina”, ”tavallisesti” ja ”usein” oiretta kuvaavaksi ja 

vastausvaihtoehdot ”joskus”, ”harvoin” ja ”ei koskaan” luokiteltiin oireettomaksi. 

Syömiskäyttäytyminen tulkittiin häiriintyneeksi, jos vuonna 2013 kyselyyn vastan-

neiden (866/1265, 68 % kutsuntaikäluokasta) pisteet ylittivät 95. persentiilin, kun 

vastausvaihtoehdot pisteytettiin 1–6 (kokonaispisteet 7–42) ja tutkittava 

sai ”pyrkimys laihuuteen” -osiossa vähintään 24 pistettä tai ”ahmiminen”-osiossa 

vähintään 19 pistettä. Tässä tutkimuksessa määritetyt raja-arvot perustuvat 95. per-

sentiiliin väestöpohjaisessa nuorten miesten otoksessa, mitä voidaan käyttää poik-

keavuuden tilastolliseen määrittelyyn (Lang, 2004). Koska BMI oli jakaumaltaan 

vino muuttuja, käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä ylipainoisten syömishäiriöoirei-

levien ja oireilemattomien BMI:n vertailuun. 

Osajulkaisu II 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profilointi SCOFF-syömishäiriöseulan kysy-

mysten (5 kpl), EDI-kyselyn ”pyrkimys laihuuteen”- (7 kpl) ja ”ahmiminen”-väit-

tämien (7 kpl) pohjalta tehtiin eksploratiivisella faktorianalyysilla. SCOFF-kysy-

mysten pisteytys oli kyselyn mukaisesti 0 tai 1 pistettä. ”Pyrkimys laihuuteen”- 

ja ”ahmiminen”-väittämät pisteytettiin asteikolla 1–6. Korrelaatiomatriisin sovel-

tuvuutta faktorianalyysiin arvioitiin Kaiserin testillä (Kaiser-Meyer-Olkin measure 

of sampling adequacy, > 0,6) ja Bartlettin sfäärisyystestillä (p < 0,001). Faktori-

analyysista poistettiin ne muuttujat, joiden kommunaliteetti oli pienempi kuin 0,2 

(Yong & Pearce, 2013). Kommunaliteetti (maksimi 1) kuvaa sitä, kuinka suuri 

osuus yksittäisen havaitun muuttujan vaihtelusta selittyy löydettyjen faktorien 

avulla. Rotaatiomenetelmänä käytettiin vinokulmaista rotaatiota, koska se sallii 

faktoreiden keskinäisen korrelaation. Faktoreiden tulkintaan otettiin mukaan ne 

muuttujat, joiden faktorilataus oli vähintään 0,45 (Tabachnick & Fidell, 2007). Fak-

torilatauksen suuruus (−1:n ja +1:n välillä) kertoo, kuinka paljon faktorin avulla 

pystytään selittämään havaitun muuttujan vaihtelusta. Kuitenkin kaikki ne muut-

tujat, joiden faktorilataus oli vähintään 0,32, raportoitiin faktorianalyysitaulukkoon. 

Faktorit, joiden ominaisarvo oli vähintään 1, analysoitiin. Ominaisarvo puolestaan 

mittaa, kuinka hyvin faktorit pystyvät selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. 

Kun faktorin ominaisarvo jaetaan havaittujen muuttujien määrällä, saadaan fak-

torin suhteellinen selitysosuus, joka saa arvoja nollan ja yhden välillä. Cronbachin 
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alfaa käytettiin niin uusien faktoreiden (muuttujat) kuin kyselyiden (kysymyk-

set/väittämät) sisäisen yhteneväisyyden mittarina. 

Osajulkaisu III 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen rajat määritettiin 95. persentiilin mukaan, kun 

pisteytys vastausvaihtoehdoille oli 0–4 (kokonaispisteet 0–28) ja pyrkimys laihuu-

teen vähintään 11 pistettä tai ahmimistaipumus vähintään 8 pistettä. Molempia häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen muotoja vertailtiin niihin miehiin, joilla ei ollut 

kumpaakaan oireilua. Niistä muuttujista, jotka olivat yhteydessä häiriintyneen syö-

miskäyttäytymisen muotoihin, valittiin monimuuttujamallinnukseen ne muuttujat, 

jotka eivät korreloineet vahvasti keskenään. Monimuuttujamallinnukseen valittiin 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen vahvemmin yhteydessä oleva muuttuja 

(esim. kokemus painosta vs. BMI). Monimuuttujamallinnus toteutettiin logistisella 

regressioanalyysilla, johon häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä selittävät muuttu-

jat lisättiin eteenpäin askeltavasti. Mallin selitysasteen tarkasteluun käytettiin kor-

jattua selitysastetta (Nagelkerke R square). 

Osajulkaisu IV 

Tilastollisissa analyyseissa olivat mukana kaikkien niiden tutkittavien aineistot, 

jotka olivat tutkimuksessa mukana 36 kuukauden seurantaan saakka ja jotka vasta-

sivat TFEQ-18-kyselyyn. Painon, BMI:n ja syömiskäyttäytymispisteiden muutosta 

ryhmien välillä ja eri aikapisteissä analysoitiin toistettujen mittausten varianssiana-

lyysilla (linear mixed model). Post hoc -testeissä aikapisteiden välisiin vertailuihin 

käytettiin Bonferronin menetelmää. Ryhmien välisen BMI:n muutoksen eron tilas-

tollinen merkitsevyys analysoitiin Mann-Whitneyn U-testillä. Painonmuutoksen, 

suhteellisen painonmuutoksen ja TFEQ-18-kyselyn pisteiden muutoksen ryhmien 

välinen ero analysoitiin riippumattomien otosten t-testillä.  

Yhteenveto 

Yhteenvedossa raportoidaan ”pyrkimys laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osioiden 

esiintyvyydet myös aiemmin julkaistujen hollantilaisten ja suomalaisten naisten 

vertailuarvojen mukaan (Mustelin, Kärkkäinen, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2016; 

van Strien & Ouwens, 2003). Hollantilaisessa tutkimuksessa julkaistiin lukioikäis-

ten tyttöjen sekä korkeakoulussa opiskelevien naisten vertailuarvot EDI-kyselyn 
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osioille (vastausvaihtoehtojen pisteytys 1–6). Ylimmän saadun kokonaispistemää-

rän pohjalta määritettiin raja-arvo siten, että vähintään kaksi prosenttia eniten pis-

teitä saaneista tulkittiin poikkeaviksi. ”Pyrkimys laihuuteen” -osiossa häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen rajana korkeakoulussa opiskelevilla naisilla oli vähintään 24 

pistettä ja lukioikäisillä tytöillä vähintään 29 pistettä. ”Ahmiminen”-osiossa vas-

taavat raja-arvot olivat puolestaan korkeakoulussa opiskelevilla naisilla vähintään 

12 pistettä ja lukioikäisillä tytöillä vähintään 18 pistettä (van Strien & Ouwens, 

2003). Suomalaiset raja-arvot ”pyrkimys laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osioille 

(vastausvaihtoehtojen pisteytys 0–3) määritettiin ahmintahäiriön DSM-5 tauti-

luokituksen pohjalta. ”Pyrkimys laihuuteen” -osiossa ahmintahäiriön seulontaan 

soveltuva raja-arvo oli vähintään 7 pistettä ja ”ahmiminen”-osiossa vähintään 2 pis-

tettä (Mustelin et al., 2016). Ahmimiseen liittyvä käyttäytyminen saattaa olla pojilla 

ja miehillä yleisempää kuin esimerkiksi laihuushäiriön kaltainen oireilu (Hudson 

et al., 2007; Striegel-Moore et al., 2009), joten ahmintahäiriön seulontaan tarkoite-

tut raja-arvot soveltunevat nuorten miesten syömishäiriökäyttäytymisen seulontaan. 
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5 Tulokset 

5.1 Tutkimusaineistojen kuvailu 

Tutkimukseen osallistui 2491 kutsuntaikäistä miestä, jotka olivat keskimäärin 17,9-

vuotiaita (SD 0,7). Elintapaohjausinterventioon osallistui 120 työikäistä, joiden 

BMI oli yli 30. He olivat keskimäärin 45-vuotiaita (SD 11). Työikäisistä 78 pro-

senttia oli naisia. 

Nuoret miehet (I, II, III) 

Nuorten miesten taustatiedot on esitelty taulukossa 3 vuosien 2010, 2011 ja 2013 

kutsunnanalaisten osalta ja osajulkaisuittain (I = v. 2013, II = v. 2010, 2011, 2013, 

III = v. 2013). Ennakkoterveystarkastuksen ja kutsuntojen välinen aika vaihteli, ja 

sen aikana paino saattoi muuttua. Taulukossa 3 on ilmoitettu sekä ennakkoterveys-

tarkastuksessa että kutsuntapäivänä mitattu paino ja BMI. Ennakkoterveystarkas-

tuksessa kävi 96 prosenttia (2389/2491) tutkimuskyselyyn vastanneista ja kutsun-

tapäivänä toteutettuihin mittauksiin osallistui 75 prosenttia (1858/2491) kyselyyn 

vastanneista. Osajulkaisuissa I ja II käytettiin ennakkoterveystarkastuksen painoa 

ja BMI:tä, jotta aineisto oli mahdollisimman kattava häiriintyneen syömiskäyttäy-

tymisen näkökulmasta.  

Kutsuntapäivää edeltävän vuoden aikana tapahtuneesta painonlaskusta rapor-

toi 15 prosenttia (140/954) vuoden 2013 tutkimuskyselyyn vastanneesta. Heistä 

134 nuoren miehen BMI saatiin ennakkoterveystarkastuksesta ja 104 nuorelta mie-

heltä kutsuntapäivän mittauksista. Kyselyn perusteella kutsuntapäivää edeltävän 

vuoden aikana laihtuneista 19 prosenttia (n = 25) oli ollut ennakkoterveystarkas-

tuksen mukaan lihavia (BMI ≥ 30) ja 25 prosenttia (n = 33) ylipainoisia (BMI 25–

29,9). Vastaavasti edeltävän vuoden aikana laihtuneista kutsuntapäivän mittausten 

mukaan 12 prosenttia (n = 12) oli lihavia ja 25 prosenttia (n = 26) ylipainoisia. 

Laihtuneiden joukossa lihavuus oli siis vähentynyt ennakkoterveystarkastuksen ja 

kutsuntojen välissä (19 % vs. 12 %) joko niin, että he olivat saavuttaneet lopullisen 

pituutensa, laihduttaneet tai sitten suhteellisesti useampi ennakkoterveystarkastuk-

sessa lihaviksi luokitelluista ei osallistunut kutsunnoissa tehtyihin mittauksiin. 
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Taulukko 3. Nuorten miesten taustatiedot vuosien 2010, 2011 ja 2013 kutsuntoihin osal-

listuneista ja osajulkaisuittain. 

Muuttuja N Kaikki  

n = 2491 

 I 

n = 922 

II 

n = 834 

III 

n = 2096 

Ikä, v., ka (SD) 2491 17,9 (0,7)  17,9 (0,7) 17,9 (0,7) 17,9 (0,7) 

Koulusivistys, n (%) 2441      

Peruskoulu/opisto/ 

ammattikoulu 

 1184 (48,5)  437 (48,0) 382 (46,2) 926 (45,1) 

Lukio / ylempi koulutus  1257 (51,5)  473 (52,0) 444 (53,8) 1126 (54,9) 

Tupakoi, n (%) 2452 682 (27,8)  249 (27,2) 212 (25,5) 525 (25,5) 

Käyttää nuuskaa, n (%) 2240 420 (18,8)  219 (23,9) 194 (23,6) 380 (18,4) 

Käyttää alkoholia, n (%) 2456      

joskus  1516 (61,7)  553 (60,3) 500 (60,2) 1271 (61,6) 

usein  109 (4,4)  30 (3,3) 28 (3,4) 84 (4,1) 

Humalahakuinen juominen 1 

krt/vk tai useammin, n (%) 

2237 512 (22,9)  208 (22,7) 185 (22,4) 463 (22,4) 

Huonoksi koettu 

terveydentila, n (%) 

2309 124 (5,4)  57 (6,3) 51 (6,3) 107 (5,2) 

Ennakkoterveystarkastus       

Pituus, cm, ka (SD) 2388 177,9 (6,4)  177,8 (6,5) 177,8 (6,5) 177,9 (6,4) 

Paino, kg, ka (SD) 2389 73,5 (15,6)  73,7 (16,2) 73,7 (16,2) 73,2 (15,3) 

BMI, kg/m2, ka (SD) 2385 23,2 (4,5)  23,3 (4,7) 23,3 (4,7) 23,1 (4,4) 

< 18,5, n (%)  215 (9,0)  81 (9,0) 71 (8,6) 181 (9,0) 

18,5–24,9, n (%)  1575 (66,0)  600 (66,6) 551 (66,9) 1349 (66,9) 

25–29,9, n (%)  397 (16,6)  135 (15,0) 125 (15,2) 328 (16,3) 

≥ 30, n (%)  198 (8,3)  85 (9,4) 77 (9,3) 159 (7,9) 

Mittaukset       

Paino, kg, ka (SD) 1858 72,7 (13,8)  72,6 (13,9) 72,6 (13,8) 72,5 (13,5) 

BMI, kg/m2, ka (SD) 1853 23,0 (4,1)  23,0 (4,2) 22,9 (4,2) 22,9 (4,0) 

< 18,5, n (%)  146 (7,9)  54 (8,0) 49 (8,1) 128 (8,0) 

18,5–24,9, n (%)  1267 (68,4)  465 (69,0) 417 (68,8) 1109 (69,0) 

25–29,9, n (%)  326 (17,6)  112 (16,6) 101 (16,7) 278 (17,3) 

≥ 30, n (%)  114 (6,2)  43 (6,4) 39 (6,4) 92 (5,7) 

Työikäiset, joiden BMI > 30 (IV) 

Tehostettuun elintapaohjausinterventiotutkimukseen (LILA) osallistuneiden (n = 

120) sekä interventiossa loppuun asti jatkaneiden ja TFEQ-18-kyselyyn vastannei-

den (n = 76, 63 %) taustatietoja on koottu taulukkoon 4.  
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Taulukko 4. Tehostettuun elintapaohjausinterventiotutkimukseen (LILA) osallistunei-

den ja interventiossa loppuun asti jatkaneiden ja TFEQ-18-kyselyn täyttäneiden tausta-

tietoja. 

Muuttuja Kaikki tutkimukseen osallistuneet 

n = 120 

 Interventiossa loppuun asti 

n = 76 

Ikä, v., ka (SD) 45 (11)  46 (10) 

Pituus, cm, ka (SD) 164,7 (7,6)  164,8 (7,8) 

Paino, kg, ka (SD) 99,9 (15,0)  97,1 (13,0) 

BMI, Md (Q1; Q3) 35,6 (33,2; 40,1)  34,3 (32,5; 38,9) 

Tupakoi, n (%) 23 (19)  11 (15) 

Huonoksi koettu terveydentila, n (%) 10 (8)  4 (5) 

Nainen, n (%) 94 (78)  55 (72) 

Laihduttanut aiemmin yli 4,5 kg, n (%) 107 (90)  66 (88) 

≥ 3 kertaa 61 (60)  37 (57) 

≥ 10 kertaa 11 (11)  9 (14) 

Viimeisen 12 kk:n aikana paino    

pysynyt ennallaan, n (%) 26 (22)  17 (23) 

laskenut, n (%) 28 (24)  16 (22) 

noussut, n (%) 63 (54)  41 (55) 

Md = mediaani, Q1 = alaneljännes, Q3 = yläneljännes 

5.2 Nuorten miesten syömishäiriöoireiden esiintyvyys (I, 

yhteenveto) 

Oulun alueen kutsuntoihin osallistui vuosina 2010, 2011 ja 2013 yhteensä 3542 

nuorta miestä. Vuosina 2010 ja 2011 vartalotyytymättömyyttä koskevaan kysy-

mykseen vastasi 1224 (54 %) tutkittavaa ja vuonna 2013 painotyytymättömyyttä 

koskevaan kysymykseen 973 (77 %) tutkittavaa. Vuonna 2013 SCOFF-syömishäi-

riöseulan kysymyksiin vastasi 917 (71 %) tutkittavaa, ja vuosina 2010, 2011 ja 

2013 ”pyrkimys laihuuteen” -väittämiin vastasi 2106 (59 %) ja ”ahmiminen”-väit-

tämiin 2099 (59 %) tutkittavaa. Mittauksissa käyneiden nuorten miesten ”pyrkimys 

laihuuteen” -osion mediaani (kvartiiliväli) oli 12 (9–16), ja niillä, jotka eivät käy-

neet mittauksissa, mutta vastasivat kyselyyn (n = 486), mediaani oli 12 (10–17). 

Vastaavasti ”ahmiminen”-osion mediaani oli mittauksissa käyneillä 9 (8–11), ja 

niillä, jotka vastasivat vain kyselyyn, mediaani oli 9 (7–12). 

Vartaloonsa tyytymättömiä oli 23,7 prosenttia (n = 290) vuosina 2010 ja 2011 

vartalotyytyväisyyttä koskevaan kysymykseen vastanneista. Painoonsa tyytymät-

tömiä puolestaan oli 18,5 prosenttia (n = 180) vuoden 2013 painotyytyväisyyttä 
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koskevaan kysymykseen vastanneista. SCOFF-syömishäiriöseulan mukaan häi-

riintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi 7,2 prosentilla vuoden 2013 kutsunnan-

alaisista nuorista miehistä (Taulukko 5). Yleisimmät SCOFF-syömishäiriöseulan 

oireet olivat vääristynyt kehonkuva (9,0 %) ja huoli syömisen hallinnan menettä-

misestä (8,8 %). Pyrkimystä laihuuteen esiintyi 5,8 prosentilla, kun oireiluksi tul-

kittiin 95. persentiilin ylittävät pisteet (≥ 24 pistettä). Samaa raja-arvoa on käytetty 

myös aiemmin hollantilaistutkimuksessa korkeakouluikäisillä naisilla (van Strien 

& Ouwens, 2003). Hollantilaisten lukioikäisten tyttöjen vertailuarvolla (≥ 29 pis-

tettä) arvioituna pyrkimystä laihuuteen esiintyi 2,2 prosentilla (n = 46) nuorista 

miehistä. ”Pyrkimys laihuuteen” -osion selkeästi yleisin oire oli hermostuneisuus 

makeisia ja hiilihydraatteja syödessä (40,8 %). Muita yleisimpiä oireita olivat pa-

konomainen laihduttamisen ajattelu (13,0 %) ja jatkuvasti mielessä pyörivä halu 

olla hoikempi (8,3 %). Ahmimiskäyttäytymistä esiintyi 6,3 prosentilla 95. persen-

tiilin (≥ 19 pistettä) mukaan tulkittuna. Hollantilaisten lukioikäisten tyttöjen vertai-

luarvon (≥ 18 pistettä) mukaan ahmimiskäyttäytymistä esiintyi 6,8 prosentilla (n = 

143) nuorista miehistä ja korkeakouluikäisten naisten vertailuarvon (≥ 12 pistettä) 

mukaan 24,9 prosentilla (n = 523). ”Ahmiminen”-osion oireista yleisin oli itsensä 

ahtaminen täyteen (11,3 %) ja harvinaisin oire aikomus oksentaa painonpudottami-

sen vuoksi (2,1 %). Ahmintahäiriön seulontaan soveltuvilla raja-arvoilla ”pyrkimys 

laihuuteen” -osion mukaan oireilua esiintyi 3,5 prosentilla (n = 74) 

ja ”ahmiminen”-osion mukaan 10,2 prosentilla (n = 215) kutsuntaikäisistä miehistä.  

Tyytymättömyys vartaloon oli yleisintä kutsuntavuosien 2010 ja 2011 nuorilla 

miehillä, joiden BMI oli vähintään 30 (62 %) ja harvinaisinta normaalipainoisilla 

(18 %). Vartaloonsa tyytymättömiä oli vajaa kolmannes niistä, joiden BMI oli alle 

18,5 tai 25–29,9. Vastaavasti vuonna 2013 tyytymättömyys painoon oli yleisintä 

niillä, joiden BMI oli vähintään 30 (65 %) ja harvinaisinta normaalipainoisilla 

(8 %). Tyytymättömyys painoon oli yhtä yleistä niillä, joiden BMI oli alle 18,5 tai 

25–29,9 (27 %) (yhteenveto). 

SCOFF-syömishäiriöseulan ja ”pyrkimys laihuuteen” -osion mukaan oireilu 

oli yleisempää, kun siirryttiin BMI-luokassa suurempaan (I ja yhteenveto). BMI:n 

mukaan alipainoisilla ei juuri esiintynyt häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä 

(n < 5). Normaalipainoisista (BMI 18,5–24,9) 5,5 prosenttia oireili SCOFF:n mu-

kaan, 2,7 prosenttia tavoitteli laihtumista ja 5,4 prosentilla esiintyi ahmimiskäyt-

täytymistä (I). SCOFF-syömishäiriöseulan ja ”pyrkimys laihuuteen” -osion mu-

kaan häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yleisempää ylipainoisilla. Ahmimis-

käyttäytymiseen liittyvien oireiden yleisyys ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 

BMI-luokkien välillä, paitsi väittämän ”Toisten läsnä ollessa syön vain hiukan, ja 
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heidän lähdettyään ahmin itseni täyteen ruokaa”, mikä oli yleisempää nuorilla mie-

hillä, joiden BMI oli vähintään 25, kuin niillä, jotka olivat normaalipainoisia tai 

alipainoisia (3,9 % vs. 1,3 % vs. 1,4 %) (I). 

Tässä yhteenvedossa tarkasteltiin syömishäiriöoireiden esiintyvyyttä osajul-

kaisusta I poiketen luokitellen tutkittavat BMI:n mukaan seuraavasti: ali- ja nor-

maalipainoiset (BMI < 25), ylipainoiset (BMI 25–29,9) ja lihavat (BMI ≥ 30). Nuo-

rilla miehillä, jotka olivat lihavia, esiintyi suhteellisesti eniten lähes kaikkia 

SCOFF-syömishäiriöseulan ja ”pyrkimys laihuuteen” -osion mukaisia syömis-

häiriöoireita (Taulukko 5). Poikkeuksena oli lihomisen pelko (jos paino nousee ki-

lonkin verran, ”pyrkimys laihuuteen”), mikä oli yleisempää nuorilla miehillä, joi-

den BMI oli välillä 25–29,9 kuin niillä, joiden BMI oli pienempi tai suurempi. 

Myös oksentaminen liian täyden olon seurauksena (SCOFF) näytti olevan yleisem-

pää ali- ja normaalipainoisilla (2,5 %) kuin niillä, joiden BMI oli 25–29,9 (0,9 %). 

Sen sijaan nuorilla miehillä, joiden BMI oli vähintään 30, oksentamista ei esiinty-

nyt (ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä). ”Ahmiminen”-osion oireiden esiinty-

vyyksissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa eri BMI-luokkien välillä.  

Taulukko 5. Syömishäiriöoireiden esiintyvyys nuorilla miehillä (n = 2173) painoindeksi-

luokittain. Tiedot ovat n (%), ellei toisin mainita. Taulukko on muokattu osajulkaisun I 

taulukosta 4, julkaistu Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin luvalla. 

Muuttuja Kaikki  BMI p-arvo 

< 25 25–29,9 ≥ 30 

SCOFF (v. 2013) n = 917  n = 512 n = 111 n = 43  

Uskotko olevasi lihava, vaikka muut 

väittävät, että olet laiha? 

9,0 (82)  4,9 (25) 17,1 (19) 25,6 (11) < 0,001 

Huolestuttaako sinua ajatus, ettet 

enää pysty hallitsemaan syömisesi 

määrää? 

8,8 (81)  5,9 (30) 15,3 (17) 25,6 (11) < 0,001 

Oletko laihtunut lähiaikoina yli kuusi 

kiloa kolmen kuukauden aikana? 

7,5 (69)  5,1 (26) 9,9 (11) 18,6 (8) 0,001  

Hallitseeko ruoka mielestäsi 

elämääsi? 

5,6 (51)  6,1 (31) 8,1 (9) 4,7 (2) 0,651 

Yritätkö oksentaa, koska tunnet 

olevasi epämiellyttävän kylläinen? 

2,0 (18)  2,5 (13) 0,9 (1) 0 (0) 0,516 

Syömishäiriöoireilua (≥ 2 oiretta) 7,2 (66)  4,9 (25) 12,6 (14) 20,9 (9) < 0,001 

Pyrkimys laihuuteen (v. 2010, 2011, 

2013) 

n = 2112  n = 1244 n = 282 n = 94  

Syön makeisia ja hiilihydraatteja 

tuntematta oloani hermostuneeksi. 1 

40,8 (858)  35,5 (439) 48,8 (138) 52,1 (49) < 0,001 
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Muuttuja Kaikki  BMI p-arvo 

< 25 25–29,9 ≥ 30 

Ajattelen laihduttamista. 13,0 (274)  6,0 (74) 26,1 (74) 46,8 (44) < 0,001 

Mielessäni pyörii jatkuvasti halu olla 

hoikempi. 

8,3 (175)  3,6 (45) 18,7 (53) 26,9 (25) < 0,001 

Painoni nouseminen kauhistuttaa 

minua. 

7,5 (157)  4,3 (53) 12,7 (36) 20,7 (19) < 0,001 

Tunnen voimakasta syyllisyyttä 

ylensyötyäni. 

6,3 (132)  4,4 (55) 9,9 (28) 16,0 (15) < 0,001 

Liioittelen tai suurentelen painon 

merkitystä. 

5,5 (115)  3,8 (47) 7,4 (21) 7,4 (7) 0,013 

Jos lihon kilon, minua huolettaa, että 

lihomiseni jatkuu edelleen. 

4,4 (93)  2,9 (36) 6,7 (19) 4,3 (4) 0,009 

Laihuuden tavoittelua 5,8 (122)  2,7 (33) 11,7 (33) 16,0 (15) < 0,001 

Osion pistemäärä 2, Md (Q1; Q3) 12 (9–16)  10 (8–13) 15 (12–19) 17 (13–22) < 0,001 

Ahmiminen (v. 2010, 2011, 2013) n = 2112  n = 1238 n = 282 n = 92  

Ahdan itseni täyteen ruokaa. 11,3 (237)  12,6 (155) 9,5 (27) 10,8 (10) 0,347 

Syön silloin, kun olen poissa 

tolaltani. 

5,9 (124)  5,7 (71) 4,2 (12) 3,2 (3) 0,377 

Ajattelen ylensyömistä. 4,3 (89)  3,4 (42) 5,4 (15) 3,3 (3) 0,286 

Minulla on ollut hetkiä, jolloin olen 

syönyt niin, etten ole pystynyt 

lopettamaan. 

3,8 (80)  3,1 (38) 2,8 (8) 2,2 (2) 0,873 

Syön tai juon salaa. 2,9 (60)  2,7 (33) 1,4 (4) 3,2 (3) 0,420 

Toisten läsnä ollessa syön vain 

hiukan ja heidän lähdettyään ahmin 

itseni täyteen ruokaa. 

2,7 (56)  2,4 (30) 0,7 (2) 2,2 (2) 0,192 

Olen ajatellut oksentaa, jotta saisin 

painoni putoamaan. 

2,1 (45)  2,0 (25) 1,1 (3) 1,1 (1) 0,470 

Ahmimiskäyttäytymistä 6,3 (132)  4,9 (61) 4,6 (13) 7,6 (7) 0,493 

Osion pistemäärä 2, Md (Q1; Q3) 9 (8–11)  9 (8–11) 10 (8–12) 9 (8–12) 0,031 

Oireilua jollakin mittarilla 11,1 (242)  7,4 (94) 15,8 (46) 23,7 (23) < 0,001 

1 joskus / harvoin / ei koskaan 
2 Väittämien pisteytys 1–6 

Md = mediaani, Q1 = alaneljännes, Q3 = yläneljännes 

5.3 Nuorten miesten syömishäiriöoireilun profiilit (II) 

Vuoden 2013 kutsuntoihin osallistuneista (n = 1265) yhteensä 834 (66 %) nuorta 

miestä täytti häiriintyneen syömiskäyttäytymisen SCOFF-seulan sekä ”pyrkimys 

laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osiot, kun yksi puuttuva vastaus osiossa sallittiin. 
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Cronbachin alfa oli SCOFF-seulalla 0,633, ”pyrkimys laihuuteen” -osiolla 0,817 

ja ”ahmiminen”-osiolla 0,830.  

Viimeaikaista laihtumista koskevan SCOFF-kysymyksen kommunaliteetti oli 

pienempi kuin 0,2, joten se jätettiin pois lopullisesta faktorianalyysista. Loput 

muuttujat latautuivat neljälle faktorille, jotka selittivät 57 prosenttia kyselyiden ko-

konaisvaihtelusta (Taulukko 6). Kaiserin testin arvo oli 0,895 ja Bartlettin sfääri-

syystesti oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), joten aineiston korrelaatiomatriisi 

soveltui analyysiin.  

Taulukko 6. Nuorten miesten (n = 834) häiriintyneen syömiskäyttäytymisen faktorit 

eksploratiivisella faktorianalyysilla. 

Muuttuja Faktorilataukset ≥ 0,45 

1 2 3 4 

EDI-DT Mielessäni pyörii jatkuvasti halu olla hoikempi. x    

EDI-DT Painoni nouseminen kauhistuttaa minua. x    

EDI-DT Ajattelen laihduttamista. x    

EDI-DT Tunnen voimakasta syyllisyyttä ylensyötyäni. x    

EDI-DT Liioittelen tai suurentelen painon merkitystä. x    

EDI-DT Jos lihon kilon, minua huolettaa, että lihomiseni jatkuu edelleen. x    

EDI-B Olen ajatellut oksentaa, jotta saisin painoni putoamaan.  x   

EDI-B Syön tai juon salaa.  x   

EDI-B Toisten läsnä ollessa syön vain hiukan ja heidän lähdettyään ahmin 

itseni täyteen ruokaa. 

 x   

EDI-B Minulla on ollut hetkiä, jolloin olen syönyt niin, etten ole pystynyt 

lopettamaan. 

 x   

EDI-B Ajattelen ylensyömistä.  x   

SCOFF Yritätkö oksentaa, koska tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen?   x  

SCOFF Hallitseeko ruoka mielestäsi elämääsi?   x  

SCOFF Huolestuttaako sinua ajatus, ettet enää pysty hallitsemaan syömisesi 

määrää? 

  x  

EDI-B Ahdan itseni täyteen ruokaa.    x 

EDI-DT Syön makeisia ja hiilihydraatteja tuntematta oloani hermostuneeksi.    x 1 

EDI-B Syön silloin, kun olen poissa tolaltani.    x 

Faktorin selitysaste % 37,0 8,2 6,5 5,0 

1 käänteinen yhteys faktorilla 

EDI-DT = Eating Disorder Inventory, Drive for thinness, EDI-B = Eating Disorder Inventory, Bulimia 

Kaksi ensimmäistä faktoria olivat selkeimpiä: faktorille 1 latautui ”pyrkimys 

laihuuteen” -osiosta kuusi muuttujaa ja faktorille 2 ”ahmiminen”-osiosta viisi 

muuttujaa. Faktori 3 muodostui kolmesta SCOFF-syömishäiriöseulan muuttujasta 
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(yhden SCOFF-muuttujan faktorilataus oli < 0,45, joten se jätettiin tulkitsematta). 

Neljännelle faktorille latautui hiilihydraattien ja makeisten syömistä koskeva väit-

tämä (”pyrkimys laihuuteen”) sekä ahmimista ja tunnesyömistä koskevat väittämät 

(”ahmiminen”). Faktorin muuttujien yhtenevyyttä kuvaava reliabiliteettikerroin oli 

erinomainen faktorille 1 (Cronbachin α = 0,924) ja hyvä faktorille 2 (Cronbachin α 

= 0,884). Faktorien 3 ja 4 reliabiliteettikertoimet olivat huonot (Cronbachin α = 

0,541 ja Cronbachin α = –0,448). 

Profiileja tarkasteltiin vertailemalla faktorin mukaan oireilevia muihin 

ikätovereihin. Häiriintyneeksi syömiskäyttäytymiseksi tulkittiin, kun faktorin 

kysymysten pistemäärä oli vähintään 95. persentiilillä. Kaikille profiileille oli 

yhteistä, että oireilevat jättivät yleisemmin aamupalan väliin, heillä oli korkeammat 

stressipisteet edeltävän kuukauden ajalta ja heidän itsetuntonsa oli heikompi. 

Kaikissa profiileissa oli ikätovereita enemmän aiemmin laihduttaneita ja niitä, jotka 

tavoittelivat painonlaskua. Osassa profiileista oli samankaltaisuutta myös 

istumisen ja liikkumisen sekä elämänhallinnan joustavuuden osalta. Profiilien 

osittainen samankaltaisuus johtunee siitä, että profiilin 1 mukaan oireilevista 47 

prosenttia (21/45) oireili myös profiilin 3 mukaan. Profiilin 2 mukaan oireilevista 

puolestaan 73 prosenttia (32/44) oireili myös profiilin 4 mukaan, mutta 

ikätovereihin verrattuna profiileissa oli eroja useiden muuttujien osalta. Kuviossa 

5 havainnollistetaan eri profiileihin liittyviä keskeisiä tekijöitä. 

Profiilin 1 mukaan syömishäiriöoireileviksi luokitelluista (n = 45) huomattava 

osa oli ylipainoisia tai lihavia, ja he olivat selkeästi muita tyytymättömämpiä pai-

noonsa ja pyrkivät laihtumaan. Heillä oli useammin masennusoireilua, ja he istuivat 

päivittäin muita enemmän ja liikkuivat vähemmän. Profiilille annettiin nimeksi fak-

torille latautuneiden muuttujien ja ikätovereihin tehdyn vertailun perusteel-

la ”laihtumista tavoittelevat”.  

Profiilin 2 mukaan oireilevia (n = 44) yhdisti ahmimistaipumuksen lisäksi laih-

tumisen tavoittelu, heikommat selviytymiskeinot ja vähäisempi liikkuminen. 

Heistä neljä kertaa useamman BMI oli vähintään 30 verrattuna ikätovereihin, mutta 

sijoittuminen BMI-luokkaan 25–29,9 ei ollut sen yleisempää kuin muilla ikätove-

reilla. Heillä oli kaikkein korkeimmat stressipisteet edeltävän kuukauden ajalta. He 

myös tupakoivat ja joivat humalahakuisesti ikätovereitaan useammin, ja heidän 

koulutusasteensa oli tavallisemmin peruskoulu tai ammattiopisto. Profiilin nimeksi 

annettiin ”salaa ahmivat”. 
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Kuvio 5. Nuorten miesten (n = 834) häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profiilit ja niihin 

liittyvät keskeiset tekijät muihin ikätovereihin verrattuna.  

Myös profiilin 3 mukaan oireilevissa (n = 99) oli BMI:n mukaan ylipainoisia ja 

lihavia, ja heillä oli ikätovereita useammin laihduttamistavoitteita tai aiempaa 

laihdutushistoriaa. Heillä oli useammin masennusoireilua, ja he istuivat päivittäin 

enemmän vapaa-ajallaan. Profiili nimettiin lähinnä SCOFF-muuttujien perus-

teella ”syömisen hallinnastaan huolestuneet”. 

Profiiliin 4 liittyi laihduttamisaikeita ja -historiaa ikätovereita useammin. Pro-

fiilin mukaan oireilevien (n = 89) joukossa oli kuitenkin kaiken painoisia, eikä pro-
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fiili eronnut ikätovereista muiden painoon liittyvien muuttujien suhteen. Viikoittai-

sen ripeän liikunnan mediaani oli pienempi ikätovereihin verrattuna, mutta oireile-

vien joukossa oli sekä vähän että paljon liikkuvia. Profiili nimettiin ”lievästi syö-

misellään oireilevat”. 

5.4 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys ylipainoon (I, IV, 

yhteenveto) 

Ylipainoisten nuorten miesten syömishäiriöoireilu (I) 

Vuoden 2013 kutsunnoissa häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kyselyihin vastan-

neista nuorista miehistä, joiden BMI oli vähintään 25, joka neljännellä (57/219) 

esiintyi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä joko SCOFF-syömishäiriöseulan (vä-

hintään 2 oiretta), ”pyrkimys laihuuteen” -osion (vähintään 24 pistettä) 

tai ”ahmiminen”-osion (vähintään 19 pistettä) mukaan. Tutkittavien BMI oli las-

kettu ennakkoterveystarkastuksen pituudesta ja painosta. 

Syömishäiriöoireilevien ylipainoisten nuorten miesten keskimääräinen BMI 

oli suurempi (mediaani 30,3, kvartiiliväli 27,5–33,4) kuin oireilemattomilla ylipai-

noisilla (mediaani 27,6, kvartiiliväli 25,8–31,8, p < 0,001). Syömishäiriöoireilevat 

ylipainoiset nuoret miehet erosivat monin tavoin oireilemattomista ylipainoisista. 

He olivat harvemmin tyytyväisiä omaan painoonsa (35 % vs. 67 %, p < 0,001), he 

tavoittelivat useammin painonlaskua (87 % vs. 55 %, p < 0,001), heillä oli useam-

min laihdutushistoriaa (82 % vs. 51 %, p < 0,001) ja heillä oli useammin keskivai-

keaa tai vaikeaa masennusoireilua (10,7 % vs. 2,5 %, p = 0,020).  

Merkittävästi lihavien työikäisten syömiskäyttäytymisen piirteet (IV, 

yhteenveto) 

Tehostettuun elintapaohjausinterventiotutkimuksen (LILA) lähtötasomittauksiin 

osallistui 120 työikäistä, joiden BMI oli yli 30. Tutkimuksen alussa heidän BMI:n 

mediaani oli 35,6 (kvartiiliväli 33,2–40,1) ja keskimääräinen vyötärönympärys 

109,7 (SD 11,1) senttimetriä. TFEQ-18-kyselyn mukaan syömisen tietoista rajoit-

tamista ja tunnesyömistä oli keskimäärin runsaammin naisilla kuin miehillä (Tau-

lukko 7). Vaikka impulsiivinen syöminen ei eronnut sukupuolten välillä alkutilan-
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teessa, syömistapakyselyn (Binge Eating Scale) mukaan ahmimistaipumusta esiin-

tyi enemmän naisilla kuin miehillä. Naisista 28 prosentilla oli vähintään kohtalai-

nen ahmimistaipumus, miehillä ahmimistaipumusta ei juuri esiintynyt. 

Syömiskäyttäytymisen piirteistä vain ahmimistaipumus (BES) oli lineaarisesti 

yhteydessä BMI:hin (r = 0,264, p = 0,006). Muut syömiskäyttäytymisen piirteet 

eivät olleet lineaarisesti yhteydessä BMI:hin työikäisillä, joilla oli vähintään mer-

kittävää lihavuutta (BMI > 30). 

Taulukko 7. Syömiskäyttäytymisen piirteet Three-Factor Eating Questionnaire-18- ja 

Binge Eating Scale -kyselyjen mukaan työikäisillä, joiden BMI > 30. 

Syömiskäyttäytymiskysely ka (SD)  

p-arvo Kaikki (n = 120) Naiset (n = 87) Miehet (n = 24) 

TFEQ-18 1 (n = 111)     

Syömisen tietoinen rajoittaminen 37,1 (14,5) 38,7 (14,5) 31,3 (13,3) 0,025 

Impulsiivinen syöminen 46,1 (21,4) 47,1 (20,9) 42,6 (23,4) 0,365 

Tunnesyöminen 55,0 (29,7) 60,0 (26,6) 36,6 (33,5) 0,003 

BES 2 (n = 109) 15,2 (7,3) 16,3 (7,5) 11,6 (5,2) 0,001 

1 Three-Factor Eating Questionnaire-18, pisteytys 0–100 
2 Binge Eating Scale, pisteytys 0–46 

5.5 Nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys 

fyysiseen aktiivisuuteen, istumiseen ja liikkumisen motiiveihin 

(III) 

Osajulkaisussa III selvitettiin fyysisen aktiivisuuden, kunnon, liikkumisen motii-

vien ja istumisen määrän yhteyttä häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Yh-

teensä 59 prosenttia (2096/3542) vuosien 2010, 2011 ja 2013 kutsuntoihin osallis-

tuneista nuorista miehistä vastasi ”pyrkimys laihuuteen”- tai ”ahmiminen”-osioi-

den väittämiin. Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi 6,9 prosentilla 

(145/2096) tutkittavista. Laihuuteen pyrkimystä esiintyi 5,4 prosentilla ja ahmi-

mista 3,7 prosentilla tutkittavista. 
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Kuvio 6. ”Pyrkimys laihuuteen” ja siihen yhteydessä olevat painoon, terveyteen ja liik-

kumiseen liittyvät tekijät nuorilla miehillä (n = 1801). Malli selittää laihuudentavoittelusta 

yhteensä 20,8 prosenttia. 

Nuoria miehiä, joilla oli pyrkimystä laihuuteen tai ahmimiskäyttäytymistä, verrat-

tiin niihin, joilla ei esiintynyt kumpaakaan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

muotoa. Ne, joilla oli pyrkimystä laihuuteen, istuivat vapaa-ajallaan enemmän (4,7 

h, SD 2,5 vs. 3,9 h, SD 2,2, p < 0,01), arvioivat fyysisen kuntonsa ikätovereitaan 

huonommaksi (48 % vs. 23 %, p < 0,001) ja heillä oli huonompi hapenottokyky 

(50,5 ml/min/kg, SD 8,5 vs. 53,7 ml/min/kg, SD 7,2, p < 0,001). Heillä oli liikku-

misen motiivina ikätovereita useammin kehokeskeiset syyt, mutta myös stressin 

lievittäminen, energian lisääntyminen, ankarasta ponnistelusta tai itsen-

sä ”kurittamisesta” nauttiminen, oman arvostuksen kohottaminen kaveripiirissä ja 

läheisten kehotuksesta liikkuminen. Kuviossa 6 havainnollistetaan monimuuttuja-

mallinnuksen tuloksia. ”Pyrkimys laihuuteen” oli yhteydessä ylipainon kokemuk-

seen (OR 3,65, 95 % CI 2,20–6,06, p < 0,001), huonoksi koettuun terveyteen (OR 

2,32, 95 % CI 1,22–4,41, p = 0,010), runsaampaan vapaa-ajalla istumiseen (OR 

1,10, 95 % CI 1,00–1,20, p = 0,046) ja kehokeskeisiin liikkumismotiiveihin (oman 

kehon hyväksyminen: OR 2,98, 95 % CI 1,70–5,23, p < 0,001 ja painonpudotus: 

OR 2,45, 95 % CI 1,37–4,36, p = 0,002). 
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Kuvio 7. Ahmimiskäyttäytymiseen yhteydessä olevat painoon, terveyteen ja liikkumi-

seen liittyvät tekijät nuorilla miehillä (n = 1865). Malli selittää ahmimiskäyttäytymisestä 

yhteensä 13,1 prosenttia. Liikkumismotiiveista positiivisessa yhteydessä olevat on 

merkitty merkillä + ja negatiivisessa yhteydessä olevat merkillä −. 

Nuoret miehet, joilla oli ahmimiskäyttäytymistä, eivät eronneet ikätovereistaan 

fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon tai vapaa-ajan istumisen määrän osalta. 

Sen sijaan liikkumisen syynä oli ikätovereita useammin kehokeskeiset ja sosiaali-

suuteen liittyvät motiivit sekä harvemmin terveyteen ja kuntoon liittyvät motiivit. 

Kuviossa 7 esitetään monimuuttujamallinnuksen tulokset. Ahmimiskäyttäytymi-

seen olivat yhteydessä huonoksi koettu terveys (OR 2,56, 95 % CI 1,14–5,75, p = 

0,023), sosiaaliseen kiinnittymiseen liittyvistä liikkumismotiiveista läheisten keho-

tuksesta liikkuminen (OR 2,78, 95 % CI 1,61–4,82, p < 0,001) ja kilpailussa pär-

jääminen (OR 2,13, 95 % CI 1,22–3,72, p = 0,008) sekä kehokeskeisistä tekijöistä 

oman kehon hyväksyminen (OR 2,06, 95 % CI 1,08–3,91, p = 0,027) ja painonpu-

dotus (OR 1,91, 95 % CI 1,09–3,34, p = 0,023). Terveyteen ja kuntoon liittyvät 

liikkumismotiivit terveyden edistäminen (OR 0,25, 95 % CI 0,13–0,50, p < 0,001) 

ja voiman tai muun fyysisen suorituskyvyn osa-alueen kehittäminen tai ylläpitämi-

nen (OR 0,45, 95 % CI 0,23–0,87, p = 0,017) puolestaan olivat käänteisesti yhtey-

dessä ahmimiskäyttäytymiseen.  
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5.6 Elintapaintervention vaikutus merkittävästi lihavien työikäisten 

syömiskäyttäytymispiirteisiin (IV) 

Osajulkaisussa IV selvitettiin tehostetun elintapaohjausintervention vaikutusta syö-

miskäyttäytymisen piirteiden muutokseen sekä painonhallinnan pysyvyyteen. Yh-

teensä 76 työikäistä, joiden BMI oli yli 30, pysyi mukana tutkimuksen 3-vuotisseu-

rantaan asti ja vastasi syömiskäyttäytymispiirteitä mittaavaan TFEQ-18-kyselyyn 

(interventioryhmästä 66 % ja kontrolliryhmästä 57 %). Tutkimuksen keskeyttäneet 

olivat useammin naisia (39/44), he painoivat keskimäärin enemmän (erotus 7,5 kg, 

95 % luottamusväli 2,1; 13,0) ja heidän BMI:nsä oli suurempi (erotus 0,9, 95 % 

luottamusväli 1,1; 4,8). Keskeyttäneet eivät eronneet syömiskäyttäytymisen piirtei-

den osalta tutkimuksessa loppuun asti mukana olleista. Interventioryhmään osallis-

tuneiden osallistumisaste oli keskimäärin 94 prosenttia kahdestakymmenestä oh-

jauskerrasta (vaihteluväli 14–20). Interventioryhmään osallistuneiden painon ja 

syömiskäyttäytymispiirteiden muutos ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi, kun 

liikuntaohjaus otettiin huomioon, eikä sukupuolten välillä ollut tilastollisesti mer-

kitsevää eroa painon tai syömiskäyttäytymispiirteiden muutoksessa. 

Interventioryhmään osallistuneiden (n = 59) paino laski keskimäärin −5,0 pro-

senttia (95 % luottamusväli −6,3; −3,6, p < 0,001) kolmevuotisen tutkimuksen ai-

kana. Kontrolliryhmässä paino laski keskimäärin −0,6 prosenttia (95 % luottamus-

väli −3,2; 2,0, p = 1,000). Suhteellinen painonmuutos erosi tilastollisesti merkitse-

västi interventio- ja kontrolliryhmien välillä (ryhmien välinen ero 4,4, 95 % luotta-

musväli 1,5; 7,3, p = 0,004). Syömisen tietoinen rajoittaminen lisääntyi kolmen 

vuoden seurannassa enemmän interventioryhmässä kuin kontrolliryhmässä (ryh-

mien välinen ero 8,3, 95 % luottamusväli 0,2; 16,4, p = 0,044). Tunnesyöminen 

puolestaan väheni kontrolliryhmässä kolmen vuoden seurannan aikana interven-

tioryhmää enemmän (ryhmien välinen ero 19,0, 95 % luottamusväli 3,7; 34,2, 

p = 0,015). Impulsiivinen syöminen väheni tilastollisesti merkitsevästi interven-

tioryhmässä (−12,8, 95 % CI −20,2; −5,5, p < 0,001). Kontrolliryhmässä muutos ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (−12,9, 95 % CI −26,9; 1,1, p = 0,088), vaikka muu-

tos oli kliinisesti merkittävä. 

Interventioryhmästä 27 (46 %) onnistui pitämään vähintään viiden prosentin 

painonpudotuksen tutkimuksen kolmevuotisseurantaan asti. Heidän painonsa laski 

keskimäärin 11,2 prosenttia (95 % luottamusväli −14,2; −8,1, p < 0,001) kolmen 

vuoden seurannassa lähtötilanteeseen nähden. Kontrolliryhmästä neljä (24 %), 

jotka osallistuivat yhdelle ohjauskerralle ja kahdelle seurantakäynnille (24 kk ja 36 
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kk), pudottivat painoaan vähintään viisi prosenttia ja ylläpitivät painonlaskun tut-

kimuksen loppuun asti. 

Kuviossa 8 on esitetty painon ja syömiskäyttäytymispiirteiden muutokset in-

tervention aikana. Painonpudotuksen säilyttäneiden syömiskäyttäytymisen piir-

teistä tietoinen syömisen rajoittaminen lisääntyi (keskiarvo 19,3, 95 % luottamus-

väli 9,2; 29,4, p < 0,001) ja impulsiivinen syöminen väheni (keskiarvo −18,0, 95 % 

luottamusväli −29,1; −7,0, p < 0,001) tilastollisesti merkitsevästi lähtötilanteeseen 

nähden. Syömisen tietoinen rajoittaminen lisääntyi (keskiarvo 13,1, 95 % luotta-

musväli 4,0; 22,3, p = 0,001) lähtötilanteeseen nähden tilastollisesti merkitsevästi 

myös niillä, jotka eivät onnistuneet ylläpitämään vähintään viiden prosentin pai-

nonpudotusta. Tutkimuksen lopussa pysyvästi painoaan pudottaneilla (≥ 5 %) oli 

tilastollisesti merkitsevästi vähemmän impulsiivista syömistä ja tunnesyömistä 

(Kuvio 8 ja Taulukko 8). 
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Kuvio 8. Tehostettuun elintapaohjausinterventioon osallistuneiden merkittävästi liha-

vien työikäisten (n = 59) painon ja syömiskäyttäytymispiirteiden muutokset (keskiarvo 

ja 95 % luottamusväli) kolmen vuoden aikana vähintään 5 prosentin painonpudotuksen 

ylläpitäneillä (n = 27) ja alle 5 prosentin painonpudotuksen ylläpitäneillä (n = 32). Kuvio 

on muokattu osajulkaisun IV kuviosta 2, julkaistu Eating Behaviors -lehden luvalla. 
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6 Pohdinta 

6.1 Metodologia 

6.1.1 Tutkimusasetelma ja aineistot 

Tämän väitöstutkimuksen vahvuutena oli nuorten miesten väestöpohjainen aineisto 

(MOPO) sekä satunnaistettu, kontrolloitu elintapaohjausinterventiotutkimus 

(LILA), jonka seuranta-aika oli kolme vuotta ja osallistujien pysyminen mukana 

tutkimuksessa (63 %) oli seurannan pituuteen nähden kohtuullisen hyvä. MOPO-

tutkimuksen aineisto kerättiin Puolustusvoimien järjestämissä kutsuntatilaisuuk-

sissa, joissa tavoitettiin koko Oulun alueen 18-vuotiaiden ikäluokka kolmena eri 

kutsuntavuotena. MOPO-tutkimus oli laaja ja monitieteinen, ja tutkittaville tehtiin 

objektiivisia mittauksia ja terveystarkastus. LILA-tutkimuksessa tutkittaville teh-

tiin laajat terveystarkastukset. Lisäksi molemmissa tutkimuksissa käytetyt kyselyt 

ja menetelmät olivat pääosin validoituja. 

Tutkimuksen heikkouksiin kuului MOPO-tutkimuksessa käytetyt häiriinty-

neen syömiskäyttäytymisen kyselyt, joiden käytöstä nuorten miesten oireilun mit-

taamiseen ei ole vahvaa näyttöä. Lisäksi kyselyillä ei saatu selville tyytymättö-

myyttä lihaksiin ja pakonomaisen liikkumisen käyttöä syömisen kompensaatiokei-

nona (Stanford & Lemberg, 2012b). Tutkittavilta ei myöskään tiedusteltu, tavoitte-

livatko he painonmuutosta rasvamassassa vai lihasmassassa, vaikka painonmuutos-

tavoite kysyttiin. LILA-interventiotutkimuksen keskeytti kolmasosa tutkittavista, 

mikä heikentää tulosten yleistettävyyttä muihin työikäisiin, jotka ovat merkittävästi 

lihavia. Tutkimuksen keskeyttäneet saattoivat jäädä pois esimerkiksi siksi, että he 

eivät onnistuneet tekemään muutoksia elintavoissaan ja kokivat epäonnistuneensa.  

Nuorten miesten tutkimuksessa käytettiin poikkileikkausaineistoa (I–III), joten 

tuloksista voitiin tehdä päätelmiä yhteyksistä, mutta ei syy-seuraussuhteista. Työ-

ikäisten aineisto (IV) oli satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, joten tu-

losten perusteella voitiin tehdä johtopäätöksiä elintapaohjauksen vaikutuksista häi-

riintyneeseen syömiskäyttäytymiseen sekä tarkastella syömiskäyttäytymisen ja 

painon keskinäisiä muutoksia. Lisäksi kolmevuotisesta tutkimuksesta voidaan koh-

tuullisen hyvin arvioida käyttäytymisen muutoksen pysyvyyttä.  

Osajulkaisujen I–III aineisto oli väestöpohjainen otos koko Oulun alueen 18-

vuotiaiden nuorten miesten ikäluokasta kolmelta kutsuntavuodelta. Kutsuntoihin 

osallistuvat vuosittain kaikki ne miehet, jotka täyttävät kutsuntavuonna 18 vuotta 
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ja joilla ei ole laillista estettä (esim. vakava sairaus). Näin ollen kutsuntoihin osal-

listuu vuosittain lähes koko nuorten miesten ikäluokka. Kutsunnoissa jaettuun laa-

jaan terveys- ja elintapakyselyyn sisältyneiden häiriintyneen syömiskäyttäytymi-

sen kyselyiden vastausprosentit vaihtelivat 53–72. Vuonna 2013 (osajulkaisut I, II) 

syömishäiriökyselyiden vastausprosentti oli suurempi (68–72 %) kuin aiempina 

vuosina. Tutkimuskysely oli laaja, ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kyselyt 

olivat kyselyn loppupuolella, mikä saattoi vähentää niihin vastaamista. Kyselyssä 

aiemmin esitettyjen kysymysten vastausprosentit vaihtelivat noin 75–83. Vuonna 

2013 tutkimuksesta kieltäytyneiden joukossa (n = 230) oli enemmän ylipainoisia ja 

lihavia (36 %) kuin tutkimukseen osallistuneiden joukossa (24 %). Tutkimuksen 

tulokset eivät siten ole yleistettävissä koko ikäluokkaan, koska häiriintyneen syö-

miskäyttäytymisen esiintyvyys saattoi olla yleisempi tutkimuksesta kieltäytynei-

den joukossa tämän tutkimuksen tulosten perusteella.  

Osajulkaisuissa I ja II käytettiin vuoden 2013 kutsunnanalaisten ennakkoter-

veystarkastuksessa mitattua pituutta ja painoa painoindeksin laskemiseen. Vaikka 

tutkittavien paino oli saattanut muuttua ennakkoterveystarkastuksen ja kutsunta-

päivän välillä, ennakkoterveystarkastuksen painoindeksin käyttöä ei nähty yhtä 

merkittävänä virhelähteenä kuin otoskoon pieneneminen neljänneksellä. Lähes 

kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat käyneet ennakkoterveystarkastuksessa, 

jonka mukaan 15 prosenttia tutkittavista sijoittui painoindeksiluokkaan 25–29,9 ja 

9 prosentilla painoindeksi oli vähintään 30. Kutsuntapäivän mittauksiin (v. 2013) 

osallistui 73 prosenttia vähintään yhteen häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ky-

selyyn vastanneista. Heistä 17 prosenttia sijoittui painoindeksiluokkaan 25–29,9 ja 

6 prosentilla painoindeksi oli vähintään 30. Tähän osatutkimukseen osallistuneiden 

joukossa oli noin 30 prosenttia vähemmän niitä, joiden painoindeksi oli vähintään 

30. Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista 7,6 prosenttia raportoi laihtuneensa yli 

kuusi kiloa lähiaikoina, joten osa tutkittavista saattoi siirtyä alempaan painoindek-

siluokkaan terveystarkastuksen ja kutsuntapäivän välissä. Siirtymää toiseenkin 

suuntaan saattoi tapahtua. Nuorilla miehillä, joiden painoindeksi oli ennakkoter-

veystarkastuksen mukaan vähintään 30, paino oli siis saattanut laskea tai he eivät 

käyneet yhtä aktiivisesti kehonkoostumuksen mittauksessa kuin ikätoverinsa, joi-

den painoindeksi oli alle 30. Vaikka painossa oli mahdollisesti tapahtunut muutok-

sia ennakkoterveystarkastuksen ja kutsuntapäivän välillä, häiriintynyt syömiskäyt-

täytyminen tuskin katosi muutaman kuukauden kuluessa. Erään tutkimuksen mu-

kaan häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on varsin pysyvää eikä häviä 6–10 vuoden 

seurannan aikana etenkään ylipainoisilta (Herpertz-Dahlmann et al., 2015; 
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Neumark-Sztainer et al., 2011). Ennakkoterveystarkastuksen jälkeinen mahdolli-

nen laihduttaminen saattoi sen sijaan lisätä riskiä häiriintyneelle syömiskäyttäyty-

miselle. Osajulkaisuissa I ja II käytettiin ennakkoterveystarkastuksen painoindek-

siä, jolloin saimme mahdollisimman kattavasti vastauksia häiriintyneen syömis-

käyttäytymisen osalta eri painoindeksiluokissa. Tässä yhteenvedossa raportoimme 

vuoden 2013 kutsuntoihin osallistuneiden syömishäiriöoireiden esiintyvyydet ver-

tailun vuoksi kutsuntapäivän mittausten painoindeksin mukaan luokiteltuina.  

Elintapaohjaustutkimuksessa (IV) tutkimukseen osallistuneista 63 prosenttia 

pysyi mukana kolmen vuoden seurantaan asti sekä vastasi syömiskäyttäytymisky-

selyyn, mitä voidaan pitää varsin hyvänä tulosten luotettavuuden kannalta. Syömis-

käyttäytymispiirteiden tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä TFEQ-18-kysely ja 

BES-kysely on kehitetty merkittävästi lihavien syömiskäyttäytymisen arviointiin 

(Gormally et al., 1982; Karlsson et al., 2000). Tutkimukseen osallistuneista suurin 

osa oli keskimäärin 45-vuotiaita naisia, joten tuloksia ei voida yleistää miehiin. 

Tutkimuksen keskeyttäneet painoivat tutkimuksen alussa enemmän, mutta eivät 

eronneet syömiskäyttäytymisen piirteiden osalta tutkimuksessa loppuun asti pysy-

neistä. Suurempi lähtöpaino saattoi lannistaa tutkimuksessa pysymisen suhteen. 

Tutkimuksessa loppuun asti jatkaneet olivat siten hieman valikoitunut otos, ja heillä 

saattoi myös olla paremmat edellytykset laihduttamistuloksen pysyvyyteen ja syö-

miskäyttäytymisen pysyviin muutoksiin. Vajaa puolet interventioryhmään osallis-

tuneista onnistui pitämään vähintään viiden prosentin painonpudotuksen. 

6.1.2 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mittarit nuorilla miehillä 

Tässä tutkimuksessa käytetyt häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kyselyt olivat 

validoituja, ja joissakin tutkimuksissa niiden on arvioitu soveltuvan häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen mittaamiseen nuoruusikäisillä pojilla (Hautala et al., 2009; 

Muro-Sans, Amador-Campos, & Morgan, 2008) ja nuorilla miehillä (Sánchez-

Armass et al., 2017). Osajulkaisuissa I–III käytetyt syömishäiriöoirekyselyiden tu-

lokset antoivat kuitenkin aihetta pohtia niiden soveltuvuutta nuorten miesten häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin.  

Nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin ei ole jul-

kaistu sukupuolikohtaisia tulkintaohjeita, vaikka aiemmista tutkimuksista tiedetään, 

että syömishäiriöitä sairastavat pojat ja miehet saavat naispotilaita alhaisempia pis-

temääriä esimerkiksi EDI-kyselyn osioista (Smith et al., 2017; Stanford & Lemberg, 

2012a). Tässä yhteenvedossa raportoitiin vertailun vuoksi nuorten miesten häiriin-

tyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys ”pyrkimys laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-
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osioilla arvioituna hollantilaisessa tutkimuksessa julkaistujen lukioikäisten tyttöjen 

sekä korkeakoulussa opiskelevien naisten sekä suomalaisten nuorten naisten ver-

tailuarvojen mukaan (Mustelin et al., 2016; van Strien & Ouwens, 2003). Hollan-

tilaistutkimuksessa käytettyjen vertailuarvojen todettiin soveltuvan seulontaan vä-

estötasolla, vaikka niiden positiivinen ennustearvo eli oikeiden positiivisten tulos 

arvioitiin heikoksi (van Strien & Ouwens, 2003). Korkeakouluikäisten nais-

ten ”ahmiminen”-osion vertailuarvo arvioi tässä tutkimuksessa ahmimiskäyttäyty-

mistä esiintyvän joka neljännellä nuorella miehellä, mikä voi viitata sen heikkoon 

positiiviseen ennustearvoon, esimerkiksi väärin tulkittujen kysymysten vuoksi. 

Suomalaiset nuoret miehet näyttävät ilmentävän ahmimiskäyttäytymiseen liittyviä 

oireita useammin kuin hollantilaiset nuoret naiset. Sen sijaan nuorilla miehillä 

esiintyi hollantilaisten vertailuarvojen mukaan harvemmin pyrkimystä laihuuteen. 

Hollantilaistutkimuksessa ja meidän tutkimuksessamme käytetyt raja-arvot eivät 

pohjaudu syömishäiriödiagnooseihin, vaan ovat tilastotieteen perusteella määritet-

tyjä raja-arvoja poikkeavalle käyttäytymiselle, joten ne saattavat yli- tai aliarvioida 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyyttä (Lang, 2004). Suomalaistutki-

muksessa raja-arvot puolestaan määritettiin naisilla esiintyneen ahmintahäiriön 

DSM-tautiluokituksen perusteella (Mustelin et al., 2016). Kyseisten raja-arvojen 

mukaan ”Pyrkimys laihuuteen” -osion mukaista ahmintahäiriöoireilua esiintyi nuo-

rilla miehillä hieman vähemmän kuin 95. persentiilillä arvioituna, mut-

ta ”ahmiminen”-osion mukaan ahmintahäiriöoireilu oli huomattavasti yleisempää 

kuin 95. persentiilillä arvioituna. Aiemmassa suomalaistutkimuksessa on esitetty, 

että miehet saattavat tulkita väittämät eri tavalla kuin naiset (Keski-Rahkonen et al., 

2005), mikä voi olla yksi mahdollinen selitys miesten yleisempään ahmintaoireiden 

esiintymiseen.  Tässä väitöskirjatyössä määritetyt 95. persentiilin mukaiset raja-

arvot perustuvat väestöpohjaiseen kutsuntaikäisten miesten aineistoon, joten niitä 

voitaneen käyttää vertailuarvona muilla saman ikäisillä nuorilla miehillä. 

Osajulkaisussa I SCOFF-syömishäiriöseulan kysymykseen ”Uskotko olevasi 

lihava, vaikka muut väittävät, että olet laiha?” vastasi myöntävästi joka viides nuori 

mies, jonka painoindeksi oli vähintään 25. On epätodennäköistä, että ylipainoiselle 

joku sanoisi hänen olevan laiha, ellei sitten tarkoitus ole vähätellä ylipainon mer-

kitystä tai jos esimerkiksi vanhemmat eivät tunnista lapsensa ylipainoa, mikä näyt-

tää olevan varsin yleistä etenkin alakouluikäisillä pojilla (Vanhala, Keinänen-

Kiukaanniemi, Kaikkonen, Laitinen, & Korpelainen, 2011). Suomalaisista yläkou-

luikäisistä samaan kysymykseen myöntävästi vastanneet olivat yleisimmin nor-

maalipainoisia (Hautala et al., 2005). Ruotsalaisessa tutkimuksessa tämä kysymys 

latautui faktorianalyysissa eri faktorille nuoruusikäisillä pojilla, mikä kertoo siitä, 



 

83 

että kyseinen oire ei arvioi samanlaista käyttäytymistä kuin muut seulan kysymyk-

set (Hansson et al., 2015). Kysymys soveltuukin paremmin selvittämään ali- tai 

normaalipainoisten kehonkuvan vääristymää.  

Osajulkaisun II faktorianalyysitulokset viittaavat myös siihen, että SCOFF-

syömishäiriöseula ei välttämättä sellaisenaan sovellu nuorten miesten, varsinkaan 

ylipainoisten, häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin. Tässä tutkimuksessa 

faktorianalyysissa karsiutui juuri edellä mainittu kehonkuvaa koskeva sekä viime-

aikaista laihtumista koskeva kysymys. Faktoriin 3 jäljelle jääneet SCOFF-kysy-

mykset kartoittivat merkittävää subjektiivista oireilua: syömisen hallinnan menet-

tämisen pelkoa, oksentamista ja ruoan hallitsevuutta. Tällä faktorilla yhdenkin oi-

reen ajateltiin riittävän tulkintaan häiriintyneestä syömisestä. Myös aiemmassa 

suomalaistutkimuksessa on esitetty, että jo yhden SCOFF-syömishäiriöseulan oi-

reen perusteella tulisi selvittää syömishäiriöoireilun mahdollisuutta (Hautala et al., 

2006). Englantilaisessa tutkimuksessa puolestaan tarkasteltiin SCOFF-syömishäi-

riöseulan käyttöä terveydenhuollon aikuispotilaiden ja yliopisto-opiskelijoiden 

syömishäiriön tunnistamiseen. Parhaiksi diagnostisiksi kysymyksiksi arvioitiin ok-

sentamista ja syömisen hallinnan menettämisen pelkoa koskevat kysymykset; näi-

den oireiden tulisi aina herättää huoli mahdollisesta syömishäiriöstä (Cotton, Ball, 

& Robinson, 2003). Osajulkaisun I mukaan kutsunnanalaisista 7,5 prosenttia rapor-

toi laihtuneensa lähiaikoina yli kuusi kiloa kolmen kuukauden aikana, mikä voi 

liittyä kutsuntoja edeltävään laihduttamiseen palveluskelpoisuuden edistämiseksi. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu alkuperäisestä poikkeavia rakenteita. 

Esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa esitettiin laihtumista koskevan kysymyksen 

poistamista (Hansson et al., 2015). Meksikolaistutkimus puolestaan osoitti, että 

SCOFF-syömishäiriöseulasta voitiin erottaa kaksi faktoria keskimäärin 18-vuoti-

ailla miehillä (Sánchez-Armass, Drumond-Andrade, Wiley, Raffaelli, & Aradillas-

García, 2012). Toiselle faktorille latautui oksentelua ja kehonkuvan vääristymää 

koskevat kysymykset ja toiselle faktorille loput kolme kysymystä. Alkuperäisen 

SCOFF-syömishäiriöseulan rakenne on sen sijaan todettu soveltuvaksi nuoruus-

ikäisillä pojilla (Muro-Sans et al., 2008). Aiempien tutkimusten faktorirakenteet ei-

vät olleet yhtenevät tämän tutkimuksen kanssa. Aiemmassa suomalaistutkimuk-

sessa pohdittiin, olivatko tutkittavat ymmärtäneet SCOFF-syömishäiriöseulan ky-

symykset samalla tavalla kuin tutkijat (Hautala et al., 2009). Myöhemmässä tutki-

muksessa on esitetty, että SCOFF-syömishäiriöseulan soveltuvuutta miesten ja yli-

painoisten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mittaamiseen tulisi selvittää (Solmi 

et al., 2015). 
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EDI-kyselyn ”pyrkimys laihuuteen” -osio on kehitetty laihuushäiriölle tyypil-

listen oireiden eli painonnousun pelon ja laihtumisen halun arviointiin. Osion nimi 

on hieman harhaanjohtava, sillä osajulkaisussa I ”pyrkimys laihuuteen” -osion oi-

reet olivat yleisempiä nuorilla miehillä, joiden painoindeksi oli 25 tai enemmän. 

Myös osajulkaisussa III havaittiin, että niistä nuorista miehistä, joilla esiintyi pyr-

kimystä laihuuteen, 57 prosenttia oli kutsuntapäivän painoindeksin mukaan ylipai-

noisia. Osajulkaisussa II ”pyrkimys laihuuteen” -osioon pohjautuvan profii-

lin ”laihtumista tavoittelevat” (faktori 1) mukaan oireilevista 70 prosenttia oli en-

nakkoterveystarkastuksen painoindeksin mukaan ylipainoisia. Myös aiemmassa 

suomalaistutkimuksessa 24-vuotiailla nuorilla aikuisilla pyrkimys laihuuteen oli 

yhteydessä suurempaan painoindeksiin verrattuna niihin, joilla pyrkimys laihuu-

teen oli vähäistä. Lisäksi ylipainoisuus 16-vuotiaana oli vahvasti yhteydessä myö-

hempään laihtumisen tavoitteluun erityisesti nuorilla miehillä (Keski-Rahkonen et 

al., 2005). ”Pyrkimys laihuuteen” -osion pisteiden ja painoindeksin on todettu ole-

van korkeammat syömistään rajoittavilla nuorilla naisilla verrattuna niihin, jotka 

rajoittivat syömistään vain vähän (Chernyak & Lowe, 2010). Väestöotok-

sessa ”pyrkimys laihuuteen” vaikuttaisi mittaavan paremmin laihduttamisen ha-

luun liittyvää ajattelua kuin pyrkimystä objektiiviseen laihuuteen (Keski-Rahkonen 

et al., 2005). Tässä MOPO-tutkimuksessa makeisten ja hiilihydraattien syömistä 

koskevan väittämän huomioimatta jättäminen vahvistaa osion mittaavan ennen 

kaikkea ylipainoisuuteen liittyvää laihduttamisen ajattelua, jonka voimakkuus voi 

vaihdella. 

”Pyrkimys laihuuteen” -osion väittämä ”Syön makeisia ja hiilihydraatteja tun-

tematta oloani hermostuneeksi” herätti osittain epäilyn väärinymmärryksestä, 

koska siihen vastasi 41 prosenttia nuorista miehistä ”joskus”, ”harvoin” tai ”ei kos-

kaan”. Väittämä oli asetettu käänteisesti muihin väittämiin nähden, mikä saattoi 

tehdä sen vaikeasti ymmärrettäväksi. Aiemmissa tutkimuksissa tämän väittämän on 

havaittu korreloivan heikosti osion muihin väittämiin tai latautuvan toiselle fakto-

rille yhdessä ”ahmiminen”-väittämien kanssa (Muro-Sans, Amador-Campos, & 

Peró-Cebollero, 2006; Tseng, Yao, Hu, Chen, & Fang, 2014). Osajulkaisun II fak-

torianalyysissa kyseinen väittämä latautui eri faktorille kuin muut ”pyrkimys lai-

huuteen” -osion väittämät yhdessä ahmimiseen ja tunnesyömiseen liittyvien väittä-

mien kanssa (faktori 4), jotka puolestaan olivat yleisimmät oireet ”ahmiminen”-

osion oireista. Ahmimiseen liittyviä oireita tarkastelevassa suomalaistutkimuksessa 

tämän faktorin ahmimisväittämien korrelaatiot muiden ahmimisen väittämien 

kanssa olivat hieman pienempiä kuin muilla osion väittämillä (Mustelin, Bulik, 

Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2017). 
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Osajulkaisun II faktorianalyysin perusteella typistetty ”ahmiminen”-osio (fak-

tori 2) voisi arvioida alkuperäistä paremmin ahmimiseen liittyvää oireilua. Ahmi-

miseen voi liittyä syömisen kompensaatiokeinoja, joista tässä arvioitiin vain oksen-

telua. Aiemmin on kuitenkin esitetty, että ”ahmiminen”-osio arvioisi enemmän ah-

mintahäiriön (BED) tyyppistä oireilua, koska miehillä ilmenee tyypillisemmin 

muita kompensaatiokeinoja kuin oksentelua (Stanford & Lemberg, 2012a). Tässä 

tutkimuksessa ei vertailtu kliinisiä syömishäiriöitä eikä ollut tarkoitus tehdä erotte-

lua syömishäiriöiden välillä, vaan kuvata häiriintyneen syömiskäyttäytymisen il-

menemistä nuorilla miehillä.  

Tulosten perusteella pääteltiin, etteivät yleisesti käytössä olevat EDI-kyse-

lyn ”pyrkimys laihuuteen” ja ”ahmiminen” sekä SCOFF-syömishäiriöseula näyt-

täisi soveltuvan alkuperäisessä muodossaan kovin hyvin nuorten miesten häiriinty-

neen syömiskäyttäytymisen arviointiin, vaan ne saattavat sekä yli- että aliarvioida 

oireilua. Faktoreiden 1 ja 2 yhtenevyys parani alkuperäisistä kyselyistä. Faktorin 1 

reliabiliteettikerroin (Cronbachin alfa) oli suurempi kuin 0,9, mikä voi kertoa muut-

tujien päällekkäisyydestä ja mahdollisesti kyselyn lyhentämisen tarpeesta (Tavakol 

& Dennick, 2011). Faktorit 3 ja 4 puolestaan olivat yhtenevyydeltään huonoja, 

mikä voi johtua siitä, että faktoreille latautui vain kolme muuttujaa. Vähäinen 

muuttujien määrä sekä kaksiluokkaiset muuttujat (SCOFF-syömishäiriöseula, fak-

tori 3) heikentävät reliabiliteettikerrointa (Tavakol & Dennick, 2011). SCOFF-syö-

mishäiriöseula arvioi yleisimpiä laihuus- ja ahmimishäiriöiden oireita, eikä niiden 

yhtenevyys välttämättä ole vahva, koska syömishäiriöiden oirekuva poikkeaa toi-

sistaan. Myös aiemmissa tutkimuksissa Cronbachin alfan on ilmoitettu olevan 

SCOFF-syömishäiriöseulalla noin 0,5–0,7 (Hansson et al., 2015; Muro-Sans et al., 

2008; Richter et al., 2017), millä välillä oli tässä tutkimuksessa sekä alkuperäisen 

SCOFF-syömishäiriöseulan reliabiliteettikerroin että sen pohjalta muodostuneen 

faktorin 3 reliabiliteettikerroin. 

6.2 Tulokset 

6.2.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys nuorilla 

miehillä (I, yhteenveto) 

Tässä nuorten miesten väestöpohjaisessa tutkimuksessa häiriintynyttä syömiskäyt-

täytymistä arvioitiin esiintyvän joka kymmenennellä. Yksittäisten oireiden esiinty-
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vyys vaihteli enimmäkseen 2,0–13,0 prosenttiin. Vajaa puolet (41 %) miehistä il-

moitti tuntevansa olonsa hermostuneeksi makeisia ja hiilihydraatteja syödessään, 

vajaa neljännes oli tyytymättömiä vartaloonsa ja vajaa viidennes oli tyytymättömiä 

painoonsa. Muita yleisimpiä oireita olivat jatkuva laihduttamisen ajatteleminen, 

ruoalla itsensä täyteen ahtaminen, ruumiinkuvan vääristymä sekä pelko syömisen 

hallinnan menettämisestä.  

Kaikki kartoitetut oireet eivät yksistään kerro häiriintyneestä syömisestä, 

vaikka jotkin oireet ovat jo yksistäänkin haitallisia. Hermostuneisuus makeisia ja 

hiilihydraatteja syödessä -väittämä herätti osittain epäilyksen väärintulkinnasta, ku-

ten metodologiaotsikon alla on pohdittu. Toisaalta aiemmassa tutkimuksessa hol-

lantilaiset nuoret naiset raportoivat makeisten, jäätelön, suolaisten naposteltavien 

sekä kakkujen syömisen jälkeisestä syyllisyyden tunteesta (Steenhuis, 2009). Li-

säksi pohjoisamerikkalaisista aikuisista vähintään kolmannes raportoi kokeneensa 

syyllisyyttä lohturuoaksi nimettyjen makeisten, perunalastujen, jäätelön ja keksien 

syömisestä: naiset useammin kuin miehet (Wansink, Cheney, & Chan, 2003). On 

mahdollista, että merkittävä osa nuorista miehistä koki syyllisyyttä makeisten ja 

hiilihydraattien syömisestä, koska 2010-luvulla mediassa oli vahvasti esillä kes-

kustelu vähähiilihydraattisista ruokavalioista. Myös ruumiinkuvan vääristymä -ky-

symyksen tulkintaa pohdittiin metodologiaotsikon alla. 

SCOFF-syömishäiriöseulalla arvioituna häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä 

esiintyi 7,2 prosentilla nuorista miehistä. Esiintyvyys on jonkin verran alhaisempi 

kuin aiemmin raportoiduissa tutkimuksissa nuoruusikäisillä saksalaisilla pojilla 

(14,4 %), saman ikäisillä meksikolaisilla yliopistoon hakeneilla nuorilla miehillä 

(11,2 %) tai muutaman vuoden vanhemmilla meksikolaisilla yliopistossa opiskele-

villa miehillä (10 %) (Herpertz-Dahlmann et al., 2008; Sánchez-Armass et al., 2017; 

Sánchez-Armass et al., 2012). Aiemmassa 15–16-vuotiaiden kouluotokseen perus-

tuvassa suomalaistutkimuksessa häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi vain 

yhdellä prosentilla pojista SCOFF-syömishäiriöseulan mukaan (Hautala et al., 

2005). 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli SCOFF-syömishäiriöseulan mukaan 

kaksi kertaa yleisempää nuorilla miehillä, jotka olivat ylipainoisia. Ylipainoisista 

oireilua esiintyi joka kahdeksannella ja lihavista joka viidennellä. Myös aiemman 

tutkimuksen mukaan häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli nuoruusikäisillä po-

jilla sitä yleisempää, mitä korkeampi oli paino (Herpertz-Dahlmann et al., 2008). 

SCOFF-syömishäiriöseulan oireista kehonkuvan vääristymä, syömisen hallin-

nan menettämisen pelko ja viimeaikainen yli kuuden kilon laihtuminen olivat ylei-

sempiä ylipainoisilla nuorilla miehillä verrattuna ali- tai normaalipainoisiin. Myös 
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aiemman meksikolaistutkimuksen mukaan yliopistoon hakeneilla nuorilla miehillä 

kehonkuvan vääristymä ja syömisen hallinnan menettämisen pelko mutta myös ok-

sentaminen syömisen kompensaatiokeinona olivat yleisimpiä niillä miehillä, jotka 

olivat ylipainoisia. Saman tutkimuksen mukaan viimeaikainen laihtuminen ja syö-

misen hallinnan menettämisen pelko olivat yleisimpiä oireita niillä, jotka olivat ali- 

tai normaalipainoisia (Sánchez-Armass et al., 2012). Omassa tutkimuksessamme 

oksentaminen näytti olevan yleisempi oire niillä, jotka olivat normaalipainoisia. 

Vaikka ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, sillä on kliinistä merkitystä. Jos oksen-

telua esiintyy ahmimisen kompensaationa, ahmiminen voi jäädä vielä helpommin 

huomaamatta, koska painossa ei tapahdu muutoksia. Oksentaminen on kuitenkin 

aina vakava oire syömishäiriöstä riippumatta painosta ja painonmuutoksista. Myös 

kyselyn ”ahmiminen”-osion oksentamiseen liittyvään väittämään vastasivat myön-

tävästi useammin ali- tai normaalipainoiset miehet kuin ylipainoiset. On kuitenkin 

huomioitava, että vain 64 prosenttia väittämään myöntävästi vastanneiden paino oli 

tiedossa, joten yli kolmannesta miehistä ei pystytty luokittelemaan painon mukaan. 

”Pyrkimys laihuuteen” ja ”ahmiminen” arvioitiin 95. persentiilin mukaan, 

mikä tarkoittaa sitä, että osion pistejakaumassa 95 prosenttia tutkittavista jää kysei-

sen arvon alapuolelle eli osion pistemääristä korkeimmat viisi prosenttia tulkittiin 

häiriintyneeksi syömiseksi. Näin arvioituna pyrkimystä laihuuteen esiintyi 5,8 pro-

sentilla ja ahmimista 6,3 prosentilla vuoden 2013 kutsunnoissa kyselyyn vastan-

neista. Näiden esiintyvyyslukujen osalta vertailu aiempiin tutkimuksiin ei ole niin 

selkeää kuin SCOFF-syömishäiriöseulan osalta, koska näille osioille ei ole viralli-

sia tulkintaohjeita häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arvioimiseksi. Naisilla käy-

tettyjen raja-arvojen mukaan arvioituna (Mustelin et al., 2016; van Strien & 

Ouwens, 2003), ahmimiskäyttäytyminen oli nuorilla miehillä yleisempää kuin pyr-

kimys laihuuteen. Naiset ja miehet saattavat kuitenkin tulkita väittämät eri tavalla 

(Keski-Rahkonen et al., 2005), minkä vuoksi naisilla käytetyt raja-arvot eivät vält-

tämättä ole luotettavia miesten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen arviointiin. 

Aiemmassa tutkimuksessa erilaisilla menetelmillä arvioituna esimerkiksi lai-

huushäiriön oireita ilman alipainoa esiintyi 3,4 prosentilla 14–15-vuotiaista austra-

lialaisista pojista (Hughes et al., 2019), mikä on vähemmän kuin tässä MOPO-tut-

kimuksessa. Pyrkimys laihuuteen oli tässä tutkimuksessa selvästi yleisempää, mitä 

enemmän oli ylipainoa. Siihen saattoi myötävaikuttaa se, että ennen kutsuntoja osa 

nuorista miehistä saattoi pyrkiä laihduttamaan edistääkseen palveluskelpoisuus-

kuntoaan. Heitä oli mahdollisesti myös ennakkoterveystarkastuksessa kehotettu 

pudottamaan painoaan ennen kutsuntoja. Myös aiemmassa suomalaistutkimuk-
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sessa nuorilla aikuisilla miehillä pyrkimyksen laihuuteen on raportoitu olevan yh-

teydessä korkeampaan painoindeksiin (Keski-Rahkonen et al., 2005). Häiriinty-

neen syömiskäyttäytymisen ja korkeamman painoindeksin välisen yhteyden on ha-

vaittu säilyvän kymmenen vuoden seurannassa (Kärkkäinen et al., 2018a). 

Ahmimisen esiintyvyys 95. persentiilin mukaan arvioituna oli linjassa aiem-

man yhdysvaltalaisen väestöpohjaisen kohorttitutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

ahmimista oli esiintynyt edeltävän viikon aikana 6,4 prosentilla 18–24-vuotiaista 

miehistä (Nagata et al., 2018). Suomalaistutkimuksessa keskimäärin 24-vuotiailla 

miehillä erilaisia ahmimisen oireita esiintyi joskus tai useammin 2,5–9,9 prosentilla, 

ja itsensä täyteen ahtamista noin 50 prosentilla. Vähintään kolmea oiretta esiintyi 

joskus tai useammin 5,9 prosentilla (Mustelin et al., 2017). Ahmimisen esiintyvyys 

vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella olevan noin 18-vuotiailla miehillä yhtä 

yleistä kuin hieman vanhemmilla nuorilla miehillä.  

6.2.2 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profiilit (II) 

Tässä väitöstutkimuksessa esitettiin ensimmäisen kerran yleisesti käytettyjen syö-

mishäiriökyselyiden (SCOFF-syömishäiriöseula ja Eating Disorder 

Inventory -kyselyn ”pyrkimys laihuuteen” ja ”ahmiminen”) pohjalta uusia häiriin-

tyneen syömisen profiileja nuorilla miehillä. Aineiston tarkastelun pohjalta vahvis-

tui tarve kyselyiden kehittämisestä nuorten miesten oireilun arviointiin soveltu-

vammaksi. Uudet neljä profiilia eivät arvioi tyhjentävästi nuorten miesten syömis-

käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Ne eivät esimerkiksi arvioi lihastyytymättö-

myyteen liittyvää oireilua. Kaikkiin profiileihin liittyi aiempi laihdutushistoria ja 

toisaalta painonlaskun tavoittelu, mutta lisäksi heikompi itsetunto, runsaampi vii-

meaikainen stressi ja useammin aamupalan syömättömyys. Näistä erityisesti aiem-

man laihduttamisen ja heikon itsetunnon tiedetään liittyvän häiriintyneeseen syö-

miseen (Jacobi et al., 2004). Aamupalan syömisen taas tiedetään liittyvän alhaisem-

paan kehonpainoon ja ennaltaehkäisevän ylipainon kertymistä (O'Neil et al., 2014). 

Ensimmäinen profiili oli selkein ja helpoimmin tulkittava: ”laihtumista tavoit-

televat”. Profiiliin liittyvä korkea painoindeksi, runsaampi vapaa-ajalla istuminen 

ja vähäisempi kevyt liikkuminen viittaavat passiiviseen elämäntapaan, mikä ei to-

dennäköisesti edistä laihtumista, vaikka olisi halu laihtua. Profiili voikin kuvata 

selkeämmin ylipainoisuuteen liittyvää, ympäristön paineistakin tulevaa ajattelu-

mallia: ”pitäisi laihtua” (Harjunen, 2004). Miehillä syömishäiriöitä edeltää usein 

ylipaino, joten tämän profiilin oireilijoilla saattoi olla todellinen riski myöhem-
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mälle vakavammalle syömishäiriölle (Gueguen et al., 2012). Lisäksi profiiliin liit-

tyi masennusoireilua, joka osaltaan voi lisätä syömishäiriön riskiä (Sangha et al., 

2019). Toisaalta häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi heikentää psyykkistä hy-

vinvointia yleisemminkin (Kärkkäinen et al., 2018a). 

Toiseen profiiliin, ”salaa ahmivat”, liittyi laajasti terveydelle haitallisina pidet-

tyjä elintapoja: tupakointi, humalahakuinen juominen ja vähäinen fyysinen aktiivi-

suus. Humalahakuisen juomisen (binge drinking) on myös aiemmassa tutkimuk-

sessa raportoitu olevan yleisempää nuorilla aikuisilla, joilla esiintyy häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä (Rush, Curry, & Looney, 2016). Toisaalta runsas tupakointi 

taas voi olla keino hallita painoa, kuten erään tutkimuksen mukaan teki 10 prosent-

tia amerikkalaisista nuoruusikäisistä pojista (Croll et al., 2002). Profiilin mukaan 

oireilevilla oli ikätovereita useammin alhainen elämänhallinnan joustavuus eli 

heillä saattoi olla heikommat psyykkisen itsesäätelyn hallintakeinot (coping). Eri-

laisista hallintakeinoista pakenemis-välttämiskäyttäytymisen on havaittu olevan 

yhteydessä ahmimiseen nuoruusikäisillä (Lee-Winn, Townsend, Reinblatt, & 

Mendelson, 2016). 

Kolmas profiili nimettiin kolmen jäljelle jääneen SCOFF-kysymyksen perus-

teella: ”syömisen hallinnastaan huolestuneet”. Profiiliin oli yhteydessä samoja te-

kijöitä kuin ”laihtumista tavoittelevilla” mutta lievempinä, mikä johtuu osittain 

siitä, että näitä profiileja kartoittavat kysymykset liittyvät samankaltaiseen oirei-

luun (Muro-Sans et al., 2008; Sánchez-Armass et al., 2017). Lisäksi tämän profiilin 

mukainen oireilu oli kaksi kertaa yleisempää ja perustui vähintään yhden oireen 

ilmenemiseen, jolloin tutkittavien joukko oli hajanaisempi kuin ”laihtumista tavoit-

televilla”. Tähän profiiliin liittyvät tekijät olivat linjassa aiemman tutkimuksen 

kanssa, jossa korkea painoindeksi, masennusoireilu ja viimeaikainen stressi olivat 

yhteydessä SCOFF-syömishäiriöseulalla arvioituun häiriintyneeseen syömiskäyt-

täytymiseen saman ikäisillä miehillä. Toisaalta samassa tutkimuksessa vähäinen 

fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, mutta 

ei istumisen määrään (Sánchez-Armass et al., 2012), kun tässä profiilissa run-

saampi istuminen oli yhteydessä, mutta fyysinen aktiivisuus ei. 

Neljäs profiili muodosti uudenlaisen häiriintyneen syömiskäyttäytymisen pro-

fiilin ”lievästi syömisellään oireilevat”, joka ilmensi nimensä mukaisesti lievää 

syömisen oireilua. Tämä profiilin yhteys ”salaa ahmiviin” oli vahva, sillä 73 pro-

senttia profiilin 2 (viisi ahmimisväittämää) mukaan oireilevista oireili myös profii-

lin 4 mukaan. Profiiliin yhteydessä olevia tekijöitä oli vähemmän kuin muilla pro-

fiileilla. Profiilin mukaan oireilevien keskimääräiset pisteet häiriintyneen syömis-

käyttäytymisen kyselyistä olivat kuitenkin muita ikätovereita korkeammat, mikä 
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viittaa siihen, että syömiskäyttäytyminen oli ikätovereihin nähden poikkeavaa. Voi 

olla, ettei profiilin mukainen oireilu välttämättä aiheuta suurempaa haittaa, mutta 

se saattaa ilmentää hyvin varhaista syömiskäyttäytymisen ongelmaa. Häiriinty-

neellä syömiskäyttäytymisellä on taipumus säilyä nuoruusiästä aikuisuuteen ja jopa 

kehittyä vakavammaksi oireiluksi (Ackard et al., 2011; Pearson et al., 2017). 

6.2.3 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys fyysiseen 

aktiivisuuteen, istumiseen ja liikkumisen motiiveihin (II, III) 

Osajulkaisun II faktorianalyysin pohjalta muodostuneista häiriintyneen syömis-

käyttäytymisen profiileista kolmeen liittyi vähäisempi viikoittaisen ripeän liikun-

nan määrä. Erityisesti profiilin 2 (”salaa ahmivat”) mukaan oireilevilla oli vähän 

sekä ripeää että kevyttä liikuntaa. Aiemmassa nuoruusikäisillä pojilla tehdyssä nor-

jalaistutkimuksessa viikoittaisella fyysisellä aktiivisuudella ja häiriintyneellä syö-

miskäyttäytymisellä ei raportoitu olevan lineaarista yhteyttä. Sen sijaan tyytymät-

tömyys vartaloon oli yhteydessä vähäisempään viikoittaiseen fyysiseen aktiivisuu-

teen, ja tyytymättömyys lihaksiin sekä ahmimistaipumus olivat yhteydessä run-

saampaan voimaharjoitteluun (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2012). Vain 

profiilin 3 (”syömisen hallinnastaan huolestuneet”) mukaan oireilevat eivät eron-

neet ikätovereistaan viikoittaisen liikkumismäärän suhteen. On kuitenkin huomat-

tava, että profiilien 3 ja 4 (”lievästi syömisellään oireilevat”) mukaan oireilevien 

eniten ripeästi liikkunut neljännes liikkui viikoittain keskimäärin 6,3 tuntia tai 

enemmän, kun muilla ikätovereilla neljänneksi eniten liikkuvien viikoittainen kes-

kimääräinen ripeän liikunnan määrä oli vähintään 3,8 tuntia. Heidän joukossaan 

saattoi esiintyä runsasta, pakonomaista liikuntaa syömisen kompensoimiseksi. 

Osajulkaisun III mukaan ne nuoret miehet, joilla oli häiriintynyttä syömiskäyttäy-

tymistä, eivät eronneet ikätovereistaan itse raportoidun päivittäisen fyysisen aktii-

visuuden suhteen. 

Vapaa-ajalla istumisen runsaampi määrä oli yhteydessä laihtumisen haluun. Is-

tumisen määrä oli yhteydessä sekä kyselyn ”pyrkimys laihuuteen” -osioon että sen 

pohjalta muodostuneeseen laihtumista tavoittelevien profiiliin. Aiempi tutkimus 

samasta MOPO-aineistosta osoitti, että vapaa-ajallaan paljon ja vähän istuvien jou-

kossa tunnistettiin häiriintyneen syömisen profiilit (Pyky et al., 2015). Osajulkai-

suissa II ja III tarkasteltiin vain keskimääräistä istumisen määrää, jolloin runsas 

istuminen nousi vahvemmin esiin. Myös profiiliin 3 (”syömisen hallinnastaan huo-

lestuneet”) liittyi runsaampi istuminen, mikä saattoi johtua siitä, että profiileihin 1 

ja 3 kuului samoja henkilöitä. 
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Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen yhteydessä olleista liikkumisen mo-

tiiveista korostuivat kehokeskeiset syyt: painonpudotus ja oman kehon hyväksymi-

nen. ”Pyrkimys laihuuteen” ja ”ahmiminen” on myös aiemmin yhdistetty pojilla 

painonpudotukseen ja ”pyrkimys laihuuteen” myös kiinteytymisen ja fyysisen ve-

tovoiman tavoitteluun (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2012; Furnham & 

Calnan, 1998). Aiemmin on esitetty, että painoon ja ulkonäköön liittyvät motiivit 

heijastavat ulkoista käyttäytymisen säätelyä ja sitä kautta ne olisivat yhteydessä 

vähäisempään liikkumiseen (Ingledew & Markland, 2008). Profiilitutkimuk-

sen ”laihtumista tavoittelevilla” (muodostettu ”pyrkimys laihuuteen” -osiosta) oli 

vähemmän ripeää liikuntaa ja ”salaa ahmivilla” (muodostettu ”ahmiminen”-osiosta) 

vähemmän kevyttä ja ripeää liikuntaa. Tämä tulos vahvistaa epäsuorasti aiemman 

tutkimuksen tulosta, että laihtumista tai painonhallintaa pidetään liikuntaan moti-

voivana tekijänä, mutta se ei välttämättä ole kantava motivaattori.  

Ahmimiskäyttäytymiseen liittyi kehokeskeisten motiivien lisäksi sosiaaliseen 

kiinnittymiseen liittyviä motiiveja sekä käänteisesti kuntoon ja terveyteen liittyviä 

motiiveja. Sosiaaliseen kiinnittymiseen liittyvien motiivien on esitetty liittyvän 

liikkumisesta itsestään johtuviin tekijöihin. Aiemmassa tutkimuksessa niillä ei kui-

tenkaan havaittu olevan yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen englantilaisilla keski-

ikäisillä toimistotyöläisillä. Kuntoon ja terveyteen liittyvien motiivien taas on aja-

teltu liittyvän tunnistettuun hyötyyn liikkumisen merkityksestä, minkä havaittiin 

englantilaistutkimuksessa olevan yhteydessä runsaampaan fyysiseen aktiivisuuteen 

(Ingledew & Markland, 2008). Profiilitutkimuksen (II) ”salaa ahmivat” liikkuivat 

ikätovereitaan vähemmän. Osajulkaisun III mukaan ne nuoret miehet, joilla oli ah-

mimistaipumusta, pitivät terveyden edistämistä ja kunnon kohottamista harvemmin 

tärkeänä syynä liikkumiselleen. Osajulkaisujen II ja III tulosten pohjalta voidaan 

tehdä johtopäätös, että liikkumisen syiden huomioiminen voi yhtäältä auttaa häi-

riintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamisessa. Toisaalta nuorten miesten liik-

kumista edistävien tekijöiden tunnistaminen ja niissä motivoiminen voivat lisätä 

nuorten miesten fyysistä aktiivisuutta, mikä voi välillisesti vaikuttaa positiivisella 

tavalla myös häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen.  

6.2.4 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys painoon (I, II, IV) 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää häiriintyneen syömiskäyttäyty-

misen yhteyttä ylipainoon. Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä arvioitiin 

nuorilla miehillä EDI-kyselyn ”pyrkimys laihuuteen”- ja ”ahmiminen”-osioilla 

sekä työikäisillä TFEQ-18-kyselyllä, joka arvioi syömisen tietoista rajoittamista, 
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impulsiivista syömistä ja tunnesyömistä (Kuvio 9). Piirteistä voidaan tunnistaa ajat-

telun ja käyttäytymisen tasolla ilmeneviä ulottuvuuksia. Nuorilla miehil-

lä ”pyrkimys laihuuteen” edusti ajattelun tasolla ilmenevää pakonomaista laihtu-

misen halua, ja työikäisillä syömisen tietoinen rajoittaminen ilmensi pyrkimystä 

laihtua tai hallita painoa toiminnan tasolla. Nämä piirteet edustavat saman tyyppistä 

oireilua henkilöillä, jotka ovat lihavia (Adami et al., 1996). Nuorilla miehil-

lä ”ahmiminen” ja työikäisillä impulsiivinen syöminen sekä BES-kyselyn mukai-

nen ahmimistaipumus ilmensivät käyttäytymisen tasolla hallitsematonta syömistä 

ja ahmimiskäyttäytymistä. Tunnesyöminen puolestaan on yhteydessä impulsiivi-

seen syömiseen (de Lauzon et al., 2004; Karlsson et al., 2000). Myös Ahmiminen-

osio sisälsi kysymyksen tunnesyömisestä. Työikäisten syömiskäyttäytymisen piir-

teiden osalta tulee muistaa, että niille ei ole ohjetta, milloin piirre tulkitaan häiriin-

tyneeksi, eikä tässä tutkimuksessa pyritty hakemaan TFEQ-18-kyselyn piirteille 

häiriintyneen syömisen raja-arvoja. Lisäksi esimerkiksi syömisen tietoinen rajoit-

taminen ei ole automaattisesti luokiteltavissa huonoksi tai hyväksi piirteeksi, vaan 

sitä on arvioitava tapauskohtaisesti (Schaumberg et al., 2016). 

”Pyrkimys laihuuteen” -osion pisteet olivat korkeammat nuorilla miehillä, 

jotka olivat ylipainoisia. Myös aiemmassa suomalaistutkimuksessa ylipainoisuus 

aiemmin nuoruudessa sekä varhaisessa aikuisuudessa olivat yhteydessä korkeam-

piin ”pyrkimys laihuuteen” -osion pisteisiin keskimäärin 24-vuotiailla miehillä. 

Heillä pyrkimyksen laihuuteen todettiin olevan yhteydessä myös syömisen tietoi-

seen rajoittamiseen, ylensyömiseen sekä ylensyömisen ja syömisen tietoisen rajoit-

tamisen vuorotteluun (Keski-Rahkonen et al., 2005). Vastaavasti toisen tutkimuk-

sen mukaan ”pyrkimys laihuuteen” -osion pisteet olivat korkeammat syömistään 

rajoittavilla nuorilla naisilla ja syömishäiriötä sairastavilla nuorilla naisilla verrat-

tuna niihin, jotka rajoittivat syömistään vain vähän. Naisilla, jotka rajoittivat syö-

mistään, oli korkeampi painoindeksi kuin niillä naisilla, jotka rajoittivat syömistään 

vain vähän (Chernyak & Lowe, 2010). LILA-elintapaohjausinterventiossa syömi-

sen tietoinen rajoittaminen lisääntyi interventioryhmään kuuluneilla työikäisillä, 

jotka olivat merkittävästi lihavia, mutta se ei kaikilla edistänyt pysyvää painonlas-

kua. Ylipainoon liittyvä pyrkimys laihuuteen ja syömisen tietoinen rajoittaminen 

sisältävät tavoitteen laihtumisen halusta ja pyrkimyksestä hallita painoa, mutta ne 

eivät kuitenkaan näyttäisi edistävän toivottua tulosta eli pysyvää laihtumista. 
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Kuvio 9. Syömiskäyttäytymisen piirteitä ja tässä tutkimuksessa käytettyjä häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen kyselyitä. BES = Binge Eating Scale, EDI = Eating Disorder 

Inventory, TFEQ-18 = Three-Factor Eating Questionnaire-18.  

Ahmimiseen liittyvät oireet olivat yhtä yleisiä kaiken painoisilla nuorilla mie-

hillä. ”Salaa ahmivien” joukossa oli kuitenkin ikätovereihin verrattuna nelinkertai-

nen määrä nuoria miehiä, joiden painoindeksi oli 30 tai enemmän. Aiemmassa suo-

malaistutkimuksessa ahmimisoireiden määrä oli lineaarisesti yhteydessä korkeam-

paan painoindeksiin keskimäärin 24-vuotiailla nuorilla miehillä. Tutkimuksessa 

pohdittiin, että ahmimiseen liittyvä painonkehitys oli todennäköisesti alkanut en-

nen 22–27 vuoden ikää, koska oireiden määrä ei ennustanut seuraavan kymmenen 

vuoden aikana tapahtuvaa painonmuutosta (Mustelin et al., 2017). MOPO-tutki-

muksessa ahmimisen ja painoindeksin yhteys ei ollut lineaarinen, mikä saattoi 

myös viitata siihen, että ahmimiseen liittyvä painonkehitys oli alkanut eriytyä en-

nen kutsuntaikää. LILA-tutkimuksen työikäisillä miehillä (BMI > 30) ei juuri esiin-
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tynyt ahmimistaipumusta, mutta naisilla kohtalaista ahmimistaipumusta oli yli nel-

jäsosalla. Katsaustutkimuksen mukaan ahmimista esiintyy 9–29 prosentilla laihdu-

tusohjaukseen hakeutuvista (McCuen-Wurst et al., 2018). 

Nuorten miesten ylipaino ja laihtumisen tavoittelu (I) 

”Pyrkimys laihuuteen” -osion oireet olivat yleisempiä niillä nuorilla miehillä, joi-

den painoindeksi oli 25–29,9, ja vielä yleisempiä niillä, joiden painoindeksi oli 30 

tai enemmän. Merkittävä syy pakonomaiseen laihtumisen haluun lienee ympäristön 

lihavuutta leimaava asenne (Harjunen, 2004). ”Pyrkimys laihuuteen” -osio arvioi 

pelkästään laihtumisen haluun liittyvää ajattelua, ei niinkään toimintaa, mutta se 

voi rajoittaa ja hallita liikaa elämää eikä välttämättä edistä toivottua muutosta. 

Myös aiemman suomalaistutkimuksen mukaan korkeat pisteet ”pyrkimys laihuu-

teen” -osiossa olivat yhteydessä korkeampaan painoindeksiin nuorilla miehillä. Li-

säksi pyrkimys laihuuteen oli yhteydessä toiminnan tasolla ilmenevään häiriinty-

neeseen syömiskäyttäytymiseen (syömisen tietoinen rajoittaminen, ylensyöminen 

sekä ylensyömisen ja tietoisen rajoittamisen vuorottelu) sekä masennusoireiluun ja 

huonoksi koettuun terveydentilaan  (Keski-Rahkonen et al., 2005). Pakonomainen 

laihtumisen ajattelu ei siten vaikuttaisi olevan terveyttä ja hyvinvointia edistävää.  

Tämän tutkimuksen mukaan noin joka kuudennella nuorella miehellä, jotka 

olivat ylipainoisia tai lihavia, esiintyi poikkeuksellisen voimakasta laihtumisen ha-

lua. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty, tekivätkö nuoret miehet jotain edis-

tääkseen laihtumista ja mitä mahdolliset teot olisivat olleet. Tulosten perusteella 

kuitenkin tiedetään, että vuoden 2013 kutsuntakyselyyn vastanneista suurin osa yli-

painoisista nuorista miehistä, joilla esiintyi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ar-

vioituna millä tahansa käytetyistä kyselyistä, oli laihduttanut aiemmin ja heidän 

painoindeksinsä oli keskimäärin suurempi. Aiempi laihduttaminen, nykyinen yli-

paino ja häiriintynyt syömiskäyttäytyminen jo riittävät kertomaan siitä, että käyte-

tyt laihdutusmenetelmät eivät edistäneet toivottua muutosta. Amerikkalaistutki-

muksessa nuoruusikäisten poikien laihduttaminen sekä terveellisenä (liikunta, he-

delmien ja kasvisten runsaampi syöminen, runsasrasvaisten ruokien tai makeisten 

vähäisempi syöminen) että haitallisena (paastoaminen, tarkoituksellisesti vähäinen 

syöminen, ateriankorvikkeiden käyttö, aterioiden väliin jättäminen tai runsas tupa-

kointi) pidetyin keinoin oli yhteydessä myöhempään ylipainoisuuteen. Haitalliset 

keinot lisäsivät ylipainoisuuden riskiä enemmän. Äärimmäisiä painonhallintakei-

noja, kuten laihdutuslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden käyttöä, esiintyi joka 

seitsemännellä nuorella miehellä 17–20-vuotiaana (Neumark-Sztainer et al., 2007). 
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Myös aiemman suomalaisen seurantatutkimuksen mukaan sekä laihduttaminen että 

häiriintynyt syömiskäyttäytyminen olivat yhteydessä myöhempään painonnousuun 

nuorilla aikuisilla miehillä (Kärkkäinen et al., 2018a; Kärkkäinen et al., 2018b). 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen huomioiminen ja siitä pois tukeminen osana 

nuorten miesten ylipainon ja lihavuuden hoitoa on äärimmäisen tärkeää, jotta ei 

vahvisteta häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mallia. 

Ylipainoisen nuoren miehen viimeaikainen laihtuminen saattoi olla ensimmäi-

nen laihtumiskerta, tai laihtumista oli voinut tapahtua aiemminkin kasvuiästä huo-

limatta. Nuoren miehen aiempaa laihduttamista on aina syytä selvittää tarkemmin: 

miten laihtumiseen on pyritty, onko laihduttaminen tapahtunut terveydenhuollon 

ammattilaisen ohjauksessa ja liittyykö siihen mahdollisesti haitallisia syömiskäyt-

täytymisen piirteitä (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypä hoito -suositus, 

2020). Laihduttamisen jälkeisen painonhallinnan tiedetään olevan vaikeaa muun 

muassa pienentyneen energiankulutuksen vuoksi ja energiansaannin rajoittaminen 

voi jo itsessään lisätä syömisen halua (Cameron, Goldfield, Cyr, & Doucet, 2008; 

Reed, Chaput, Tremblay, & Doucet, 2013). Lisäksi jos tiukkaan energiansaannin 

rajoittamiseen liittyy impulsiivista syömistä, on vaarana, että syömisen yllykkeet 

voimistuvat vieläkin enemmän (Cameron et al., 2008).  

6.2.5 Tehostetun lihavuuden elintapaohjauksen vaikutus työikäisten 

syömiskäyttäytymisen piirteisiin (IV) 

Tehostettu elintapaohjaus auttoi lisäämään syömisen tietoista rajoittamista työikäi-

sillä, joiden painoindeksi oli yli 30 lähtötilanteessa. Interventioryhmässä olleiden 

impulsiivinen syöminen väheni lähtötasoon nähden, mutta tunnesyöminen ei. Vä-

hintään viiden prosentin painonlaskun ylläpitäneillä syömisen impulsiivisuus vä-

heni kolmen vuoden seurannassa enemmän kuin niillä, jotka eivät saavuttaneet 

ja/tai ylläpitäneet viiden prosentin painonlaskua. Myös tunnesyömisen vähenemi-

nen oli yhteydessä painonhallinnan pysyvyyteen. Kontrolliryhmässä olleiden tun-

nesyöminen väheni erittäin merkittävästi ja impulsiivinenkin syöminen väheni, 

mutta syömisen tietoinen rajoittaminen ei juuri lisääntynyt. Heidän painonsa ei kui-

tenkaan juuri muuttunut kolmen vuoden aikana.  

Interventioryhmässä syömisen rajoittamisen lisääntyminen ei edistänyt kaikilla 

pysyvää painonlaskua. Lisääntynyt syömisen rajoittaminen saattoi olla jäykkää, 

mitä ei saatu selville LILA-tutkimuksessa käytetyllä TFEQ-18-kyselyllä. Jäykkä, 

ehdoton tietoisen syömisen rajoittaminen liittyy häiriintyneeseen syömiskäyttäyty-

miseen ja lisää impulsiivisen syömisen riskiä (Johnson et al., 2012; Westenhoefer 



 

96 

et al., 1999). Vaikka syömisen tietoisen, ennen kaikkea joustavan rajoittamisen li-

sääntyminen on välttämätöntä laihduttamisen kannalta, se ei silti näyttäisi riittävän 

pysyvään painonhallintaan. Selitystä on haettu myös yksilön luonteenpiirteistä, ku-

ten päätöksentekokyvystä ja itsehillinnästä yleisemmin (Johnson et al., 2012), sekä 

erilaisista herkkyyksistä syömisen houkutuksille (Stroebe et al., 2013). Tämän 

LILA-tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, että pysyvän laihtumistuloksen 

saavuttaminen vaatii laajempaa muutosta syömiskäyttäytymisessä kuin pyrkimystä 

rajoittaa syömänsä ruoan määrää (Bryant et al., 2019; Stroebe et al., 2013).  

LILA-tutkimuksen elintapaohjauksessa painottui energiansaannin rajoittami-

seen, säännölliseen ateriarytmiin sekä painonhallintaan ja terveyttä edistävään syö-

miseen liittyvät ruokavalinnat, joiden voidaan olettaa lisäävän syömisen tietoista 

rajoittamista, kuten tulokset osoittivat. Lisäksi ohjaukseen sisältyi kahdella sairaan-

hoitajakäynnillä syömisen hallintaan liittyviä asioita, ja syömiskäyttäytymisen 

haasteita käytiin läpi myös kahdella ravitsemusterapeutin käynnillä. Interven-

tioryhmässä impulsiivinen syöminen väheni, ja vähintään viiden prosentin laihdu-

tustuloksen säilyttäneillä impulsiivinen syöminen väheni eniten; he todennäköisesti 

hyötyivät tämän kaltaisesta aktivoivia kotitehtäviä sisältävästä ohjauksesta impul-

siivisen syömisen suhteen. Toisaalta impulsiivinen syöminen väheni merkittävästi 

myös kontrolliryhmässä, joka sai saman kirjallisen materiaalin itsenäisesti tutustut-

tavaksi. He, joille tämän kaltainen elintapaohjaus ei ollut riittävä tuki pysyvään 

laihtumiseen, olisivat saattaneet tarvita lisäksi tiiviimpää psyykkistä hoitoa syömis-

ongelmiensa hoitoon (Charpentier, 2015).  

Tunnesyömisen osalta muutos oli ristiriitaisempi: tunnesyöminen väheni kont-

rolliryhmässä interventioryhmää enemmän, tosin heillä tunnesyömistä esiintyi 

huomattavasti enemmän lähtötilanteessa. Interventioryhmässä tunnesyömisen ha-

vaittiin olevan vähäisempää seuranta-ajan päättyessä vähintään viiden prosentin 

laihdutustuloksen ylläpitäneillä kuin heillä, jotka eivät onnistuneet ylläpitämään 

viiden prosentin painonpudotusta kolmen vuoden ajan. Elintapaohjauksessa ei kes-

kitytty tunteiden hallintaan ja uusien tunteiden hallintakeinojen opetteluun, joten 

merkittävää muutosta tunnesyömisessä ei ollut odotettavissa. Vaikea-asteinen tun-

nesyöminen usein edellyttää uudenlaisten tunteiden säätelytaitojen opettelua 

(Charpentier, 2015). Tunnesyöminen on positiivisessa yhteydessä impulsiiviseen 

syömiseen, joten impulsiivisen syömisen vähentyminen saattoi vaikuttaa myös tun-

nesyömisen vähenemiseen (de Lauzon et al., 2004; Karlsson et al., 2000).  

Pitkäaikaisen, terveen painonhallinnan edellytyksenä on mahdollisten painon-

hallinnalle haitallisten syömiskäyttäytymispiirteiden väheneminen, mikä usein voi 

tarkoittaa uudenlaisten käyttäytymismallien ja -taitojen opettelua (Wing & Phelan, 
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2005). Toisaalta aiemmassa suomalaisessa laihdutusinterventiossa havaittiin, että 

syömisen tietoisen rajoittamisen lisääntymisestä sekä impulsiivisen syömisen ja 

tunnesyömisen vähenemisestä huolimatta paino ei laskenut pysyvästi 18 kuukau-

den seurannassa. Tutkimuksessa pohdittiin, mikä olisi riittävän suuri muutos syö-

miskäyttäytymisen piirteissä, jotta pysyvää laihtumista tapahtuisi (Keränen et al., 

2009). Yhdysvaltalaisen painonhallintarekisteritutkimuksen mukaan syömisen tie-

toinen rajoittaminen oli samalla tasolla pitkäaikaisessa painonhallinnassa onnistu-

neilla kuin juuri laihduttaneilla, mikä voi tarkoittaa sitä, että pitkäaikainen painon-

hallinta edellyttää tietyn syömisen tietoisen rajoittamisen tason ylläpitämistä. 

Vaikka kahden vuoden onnistuneen painonhallinnan jälkeen riski uudelleen liho-

miselle kuitenkin näytti vähenevän, painonhallinnassa onnistuneillakin oli esiinty-

nyt ahmimiskohtauksia keskimäärin vähintään kerran kuukaudessa, mikä saattoi 

viestiä syömisen hallinnan ongelmallisuudesta vielä pitkään laihduttamisen jäl-

keenkin (Wing & Phelan, 2005). On epäselvää, voiko suuren painonpudotuksen 

jälkeen ja missä vaiheessa kyetä syömään luontaisten nälkä- ja kylläisyysviestien 

mukaisesti painonhallintaa tukien. Poikkileikkaustutkimusten mukaan nälkä- ja 

kylläisyysviesteihin perustuva intuitiivinen syöminen on yhteydessä pienempään 

painoindeksiin, kun taas syömisen tietoinen rajoittaminen näyttää olevan yhtey-

dessä korkeampaan painoindeksiin (Anderson et al., 2016; Madden et al., 2012). 

Kykyä intuitiiviseen syömiseen voi heikentää laihduttamisessakin usein läsnä oleva 

stressi, jonka on havaittu olevan yhteydessä myös syömisen hallitsemattomuuteen 

ja tunnesyömiseen (Järvelä-Reijonen et al., 2016). Seurantatutkimuksia laihdutta-

misen jälkeisestä intuitiivisen syömisen muutoksesta ei juuri ole, mutta syömisen 

tietoisen rajoittamisen ja intuitiivisen syömisen välinen käänteinen yhteys voisi vii-

tata siihen, ettei painonhallintavaiheessa korkean tietoisen syömisen rajoittamisen 

rinnalla yleensä esiinny intuitiivista syömistä. LILA-tutkimuksessa vähintään vii-

den prosentin laihdutustuloksen ylläpitäneillä syömiskäyttäytymisen piirteiden 

keskimääräiset pisteet asettuivat samalle tasolle kuin on raportoitu pohjoissuoma-

laisilla 42-vuotialla naisilla väestöpohjaisessa otoksessa (Oura, Niinimäki, 

Karppinen, & Nurkkala, 2019). Laihdutustuloksen ylläpitäneillä syömiskäyttäyty-

minen normalisoitui keskimääräiselle väestössä esiintyvälle tasolle kolmen vuoden 

seurannassa. 

Kontrolliryhmässä tapahtuneet positiiviset muutokset impulsiivisen syömisen 

ja tunnesyömisen suhteen eivät edistäneet painonlaskua, mutta ne saattoivat auttaa 

ylläpitämään nykyistä painoa. Nykyisen painon ylläpitäminenkin on hyvä tulos, 

etenkin kun reilu puolet kaikista tutkimuksen loppuun asti jatkaneista raportoi tut-
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kimuksen alussa painon nousseen edeltävän vuoden aikana. Lihavuuden syvene-

minen havaittiin myös aiemmassa tutkimuksessa, jossa lihavuutta oli jo hoidettu 

tavanomaisin keinoin. Ruotsalaisen seurantatutkimuksen mukaan 37–60-vuotiaista 

aikuisista yli puolella paino nousi jonkin verran kymmenen vuoden seurannassa ja 

yli kolmanneksella paino nousi vähintään viisi prosenttia lihavuuden tavanomai-

sesta hoidosta huolimatta (Zentenius et al., 2018). 

Painonpudotukseen tähdätessä syömiskäyttäytymisen eri piirteet tulisi huomi-

oida, jotta ei vahvisteta haitallisen syömiskäyttäytymisen kehää. Siinä syömisen 

rajoittaminen lisää riskiä impulsiiviselle syömiselle, mikä taas saa rajoittamaan 

syömistä lisää. Varsinkin, jos ylipainoon liittyy häiriintynyttä syömiskäyttäyty-

mistä, on tärkeää pyrkiä vähentämään syömisen impulsiivisuutta syömisen rajoit-

tamisen sijaan (Bryant et al., 2019). Pyrkimyksellä hallita syömistä ja painoa ei 

välttämättä saavuteta pitkäaikaisia, toivottuja tuloksia terveyden ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Esimerkiksi interventioryhmässä painonhallinnassa epäonnistuneet 

olisivat todennäköisesti tarvinneet erityistä tukea impulsiivisen syömisen haastei-

siin intervention tiiviin ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Lähtötilanteen tarkastelu osoitti, että tutkimukseen osallistuneet olivat laihdut-

taneet aiemmin ja joka kymmenes oli laihduttanut vähintään kymmenen kertaa. 

Aiemman tutkimusnäytön mukaan useat aiemmat laihduttamiset voivat lisätä ah-

mimisen riskiä intensiivisen elintapaohjauksen aikana, kun energiansaantia rajoite-

taan (Chao et al., 2017). Tässä tutkimuksessa ei selvitetty aiempien laihdutusten 

yhteyttä painonhallintaan ja syömiskäyttäytymisen piirteiden muutokseen, joten 

aiempien laihdutuskertojen vaikutusta ei saatu selville. Aiemman tutkimuksen mu-

kaan ainakin health at every size -tyyppinen ohjaus edisti ilman laihtumistakin sekä 

positiivista suhtautumista kehoon että positiivisia aineenvaihdunnallisia ja syömis-

käyttäytymisen muutoksia naisilla, jotka olivat lihavia ja pitkäaikaisia laihduttajia 

(Bacon et al., 2005).  
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7 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja 

painon välistä yhteyttä. Lisäksi tarkastelun kohteena oli liikkumisen yhteys häiriin-

tyneeseen syömiskäyttäytymiseen etenkin nuorilla miehillä. Tutkimuksen keskeiset 

johtopäätökset olivat seuraavat: 

1. Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi 11,1 prosentilla nuorista miehistä, 

ja se oli yleisempää ylipainoisilla. Yleisiä syömishäiriöoireita ja pakonomaista 

laihtumisen halua esiintyi enemmän ylipainoisilla, kun ahmimiseen liittyvää 

oireilua esiintyi kaiken painoisilla. 

2. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyt-

täytymisen profiilia: laihtumista tavoittelevat, salaa ahmivat, syömisen hallin-

nastaan huolestuneet ja lievästi syömisellään oireilevat. 

3. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli nuorilla miehillä sitä yleisempää, mitä 

enemmän oli ylipainoa. Työikäisillä merkittävästi lihavilla naisilla ahmimistai-

pumusta esiintyi yli neljänneksellä. 

4. Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä vähäisem-

pään fyysiseen aktiivisuuteen ja runsaampaan istumiseen vapaa-ajalla. Liikku-

misen motiiveista erityisesti kehokeskeiset syyt olivat positiivisesti yhteydessä 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen.  

5. Tehostettu räätälöity elintapaohjaus lisäsi merkittävästi lihavien työikäisten 

syömisen tietoista rajoittamista. Impulsiivinen syöminen ja tunnesyöminen vä-

henivät niillä, jotka pystyivät ylläpitämään vähintään viiden prosentin painon-

pudotuksen kolmen vuoden ajan. Niillä, jotka eivät pystyneet ylläpitämään vii-

den prosentin painonlaskua, syömisen tietoinen rajoittaminen lisääntyi, mutta 

impulsiivinen syöminen ja tunnesyöminen eivät vähentyneet.  

Tämä tutkimus lisää tietoa erityisesti nuorten miesten häiriintyneen syömiskäyttäy-

tymisen ja ylipainon yhteydestä sekä elintapaohjausintervention ja sitä seuranneen 

pitkän seurannan aikana tapahtuneista syömiskäyttäytymisen piirteiden muutok-

sista työikäisillä, jotka olivat merkittävästi lihavia. Tutkimuksen tulokset lisäävät 

ymmärrystä ylipainon ja lihavuuden taustalla olevaan mahdolliseen häiriintynee-

seen syömiskäyttäytymiseen. Ylipainoon puututtaessa on tärkeää tarkastella syö-

miseen ja painonhallintaan liittyvää käyttäytymistä ja pyrkiä tunnistamaan piirteitä 

mahdollisesta häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä. Myös liikuntaan motivoi-

vien tekijöiden kartoittaminen voi auttaa syömiskäyttäytymiseen liittyvien ongel-

mien tunnistamisessa. 
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Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät nuorten miesten syömishäiriöoirei-

lun mittaamisessa eivät välttämättä tunnistaneet kaikkia syömiskäyttäytymisen on-

gelmia, kuten lihasmassan kasvun tavoitteluun tähtäävää syömisen oireilua. Oirei-

lulle spesifimpien menetelmien käyttöä tulisi selvittää jatkossa, esimerkiksi painot-

tamalla oireita niiden vakavuuden tai useuden mukaan. Oireilun muodosta huoli-

matta on kuitenkin tärkeämpää, että se tunnistetaan, koska syömiskäyttäytymisen 

ongelmat voivat johtaa psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen tai fyysistä ter-

veyttä haittaaviin ongelmiin. Vakavamman syömishäiriöoireilun ja siitä aiheutu-

vien haittojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta jo yksittäisen oireen esiintymiseen 

kannattaa tarttua ja kysyä, mitä henkilö itse ajattelee oireesta ja sen merkityksestä. 

Jatkossa olisi tärkeää tutkia myös, miten voidaan tunnistaa nuorten miesten häiriin-

tynyttä syömiskäyttäytymistä ja ennaltaehkäistä syömiskäyttäytymisen ongelmia ja 

ylipainoa, jotka usein kietoutuvat toisiinsa ennemmin tai myöhemmin. Esimerkiksi 

varusmiespalveluksessa säännöllinen syöminen ja liikkuminen tukevat painonhal-

lintaa ja edistävät syömisen hallintaa. Näiden tapojen integroitumista varusmies-

palveluksen jälkeiseen arkeen voisi edistää palveluksen aikana toteutettavan psy-

kologisen elintapaohjauksen avulla. Niin nuorten miesten kuin työikäisten elinta-

paohjauksessa tulisi keskittyä kokonaisvaltaiseen hyvinvointia edistävän syömisen 

tukemiseen ennen kaikkea impulsiivisen syömisen haasteissa. Tarvitaan myös lisää 

tutkimusta siitä, millaisin keinoin voidaan tukea syömiskäyttäytymisen muutosta 

siten, että se edistää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. 
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