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1 JOHDANTO
”Ei kai alakoululaisilla vielä syömishäiriöitä ole?” Kuulin tämän kysymyksen moneen otteeseen kertoessani ihmisille graduni aiheesta. Kysymys sai minut hämmentymään, sillä
niin moni ihmettelijä oletti syömishäiriöiden olevan pääasiassa nuorten tyttöjen ja naisten
sairauksia. Tästä kysymyksestä muodostui jonkinlainen tutkimukseni suunta, vaikka käännänkin kysymyksen neutraalimmaksi: ”Onko alakoululaisilla vielä syömishäiriöitä?”
Usein ajatellaan, että syömishäiriöt ovat pääasiassa nuorten tyttöjen ja naisten sairauksia,
mutta todellisuudessa ne vaivaavat myös lapsia. Syömishäiriöiden esiintyvyys kasvaa jatkuvasti sekä tytöillä että pojilla. Vaikka lapsuudessa esiintyvät syömishäiriöt eivät vielä
useinkaan täytä tyypillisten syömishäiriöiden diagnoosia, on ongelmaan puututtava mahdollisimman varhain. Mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan, sitä parempi ennuste toipumisella on. (O’Dea 2005, 11-12; Väyrynen 2013, 12-13)
Syömishäiriöitä on tutkittu maassamme hyvin vähän, vaikka lukuisat eri lähteet antavat
ymmärtää niiden lisääntyneen ja levinneen yhä nuorempien lasten keskuuteen. Kasvatustieteilijänä haluan nostaa ongelman koulukontekstiin, tarkastelemalla syömishäiriöiden
esiintyvyyttä alakouluissa. Syömishäiriöiden määrittelyssä esille nousee terveystieteellinen
näkökulma, mutta muuten tutkimuksessani on nähtävillä pedagogista ajattelutapaa sekä
näkökulmaa. Etenkin luokanopettaja on lasten kanssa useita tunteja päivässä, joten minulla
kiinnostaa tietää onko heillä minkälaisia käsityksiä tai kokemuksia alakoululaisten syömishäiriöistä. Jotta voisin tutkia syömishäiriöiden esiintyvyyttä alakouluissa laajemmin, otan
tarkasteluun myös koulun muun henkilökunnan käsityksiä asiasta.
Koulu on lapsen elämässä hyvin keskeisessä asemassa, sillä viettäähän lapsi koulussa useita tunteja päivästään. Ei ole siis liioittelua sanoa, että koulu on yksi lapsen tärkeimmistä
elinympäristöistä. Yksi koulun tehtävistä on terveyden edistäminen, (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21; Opetushallitus 2004, 18) jolloin turvallinen ja viihtyisä koulu voi olla
ennaltaehkäisemässä lasten syömishäiriöiden syntyä. Moniammatillinen yhteistyö kouluissa avaa mahdollisuuden riskien tunnistamiseen sekä ongelmien varhaiseen tunnistamisten
ja puuttumiseen.
Tutkimukseni aiheen valintaa ohjasivat hyvin voimakkaasti erilaiset tutkimusintressit. Ensimmäinen syy tähän on jonkinlainen henkilökohtainen kiinnostus syömishäiriöiden moni-
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puolista ja vaikeaa luonnetta kohtaan. Luokanopettajaopiskelijana maailmaa tulee tarkasteltua hyvin usein omasta koulutuksestaan käsin, sillä onhan se luonnollinen osa ammattiin
kasvamista. Näin lehdissä monenlaisia juttuja syömishäiriöistä sekä niiden leviämisestä
yhä nuorempien lasten keskuuteen, joten aloin miettimään asiaa luokanopettajan näkökulmasta käsin. Kun monissa eri lähteissä puhuttiin syömishäiriöiden esiintyvyyden kasvusta,
kiinnostuin mitä alakoulun opettajat olisivat mieltä kyseisestä asiasta. Mikäli syömishäiriöihin mahdollisimman varhain puuttuminen parantaa ennustetta, on mielestäni hyvin tärkeää selvittää mahdollisia riskitekijöitä ja tätä kautta ennaltaehkäisyn mahdollisuutta asiaan.
Syömishäiriöt ovat tällä hetkellä nuorten tyttöjen kolmanneksi yleisin pitkäaikaissairaus ja
niiden esiintyvyys on jatkuvassa kasvussa. Lasten keskuuteen levinneiden syömishäiriöiden luvut voivat olla erittäin aliarvioituja, sillä niistä vain pieni osa diagnosoidaan. (Luoma
ym. 2000, 4502, 4506; Raevuori 2013, 2126) Koen, että tutkimukseni aihe on hyvin tärkeä
myös yhteiskunnallisesti ajateltuna. Kansantaloudelliselta näkökantilta katsottuna sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen on aina eduksi. Näinkin vaikeaa ja herkkää
aihetta tarkastellessa on otettava huomioon yksilön etu, jolloin lapsen henkilökohtainen
hyvinvointi nousee keskiöön. Koulu instituutiona on hyvin merkittävä, joten sen hyödyntäminen tutkimuksessa avaa myös mahdollisuuden tutkia ilmiötä laajemmin.
Etenen gradussani hyvin perinteisellä tavalla. Ensimmäiset kaksi lukua ovat niin sanotusti
teoreettista viitekehystä, jonka tavoitteena on antaa lukijalle tarpeeksi laaja käsitys tutkittavasta asiasta. Olen halunnut pitää teoriaosion lyhyenä ja ytimekkäänä, että tutkimukseni
pysyisi ikään kuin kasassa eikä aihe laajentuisi tarpeettoman suureksi. Teoriaosuuden jälkeen kerron tutkimukseni tarkoituksesta ja esittelen kolme tutkimuskysymystä. Neljännessä kappaleessa kerron tutkimukseni menetelmällisistä ratkaisuista, minkä jälkeen avaan
tutkimustuloksia ottamatta kantaa aiempiin tutkimuksiin tai teoriaan. Johtopäätös luvussa
tavoitteenani on tuoda omat tutkimustulokset ja teoreettinen viitekehys ikään kuin yhteen
sekä esittää tutkimustuloksistani jonkinlaista yhteenvetoa. Pohdintaluvussa mietin tutkimukseni luotettavuutta, eettisyyttä, ongelmia sekä jatkotutkimusideoita.
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2 SYÖMISHÄIRIÖT
Päinvastoin kuin usein ajatellaan, syömishäiriöt vaivaavat myös lapsia. Esiintyvyys kasvaa
jatkuvasti sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan,
sitä parempi ennuste toipumiselle on. Lapsella syömishäiriö voi edetä hyvin nopeasti, ja
lapsi voi vaivihkaa mennä huonoon kuntoon. (Väyrynen 2013, 12–13; O’Dea 2005, 11-12)
Jotta syömisongelmiin ja niistä puhkeaviin syömishäiriöihin osattaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, täytyy aluksi selvittää miten syömishäiriöt ilmenevät lapsilla.
Yleensä lapsuudessa esiintyvät syömishäiriöt eivät vielä täytä tunnetuimpien syömishäiriöiden diagnoosia, mikä vaikeuttaa niiden tunnistamista. Syömishäiriöiden kirjo on kuitenkin paljon monipuolisempi kuin esimerkiksi anoreksia ja bulimia nervosa.
Syömishäiriökeskusteluissa on hyvin oleellista ymmärtää ja pohtia syitä sairastumiseen,
sillä syömishäiriö on oire, jonka takana olevaa syytä pitää hoitaa (Väyrynen 2013, 12–13).
Usein syömisellä ja oman kehon kontrolloimisella pyritään viemään ajatukset pois pahaa
oloa aiheuttavista asioista sekä halutaan tunne itsensä ja elämänsä hallinnasta (Syömishäiriöliitto 2014). Syitä sairastumiseen on yleensä useita, ja niitä on hyvin vaikea erotella toisistaan. Jaottelen kuitenkin hieman mahdollisia syitä siihen, miksi syömishäiriöitä esiintyy
yhä enenevissä määrin lapsilla. Usein ajatellaan, että lasten syömiskäyttäytymiseen liittyvät ongelmat ovat yhteydessä yhteiskuntamme odotuksiin, ikävaiheeseen, kodin asenteisiin
sekä ikätovereiden kohteluun. Ketään tai mitään yksittäistä seikkaa tai ihmistä syyllistämättä, pyrin selvittämään onko näillä asioilla todella merkitystä lasten syömishäiriöiden
synnyssä.

2.1 Tunnetuimmat syömishäiriöt
Laihuushäiriö (anorexia nervosa) sekä ahmimishäiriö (bulimia nervosa) ovat tunnetuimpia
syömishäiriöitä. Anoreksiaa sairastaa tälläkin hetkellä arviolta vajaa 1 % 12- 24-vuotiaista
suomalaisista naisista ja tytöistä. Lievempioireisena häiriö on huomattavasti yleisempi.
Usein pelkästään sanasta syömishäiriö tulee ihmisillä mieleen juuri anoreksia nuorten tyttöjen ja naisten sairautena, eikä välttämättä itse taudinkuvasta ole tarkkaa mielikuvaa. Anoreksia alkaa tyypillisesti nuoruusiässä ja se on olemukseltaan hyvin moniulotteinen. Sitä
voi ilmentyä myös pojilla. Väestötutkimuksissa laihuushäiriön elämänaikainen esiintyvyys
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miehillä on 0,3 %, joista nuorten suomalaismiesten esiintyvyydeksi on arvioitu 0,24 %.
(Mikkola 2012, 21; Käypä hoito 2014, 2-3)
Varsinaisesta anoreksiasta voidaan puhua vasta sitten, kun sairastuneella henkilöllä voidaan todeta yhtä aikaa koko joukko oireita. Näkyvin niistä on alipainoisuuteen johtava
merkittävä painonlasku, mikä esiintyy kasvuikäisellä usein kasvunviivästymänä tai kasvun
sekä painonnousun pysähtymisenä. Sairastuneella on voimakas lihomisen pelko vakavasta
alipainosta huolimatta sekä häiriintynyt kehonkuva. Naisilla esiintyy kuukautishäiriöitä,
kun taas miehillä voi erottaa muutokset seksuaalisessa toimintakyvyssä. (ICD-10 2010)
Bulimiassa sairastunut joutuu usein noidankehään, jossa syömisen hallinta katoaa ahmimiskohtausten aikana. Ajattelua hallitsevat syöminen ja pakonomainen tarve syödä, jolloin
toistuvia ylensyömisjaksoja on vähintään kaksi kertaa viikossa ainakin kolmen kuukauden
ajan. Näitä seuraa yritys tyhjentyä ahmitusta ruoasta erilaisin konstein, kuten oksentamalla, paastoamalla tai erilaisten lääkkeiden väärinkäytön avulla. Bulimiaan sairastuneella on
käsitys itsestä lihavana, ja hänellä on hyvin voimakas lihomisen pelko, vaikka sairastunut
onkin usein alipainoinen. (ICD-10 2010; Keski-Rahkonen 2010, 19–21) Bulimian elämänaikainen esiintyvyys väestötutkimuksissa on naisilla 0,9-1,5 %. Miehillä vastaava luku on
vain 0,1-0,5 %. (Käypä hoito 2014, 3) Syömishäiriöiden yleisyyttä on kuitenkin hankala
arvioida ja luvut ovat aliarvioituja, koska vain murto-osa sairastuneista hakeutuu hoitoon
häiriönsä vuoksi (Rissanen 2001, 859). Miesten syömishäiriöt ovat jatkuvasti kasvussa ja
nykyiset luvut voivat aliarvioida karkeasti miesten esiintyvyyttä. Mikäli syömishäiriöt luokitellaan naisten sairauksiksi, voi se vaikeuttaa miesten syömisongelmien myöntämistä ja
ymmärtämistä. (Furnham 2002, 582)
Syömishäiriöt ovat usein hyvin pitkäaikaisia ja oireet kestävät yleensä vuosikausia. Anoreksia kestää keskimäärin 6- vuotta ja siitä toipuu somaattisesti noin 50- 70 %. Osalla oireilu jatkuu lievempänä ja peräti 10- 20 % sairaus kroonistuu. Bulimiassa luvut ovat hälyttävämpiä, sillä vain 45- 55 % sairastuneista toipuu ja 20- 23 %:lla oireet pysyvät. Aliravitsemuksen seurauksena sairastuneella on monia vakavia ruumiillisia haittoja. Anoreksia ja
bulimia ovat vakavia sairauksia, joihin liittyy kohonnut kuolleisuus. Laihuushäiriön kuolemanriski muuhun samanikäiseen väestöön on peräti kuusinkertainen, ahmimishäiriön
kolminkertainen. Aliravitsemukseen johtaneiden kuolemien lisäksi sairastuneella on kohonnut riski itsemurhaan. (Käypä hoito 2014, 22) Anoreksian kuolleisuus on suurempi
kuin missään muussa psykiatrisessa sairaudessa, mutta sen hoitokapasiteetti Suomessa on
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valitettavasti pieni muihin pohjoismaihin verrattuna ja suhteutettuna sen esiintyvyyteen.
Hoidon epäämisen vuoksi moni nuori ihminen on kuollut, vaikka se olisi ollut potentiaalisesti estettävissä. (Raevuori ym. 2009, 44)

2.2 Epätyypilliset syömishäiriöt
Epätyypilliset syömishäiriöt ovat yleisimpiä syömishäiriöitä, sillä niitä esiintyy jopa 5-10
prosentilla nuorista. Niistä tavallisin on ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder, BEB), josta
kärsii noin 8 % ylipainoisista ihmisistä. Mikäli tautiluokituksen kohdat eivät anoreksiassa
tai bulimiassa täyty, onkin usein kyseessä epätyypillinen syömishäiriö. (Mikkola 2012, 21;
Käypä hoito 2014, 3; Keski-Rahkonen 2010, 22) Epätyypilliset syömishäiriöt voivat vaihdella vakaavuusasteiltaan erittäin lievistä jopa henkeä uhkaavan vakaviin häiriöihin, joten
ne vaativat yleensä aivan samanlaista hoitoa kuin anoreksia tai bulimia (ICD-10 2010).
Tunnesyömisen eli lohtusyömisen taustalla on pyrkimys päästä usein negatiivisesta tunteesta eroon syömällä, mikä voi aiheuttaa korkeaakin ylipainoa (Käypä hoito 2014, 5).
Tunnesyömistä muistuttaa paljon pakonomainen ylensyönti, jossa sairastunut ei välttämättä
kuitenkaan ole ylipainoinen. Tässä syömishäiriössä tyypillistä on äärimmäisyyksiin menevä painontarkkailu, jonka seurauksena on jatkuva painonheittely. Paino ja ruoka hallitsevat
ihmistä heikentäen koko elämänlaatua, mikä taas heijastuu negatiivisesti tunne-elämään ja
ihmissuhteisiin. (Kristeri 2005, 33)
Yksi epätyypillisen syömishäiriön muodoista on ortoreksia (orthorexia nervosa), jonka
luonteeseen kuuluu orjallinen terveellisen ruokavalion noudattaminen. Vaikka terveellisen
ruokavalion noudattaminen onkin kunnioitettava asia, voi se muuttua syömishäiriöksi. Tällöin terveellisen ruokavalion noudattamisesta on tullut pakkomielle, joka häiritsee normaalia elämää ja vuorovaikutusta. Jossain tapauksissa tällainen yliterveellinen ruokavalio voi
johtaa ravintoaineiden puutostiloihin ja on siksi myös fyysisesti vaarallinen. (Bratman
2014) Virallinen Suomessa ja muualla Euroopassa käytetty tautiluokitus ei tunne ortoreksian diagnoosia.

2.3 Lasten syömishäiriöt
Tällä hetkellä syömishäiriöt ovat nuorten tyttöjen kolmanneksi yleisin pitkäaikaissairaus
(Raevuori 2013, 2126) ja niiden esiintyvyys näyttää olevan jatkuvassa kasvussa. Lasten
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keskuuteen leviämät syömishäiriöt puhututtaa ja huolettaa. Näistä luvuista on hyvin vähän
tietoa, mutta peräti 24,5 %:lla 8-9-vuotiaista suomalaisista lapsista esiintyy lieviä syömisvaikeuksia. Vakavia syömisvaikeuksia esiintyy samalla ikäryhmällä 0,7 %:lla. Nämä luvut
voivat kuitenkin olla hyvin aliarvioituja, koska lapsuudessa esiintyvistä syömishäiriöistä
vain pieni osa diagnosoidaan. Diagnoosin tekoa vaikeuttavat luokittelujärjestelmiin liittyvät ongelmat, sillä ne ovat hyvin vaikeasti sovellettavissa lapsuudessa esiintyviin häiriöihin. Nykyisin psykiatrisessa diagnoosiluokituksessa lapset on otettu jo jonkin verran huomioon, mutta kansainvälisessä kirjallisuudessa syömishäiriöihin liittyvä terminologia
muuttuu yhä tiheään. (Luoma ym. 2000, 4502, 4506) Syömishäiriöt ovat lisääntyneet jatkuvasti myös pojilla (Väyrynen 2013, 12-13; Anttila ym. 2002, 309).
Syömishäiriökeskusteluissa pääpaino on useimmiten niin sanotuissa klassisissa syömishäiriöissä, kuten anoreksiassa ja bulimia nervosassa. Kuitenkin nämä tunnetuimmat muodot
ovat alle murrosikäisillä lapsilla harvinaisia. Sen sijaan yleisiä sairauksia lapsilla on oireiltaan epätyypilliset syömishäiriöt, joiden kirjo on erittäin laaja. (Luoma ym. 2000, 4501).
Niitä ilmaantuu lapsille jatkuvasti lisää, ja ne ovatkin yksi tavallisimmista syistä tuoda lapsi esimerkiksi koululääkärin vastaanotolle (Moilanen ym. 2004, 322). Lastenpsykiatri Joutsenoja kertoo Väyrysen kirjoittamassa artikkelissa uudesta ilmiöstä, jonka takia yhä useammat vanhemmat tuovat sairaalaan jo alakoululaisia. Psyykkisperäinen nielemisvaikeus
eli oksennuspelko on lisääntynyt viime vuosina valtavasti 7-11-vuotiailla lapsilla. Siinä
lapsi ei meinaa uskaltaa syödä, sillä pelkää oksentavansa. Osa hoitoon tulleista lapsista on
jo lopettanut syömisen kokonaan. (Väyrynen 2013, 12–13)
Vaikka laihuushäiriö sekä ahmimishäiriö mielletäänkin usein nuorten syömishäiriöiksi, voi
kuitenkin myös alle murrosikäisellä lapsella esiintyä niitä. Oireilu voi kuitenkin olla tässä
vaiheessa vielä erilaista, eikä ICD-10-luokitusjärjestelmän mukaan diagnoosi täyty. Varhain puhkeavassa anoreksiassa lapsi voi kieltäytyä ruuasta, mutta ei välttämättä ilmaise
tahtoaan laihtua vielä yhtä selvästi kuin nuoruusikäinen. Lapsilla on luonnostaan pienempi
rasvaprosentti, jonka laskiessa lapsi voi joutua hyvinkin nopeasti fyysiseen vaaratilanteeseen. Varhain puhjennut syömishäiriö voi myös jatkua läpi nuoruuden, sillä esimerkiksi
lapsuudessa puhjenneista anoreksioista 15- 20 % kroonistuu. (Moilanen ym. 2004, 320–
324)
Läheskään aina ei ole tarvetta kuitenkaan huolestua lasten syömisongelmista, sillä nirsoilu
lasten keskuudessa on hyvin yleistä. Lasten nirsoilua on tutkittu hyvin vähän, mutta se on

7
erittäin tärkeä asia tiedostaa syömishäiriökeskusteluissa. Lasten nirsoilu ruokapöydässä on
suurimmalle osalle vanhemmista tuttu ilmiö. Jossain tapauksissa siihen suhtautuminen voi
kuitenkin olla hankalaa, sillä lasten niukkaruokaisuus on vanhemmille tyypillisin lasten
ruokailemista koskeva huoli. Huoli nirsoilusta on kuitenkin yleensä täysin aiheetonta, ja se
voi olla jopa ihmislapsille ominainen, synnynnäinen vieroksunta uusia ruokia kohtaan.
Tämä niin sanottu neofobia on evoluution näkökulmasta tarkoituksenmukaista ja yksi hengissä säilymisen edellytys. Aikuisten yritykset saada lapsi syömään eri keinoin voivat vain
ylläpitää ilmiötä ja tehdä nirsoilusta todellisen ongelman. (Saarilehto 2002, 14–17).

2.4 Varhainen tunnistaminen
Suurin osa lasten syömisongelmista on ohimeneviä, normaalin kasvuun ja kehitykseen
kuuluvia vaiheita. Osa niistä voi kuitenkin johtaa vakaviin häiriöihin, jotka uhkaavat terveyttä ja kehitystä hälyttävällä tavalla. (Luoma ym. 2000, 4501; Keski-Rahkonen 2010, 1314) Syömishäiriöillä on tapana uusiutua ja kroonistua, mikäli niihin ei puututa riittävän
ajoissa. Syömishäiriön tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parantaa sairastamisaikaa ja ennustetta. Ennustetta parantava tekijä on myös painon pysyminen normaalirajoissa, mikä jälleen korostaa mahdollisimman varhaisen tunnistamisen merkitystä.
Tunnistaminen yksinään ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan varhaista puuttumista sekä hoitoon ohjaamista. (Luoma ym. 2000, 4506; Käypä hoito 2014, 7; Moilanen ym. 2004, 320322; Anttila ym. 2002, 307; Väyrynen 2013, 12-13)
Pääsääntöisesti lasten syömishäiriöt eivät ole vielä kiteytyneitä oirekokonaisuuksia, mikä
tekee niiden tunnistamisesta erittäin haastavaa. Vaikea havaittavuus voi osittain johtua
myös siitä, että niissä somaattiset ja emotionaaliset tekijät ovat hyvin erottamattomasti yhdessä. Hyvin usein lapsena esiintyviin syömishäiriöihin liittyy depressiota ja ahdistuneisuutta. Heillä esiintyy myös keskimääräistä enemmän vaativan persoonallisuushäiriön sekä
pakko-oireisen häiriön piirteitä. Masennus ilmenee kouluikäisellä useimmiten alakuloisuutena, surullisuutena, voimakkaana itsekritiikkinä tai syyllisyyden tunteina. Masennuksen
tunnistaminen on taas oma luokkansa, eikä se missään nimessä viittaa aina syömishäiriöön.
(Minkkinen 2011, 63; Moilanen ym. 2004, 320–322; Anttila ym. 2002, 304)
Sairastunut ei itse tuo esille syömishäiriötä, joten sen mahdollisuutta on kysyttävä aina
pienenkin epäilyn herätessä. Joskus ainoastaan pieni puuttuminen syömishäiriöepäilyssä
voi normalisoida tilanteen. Opettajat, urheiluvalmentajat ja terveydenhuollon ammattilaiset
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ovat avainasemassa tunnistamassa syömishäiriötä sekä hoitoon ohjaamisessa. (Käypä hoito
2014, 7; Väyrynen 2013, 12-13) Jo lieväoireisiakin häiriöitä potevan lapsen on syytä päästä
erikoislääkärin hoitoon (Anttila ym. 2002, 309). Lapsella syömishäiriö voi edetä hyvin
nopeasti, ja lapsi voi vaivihkaa mennä erittäin huonoon kuntoon (Väyrynen 2013, 12–13;
Moilanen ym. 2004, 320-324).

2.5 Riskitekijät
Syömishäiriö voidaan nähdä ikävänä kierteenä, jonka alussa energiansaanti yleensä laihdutuksen myötä pienenee. Energiansaannin heikkouden vuoksi elimistö alkaa nälkiintyä, mikä taas aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Nälkiintymisestä johtuvia oireita voi
olla esimerkiksi masennus ja ruokaa koskevat pakkoajatukset, jotka itsessään ovat syömishäiriön oireita. Niinpä nälkiintyminen voi korostaa oireita ja myös ylläpitää niitä. (Käypä
hoito 2014, 3)
Jotta pystyisi ymmärtämään syömishäiriöiden luonnetta, täytyy tarkastella mistä ne ylipäätään johtuvat, ja voiko esimerkiksi jokin yksittäinen tekijä aiheuttaa häiriön synnyn. Syyt
sairastumiseen ovat hyvin monisyiset, ja niiden ymmärtäminen vaatii monitieteistä osaamista. Altistavana ja syömishäiriön laukaisevana tekijänä voi olla biologinen alttius (Käypä hoito 2014, 3; Raevuori 2013, 2126-2132). Syömishäiriön periytyvyyden on todettu
olevan jopa samaa suuruusluokkaa kuin skitsofrenian, eikä yksilön kyky vaikuttaa sen
puhkeamiseen tai toipumiseen ole niin suuri kuin usein oletetaan (Raevuori 2013, 2126–
2132). Toisaalta jokin psykologinen stressi- ja kuormitustekijä on nähty laukaisevana tekijänä sekä kulttuurisidonnaiset asiat, kuten laihuutta ihannoiva ympäristö. (Käypä hoito
2014, 3; Syömishäiriöliitto 2013; Raevuori 2013, 2126-2132)
Mikäli syömishäiriö nähdään periytyvänä, tuleekin tarkastella asioita, jotka mahdollisesti
laukaisevat häiriön synnyn. Näitä tekijöitä voidaan kutsua riskitekijöiksi, vaikka mitään
yksittäistä selitystä ei yleensä pystytäkään erottamaan. Syömishäiriön riskitekijöinä voidaan nähdä sosiaaliset suhteet eli muun muassa lapsen perhe tai kaverit. Vaikuttavia tekijöitä voidaan löytää myös ulkonäköä korostavasta yhteiskunnasta sekä lapsen ja nuoren
fyysisestä kehityksestä murrosiän kynnyksellä. (Syömishäiriöliitto 2013; Käypä hoito
2014,3) Jossain tapauksissa syömishäiriön syynä voi olla traumaattinen tapahtuma, vakava
kiintymyssuhteen häiriö tai hoivan puute. Syömishäiriö näyttäytyy lapselle siis ikään kuin
psykosomaattisena oireiluna, mutta itse sairauden taakse voi kätkeytyä jotain aivan muuta.
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(Luoma ym. 2000, 4506; Raevuori 2013, 2126-2132) Alapuolella oleva kuvio kokoaa yhteen syömishäiriöiden riskitekijöitä.

Kuvio 1. Mistä syömishäiriöt johtuvat? (Syömishäiriöliitto 2009, 18, mukaillen).
Yhteiskunta ja kulttuuri. Laihuutta ihannoivassa yhteiskunnassamme eivät pienetkään lapset voi olla suojassa kauneusihanteiden luomilta paineilta. Media tunkeutuu lasten maailmaan ja arkeen välittäen samalla viestiä siitä millainen vartalon ikään kuin kuuluisi olla.
Ulkonäköpaineet eivät rajoitu vain tyttöjen ongelmiksi, vaan yhä useampi kouluikäinen
poika on huolissaan omasta painostaan ja ulkonäöstään. (Moilanen ym. 2004, 320; Luoma
ym. 2000, 4506). Samaan aikaan kun väestömme ylipaino lisääntyy jatkuvasti, naisihanne
on epäfysiologisen laiha ja hoikkuus nähdään menestymisenä ja elämänhallinnan edellytyksenä. (Rissanen 2001, 859-860)
Erään espanjalaistutkimuksen mukaan syömishäiriöille ovat alttiita sellaiset tytöt, jotka
viettävät nuorille suunnattujen aikakauslehtien ja radio-ohjelmien parissa paljon aikaa.
Tämän tutkimuksen mukaan televisiolla ja syömishäiriöllä ei nähty merkittävää yhteyttä,
vaan nimenomaan lehtien naisihanne vaikutti tyttöjen minäkuvaan ja sen muuttumiseen.
Perheen sosio-ekonominen asema ei myöskään vaikuttanut syömishäiriön riskiin. Tutkimukseen osallistui noin 2500 12- 21-vuotiasta tyttöä, joita psykiatri haastatteli. Psykiatri
toisti haastattelun 18-kuukauden seurantajakson jälkeen, jolloin tutkittujen joukosta löytyi
90 uutta syömishäiriötapausta. (Martínez-González ym. 2003, 315-320)
Suomalaisilla lapsilla tuntuu olevan kova kiire pois lapsuudesta, sillä he kertovat lopettavansa leikkimisen noin 11 ikävuodesta alkaen. Lapset elävät ikään kuin jonkinlaisessa tyhjiössä, sillä he eivät koe olevansa enää lapsia, mutta eivät vielä nuoriakaan. Tämä niin sanottu sosiaalinen tyhjiö antaa mahtavan tilaisuuden markkinoinnille, sillä itsestään epä-
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varma yksilö on helpompi saada kuluttamaan. (Oksanen 2008, 52) Tässä yhteydessä säännöllisesti muuttuvat muoti-ilmiöt tulevat isossa roolissa esille. Vaatemuodin mukana jo
pienten lasten elämään tulee yhteiskuntamme laihuutta ihannoiva kauneusihanne. Muodin
muuttuessa odotetaan naisvartalonkin muuttuvan ainoaa esitettyä todellisuutta vastaavaksi.
(Ster 2006, 52)
Keskustelua lapsuuden lyhentymisestä ja lopusta on käyty vilkkaasti eri paikoissa. Usein
niissä päädytään vastakkain asetteluun, jossa toiset näkevät lapset nykyisen yhteiskuntamme uhreina. Toiset taas julistavat sitä, kuinka lapset pärjäävät nykymaailmassa paremmin
kuin aikuiset. Voisi kysyä miten tämä lasten pärjääminen näkyy, ja mitä se käytännössä
tarkoittaa. Varhainen astuminen itsenäiseen nuoren rooliin, ilman siihen vaadittavaa kypsyyttä, voi aiheuttaa lapsille muun muassa ulkonäköpaineita ja -murheita. (Oksanen 2008,
45)
Ihmissuhteet. Lapsen tullessa kouluikään tovereiden merkitys korostuu. Samalla kun lapsi
alkaa kaivata ikäistensä seuraa, hän tulee tietoisiksi toisten ihmisten vihamielisistä tarkoituksista. Toiset ikätoverit voivat myös olla uhkana itsearvostukselle, kun keskinäinen vertailu lisääntyy. (Nurmi ym. 2006, 109) Laihuutta ihannoivassa yhteiskunnassa jo lapset
vertailevat itseään toisiin, ja koulukiusaamista ulkonäköön liittyen saattaa ilmetä. Lapsi on
herkkänä kaikenlaisille kehotuksille ja arvosteluille. Itsetuntoa voi koetella jo esimerkiksi
terveydenhoitajan asiallinen huomautus terveellisestä ruokavaliosta. (Moilanen ym. 2004,
320)
Lasten syömishäiriöt kytkeytyvät hyvin vahvasti vuorovaikutukseen, minkä vuoksi olisikin
tärkeää tarkastella lapsen painon ja pituuden lisäksi lapsen ja perheen elämäntilannetta.
Kouluikäinen osaa peitellä jo pitkäänkin syömishäiriötä. Se voi haitata lapsen ja muiden
perheenjäsenten elämää kauan aikaa ennen kuin kasvun tai painonkehityksessä on edes
havaittavissa ongelmia. (Luoma ym. 2000, 4506)
Äidin tunnesyöminen ja asuminen vain toisen biologisen vanhemman, erityisesti äidin
kanssa, on todettu olevan yhteydessä lapsen mielialasyömisen kanssa. (Vanhala 2012, 77)
Perheen ruokailutottumukset siirtyvät lapsille heidän vanhemmiltaan, minkä vuoksi syömisongelmatkin siirretään usein jälkipolville. Syömisongelmilla ei tarkoiteta ainoastaan
epäterveellisiä ruokailutapoja, vaan myös yleistä suhtautumista ruokaan ja ruokailuun. Mikäli vanhemmat ovat esimerkiksi ikuisia laihduttajia, keskittyy heidän huomionsa yleensä
oman painon lisäksi myös muiden perheenjäsenten painon tarkkailuun. (Kristeri 2005, 34;
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Raevuori ym. 2009, 39) Vanhemmilta saadut suorat kommentit vaikuttavat lasten laihdutuspyrkimyksiin jossain tapauksissa enemmän kuin annettu malli. Joka tapauksessa heidän
kommentit ja myös sanattomat viestit lasten ulkonäöstä, on todettu lisäävän jo pienten tyttöjen laihduttamisen todennäköisyyttä. Myös isien kommentit on nostettu äitien rinnalle
(Mikkola 2012, 34), eli heidän asemaansa vaikuttajina ei saisi väheksyä tai unohtaa.
Biologia ja persoonallisuus. Äitien osuutta lasten syömishäiriöihin on pyritty selittämään
erilaisin tekijöin, vaikka se onkin hankalaa juuri aiheen monen ulottuvuuden takia. Tutkimusten mukaan lapsi voi periä vanhemmiltaan ensinäkin syömishäiriöille altistavia persoonallisuuden piirteitä, mutta lisäksi mallioppimisella on suuri merkitys lapsen omaksumaan ruokailukulttuuriin. Mikäli äiti itse sairastaa esimerkiksi anoreksiaa, ei hän välttämättä tunnista lastensa nälkää ja pitävät näin lapsia nälässä. Tällä tavoin lapsi voi myös oireilla
äidissä ilmeneviä oireita, kuten äidin mahdollisia ihmissuhdeongelmia, stressiä painosta ja
liikunnasta sekä masennusta ja ahdistuneisuutta. Myös erilaiset raskaudenaikaiset ja syntymänläheiset ympäristötekijät voivat vaikuttaa syömishäiriöiden puhkeamisriskiin myöhemmällä iällä, mikä johtuu aivojen toiminnan ja aineenvaihdunnan ohjelmoitumisen kautta. (Raevuori ym. 2009, 39, 44)
Murrosikää lähestyvien lasten keskuudessa laihdutusyritykset ja tyytymättömyys omaa
ulkonäköä kohtaan tuntuu olevan etenkin tyttöjen keskuudessa melko tavallista. Normaaliin kehittymiseen kuuluvat ruumiin muutokset voivat aiheuttaa kehittyvässä lapsessa ahdistuksen ja häpeän tuntemuksia. Kun vartalo murrosiän kynnyksellä kehittyy radikaalimmin, voivat negatiiviset ruumiinkokemukset lisääntyä. (Luoma ym. 2000, 4503; Mikkola
2012, 292) Murrosikää lähestyvä lapsi voi joko tietoisesti tai tiedostamattaan yrittää alkaa
jarruttamaan kehitystään laihduttamalla, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa syömishäiriön syntyyn. (Moilanen ym. 2004,323)

2.6 Suojaavat tekijät
Syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä vanhemmilla ja koululla on hyvin keskeinen rooli,
sillä lapsen minäkuva muovautuu pääosin kotona ja koulussa. Jotta syömishäiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä, on oleellista tunnistaa ensinäkin riskitekijät, mutta myös suojaavat
tekijät. Syömishäiriöitä suojaavina tekijöinä on nähty terveelliset ruokailutottumukset,
myönteinen kehonkuva, vahva itsetunto sekä hyvä sosiaalinen tuki. (Tarnanen ym. 2015)
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Terveelliset ruokailutottumukset. Säännöllinen ateriarytmi, monipuolinen ruokavalio ja
energiantarvetta vastaava ruokamäärä ovat avainasemassa hyvän ravitsemuksen saavuttamisessa. Terveellinen ruoka on monipuolinen, tasapainoisesti koostettu ja ruokasuositusten
mukainen, sekä luo pohjan riittävälle ravitsemukselle ja edistää terveyttä. Terveelliset ruokailutottumukset eivät tarkoita ainoastaan ruuan ravintokoostumusta, vaan ruoka ja syöminen lisäävät sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia. Parhaimmillaan ruokailu on myönteinen asia, joka kokoaa yhteen perhettä tai muuta yhteisöä. (Hasunen ym.
2004, 18)
Myönteinen kehonkuva. Kehonkuva tarkoittaa ihmisen käsitystä ja ajatusta omasta kehostaan, jolloin kehonkuva on hyvin tärkeä osa ihmisen minäkuvaa. Kehonkuva kertoo millaisena ihminen näkee tai kokee oman fyysisen olemuksensa. Myönteinen kehonkuva auttaa
ihmistä hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on, olkoon ihminen sitten minkä kokoinen tai näköinen tahansa. Myönteisen kehonkuvan omistama ihminen pitää omasta kehostaan, hyväksyy sen, kunnioittaa sitä sekä tiedostaa median antamat epärealistiset ihanteet.
Myönteisestä kehonkuvasta on tarjolla hyvin vähän tutkimusta, sillä pääosin tutkimus painottaa negatiivista kehonkuvaa. Kuitenkin myönteisen kehonkuvan merkitystä ja syntyä
pitäisi tutkia enemmän, sillä positiivinen kehonkuva suojaa syömishäiriöltä. (WoodBarcalow ym. 2010, 106-107; Furnham ym. 2002, 581-582)
Hyvä itsetunto. Syömishäiriöt ja heikko itsetunto on nähty liittyvän yhteen, joten hyvän
itsetunnon voi nähdä suojaavan syömishäiriöiden syntyä (Furnham ym. 2002, 581). Itsetuntoa voi Keltinkangas-Järvisen mukaan luonnehtia kyvyksi luottaa itseensä, pitää itsestään sekä kyvyksi nähdä oma elämä ainutkertaisena ja tärkeänä. Hyvän itsetunnon omaava
ihminen on kuitenkin omien kykyjensä suhteen totuudenmukainen, sillä hyvien ominaisuuksien lisäksi hän havaitsee ja tietää myös omat heikkoutensa. Voidaan ajatella, että ihmisen itsetunto on hyvä, kun ihminen näkee itsessään enemmän positiivisia kuin negatiivisia asioita. (Keltinkangas-Järvinen 2010, 16-17)
Sosiaalinen tuki. Hyvän sosiaalisen tuen on nähty vaikuttavan vahvasti ihmisen terveyteen
ja sairauksien ehkäisyyn. Yksilön tukiverkosto eli sosiaalinen tuki ehkäisee etenkin mielenterveysongelmia. (Uchino 2006, 377-378) Sosiaalinen tuki voi vaikuttaa monin eri tavoin syömishäiriöiden ehkäisyssä. Ensinäkin tuki voi havaita haitallisen käyttäytymisen
aikaisessa vaiheessa ja puuttua siihen. Lisäksi tuen kautta yksilölle kantautuu tietoa terveellisestä käyttäytymisestä ja riskien välttämisestä. Sosiaalinen tuki voi vahvistaa yksilön
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itsetuntoa ja minäkuvaa, jotka taas vaikuttavat suotuisasti syömishäiriöiden ehkäisyssä.
Kouluikäisen terveyden kannalta tärkeässä asemassa ovat perhe ja muut läheiset ihmissuhteet. (Vahtera & Uutela 1994, 1057; Duodecim 2001, 2586)

2.7 Lasten lihavuus syömishäiriökeskustelussa
Lihavuudella tarkoitetaan kehon liian suurta rasvakudoksen määrää, joka johtuu kulutuksen ja energiansaannin epätasapainosta. Lihavuuden arvioimiseen käytetään kliinisessä
työssä pituuspainoa ja painoindeksiä (BMI), mutta nämä eivät kuitenkaan mittaa suoraan
rasvakudoksen määrää. Kahden vuoden iästä alkaen pituuspainokäyrien rinnalla voidaan
käyttää BMI- käyriä, joista voidaan seurata painon kehitystä. Lasten ja nuorten lihavuus on
lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Se on vakava terveysongelma sekä Suomessa,
mutta myös muualla maailmassa. (Käypä hoito 2012, 3; Vanhala 2012, 5; Vuorela 2012)
Tampereen yliopistolla tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisista kouluikäisistä tytöistä
vajaat 20 prosenttia on ylipainoisia tai lihavia. Vastaava luku pojilla on peräti 25 prosenttia. (Vanhala 2012, 5)
Lihavuus heikentää usein lapsen elämänlaatua, sillä sen seurauksena voi esiintyä muun
muassa väsymystä, masennusta tai koulukiusaamista. Myös koululiikunta voi tuottaa ongelmia sillä esimerkiksi motoristen taitojen harjoitteleminen jo lievän ylipainon kanssa on
haasteellisempaa. Lasten lihavuuden ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää, koska varhainen
lihomiseen puuttuminen on helpompaa kuin lihavuuden hoito. Lapsena alkanut lihominen
on myös hyvin usein vaarassa jatkua aikuisikään, sillä peräti 60- 70 prosenttia ylipainoisista koululaisista ovat myös ylipainoisia aikuisena. (Vuorela 2012; Käypä hoito 2012, 2)
Ylipainoisilla lapsilla on enemmän syömiskäyttäytymiseen liittyviä ongelmia kuin saman
ikäisillä normaalipainoisilla lapsilla. (Vanhala 2012, 74) Lapsuusiän pyöreys ja ylipaino
ovat yhteydessä myöhemmin ilmeneviin syömishäiriöihin. Puuttumalla väärin menetelmiin
lapsen ylipainoon voidaan pahentaa syömishäiriöiden riskiä. (Syömishäiriöliitto 2014;
Väyrynen 2013, 12–13) Kuitenkin lasten lihavuuden asianmukainen hoito on turvallista,
eikä se lisää lapsilla ja nuorilla syömishäiriöiden riskiä. Ammattitaitoisesti toteutettu hoito
kohentaa lasten ja nuorten elämänlaatua ja itsetuntoa, vaikuttaen suotuisasti myös syömiskäyttäytymiseen. (Butryn & Wadden 2005, 285; Oude Luttikhuis ym. 2009, 2)
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3 KOULUN ASEMA SYÖMISHÄIRIÖKESKUSTELUSSA
Lapsi viettää koulussa useita tunteja päivässä, joten koulu on lapsen elämässä hyvin keskeisellä ja suurella sijalla. Koulu on yksi lapsen elinympäristöistä, ja yksi koulun tehtävistä
onkin terveyden edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21; Opetushallitus 2004,
18). Turvallinen ja viihtyisä koulu voi parhaimmillaan olla ennaltaehkäisemässä lasten
syömishäiriöiden syntyä. Tämän ennaltaehkäisevän tehtävän lisäksi koulun henkilökunta
on avainasemassa tunnistamassa syömishäiriöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Pohdin tässä kappaleessa syömishäiriöiden havaitsemista, siihen puuttumista sekä ennaltaehkäisyä ennen kaikkea luokanopettajan näkökulmasta katsottuna. Vaikka luokanopettaja
onkin avainasemassa tunnistamassa lasten syömishäiriöitä, on kuitenkin myös kouluterveydenhuollolla hyvin keskeinen rooli syömishäiriökeskustelussa. Pohdinkin hieman moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia ja käytänteitä syömishäiriöiden mahdollisessa
havaitsemisessa sekä ongelmaan puuttumisessa.
Vaikka syömishäiriöitä onkin tutkittu koulujen näkökulmasta katsottuna hyvin vähän, on
erilaisia syömishäiriöiden ehkäisyohjelmia toteutettu eri puolilla maailmaa kouluissa. Näillä ohjelmilla on todettu olevan pääasiassa myönteisiä vaikutuksia syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. (O’Dea 2005, 11) Avatakseni ohjelmien merkitystä, kerron tarkemmin muutamista syömishäiriöiden ehkäisyohjelmista sekä niiden tuloksista.

3.1 Terveyttä edistävä ympäristö
Terveyden edistäminen tarkoittaa toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia terveyttä
suojaavien tekijöiden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Toiminnan avulla pyritään vaikuttamaan yksilön mahdollisuuksiin hallita ja parantaa omaa terveyttä. Samanaikaisesti pyritään vaikuttamaan koko yhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Päästäkseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, yksilön tai ryhmän on kyettävä tunnistamaan tilanteensa ja toiveensa, sekä tyydyttämään tarpeensa mahdollisesti muuttamalla ympäristöään ja elintapojaan. (Ottawa 1986; Pietilä 2012, 10- 11)
Yksilön ja yhteisön lisäksi terveyden edistäminen sisältää monia muitakin ulottuvuuksia.
Se sisältää terveyspalvelujen järjestämisen ja uudelleen suuntaamisen. Yksi terveyden edistämisen ulottuvuus onkin terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka. Terveyden edistäminen
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sisältää myös eettisen ja kulttuurisen perustan, sekä globaalit näkökohdat. Ennen kaikkea
terveyden edistämiseen kuuluu terveyttä tukevan ympäristön aikaansaaminen. (Pietilä
2012, 11)
Terveyttä edistävä ympäristö tarkoittaa sekä luonnonympäristöä, mutta myös rakennettua
elinympäristöä. Koulu on yksi rakennettu elinympäristö, jolloin on syytä pohtia sen asemaa
terveyden edistämisen näkökulmasta. Terveyttä edistävä elinympäristö on turvallinen, viihtyisä, virikkeinen, esteetön ja sosiaalista hyvinvointia edistävä. Oppimisympäristön tulee
olla sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti turvallinen ja oppilaan terveyttä tukeva.
Jotta tällainen ympäristö onnistuttaisiin luomaan, vaatii se ympäristön suunnittelua yksilöja yhteisötasolla. Tällöin terveyttä edistävien ratkaisujen tunnistaminen on lähtökohtana
ympäristön suunnittelussa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21; Opetushallitus 2004,
18) Jotta koulu voisi olla ennaltaehkäisemässä syömishäiriöiden syntyä, riskitekijät täytyy
tunnistaa.
Terveys 2015- kansanterveysohjelmassa nostetaan esille kansalaisten keskeinen rooli terveyden edistämisessä. Niin sanotun ”ylhäältä alas” eli asiantuntijalähtöisen ohjauksen tilalle halutaan ”alhaalta ylöspäin” suuntautuvaa ohjautumista ja kansalaisten suurempaa osallistumista paikalliseen päätöksentekoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 13) Koulut
ovat keskeisiä terveyden edistämisen kehitysareenoita, joissa halutaan kiinnittää huomiota
yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa sen toimintaan ja niissä itseä koskeviin päätöksentekoihin. Oppilaiden rooli aktiivisina yhteisön jäseninä näkyy mahdollisuutena osallistua oppimisympäristön rakentamiseen ja kehittämiseen. Psykososiaalinen oppimisympäristö pitää
sisällään avoimen, rohkaisevan, myönteisen ja kiireettömän ilmapiirin. Siitä vastuussa ovat
suurelta osin myös oppilaat. Myönteinen ilmapiiri edistää muun muassa oppilaan ja opettajan välistä dialogia, sekä tukee lapsia työskentelemään ryhmän aktiivisina jäseninä. (Tyrväinen 2005, 153; Opetushallitus 2004, 18; Hagquist & Starrin 1997, 225 )
Kouluyhteisön toiminnan kehittämisellä muun muassa osallistumisen kautta voidaan kehittää koulun yhteishenkeä eli yhteisöllisyyttä. Tällainen yhteisöllisyys, niin sanottu mehenki, on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Parhaimmillaan se luo turvallisuutta, luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä toisista huolehtimista. Koulussa
yhteistyön mahdollisuudet ovat monipuoliset ja niitä voidaan rakentaa oman mielenkiinnon, tarpeiden ja toiveiden pohjalta.. Kollegiaalinen yhteistyö sekä oppilaiden vanhempien
mukana olo rakentaa sosiaalista pääomaa. (Hyyppä 2002, 46-47, Savola 2005, 13-14;
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Hannukkala & Salonen 2005, 34-35) Alla oleva kuvio selkeyttää koulun mahdollisuuksia
terveyden edistämisessä.

Kuvio 2. Terveyden edistäminen koulun toimintakulttuurissa (Savola 2005, 12, mukaillen).

3.2 Terveyskasvatus
Terveyskasvatus on yksi terveyden edistämisen osa-alue, jota toteutetaan koulussa ensinäkin terveystieto-oppiaineessa. Alakouluissa terveystieto on integroituna ympäristöoppiin,
jossa opetetaan myös biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa. (Opetushallitus 2014,
137) Terveyskasvatus on kasvatuksellista toimintaa, jolla on aina tavoitteet. Koulujen terveyskasvatus ei missään nimessä rajoitu ainoastaan terveystieto-oppiaineeseen vaan oppilaat saavat terveyskasvatuksellisia virikkeitä koulun arjessa ja toiminnassa erilaisten kampanjoiden, terveydenhuollossa sekä muun muassa kouluruokailussa. Terveyskasvatus onkin iso osa koulujen toimintaa. (Hagquist & Starrin 1997, 225-226; Kannas 2002, 412)
Terveyskasvatukselle on esitetty neljä päätehtävää. Sivistävä tehtävä pyrkii lisäämään ja
jalostamaan yksilön tietoja ja taitoja pyrkien ihmisen sisäiseen kehittymiseen ja maailmankuvan rakentumiseen. Virittävä tehtävä pyrkii niin sanotun arkitietoisuuden rauhan rikkomiseen, jolloin oppija havaitsee aikaisemman tiedon riittämättömäksi ja erilaiseksi suhteessa uuteen tietoon tai tilanteeseen. Mielenterveystehtävässä tärkeitä kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita on edistää oppijan tunteiden säätelykykyjä erilaisin opetuksellisin
menetelmin. Mielenterveyttä käsittelevän terveyskasvatuksen tulee olla erityisen turvallis-
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ta, luotettavaa ja yksilöä kunnioittavaa. Muutosta avustavan tehtävän tarkoituksena on tukea yksilön terveyskäyttäytymistä siten, että he omaksuisivat terveyttä edistävät toiminta-

tavat ja mahdollisesti muuttaisivat omaa toimintaansa. (Kannas 2002, 415- 418)
Kuvio 3. Terveyskasvatuksen tavoitteita (Kannas 2002, 415, mukaillen)

3.3 Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillisen yhteistyön käsite on vaikea määritellä, koska sitä käytetään hyvin monissa eri yhteyksissä sekä monenlaisten yhteistyötapojen kuvauksissa. Se voidaan nähdä
eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka pitää allaan monenlaisia yhteistyötasoja. Puhuttiinpa moniammatillisesta yhteistyöstä millä tasolla tahansa, sen tavoitteena on koota jostain asiasta mahdollisimman kokonaisvaltainen ymmärrys. Tähän päästään yhdistämällä
useiden eri tiedon ja osaamisen näkökulmia. (Isoherranen 2005, 13-14; Veijola 2004, 101102)
Koulun näkökulmasta katsottuna moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa kouluyhteisön eri
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Yksinkertaisimmillaan moniammatillinen yhteistyö
koulussa tapahtuu usein luokanopettajan ja erityisopettajan tekemän yhteistyön kautta. Selkeimmillään moniammatillisuus ilmenee koulun arjessa oppilashuoltoryhmien kautta, joissa eri ammattiryhmien edustajat tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. (Kykyri 2007,
128-129; Wallin 2011, 109) Vaikka ryhmät toimivatkin yleensä koulujen sisäisenä tiiminä,
verkostoituvat ne usein kunnissa muiden viranomaisten kanssa, kuten lastensuojeluntyöntekijöiden ja poliisin kanssa. (Peltonen & Säävälä 185-186. ) Asiantuntijaryhmät kootaan
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aina tapauskohtaisesti, eikä eri alojen asiantuntijoita voida nimetä ryhmän jäseniksi ilman
oppilaan tai huoltajan suostumusta (Opetushallitus 2014, 77).

Kuvio 4. Moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä.

3.4 Luokanopettajan rooli
Vaikka lapsia ja nuoria seurataankin terveydenhuollossa, lasten syömishäiriöitä ei tunnisteta ajoissa. Lasten syömishäiriöt voivat edetä nopeasti, minkä seurauksena lapsi voi hoitoon
tullessa olla jo hyvinkin huonossa kunnossa. (Väyrynen 2013, 12–13) Mikäli oireiluun
puututaan intensiivisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, parantaa se selvästi hoitoennustetta (Nurmi 2013, 115).
Koulun rooli lapsiin kohdistuvassa mielenterveystyössä on merkittävä, mutta juuri kouluikäisten mielenterveyshäiriöt jäävät usein havaitsematta. Opettajien oppilaantuntemusta
tulisi hyödyntää arvioidessa lasten mielenterveyshäiriöitä sekä luodessa rakentavaa mielenterveystyötä. (Honkanen ym. 2010, 277) Opettaja viettää lapsen kanssa useita tunteja päivässä, joten hän on aitiopaikalla seuraamassa lasten vointia.
Lastenendokrinologi Tossavainen kehottaa opettajia puuttumaan lasten syömishäiriöihin
varhain (Värynen 2013, 12–13). Syömishäiriön tunnistaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia. Opettajat eivät myöskään usein tiedä kuinka toimia, mikäli epäilevät lapsen sairastavan syömishäiriötä. Oman paikan ja roolin etsiminen tuo omat haasteensa. Kuinka
opettaja kohtaa syömishäiriötä sairastavan oppilaansa? Onko opettajalla paikka myötäeläjänä ja auttajana, vai pitäytyykö hän opetustehtävissään?
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Luokanopettaja rakentaa oppituntinsa valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalle, jonka
Opetushallitus on määrittänyt. Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu muun
muassa oppiaineiden tavoitteita, mutta myös opettajien velvollisuuksia. Suoranaisesti luokanopettajan velvollisuuksista ei ole kirjoitettu, mutta ne ovat tekstistä ymmärrettävissä ja
poimittavissa. Sen mukaan perusopetuksen on annettava lapselle mahdollisuus ”monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia
elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja” (Opetushallitus 2004, 14). Kun lauserakennetta
tarkastelee, voi todeta että jo opetussuunnitelmassa nähdään ensisijaisena tavoitteena turvata lapsen psyykkinen hyvinvointi. Vasta tämän jälkeen opitaan.

3.4.1 Ennaltaehkäisy
Terveyskasvatus antaa kouluyhteisölle mahdollisuuden puuttua lasten lisääntyviin syömisongelmiin. Syömishäiriöt lapsilla ja nuorilla voivat johtua osittain vääristyneestä ravitsemustiedosta, jolloin koulun keskeinen asema on välittää lapsille tietoa riittävästä ravinnonsaannista, monipuolisesta ruokavaliosta sekä säännöllisestä ateriarytmistä. Syömishäiriöön sairastunut nuori voi karttaa esimerkiksi rasvan käyttöä, jolloin ruokaympyrä ja lautasmalli toimivat hyvinä ohjeina riittävään syömiseen. Terveellisen ruokavalion lisäksi
terveyskasvatuksella voidaan painottaa liikunnan merkitystä, ja yksi terveyskasvatuksen
tärkeä tehtävä onkin ennaltaehkäistä lasten lihavuutta tukemalla liikunnallista elämäntapaa
(Lyytikäinen 2002, 382, 378; Cook-Cottone 2009, 302)
Terveystieto oppiaineena on yksi väylä terveyden edistämiseen kouluyhteisössä. Tällöin
opettaja ja koko kouluyhteisö ovat erittäin tärkeässä roolissa vaikuttamassa lasten asenteisiin ja toimintaan. Terveyskasvatusta voidaan integroida luonnollisesti myös muihin oppiaineisiin kuten liikuntaan, jolloin se ei rajoitu ainoastaan terveystiedon tunneille. (CookCottone 2009, 302) Terveystiedossa ei painoteta ainoastaan ravitsemusta tai liikuntaa, vaan
sen yksi tavoite on, että lapsi ymmärtää ihmissuhteiden merkityksen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle (Opetushallitus 2004, 170-171). Terveyskasvatus voidaan nähdä syömishäiriöitä ennaltaehkäisevänä toimintana.
Lasten ylipaino on lisääntynyt valtavasti viime vuosina, joten sen ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää (Vuorela 2012). Kuitenkin samanaikaisesti todetaan, että ylipainoon puututaan alipainoa huomattavasti helpommin. Väärin menetelmin puuttumalla voi lisätä syömishäiriöitä. Opettajan tulee tarjota kaikille lapsille terveyskasvatusta tasapuolisesti heidän
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painostaan riippumatta, sillä jokaisen lapsen ja aikuisen tulisi syödä monipuolisesti sekä
liikkua riittävästi. (Väyrynen 2013, 12–13) Lapsille tulee korostaa, että terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla tähdätään ennen kaikkea hyvinvointiin, eikä painonpudotukseen
(Cook-Cottone 2009, 302).
Terveyskasvatuksen lisäksi yksi syömishäiriöitä ennaltaehkäisevä toiminta on kouluissa
toteutettava mediakasvatus. Eräässä kanadalaisessa lehdessä on määritelty mediakasvatus
prosessiksi, jossa yksilöt oppivat medialukutaidon. Tämä taas tarkoittaa sitä, että he kykenevät ymmärtämään kriittisesti mediaviestien ja – tuotteiden luonnetta, tekniikkaa ja vaikutuksia. (Lee 2010, 2-3) Opetussuunnitelmassa on esitetty tavoite, että oppilaan tulisi oppia
suhtautumaan median antamiin viesteihin kriittisesti sekä pohtimaan niihin liittyviä eettisiä
ja esteettisiä arvoja (Opetushallitus 2004, 32).

3.4.2 Syömishäiriön tunnistaminen
Syömishäiriötä sairastavan lapsen tunnistaminen on haastavaa, mutta on olemassa joitakin
piirteitä ja asioita, jotka ovat melko selkeästi yhteydessä erilaisiin ja eritasoisiin syömishäiriöihin. Luokanopettaja viettää lapsen kanssa useita tunteja päivässä sekä muun muassa
valvoo kouluruokailua, jossa poikkeava käytös voi herättää opettajan huolen. Syömishäiriötä sairastava lapsi voi keksiä erilaisia keinoja olla syömättä, kuten levittää ruokansa lautasen reunoja myöten, jotta ateria näyttäisi syödyltä, tai heittää ruokansa pois (Nurmi 2013,
115–125). Kouluruokailun jälkeen voi lapsessa esiintyä myös katumuksen merkkejä. Mikäli lapsi on niin sanotusti retkahtanut syömään, voi hän tuntea suurta pettymystä itseään
kohtaan (Kristeri 2005, 44).
Yleinen mielialan lasku voi olla merkki alkavasta syömishäiriöstä. Tämä voi taas johtaa
suoriutumistason laskuun, minkä opettaja voi tunnistaa koulutyön heikentymisenä. Nälkiintyminen voi aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, ja sitä kautta ongelmia koulutyöskentelyssä. (Manley ym. 2000, 230–231) Alakuloinen ihminen ei välttämättä jaksa hoitaa ihmissuhteitaan, joten syömishäiriötä poteva lapsi voi etääntyä koulukavereistaan (Kristeri 2005,
128). Yksittäisistä asioista ei varmasti kannata tehdä päätelmiä, sillä taustalla voi olla paljon muutakin. Tärkeämpää on havainnoida huolta herättävää lasta kokonaisuudessaan
(Luomaranta 2009, 40).
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Varhaisen puuttumisen merkitystä syömishäiriöiden hoidossa pidetään tärkeänä, mutta
kouluikäisten syömishäiriöitä ei kuitenkaan tunnisteta tarpeeksi ajoissa. Mistä tämä opettajan näkökulmasta johtuu? Artikkelissa Opettaja ja lasten hyvinvointi (Minkkinen 2011,
63–81) keskitytään lapsen ja opettajan väliseen suhteeseen. Opettajien todetaan ymmärtävän paremmin lasten koulutyössä ilmeneviä ongelmia kuin lapsilla esiintyvää pahaa mieltä.
Toisaalta mitä paremmin opettaja huomasi lasten koulutyössä ilmeneviä ongelmia, sitä
paremmin hän myös havaitsi mielialaan liittyviä ongelmia.
Mikäli opettaja keskittyy vain täysin omaan opetustehtäväänsä, voi oppilaan mielialaan
liittyvät ongelmat jäädä huomaamatta. Suuret luokkakoot, ylimitoitetut opetussuunnitelmat
ja käytöshäiriöisten suuri määrä voivat myös vaikeuttaa pahan olon havaitsemista. (Minkkinen 2011, 75–76) Opettaja, joka välittää lapsista vain pedagogisessa mielessä, ei välttämättä ole edes halukas tunnistamaan lasten syömishäiriöitä. Taustalla voi olla myös opettajien huono tietämys, jolloin opettajat eivät ehkä osaa edes ajatella, että jo alakoululaisilla
ilmenee syömishäiriöitä. Toisaalta erään Hollantilaisen tutkimuksen mukaan opettajien
arvioita lasten mielenterveysongelmista tulisi tukea diagnoosia tehdessä. Opettajat ja vanhemmat näkevät lasta eri kontekstissa, joten molempia tietolähteitä tarvitaan. Opettajien
arvio ennustamaan kuusi vuotta myöhemmin ilmeneviä mielenterveysongelmia 4-11vuotialla lapsilla oli jopa parempi kuin lasten vanhemmilla. (Verhulst ym. 1994, 531–532)
Mediassa on keskusteltu hyvin aktiivisesti syömishäiriöistä viime vuosina, minkä ansiosta
tietoisuus sairaudesta on lisääntynyt. Kuitenkin muun muassa Syömishäiriöliitossa ja sen
jäsenyhdistyksissä on annettu negatiivista palautetta syömishäiriökeskusteluista, sillä ne
käsittelevät turhan usein anoreksiaa. Tämä vahvistaa myös stereotypiaa syömishäiriöistä
nuorten tyttöjen sairautena. (Viljanen 2010, 8)
Jotta opettajat pystyisivät tunnistamaan syömishäiriöitä, on heidän tunnettava oireilun monipuolista kirjoa. Syömishäiriöliiton lehdessä (Sylillinen 1/2013, 17) puhutaan syömishäiriöinfopisteestä, joka sisältää ennaltaehkäisevää materiaalia koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Tämä paketti on kuitenkin suunnattu 14- 20-vuotiaille nuorille, jolloin alakoululaiset
oli rajattu ulkopuolelle. Toisaalta vuotta aiemmin ilmestyneessä syömishäiriöliiton lehdessä (Sylillinen 1/2012, 11) esitellään Olet arvokas! – koulukiertue, jossa ennaltaehkäisevää
työtä tehdään myös alakoululaisten parissa.
Lapsen sairastama syömishäiriö voi tulla opettajan tietoisuuteen ilman, että hän on itse
osannut edes aavistella mitään. Sairastunut koululainen voi tulla itse kertomaan asiasta
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opettajalleen tai hänen huolestunut ystävänsä. Myös vanhemmat kääntyvät lasta koskevissa
asioissa helpommin opettajan puoleen kuin esimerkiksi lastenpsykiatrin (Honkanen ym.
2010, 281). Terveydenhoitaja voi myös havaita taudin terveystarkastuksissa, jolloin asia
tulee opettajan tietoisuuteen tätä kautta (Luomaranta 2009, 39).
Honkasen mukaan opettajien mielenterveystietoisuutta tulee lisätä, ja myös alakoululaisille
tarvitaan valtakunnallisia mielenterveyskartoituksia. Mikäli opettajalle kehitettäisiin heidän
omia havaintojaan hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä, helpottaisi se huomattavasti mielenterveyshäiriöiden havaitsemista. Honkasen mukaan opettajien mielenterveystietoisuutta
tulisi lisätä, jotta he ensinäkin tunnistaisivat normaalista poikkeavaa käytöstä, mutta myös
osaisivat puuttua siihen oikein huolen herättyä. Jo opettajakoulutukseen on hänen mukaan
liitettävä tietoa lasten mielenterveyttä koskevista kysymyksistä. Myös terveydenhuollon
tulisi tarjota selkeitä toimintaohjeita, kuinka reagoida ongelmiin ja kuinka ohjata lapsi tarpeen vaatiessa mielenterveyden arvioon. Honkasen mukaan terveydenhuollon tulisi taata
opettajille toimivat yhteistyökanavat, jotka alentaisivat kynnystä havaita lasten mielenterveysongelmia. (Honkanen ym. 2010, 277, 281)

3.4.3 Puuttuminen
Mikäli kouluyhteisössä ilmenee häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, tulisi siihen puuttua
oikein menetelmin. On hyvin yleistä, että syömishäiriöön puuttuminen aiheuttaa lapsessa
vihan tunteita. Vihainen ja jopa aggressiivinen lapsi on vaikea kohdata. (Nurmi 2013, 117)
Aikuinen voi kuitenkin sanoillaan ja teoillaan viestittää lapselle, että välittää hänen hyvinvoinnistaan (Minkkinen 2011, 81). Mikäli lapsi avautuu ongelmistaan, tärkeintä on olla
aidosti läsnä ja kuunnella (Näräkkä & Jääskeläinen 2013, 23)
Kuten aina ihmisten kanssa toimiessa, on hyvin tärkeää kunnioittaa huolta herättävää lasta,
hänen yksityisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan. Syömishäiriökeskusteluissa painotetaan
sitä, että koulun henkilökunta ei saa pakottaa lasta koskaan syömään. Lapsen ulkonäön
kaikkinainen kommentoiminen sisältää myös riskin tulla väärinymmärretyksi. Koulun
henkilökunnan näkökulmasta katsottuna oleellista on selvittää mistä saa apua sekä rohkaista lasta vastaanottamaan sitä. (Manley ym. 2000, 230)
Joskus lapsen häiriintynyt syömiskäyttäytyminen vaatii hoitoa, minkä vuoksi lapsi joutuu
olemaan toistuvasti pois koulusta. Hoidon tavoitteena on motivoida lasta osallistumaan
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omaan hoitoonsa, jolloin hoito on usein hyvin joustavaa (Paapponen 2013, 13). Tällainen
vaatii etenkin luokanopettajalta joustavuutta sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Jossain tapauksessa lapsen koulutyöstä on joustettava, jotta vähentäisi lapsen kuormaa ja stressiä. (Manley ym. 2000, 231)
Siinä vaiheessa, kun lapsi haluaa parantua ja päästä eroon syömishäiriöstään, voi tilanne
muuttua yhä vaikeammaksi. Mikäli syömishäiriö on toiminut siihen asti jonkinlaisena suojakeinona, voi syömisen kontrolloimisesta irtipäästäminen saada lapsen psyykkisesti erittäin huonoon kuntoon. (Ster 2006, 311–313) Luokanopettaja ja koulun muu henkilökunta
voi tuntea itsensä avuttomaksi syömishäiriötä sairastavan lapsen kanssa. Lapsen kohtaaminen voi tuntua haastavalta ja oma ammatillinen pätevyys arveluttaa. Se, mitä koulun henkilökunta voi ainakin tehdä, on vaikuttaa kouluyhteisön ilmapiiriin. Positiivinen ilmapiiri
ehkäisee ongelmia ja luo arkeen mielenterveyttä suojaavan ympäristön (Honkanen ym.
2010, 281).
Luokanopettajan rinnalle syömishäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa on ehdottomasti
nostettava koulun muukin henkilökunta. Usein huolen herättyä luokanopettaja ottaakin
yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, jolloin huolen jakaminen helpottaa ensinäkin opettajan
taakkaa, mutta antaa myös tilaisuuden pohtia asiaa yhdessä toisen aikuisen kanssa. (Luomaranta 2009, 39) Kollegoiden tuki kuormittavissa tilanteissa on yksi loppuun palamista
ehkäisevä strategia (Pietarinen ym. 2013, 62–63). Parhaimmillaan koko kouluyhteisö ennaltaehkäisee syömishäiriöiden syntyä. Opettaja voi ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään,
jonka kanssa lapselle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. On hyvin tärkeää, ettei
sulje lasta tai lapsen vanhempia ulkopuolelle, vaan kertoo heille esimerkiksi aikomuksesta
ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään. (Manley ym. 2000, 230) Opettajan ja vanhempien
välinen yhteistyö ei aina ole aivan mutkatonta, mutta opettajan oman käytöksen reflektointi
ja empaattisuus ovat hyvin tärkeässä asemassa (Coleman & Wallinga 2012, 76–77).
Syömishäiriötä sairastava lapsi voi joutua keskeyttämään opintonsa omassa luokassaan
siirtyessään laitoshoitoon tai terapiaan. Sairaalakoulun opettajan tai kotiopettajan kanssa
avoimet keskustelulinjat helpottavat lapsen paluuta omaan luokkaan. Mikäli oppilas käy
koulua hoitojen yhteydessä, luokanopettajan ja hoitotiimin välinen yhteistyö on hyvin tärkeässä asemassa. Opettaja voi esimerkiksi saada hoitotiimiltä tietoa lapsen mahdollisuuksista osallistua liikuntatunneille tai neuvoja lapsen jokapäiväiseen kohtaamiseen. (Manley
ym. 2000, 230)
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3.5 Syömishäiriöiden ehkäisyohjelmat
O’Dea on kartoittanut viimeisen 50 vuoden aikana tehtyjä syömishäiriöitä ehkäiseviä terveyskasvatusohjelmia, jotka on toteutettu eri puolilla maailmaa kouluissa. Hän rajasi tutkimuksensa koskemaan laajoja ohjelmia, joiden osallistujamäärä oli aina vähintään sata
henkilöä. O’Dea löysi 21 merkittävää terveyskasvatusohjelmaa, jotka olivat toteutettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Englannissa, Sveitsissä, Italiassa, Israelissa ja Australiassa. Näiden kaikkien kohdalla todettiin, että ehkäisevällä syömishäiriöohjelmalla on pääasiassa
myönteisiä vaikutuksia syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. (O’Dea 2005, 11, 13-14)
McAleaveyn toimintatutkimuksessa oli mukana 78 yksityiskoulussa opiskelevaa 12- 18vuotiasta tyttöä. Näillä kaikilla oli jonkin asteisia käyttäytymisongelmia. Toimintatutkimuksen aika tytöt saivat terapiaa käyttäytymisongelmiinsa sekä harrastivat ohjattua liikuntaa. Heille tarjottiin myös luennoilla tietoa tunnesyömisestä, ravitsemuksesta sekä hyvinvoinnista. Tutkimuksen lopussa testattiin, että tyttöjen ravitsemustietous oli lisääntynyt
intervention aikana. Vaikka tietous olikin lisääntynyt, ei tyttöjen asenteissa nähty ainakaan
positiivisia vaikutuksia. (McAleavey 2010, 669-770)
Eräässä australialaisessa tutkimuksessa tutkittiin 11- 14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Tutkittavia oli peräti 470, ja heille oli tehty oppilaslähtöinen itsetunto-ohjelma. Ohjelma pyrittiin
toteuttamaan sekä opettaja-, että oppilaslähtöisesti, ja sen tavoitteena oli kohentaa lasten
itsetuntoa sekä minäkuvaa. Tällä kertaa keskityttiin ruuan, syömisen ja syömishäiriöiden
sijaan stressinhallintaan ja positiivisen minäkuvan rakentumiseen. Ohjelma sisälsi mediakasvatusta, jolla pyrittiin torjumaan erilaisia stereotypioita. Tällainen oppilaslähtöinen
itsetunto-ohjelma paransi lasten tyytyväisyyttä omaa kehoa kohtaan, sillä etenkin tyttöjen
itsetunto koheni ja laihdutus väheni. (O’Dea & Abraham 2000, 43-55)
Syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä olisi suotavaa ottaa toimintaan mukaan koko kouluyhteisö, kuten eräässä kanadalaisessa tutkimuksessa. Siinä 4-7-luokkalaiset lapset opiskelivat
ensin itse terveellisiä elämäntapoja, joihin liitettiin ravinto, fyysinen aktiivisuus, sekä terveellinen ruumiinkuva. Oppilaat opettelivat myös taitoa olla positiivinen opettaja. Tämän
jälkeen lapset opettivat nuoremmille, esikoulu-kolmosluokkalaisille, oppimiaan asioita.
Tutkimuksen avulla todettiin, että lapset oppivat tietoja, käyttäytymistä sekä asenteita paremmin kuin kontrollikouluissa. Positiiviset oppimistulokset ilmenivät sekä nuoremmilla
että vanhemmilla oppilailla. (Stock ym. 2007)

25
Suomessa tehdyt syömishäiriöitä koskevat tutkimukset ovat pääasiassa pro-graduja, eikä
suomesta löydy laajoja syömishäiriöiden ehkäisyohjelmia. Känsälä on tutkinut Turun yläkoulun ja lukion opettajien asenteita, kokemuksia ja tietoja syömishäiriöitä koskien. Tutkimuksen mukaan opettajat kohtaavat työssään syömishäiriöitä sairastavia oppilaita sekä
kokevat, että syömishäiriöiden ennaltaehkäisyohjelmille sekä toimintaohjeille olisi todellista tarvetta. (Känsälä 2012, 93)
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tämä on niin sanottu metodiluku, jossa kerron tarkemmin tutkimuksen menetelmistä ja
tutkimuksen kulusta. Pyrkimyksenäni tätä kirjoittaessa oli olla mahdollisimman avoin ja
rehellinen, jolloin toin myös tutkimuksen ongelmakohtia esille. Tämän tarkoituksena on
tehdä tutkimuksesta läpinäkyvä ja lisätä sitä kautta tutkimuksen luotettavuutta. Tavoitteena
oli kirjoittaa tutkimuksen kulusta ja vaiheittaisesta etenemisestä niin selkeästi, että tutkimuksen voisi halutessaan toistaa. Tämä metodiluku koostuu neljästä alaluvusta, joista ensimmäisessä kerron tutkimukseni tarkoituksesta sekä kolme tutkimuskysymystäni. Muita
lukuja ovat fenomenografinen tutkimus, aineistonhankinta sekä aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimustulokset halusin erotella omaksi luvukseen, jotta voisin keskittyä tässä
vain menetelmällisiin ratkaisuihin ja niiden perusteluihin.
Tutkimukseni on fenomenografinen tutkimus, joka tutkii ihmisten käsityksiä alakouluissa
esiintyvistä syömishäiriöistä. Aineistonhankinnaksi muodostui haastattelujen sijaan sähköpostitse lähetetty kysely (liite 2), mikä mahdollisti laajemman tutkimusjoukon saannin.
Käsittelin aineistoa aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoin, muodostaen siitä ryhmiä ja
luokkia. Tutkimukseni menetelmälliset ratkaisut tuntuivat selkeiltä ja aiheeseen sopivilta,
niiden avulla sain koottua mielenkiintoiset tutkimustulokset.

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Syömishäiriöitä on tutkittu maassamme hyvin vähän, eikä etenkään alakouluissa esiintyvistä syömishäiriöistä ole olemassa tutkimuksia. Syömishäiriöt jakavat hyvin vahvasti ihmisten käsityksiä, ja usein ajatellaankin stereotyyppisesti ne nuorten tyttöjen sairautena. Toisaalta samanaikaisesti puhutaan yhä enemmän pientenkin lasten keskuuteen leviävistä
syömishäiriöistä. Mitä aikaisemmin ongelma tunnistetaan ja siihen puututaan, sitä parempi
ennuste toipumiselle selkeästi on. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse sitä nopeammin tauti
voi edetä, ja lapsi voi mennä ikään kuin vaivihkaa huonoon kuntoon. (Väyrynen 2013, 12–
13; O’Dea 2005, 11-12)
Koulu on yksi lasten tärkeä elinympäristö, jolloin on syytä pohtia sen asemaa terveyden
edistämisen näkökulmasta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21; Opetushallitus 2004,
18). Tutkimukseni tavoitteena on selvittää alakoulujen henkilökunnan käsityksiä siitä, ilmeneekö heidän mielestään alakouluissa syömishäiriöitä. Mikäli ongelma on heidän mie-
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lestään tunnistettavissa, haluan tietää millä tavalla mahdollinen oireilu näkyy ja onko kouluilla syömishäiriöiden syntyyn vaikutusta. Tutkimukseni tarkoitus on löytää alapuolella
esitettyihin tutkimuskysymyksiin vastauksia.
1. Millaisia kokemuksia ja käsityksiä luokanopettajaopettajilla, erityisopettajilla sekä
kouluterveydenhoitajilla on alakoululaisten syömishäiriöistä?
2. Millaiset valmiudet luokanopettajilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajilla on omasta mielestään tunnistaa syömishäiriöitä alakouluissa?
3. Millä tavoin kouluyhteisö voi vaikuttaa syömishäiriöiden syntyyn?

4.2 Fenomenografinen tutkimus
Fenomenografia tarkoittaa jonkin ilmiön kuvaamista tai siitä kirjoittamista. Yleisesti ajatellen siinä tutkitaan maailman ilmentymistä tai rakentumista ihmisen tietoisuudesta käsin,
jolloin se erityisesti tutkii ihmisten käsityksiä asioista. Voidaankin ajatella, että ihmisten
käsitykset samasta asiasta voivat olla hyvin poikkeavia, mihin vaikuttaa usein ihmisen ikä,
kokemukset, sukupuoli tai koulutustausta. (Metsämuuronen 2008, 34) Ahosen mukaan
käsitysten erilaisuus johtuu enemmän ihmisten erilaisesta kokemustaustastaan kuin mitä
henkilön iästä (Ahonen 1994, 114).
Fenomenografinen tutkimus voidaan nähdä etenevän neljän eri päävaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kiinnostuu jostain asiasta tai käsitteestä, josta näyttää esiintyvän
hyvin erilaisia käsityksiä. Tämän jälkeen tutkija perehtyy asian teoreettiseen viitekehykseen ja jäsentää itselleen erilaiset aiheeseen liittyvät näkökohdat. Tiedonkeruu tapahtuu
usein haastattelemalla henkilöitä, jotka ilmaisevat samasta asiasta erilaisia käsityksiään.
Lopuksi tutkija luokittelee käsitteet merkitysten perusteella. (Ahonen 1994, 115)
Tutkimukseni on fenomenografinen tutkimus, koska se tutkii kouluterveydenhoitajien,
luokanopettajien sekä erityisopettajien käsityksiä alakouluissa esiintyvistä syömishäiriöistä
sekä syömisongelmista. Vaikka tutkimukseni kartoittaa myös hieman henkilöiden kokemuksia, on se kuitenkin fenomenografiselle tutkimukselle järkevää. Kuten aiemmin todettiin, kokemukset ovat hyvin vahvasti vaikuttamassa ihmisten käsityksiin.
Tutkimukseni etenee hyvin samansuuntaisesti, mitä fenomenografisen tutkimuksen yleisesti nähdään etenevän. Aivan alkuun kiinnostuin aiheesta muun muassa sen herättämien erilaisten käsitysten vuoksi. Kiinnostuksen myötä lähdin perehtymään aihetta koskevaan kir-
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jallisuuteen, mikä osoittautui haasteelliseksi vähäisen tutkimuksen myötä. Aineistonkeruu
tapahtui kyselylomakkeilla, mikä vastaa haastattelua. Kysymykset olivat päällisin puolin
avoimia, mikä mahdollisti tutkittavien laajan käsitysten kartoittamisen sekä kvalitatiivisen
tutkimuksen laadullisen luonteen. Aineistonkäsittely tapahtui fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisesti luokitellen. Kerron aineistonhankinnasta sekä sen käsittelystä tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

4.3 Aineistonhankinta
Keräsin tutkimusaineistoni keväällä 2015. Alkuun tarkoitukseni oli lähettää kyselylomake
ainoastaan suurelle joukolle alakoulun luokanopettajia. Ajattelin sähköpostin olevan loistava keino saavuttaa suuri joukko opettajia Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Kuitenkin opettajille tehtävät sähköiset kyselyt eivät ole saavuttaneet suurta suosiota, vaan opettajien vastausprosentit jäävät usein hyvin mataliksi (Valli 2010, 113). Tutkimuksen keskeinen tavoite
oli kuitenkin tutkia ilmiötä eikä yksittäisiä henkilöitä. Ajattelin, että saisin kattavamman
kuvan alakouluikäisten lasten syömisongelmista ja – häiriöistä laajentamalla kohdejoukkoa
myös muuhun henkilökuntaan. Niinpä päätin lähettää kyselyitä myös alakoulun terveydenhoitajille, erityisopettajille, koulupsykologeilla ja koulukuraattoreille.
Lähetin kyselylomakkeen yhteensä 448 henkilölle, mutta sain takaisin vain 33 vastausta.
Vastausten lukumäärä oli mielestäni hyvä ja riittävä, mutta vastausprosentti jäi harmittavan
alhaiseksi (7,4 %). Annoin henkilöille kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Ensimmäisenä
viikkona vastauksia tuli vain muutama, joten lähetin heti toisen viikon alkuun muistutuspostin. Uskon, että tämä nosti huomattavasti vastausprosenttia. Alapuolella olevassa taulukossa on esitetty vielä vastausprosentti kokonaisuudessaan sekä erikseen eri alojen ammattilaisilta. Prosenteista voidaan todeta, että kouluterveydenhoitajat olivat huomattavasti aktiivisimpia vastaajia. Koulukuraattoreilta sekä koulupsykologeilta en saanut ainuttakaan
vastausta, mutta toisaalta yleisen vastausprosentin sekä lähetettyjen kyselyiden lukumäärän
huomioiden ei heiltä ollut odotettavissa edes vastauksia. Rajasin heidät tutkimuskysymysteni ulkopuolelle selkeyttämään tutkimuskysymyksiä, koska en saanut heiltä yhtään vastauksia.
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Taulukko 1. Kyselylomakkeeseen vastanneiden henkilöiden määrät sekä vastausprosentit.
Kyselyyn vastanneet

Lähetetyt kyselyt Vastaukset Vastausprosentti

Luokanopettajat

350

20

5,70 %

Erityisopettajat

50

4

8%

Kouluterveydenhoitajat

22

9

40,90 %

Koulukuraattorit

13

0

0%

Koulupsykologit

13

0

0%

448

33

7,40 %

Yhteensä

4.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on kuvata eri dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi &
Sarajärvi 2006,107). Analyysin tekoa ohjaavat erilaiset tekijät, ja sisällönanalyysi voidaankin jakaa kolmeen eri analyysimuotoon. Eskolan (2001, 136) mukaan voidaan puhua aineistolähtöisestä, teoriasidonnaisesta sekä teorialähtöisestä analyysista. Analysoin itse tutkimukseni aineistoa aineistolähtöisesti, jolloin analysoitavat luokat valitsin aineistosta tutkimuskysymysten perusteella. Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta pyritään
muodostamaan teoreettinen kokonaisuus, eikä aiemmilla tiedoilla, teorioilla tai havainnoilla tulisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputulosten kanssa (Tuomi & Sarajärvi
2006, 97).
Ennen kyselyn tekemistä olin perehtynyt hyvin pitkälle teoriaan, joten tutkimuksen tekoa
ohjasi väistämättä aiempi teoreettinen osaaminen. Analysoinnissa on siis mukana teoriasidonnaisen analysoinnin piirteitä. Teoriasidonnaisessa analysoinnissa teoria voi toimia
apuna analyysin teossa, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole niin sanotusti teoriaa
testaava vaan se pyrkii paremminkin herättelemään uusia ajatuksia (Tuomi & Sarajärvi
2006, 98). En kuitenkaan määrittelisi analysointiani puhtaasti teoriasidonnaiseksi, koska
alakouluissa ilmenevistä syömishäiriöistä on hyvin vähän aiempaa tutkimusta. Kuitenkin
yleisesti syömishäiriötä koskeva teoreettinen osaaminen ei voinut olla vaikuttamatta analyysini tekoon. Tämä ei olisi ollut edes tarkoituksenmukaista.
Kirjekysely oli loistava keino pitää aikatauluista kiinni, sillä jo kyselyn yhteydessä vastaajille oli asetettu aikaraja tutkimukseen osallistumisesta. Jo ennen kirjekyselyn lähettämistä
olin pohtinut tarkkaan, mihin tutkimuskysymykseen kukin kysymys mahdollisesti vastaisi.
Saatuani aineiston eteeni huomasin kuitenkin, että moni kysymys vastasi useampaan tut-
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kimuskysymykseen. Luettuani aineiston muutaman kerran ajatuksella läpi, jaottelin kirjekyselyn kysymykset kolmeen osaan. Jokaisen osan pääkysymyksenä oli yksi tutkimuskysymys. Tämä aineiston karkea lajittelu alkuun takasi kattavan aineistonkäsittelyn, enkä
tutkijana nostanut tiettyjä vastauksia muiden ylitse.
Taulukko 2. Tutkimuskysymykset ja niihin vastaavat kyselylomakkeen kysymykset
Tutkimuskysymykset

Kyselylomakkeen kysymykset

Millaisia kokemuksia ja käsityksiä luokanopet- 1, 2, 3, 11, 13
tajilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajilla on alakoululaisten syömishäiriöistä?
Millaiset valmiudet luokanopettajilla, erityis- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
opettajilla sekä kouluterveydenhoitajilla on
omasta mielestään tunnistaa syömishäiriöitä
alakouluissa?
Millä tavoin kouluyhteisö voi vaikuttaa syö- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
mishäiriöiden syntyyn?

Kun yläpuolella esitetty luokittelu oli valmis, lähdin käymään kutakin tutkimuskysymystä
erikseen läpi. Tein kustakin tutkimuskysymyksestä erikseen taulukot, joiden avulla luokittelu sujui hyvin yksinkertaisesti. Tällä tavalla tuli käytyä koko aineisto läpi mekaanisesti ja
kattavasti, joten aineistosta esille pääsivät hyvin erilaiset näkökulmat ja mielipiteet. Taulukoinnin ideana oli ensiksi laittaa suora lainaus aineistosta, minkä jälkeen muutin tämän
niin sanotusti tutkijan kielelle. Muodostin näistä alalukuja, mitkä kokosin yhteen tarkasteltavaksi. Alaluvuista muodostui jälleen ylälukuja, joiden avulla lähdin analysoimaan aineistoa. Taulukoista tuli hyvin pitkiä, mutta niiden luku oli helppoa, kun järjesti ne luokkien
mukaan aakkosjärjestykseen. Alapuolella oleva taulukko on pieni ote varsinaisesta taulukosta, mutta sen tarkoituksena on vielä hahmottaa luokitteluprosessia.
Taulukko 3. Luokitteluprosessia.
Kuka
sanoi
lu3

Mitä sanoi

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka Yläluokka

Ei syödä muuta kuin esim. makaronia ja mehua. Ei syödä a) tietynvärisiä ruokia (punaisia!) b)
salaateja/raasteita c) ei juoda
maitoa vaikka sille ei ole terveydellistä estettä

Lasten syömisongelmat
voivat näkyä kouluruokailussa ruuan tarkassa
valikoinnissa.

Valikointi

Monipuolista
oireilua
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Käytyäni läpi kaikki kolme tutkimuskysymystä, kokosin yläluokkia jälleen yhteen. Näiden
pohjalta muodostin yläluokista vielä pääluokkia, joiden mukaan otsikoin tulosluvut. Vastauksia tutkimuskysymyksiin löytyi myös niiden kysymysten joukosta, joista en ollut aiemmin olettanut niitä löytyvän. Alapuolella oleva kuvio kiteyttää vielä yhteen käyttämäni
aineistonanalyysin vaiheet.

Kuvio 5. Sisällönanalyysin vaiheittainen eteneminen.
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5 TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustuloksissa kerrottiin syömisvaikeuksien monipuolisesta oireilusta hyvin paljon,
mutta otettiin kantaa myös syömishäiriön tai syömisongelman määritelmän vaikeuteen.
Lisäksi etenkin erityisopettajia puhututti erityisoppilaiden keskuudessa esiintyvä oireilu.
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kirjoittivat myös riskitekijöistä, lasten ylipainosta,
koulun roolista syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Tutkimustuloksia läpikäydessä on hyvin tärkeää huomata, että en ollut määritellyt syömishäiriö termiä kyselyyn osallistuneille mitenkään. En myöskään testannut heidän tietämystään, mutta kysyin heidän omia käsityksiä tiedoistaan syömishäiriöihin liittyen. Luotettavuuden sekä tekstin mielekkyyden takia olen halunnut laittaa tuloslukuun paljon sitaatteja
tutkittavien kirjoituksista. Niiden tavoitteena on myös selkeyttää tulosten kuvailua. Sitaatit
ovat lisätty aina edellisen kappaleen tekstiä täydentämään.
Tutkimukseeni osallistui sekä luokanopettajia että erityisopettajia. Oli huomattavaa, että
luokanopettajien sekä erityisopettajien vastaukset olivat usein hyvin samansuuntaisia.
Tekstiä selkeyttääkseni puhunkin opettajista, millä viittaan sekä luokanopettajiin että erityisopettajiin. Mikäli haluan erotella vastaajat toisistaan, käytän nimityksiä luokanopettaja
sekä erityisopettaja.

5.1 Monipuolista oireilua
Lähes kaikki tutkimukseeni osallistuneet henkilöt ovat sitä mieltä, että alakoululaisilla
esiintyy syömishäiriöitä. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että syömishäiriötä esiintyy
alakouluissa jonkin verran. Kolme vastaajista on sitä mieltä, että syömishäiriöitä esiintyy
alakouluissa paljon. Muutama vastaaja on epävarma syömishäiriöiden esiintyvyydestä.
Merkittävää vastauksissa oli, ettei kukaan ollut sitä mieltä että syömishäiriötä ei esiinny
alakouluissa.
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Taulukko 4. Syömishäiriöiden esiintyvyys alakouluissa vastaajien kokemusten ja käsitysten mukaan

Luokanopettajat

Ei ollenkaan Jonkin verran Paljon Erittäin En osaa sanoa
paljon
15
3
2

Erityisopettajat

3

Terveydenhoitajat

9

1

Kuten yläpuolella olevasta taulukosta näkee, suurin osa tutkimukseen osallistuneista on
sitä mieltä, että syömishäiriötä esiintyy alakouluissa jonkin verran. Syömishäiriöistä kertoo
heidän mielestään lasten erilaiset syömiseen liittyvät ongelmat. Tämän aineiston mukaan
kaikilla koulun ikäluokilla on nähtävissä syömiseen liittyviä häiriöitä, jotka ilmenevät eri
tavoin. Osalla oppilaista on hyvin voimakasta syömisen pelkoa, mikä näkyy kyvyttömyytenä syödä. Lapset syövät tällöin joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Lähes jokaisessa vastauksessa mainitaan erittäin vähäinen syöminen tai syömättömyys, kuten seuraavissa lainauksissa näkyy.
”Välillä oppilas suhtautuu ruokaan niin epäluuloisesti, luulee sen olevan myrkkyä
tms niin voimakkaasti, että hän saa mielummin raivokohtauksen tai hysteerisen itkukohtauksen jos häneltä vaaditaan syömistä.” (Lo 4)
”Ruoka-annokset ovat äärimmäisen pieniä, teelusikalla tai ruokalusikalla mitattavia
määriä.” (Eo 4)
Vastauksista on erotettavissa kaksi ääripäätä, joita molempia esiintyy tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mielestä alakouluissa erittäin paljon. Vähän syövien tai kokonaan
syömättömien lasten lisäksi kouluissa esiintyy paljon ylensyöntiä. Etenkin opettajat kertovat tästä ilmiöstä, jossa lapset syövät erittäin suuria annoksia kouluruokailussa. Myös terveydenhoitajat puhuvat ylenmääräisestä syömisestä eli ahmimisesta, mutta he eivät seuraa
yhtä läheltä lasten kouluruokailua kuin opettajat. Osa opettajista kertoo, että ahmiminen
saa aikaan huonoa oloa ja oksentelua.
”Jotkut taas santsaavat hurjasti ts. ylisyövät. Tästä seurauksena huono olo, jopa oksentaminen.” (Lo 5)
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Vähäisen syömisen ja ylensyönnin rinnalle tutkimukseen osallistuneet kirjoittavat ruuan
tarkasta valikoinnista. Lasten erittäin yksipuoleinen syöminen ja sitä kautta tapahtuva valikointi näyttää olevan niille lapsille yleistä, joilla on syömisen kanssa ongelmia. Valikointia
voi tapahtua ruuan koostumuksen, värin tai maun mukaan, jolloin esimerkiksi kaikki värikäs saa aikaan yökkäilyä. Joskus lapsi ei kykene syömään ollenkaan kouluruokaa.
”Yleensä tällaiset oppilaat syövät vain joitakin harvoja ruokia koulussa. Muutoin he
eivät syö mitään tai sitten syövät pelkkää leipää. Heillä ei ole näläntunnetta eikä
ruokahalua.” (Lo 16)
”Lähinnä ongelmat ruokailussa näkyy liiallisena ruokalajien valikointina, esim. syötäisiin vain salaattia, kurkunsiivuja tms. ja juodaan vettä.” (Eo 3)
Tähän tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja terveydenhoitajien mielestä syömishäiriöiden oireita alakouluissa on erittäin paljon. Niiden kirjavaan joukkoon kuuluu myös pakonomainen liikunta, jota tapahtuu joskus jopa oppituntien aikana. Myös ruokailutilanteiden välttely ja pyrkimykset olla niistä pois huolestuttavat vastaajia. Kouluruokailussa voi
esiintyä ruuan piilottelua ja järjestelyä niin, että ateria näyttäisi syödyltä. Kuitenkin moni
vastaajista toteaa, että lasten keskuudessa esiintyy paljon normaalia nirsoilua, eikä aina ole
missään nimessä syytä huoleen.
”Luokasta löytyy aina yksi tai kaksi "nirsoa" syöjää.” (Lo 8)
Syömishäiriöiden monipuolista oireilua esiintyy alakouluissa erittäin paljon tutkimukseeni
osallistuneiden henkilöiden mielestä. Koska oireilua on niin valtavasti, mutta samanaikaisesti esimerkiksi nirsoilua pidetään lasten keskuudessa täysin normaalina, voi näiden kaikkien joukosta olla hankalaa erottaa vakavat häiriöt ja ongelmat. Lisäksi kouluruuan laadussa on tämän tutkimuksen mukaan tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan, mikä voi
osaksi olla aiheuttamassa lasten syömisongelmia alakouluissa.
”Kouluruuassa ja sen ”laadussa” tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet oppilaiden kouluruokailutottumuksiin.” (Lo 14)
Erityisopettajien vastauksissa tulee esille useaan otteeseen erityislasten keskuudessa ilmenevät syömisongelmat. Heidän keskuudessa tyypillistä on, että uusien ruokien maistelu
tuottaa suuria vaikeuksia, jolloin kyseiset lapset syövät koulussa usein huonosti. Erityislasten joukossa voi esiintyä myös tavallista enemmän ruuan valikointia ja järjestelyä. Joskus
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oppilaan lääkitys voi heikentää ruokahalua. Erityislasten syömisongelmat aiheuttavat paljon huolta niin kouluissa kuin kotonakin. Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien
mukaan erityislasten syömisongelmat tulisikin nähdä erillään syömishäiriöistä, sillä esimerkiksi ruuan tarkka valikointi kuuluu autismin kirjoon kuuluvien lasten oirekokonaisuuksiin. Eräs terveydenhoitaja toteaakin, että asian kohtaamiseen tarvittaisiin enemmän
neuvontaa.
”Osa ruokailuun/syömiseen liittyvistä häiriöistä voi johtua esim. lapsen adhd- lääkityksen aiheuttamasta ruokahaluttomuudesta.” (Eo 1)
”Eniten arjessa tuottaa pulmaa ruuissaan valikoivat lapset, etenkin autismin kirjoon
kuuluvat. Valikoivuutta ja nirsoutta on toki muillakin, mutta kovasti valikoivat lapset
aiheuttavat vanhemmille ja opettajille kovasti huolta ja hankaluutta arjessa. Tämä
on mielestäni asia, johon kaipaisi enemmän neuvontaa.” (Th 5)

5.2 Määritelmän vaikeus
En tarkoituksella määritellyt syömishäiriöitä millään tavalla kyselyssä, jotta en vaikuttaisi
vastaajien käsityksiin ja sitä kautta vastauksiin. Lähes kaikki tutkimukseeni osallistuneet
vastasivat, että heidän mielestään syömishäiriötä esiintyy alakouluissa. Muutama vastaaja
pohti kuitenkin tarkemmin syömishäiriön määritelmää tässä kohtaa.
”Riippuu miten syömishäiriö määritellään tai mitä sillä tarkoitetaan.” (Lo 4)
”Jos syömishäiriöksi lasketaan vähän syömistä, yksipuolista syömistä, niin niitä
esiintyy todella paljon.” (Lo 12)
Tutkimukseeni osallistuneet vastaajat määrittelevät hyvin eri tavalla syömishäiriön, sillä
toiset kertovat niitä esiintyvän kouluissa hyvinkin paljon. Kahden terveydenhoitajan vastauksissa painottuvat kriteerit täyttävät syömishäiriöt. Eräs terveydenhoitaja (5) toteaa, ettei
varsinaisia syömishäiriötä ole tullut vastaan, mutta samaan aikaan myöntää että ahmimiset
ja oksentelut on vaikea todentaa. Toisaalta hän kirjoittaa heti tämän jälkeen, että syömättömyyttä ja valikoivuutta ruokien suhteen on erittäin paljon. Hän muistaa esimerkiksi tapauksen, jossa oppilas toi omia eväitä kouluun, koska ei pystynyt syömään koulun ruokia.
Yksi kyselyyn vastannut terveydenhoitaja (6) mainitsee, että hänen kymmenen vuotta kestäneen uran aikana selkeitä syömishäiriötapauksia alakouluissa on ollut kolme. Toisaalta
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eräs terveydenhoitaja (9) toteaa, että jonkinasteisia syömishäiriötä tulee esille joka kuukausi.

5.3 Esiintyvyyden muutokset
Yli puolet tutkimukseen osallistuneista henkilöistä uskoo, että syömishäiriöt ovat lisääntyneet vuosien saatossa. Luokanopettajat kokevat, että ongelmaa kouluissa vähätellään ja
piilotellaan. Pidemmän aikaa alalla työskentelevät osaavat kertoa omasta kokemuksestaan,
että aiemmin lapset söivät paremmin ja monipuolisemmin. Nykyään lasten keskuudessa
ilmenee yhä enemmän erilaisia ongelmia syömisen kanssa. Ongelmat koskettavat yhä pienempiä lapsia, ja jo ensimmäisen luokan oppilailla on tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mukaan jonkinasteisia syömishäiriöitä. Tämän lisäksi ongelmia esiintyy yhä useammin molemmilla sukupuolilla, koko ajan huonosti syövien poikien osuus on kasvamassa.
”Jep. Reilu 15 vuotta sitten ilmiö oli tuntematon...” (Lo 13)
”Mielestäni työssäoloaikanani poikien syömisen pulmat ovat lisääntyneet. Aikaisemmin ei juurikaan ollut poikia, jotka olisivat pyrkineet syömään äärimmäisen vähän tai jopa välttelemään syömistä. Tyttöjä, joilla on syömishäiriöitä on ollut koko
minun työssäkäyntiaikana (lähes 20 v.).” (Eo 4)
Osa tutkimukseen osallistuneista ei osannut vastata kysymykseen syömishäiriöiden esiintyvyydestä, sillä olivat työskennelleet alallaan sen verran lyhyen aikaa. Neljän vastaajan
mielestä muutosta syömishäiriöiden esiintyvyydessä ei ole tapahtunut, ainakaan kovin
merkittävästi. Merkille pantavaa on, että vain yksi vastaajista on sitä mieltä, että syömishäiriöitä ei ole alakouluikäisillä esiintynyt ennen eikä nykyäänkään.
”Mielestäni suurta muutosta ei ole tapahtunut.” (Th 4)
Erään luokanopettajan mielestä todella häiriintynyttä syömistä ei esiinny kovin usein. Toisaalta tämä sama luokanopettaja mainitsee, että alakouluissa ilmenee paljon häiriintynyttä
syömistä, kuten syömisen välttelyä, ruuan piilottamista ja pakonomaista liikuntaa. Kyseinen luokanopettaja näkee siis eron häiriintyneen syömisen ja todella häiriintyneen syömisen välillä. Sama luokanopettaja kirjoittaakin, että kerran hänen oppilaallaan todettiin vakava syömishäiriö ja hoitotoimenpiteet aloitettiin välittömästi hänen otettuaan yhteyttä
lapsen vanhempiin.
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”Ei muutosta. Mielestäni todella häiriintynyttä syömistä ei esiinny kovin usein, mutta
sitä on esiintynyt jo vuosikymmeniä sitten, samoin kuin nykyäänkin.” (Lo 10)

5.4 Riskitekijät
Monet luokanopettajat ja terveydenhoitajat kirjoittavat lasten kehonkuvasta ja murrosiän
lähestymisestä. Murrosiän lähestyessä oma vartalo alkaa muuttua ja tämä tuo heidän mukaansa etenkin tytöille ongelmia. Uuden vartalon hyväksyminen voi tuottaa vaikeuksia ja
jopa häpeää, jolloin murrosiän tuomia muutoksia voidaan yrittää jarruttaa laihdutuspyrkimyksillä. Niinpä erityisesti 5.-6. luokkien tyttöjen keskuudessa esiintyy aiempaa enemmän
oman syömisen tarkkailua.
”Joskus oppilas saattaa myös suoraan kysyä onkohan hän ylipainoinen ja saattaa
kertoa, että omasta mielestään hän on ja siksi on alkanut kiinnittää huomiota syömisiinsä. Useinkaan näillä ei ole siis todellisuudessa ylipainoa vaan ovat hyvinkin
hoikkia.” (Th 3)
”Erityisesti 5. ja 6.lk tytöillä alkaa esiintyä aiempaa enemmän kiinnostusta oman
syömisen tarkkailuun.” (Th 3)
Luokanopettajat nostavat esille koulutovereiden tärkeän roolin syömishäiriökeskustelussa.
Heidän mukaan etenkin tyttöjen keskuudessa esiintyy vertailua, mikä ulottuu hyvin usein
ruokailutilanteisiin. Ruokailutilanteissa normaalisti tai paljon syöviä oppilaita saatetaan
paheksua tai heille naureskella. Annoskokojen vertailu ja kommentointi aiheuttaa ruokailutilanteisiin sosiaalista painetta, mikä vähentää opettajien mukaan useiden oppilaiden kohdalla syömistä huomattavasti. Kouluun voi syntyä tätä kautta hyvin vääristyneitä toimintaja ruokailumalleja.
”Koulussa suuri ongelma on se, että kun joku on syömättä, niin se tapa voi levitä.
Muut voivat matkia oppilasta, jolla oikeasti on syömishäiriö.” (Lo 17)
”Kyllähän joukossa tyhmyys tiivistyy myös tässä asiassa. Saattaa olla ”trendikästä”
syödä vain vähän ym. Luokan ”alfaurosten ja alfanaarasten” suhde ruokailuun ja
mahdollisiin syömishäiriöihin on varmaan tärkeä seikka.” (Lo 12)
Tämän tutkimuksen mukaan lasten keskinäinen vertailu ulottuu myös kouluruokailujen
ulkopuolelle. Etenkin tytöt vertailevat vartalojaan keskenään eikä erilaisuutta hyväksytä,
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minkä vastaajat kokevat hyvin hälyttävänä merkkinä syömishäiriökeskustelussa. Luokanopettajien vastauksissa korostuu, että tytöt ihannoivat hoikkuutta ja ”mallityylistä vartaloa”. Erilainen vartalo voi aiheuttaa lasten keskuudessa jopa porukasta ulossulkemista sekä
koulukiusaamista.
”Lapset voivat keskenään keskustella esim. hoikkuuden ihannoimisesta ja tällöin todellisuuden taju/ oma kehon kuva/ identiteetti / ihanteet, toiveet / tavoitteet voi joillain lapsilla hämärtyä/häiriintyä.” (Th 9)
”Jos oppilas jaksaa henkisesti/sosiaalisesti huonosti on hän altiimpi sairastumaan
myös esim. syömishäiriöihin (kiusaaminen, porukasta jättäminen jne. vähentää henkistä hyvinvointia ).” (Th 2)
”Oppilaiden yleiset kauneusihanteet voivat ja yleinen asenneilmapiiri. Mitä huonompi ilmapiiri, sitä helpommin häiriöitä syntyy.” (Th 5)

5.5 Lasten ylipaino
Vain kaksi tutkimukseen osallistunutta on sitä mieltä, että lasten ylipaino ei ole syömishäiriön oire tai syömishäiriö. Suurin osa vastaajista on siis sitä mieltä, että lasten ylipaino tulee ottaa mukaan syömishäiriökeskustelussa. Opettajat ja terveydenhoitajat ovat suurin osa
yhtä mieltä siitä, että lihavuus voi ensinäkin olla syömishäiriön oire. Lihavuus kertoo aina
jostain ongelmasta, ja siihen löytyvä syy olisi pyrittävä löytämään. Jotkut vastaajat kuitenkin painottivat sitä, että ongelma on aina yksilökohtainen eikä se kaikilla tarkoita missään
nimessä syömishäiriötä.
”Riippuu tapauksesta. Jos perimä ja kodin ruokailutavat vetävät epäterveelliseen
syömiseen, silloin en näe sitä niinkään syömishäiriönä.” (Lo 9)
”Joissakin tapauksissa on jos syöminen on jotenkin pakonomaista ja korvaa jotain
muuta elämässä, esim. läheisyyttä, huolenpitoa.” (Eo 4)
Koulun henkilökunnan mielestä ylipainoa on nykyään niin runsaasti jo alakoululaisilla
lapsilla, että asia on hyvin paljon nykyään esillä. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että
ylipaino on huolta herättävä aihe, johon tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sekä terveydenhoitajat että opettajat pitävät tärkeänä kertoa huolestaan lapsen vanhemmille. Opettajat kokevat puuttuvansa lasten ylipainoon terveyskasvatuksen avulla,
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jonka tarkoituksena on tietenkin jo ylipainon ennaltaehkäisy. Terveyskasvatus pitää sisällään tietoa terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta, mutta siinä painotetaan myös
liikunnan merkitystä. Opettaja voi omalla esimerkillään olla opettamassa lapsille terveellisiä elämäntapoja. Vastauksissa korostuu kuitenkin asian herkkäluonteisuus, jonka vuoksi
opettajat ovatkin usein kääntyneet terveydenhoitajan puoleen.
”Olen ollut kodin kanssa yhteydessä sekä pyrkinyt omalla esimerkillä näyttämään
terveellistä ruokavaliota ja liikunnan tärkeyttä. Lisäksi olemme opiskelleet terveyteen
vaikuttavia asioita, ruokavaliota ja liikunnan merkitystä.” (Lo 17)
”Siihen puuttumisen koen hankalaksi. Olen kertonut terveydenhoitajalle jos olen
huomannut jonkun lapsen lihoneen merkittävästi sinä aikana kun olen lapsen tuntenut ja ainakin jos siihen liittyy koulussa syömättömyyttä tai poikkeuksellisen suurien
määrien syömistä. Lapselle tai nuorelle itselle en ole asiasta jutellut, enkä ole tainnut ottaa vanhempienkaan kanssa puheeksi.” (Eo 4)
Opettajien ja terveydenhoitajien vastaukset poikkeavat toisistaan siinä, että onko lasten
ylipainoon puututtu tai millä tavalla. Kuten edellä kirjoitin, opettajat kokevat enemmän
itsensä terveyskasvattajan roolissa. Terveydenhoitajat toki myös painottavat terveyskasvatusta, mutta samalla myös puhuvat tilanteen kartoituksesta ja seurannasta. Vastauksissa
toistuu ravitsemusohjauksen merkitys. Tarvittaessa terveydenhoitajat ovat olleet yhteydessä ravitsemusterapeuttiin tai lääkäriin. Terveydenhoitajat puhuvat asiasta enemmän yksittäisten lasten näkökulmasta ja niissä korostuu lääketieteellinen lähestymistapa, kun taas
opettajat korostavat jokaiselle lapselle tasapuolisesti annettavaa terveyskasvatusta.
”Jos on alakouluikäisestä kyse, vanhemmat pyydän mukaan elintapaohjaukseen. jos
on ylipainoa yli 60 %, sitten on lääkärinkonsultaation paikka. Labrakokeet katostaan, maksa-arvot, kolesterolit, kilpirauhaset, perusverenkuva jne. josta lähdetään…” (Th 1)
”Ylipainoon puututaan terveystarkastusten yhteydessä vuosittain ja seurantakäynneillä, joita voidaan toteuttaa yksilökohtaisesti viikoittain/kuukausittain tilanteen
mukaan.” (Th 9)
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5.6 Koulun rooli syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä
Tämän tutkimuksen mukaan koulu voi olla apuna lasten syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Lähes jokaisessa vastauksessa painottuu terveyskasvatus, jota opettajat voivat antaa
lapsille luonnollisesti terveystiedon opetuksen yhteydessä. Terveydenhoitajat voivat antaa
terveyskasvatusta muun muassa seurantakäynneillä. Terveyskasvatus on kaikille lapsille
annettavaa tietoa muun muassa terveellisesti ravitsemuksesta ja riittävästä liikunnassa.
Etenkin luokanopettajien vastauksissa puhutaan terveyskasvatuksen antamisesta positiivisessa hengessä.
”Lähestyn asiaa usein antamalla oikean mallin ruokailuun liittyen kuten säännöllisyys, monipuolisuus, lautasmalli ja perustelemalla, miksi terveelliset ruokailutottumukset ovat tärkeitä ja mihin kaikkeen ravitsemuksella on merkitystä.” (Th 4)
”Koulu voi ennaltaehkäistä syömishäiriöitä kannustamalla ja tiedottamalla sopivasta syömisestä positiivisesti.” (Lo 9)
Yksi keino ennaltaehkäistä syömishäiriöitä on lisätä lasten tietoisuutta niihin liittyen. Koulujen ja luokkien käytänteet vaihtelevat tämän tutkimuksen mukaan paljon siinä, kuinka
paljon syömishäiriöistä puhutaan lasten kanssa. Terveydenhoitajat ovat melko epätietoisia
siitä, opetetaanko kouluissa syömishäiriöistä, mutta ovat itse puhuneet asioista lasten kanssa. Joskus luokanopettaja on kutsunut terveydenhoitajan pitämään luentoa lapsille aiheesta.
”Itse otan asian esille tarvittaessa terveystarkastusten yhteydessä tai luokissa kun
käyn pitämässä terkkarin tunteja.” (Th 6)
Suurin osa opettajista totesi, että ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla asiaa sivutaan jonkin verran läpi. Muutamassa vastauksessa todetaan, että biologian tunnilla opetetaan anoreksiasta ja bulimiasta. Tähän tutkimukseen osallistuu myös opettajia, ketkä eivät ole koskaan antaneet syömishäiriötä koskevaa opetusta alakoululaisille. Vastaukset poikkeavat
paljon toisistaan, eikä niistä voi siten tehdä yhtenäistä päätelmää alakouluissa annettavasta
opetuksesta. Yhtenäistä vastauksissa on kuitenkin se, että moni kertoo puhuvansa syömishäiriöistä lapsille ikään kuin välillisesti, käydessään läpi terveellisen elämäntavan merkityksiä.
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”Läpäisyperiaatteella useilla oppitunneilla, mutta yleensä ympäristötiedossa ruokailuun/liikuntaan/nukkumiseen /elämäntapoihin liittyvistä asioissa. Varsinaisesti en
puhu häiriöistä, mutta kunnossa pysymisestä / terveydestä ja isommille tietenkin
omasta kehonkuvasta (versus mallit/tv-tähdet/laulajat).” (Eo 1)
”Biologian tunnilla opetetaan, bulimiasta ja anoreksiasta.” (Lo 17)
Vaikka alakouluissa annettava syömishäiriö opetus näyttää vastausten perusteella olevan
vähäistä, korostavat opettajat ja terveydenhoitajat kuitenkin opetuksen tärkeää roolia. Jokainen vastaaja on sitä mieltä, että syömishäiriötä koskeva opetus tulisi aloittaa vähintään
viidennellä luokalla, paitsi yksi vastaaja kokee seitsemännen luokan olevan oikea ajankohta opetuksen aloitukseen. Suurin osa vastaajista kirjoittaakin, että opetus tulisi aloittaa vähintään viidennellä luokalla.
”Viimeistään 5.lk:lla, koska silloin syömishäiriöihin liittyvää käytöstä alkaa ilmetä.”
(Th 3)
Yli puolet tutkimukseen osallistuneista henkilöistä on sitä mieltä, että syömishäiriötä koskeva opetus tulisi aloittaa jo aiemmin, neljän opettajan mielestä opetus tulisi aloittaa jo
kolmannella luokalla. Tämän tutkimuksen mukaan syömiseen liittyvät ongelmat ja jopa
syömishäiriöt ulottuvat nykyään jo pienten lasten elämään, joten muutaman vastaajan mielestä opetus tulisi aloittaa jo heti koulun alettua. Usea vastaaja kuitenkin painottaa, että alle
viidennellä luokalla oleville lapsille tulisi puhua yleisesti terveellisistä elämäntavoista eikä
esimerkiksi ensimmäisen luokan oppilaille kannata vielä puhua sairaudesta. Ennaltaehkäisevä opetus tulisi tämän tutkimuksen mukaan aloittaa siis jo ensimmäisellä luokalla.
”Lapsilla syömishäiriöitä jo 1 luokan iästä alkaen, asian käsittely hyvin haasteellista
ja mielestäni on tärkeää tuoda asia esille säännöllisen terveellisen ravitsemuksen
käytön näkökulmasta, ei sairausajatteluna, vaan säännöllisen terveellisen ravinnon
etuja lapsille painottaen jo 1 luokasta alkaen.” (Th 9)
”Varsinaisista syömishäiriöistä en tiedä onko tarpeellista ehkä sillä nimellä, ennen
kuin 5-6. luokalla. Aiemminkin ehkä yleisellä tasolla: että joskus voi jollekin tulla
niin paha olo/mieli, että ei halua syödä tai jotenkin pienen lapsen kokemus- ja ajatusmaailmaan liittyen esimerkein, joista voi keskustella; Miksihän joku voi luulla, että hänen pitäisi laihduttaa?” (Eo 4)
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Syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä opettajat ja terveydenhoitajat pitävät tärkeänä lasten
asenteita ja niihin vaikuttamista. He ovat havainneet kouluissaan paljon laihuutta ihannoivia asenteita. Myös itsetunnon vahvistuminen ajatellaan syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä tärkeänä. Parhaimmillaan koulu tukee itsetunnon kehittymisessä sekä lapsen positiivisen minäkuvan luomisessa. Kaikenlaiseen kiusaamiseen on heidän mukaan puututtava
välittömästi, sillä vain positiivinen ilmapiiri voi ennaltaehkäistä tämän kaltaisia ongelmia.
”Ylipainosta tai laihuudesta huomauttelu tai kiusaaminen pitää niin ikään pyrkiä
kitkemään pois ja tuoda esille kuinka monenlaisina erilaisina me ihmiset olemme
kaikki yhtä hyviä ja kelpaavia.” (Eo 4)
”Pitkälti on varmaan kiinni itsetuntoon liittyvistä asioista, joten hyvän itsetunnon ylläpitoon tulisi kiinnittää huomiota kaikilla luokka-asteilla.” (Th 3)
Mikäli kyselyyn vastanneet opettajat tai terveydenhoitajat ovat havainneet koululaisella
syömiseen liittyviä ongelmia, ovat he pyrkineet keskustelemaan asiasta lapsen kanssa sekä
ottamaan yhteyttä lapsen vanhempiin. Erilaiset kouluissa toteutettavat kampanjat voivat
heidän mukaan kohentaa ilmapiiriä ja tätä kautta ennaltaehkäistä ongelmia. He kokevat,
että asiaan tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ongelma ei kerkeä
suurentumaan.
”Keskustelemalla asioista avoimesti. Puuttumalla jämäkästi tyttöjen syömättömyyteen. luentoja, teemapäiviä, avoimuutta, yhteisöllisyyttä, tukemista.” (Th 1)
”Varmaankin puuttumalla välittömästi jos vähänkään huomaa ongelmia, ennen kuin
ne paisuvat suuremmiksi.” (Eo 4)
Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat suurilta osin sitä mieltä, että puuttumalla lasten syömisongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voi koulu ennaltaehkäistä todellisten
ongelmien ja syömishäiriöiden syntyä. Etenkin opettajat painottavat ruokailutilanteen merkitystä ja siinä ilmeneviin syömisongelmiin puuttumista. Monissa vastauksissa puhutaan
koulun tai luokan säännöstä, että kaikkea pitää maistaa. Toisaalta monet vastaajat painottavat, että ketään ei pakoteta syömään, ja että ruokailutilanteen pitää olla positiivinen ja turvallinen.
”Olen kehottanut lasta maistamaan jokaista ruokalajia. Kuuluu luokan sääntöihin
maistaa ruokaa edes yksi lusikallinen/haarukallinen.” (Lo 16)
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”Yhden tosi vaikean syömishäiriöpojan kanssa olen syönyt vuoden muista erillään
samassa pöydässä että edes jotain menisi alas. Tämä on tosin ainutlaatuinen poikkeustapaus.” (Lo 13)
”Pakottaminen ja tuputtaminen pois. Tervettä ja iloista asennetta ruokailuun ja terveyteen liittyviin juttuihin muutenkin.” (Lo 18)
Yksi tutkimukseen osallistunut luokanopettaja toteaa, että hänen mielestä koulun rooli
syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä ei ole kovin suuri. Hän painottaakin kodin roolia lasten
syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä, mutta myöntää kyllä terveyskasvatuksen positiiviset
mahdollisuudet. Tämän vastaajan lisäksi moni on todennut, että ilman vanhempien tukea
asiaan on mahdotonta puuttua. Vastauksissa painotetaan monella tapaa myös moniammatillista yhteistyötä, jota tulen käsittelemään seuraavassa kappaleessa kattavammin.
”Mielestäni kodilla ja vapaa-ajalla on koulua suurempi merkitys tässä asiassa. En
usko että koulussa voidaan asiaan suuresti vaikuttaa, tietysti terveellisestä ruokavaliosta kertominen kuuluu koulullekin.” (Lo 1)
Tämän tutkimuksen mukaan missään kouluissa ei ole syömishäiriöitä koskevaa ehkäisyohjelmaa eikä yhteisiä toimintaohjeita häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä oireilevan lapsen kohtaamiseen. Monessa vastauksessa näkyy epätietoisuus, etenkin opettajat toteavat
ehkäisyohjelman olevan aivan outo asia heille eivätkä ainakaan tienneet koulussa olevan
sellaista. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista yli puolet toteaa kuitenkin, ettei tällaisista ohjelmista tai toimintaohjeista ainakaan olisi mitään haittaa. Muutama vastaaja kuitenkin
epäröi toimintaohjeiden tarpeellisuutta, sillä heidän mukaan jokainen tapaus on yksilöllinen ja vaatii näin erilaiset tukimuodot. Etenkin opettajien vastauksista on luettavissa myös
negatiivista suhtautumista mahdollisiin ohjelmiin. Osa kokee, että kouluissa on jo liikaa
kaikenlaisia ohjelmia ja projekteja, jotka vievät työaikaa perustehtävästä.
”Kukin tapaus on yksilöllinen, mutta jotain yhteisiä suuntaviivoja olisi käytännöllistä
olla olemassa.” (Lo 3)
”Ei varmastikaan haittaa jos sellaisia olisi. Minusta tällaisten ohjelmien luominen
olisi kuitenkin enemmän terveydenhuollon asia, ei varsinaisesti koulun. Voi olla, että
kouluterveydenhoidon puolella asiaan kiinnitetäänkin enemmän huomiota.” (Lo 4)
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Moni opettaja kokee huomaavansa helpostikin lasten käyttäytymisessä viitteitä syömishäiriöistä, mutta kokevat erittäin vaikeaksi erottaa vakava tai vakaviin ongelmiin johtava tilanne. Aina heillä ei ole myöskään selvää käsitystä siitä, että ilmeneekö ongelma ainoastaan koulussa. Vaikka useat opettajat huomaavatkin lasten syömiskäyttäytymisessä poikkeuksellisuutta, eivät he omien sanojensa mukaan osaa puuttua asiaan.
”Itse koen että konkreettiseen syömiseen puuttuminen on helpompaa, mutta esim. ylitai alipainon ottaminen keskustelun aiheeksi on varsin vaikea asia, jossa mennään
hyvin henkilökohtaiselle alueelle ja väärintukinnat tai kompelöt keskustelut saattavat
loukata oppilasta syvästi.” (Eo 4)

5.7 Moniammatillinen yhteistyö
Syömiseen liittyvät ongelmat ja mahdolliset syömishäiriöt voivat tulla opettajien tai terveydenhoitajien tietoisuuteen muutenkin kuin, että he itse havaitsisivat ongelmat. Usein
juuri terveydenhoitajat kertovat, että luokanopettajat ottavat heihin yhteyttä huolen herättyä. Parissa luokanopettajan vastauksessa on myös mainintaa terveydenhoitajien puoleen
kääntymisestä.
”Tulee yleensä terkkarille ilmi niin, että opettaja soittaa tai laittaa Wilmaviestiä.”
(Th 1)
Toisaalta myös terveydenhoitajat voivat havaita syömishäiriön terveystarkastuksen yhteydessä, jolloin asia tulee tätä kautta luokanopettajan tietoisuuteen. Tämän tutkimuksen mukaan luokanopettajilla ja terveydenhoitajilla näyttää olevan lasten syömisongelmiin liittyen
paljon yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö näyttää olevan ongelmien havaitsemisen
kannalta tärkeää. Yhteistyö ulottuu jossain tapauksissa myös koulun ulkopuolisiin työntekijöihin, lapseen itseensä ja hänen huoltajiinsa. Eräässä tapauksessa yhteistyökumppaneina
toimivat sairaalakoulun henkilökunta.
”Tulee esiin terveystarkastuksissa tai huoltaja soittaa, joskus lapsi voi tulla itse vastaanotolle

yllättäen

ilman

ajanvarausta,

joskus

luokanopetta-

ja/psykologi/koulukuraattori/sos.työntekijä tulee puhumaan/soittaa jonkun oppilaan
ongelmasta.” (Th 9)
”Eräällä 5.lk tytöllä todettiin Anoreksia 5.lk keväällä, oli koko 6.lk:n sairaalassa/sairaalakoulussa.” (Lo 19)
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Useassa vastauksessa painotetaan lasten vanhempia, heidän merkitystä lapsen elämässä ja
heidän kanssaan tehtävää yhteistyötä. Jossain tapauksissa kouluissa on herännyt huoli oppilaasta, mutta kodin mukaan heidän lapsella ei ole mitään ongelmaa tai sitten ongelmaan
ei vain haluta puuttua millään tavalla. Mikäli vanhemmat eivät ota ongelmaa vakavissaan,
kokevat etenkin luokanopettajat asiaan puuttumisen ja siihen vaikuttamisen erittäin hankalaksi.
”Luokassani on oppilas joka ei suostu syömään lainkaan. Ottaa ruoan mutta jättää
sen koskematta. 2 lukuvuoden aikana hän on syönyt ruokaa alle 5 kertaa. Mielestäni
hänellä on syömishäiriö mutta kodin mukaan ei, joten asia on edelleen hoitamatta.”
(Lo 1)
”Opetin toiselle luokalle (5.luokkalaisia) kuvataidetta ja siellä oli muutama poika,
jotka eivät käyneet kouluruokailussa. Kummallista! Vanhemmat olivat asiasta tietoisia ja halusivat että asiaan ei puututa.” (Lo 8)
Osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä on sitä mieltä, että lasten vanhempien asenne
kouluruokailua kohtaan on muuttunut. Vanhemmat saattavat kyllä tietää lapsensa ruokailuongelmista kouluissa, mutta eivät välitä. Myös kotien ruokailutottumukset näyttävät heidän mukaansa siirtyvän suoraan lapsille, minkä vuoksi kotien ja koulujen välistä yhteistyötä pidetään erityisen tärkeänä. Mikäli vanhemmat painottavat erittäin voimakkaasti terveellisen ruokavalion merkitystä, voi se heijastua lapseen erilaisina syömisen ongelmina.
”Vanhemmilta opittua "terveellisyyteen" perustuvaa ruokailua esiintyy, jolloin lapsi
ei uskalla syödä kouluruokaa tai pelkää lihomista.” (Eo 3)
”Joskus kotoa saatu palaute on ällistyttävää. Syksyllä kun menin uuteen luokkaan, ja
huomasin oppilaan syömättömyyden, mainitsin äidille asiasta. Äiti suuttui, ja sanoi
aina olevan sama juttu, kun opettaja vaihtuu. Jokainen opettaja yrittää puuttua asiaan. Lapsi ei ole syönyt koulussa koskaan, eikä tarvitsekaan. Äidin mukaan.” (Lo
17)
Lasten syömisongelmia ei suinkaan aina huomata ensimmäiseksi koulun puolella, vaan
huoli lapsesta voi herätä vanhemmalla. Tällöin vanhemmat ottavat yhteyttä usein kouluterveydenhoitajaan tai opettajaan. Mikäli lapselle on jouduttu aloittamaan hoidot, kodin ja
koulun välinen yhteistyö on ollut hyvin tiivistä. Osa opettajista kokee, ettei heillä ole ollut
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ammatillista pätevyyttä osallistua tällaisiin asioihin, vaan on tarvittu laajempaa yhteistyöryhmää.
”Opettajien ammattitaito ei taida riittää tällaisten asioiden auttamisessa. Silloin tarvitaan kuraattoreiden, neuvolan ja psykologien apua.” (Lo 15)

5.8 Tutkittavien käsitykset omista tiedoista syömishäiriöihin liittyen
Alapuolella oleva taulukko kertoo luokanopettajien, erityisopettajien sekä terveydenhoitajien käsityksistä omista tiedoista syömishäiriöihin liittyen. Kysyin heiltä, kuinka hyvin he
mielestään tuntevat anoreksian, bulimian ja epätyypillisten syömishäiriöiden kirjon. Tässä
erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, etteivät vastaukset mittaa henkilöiden todellista
tietämystä vaan sitä, miten paljon he itse uskovat tietävänsä.
Taulukko 5. Vastaajien käsitykset omista tiedoista syömishäiriöitä kohtaan.
Huonosti

Melko
huonosti

Melko
hyvin

Hyvin

Luokanopettajat
Anoreksia
Bulimia
Epätyypilliset sh.

1
6
15

14
9
3

5
5

Erityisopettajat
Anoreksia
Bulimia
Epätyypilliset sh.

1
1
3

2
2
1

1
1

2

1
4
6

8
5
1

Terveydenhoitajat
Anoreksia
Bulimia
Epätyypilliset sh.

En osaa
sanoa

2

Luokanopettajien ja erityisopettajien vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia. Suurin osa
vastaajista kokee tietävänsä anoreksian oireet melko hyvin. Myös bulimian oireet vastaajat
arvioivat isolta osin tuntevan melko hyvin. Epätyypilliset syömishäiriöt ovat vastaajien
mielestä vähemmän tunnettuja, sillä suurin osa opettajista kokee tuntevansa niiden oireet
melko huonosti. Terveydenhoitajat arvioivat tietämyksensä paremmaksi kuin opettajat.
Heidän vastauksensa ovat kuitenkin samansuuntaisia opettajien vastausten kanssa, sillä
omien arvioiden mukaan anoreksian oireet ovat parhaiten tiedossa, bulimian lähes yhtä
hyvin, mutta epätyypillisten syömishäiriöiden kirjo on heille näistä vierain.
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Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä on hakenut lisätietoa syömishäiriöistä
omatoimisesta. Lisätietoa on haettu usein netistä, muun muassa käypähoitosuosituksista,
Mannerheimin Lastensuojelu Liiton sekä Suomen syömishäiriöliiton sivuilta. Moni vastaaja on myös lukenut erilaisia lehtijuttuja ja julkaisuja sekä katsonut erilaisia dokumentteja.
Erityisesti terveydenhoitajien vastauksissa painottuu erilaiset koulutustilaisuudet sekä kollegoilta saatu tuki ja tieto. Opettajien vastauksissa puolestaan korostetaan terveydenhoitajilta sekä muilta alan ammattilaisilta saatua tietoa. Kaksi luokanopettajaa on saanut syömishäiriöistä lisätietoa myös lasten huoltajilta. Uutta tietoa on voinut tulla esille myös läheisten sairastumisen sekä erilaisten harrastusten kautta.
”Olen tarvinnut lisätietoa. Kollega käynyt SYLI:n koulutuksessa ja olen saanut luentomateriaalit itselle. Olen myös hankkinut itse tietoa aiheesta lukemalla kirjallisuutta, KÄYPÄ-hoito-ohjeita ja tutustumalla esim. SYLI:n nettisivuihin.” (Th 4)
Viisi tutkimukseen osallistunutta henkilöä ei ole omasta mielestään tarvinnut lisätietoa
syömishäiriöistä, eikä ole sitä hakenut. Syyt tähän ajatukseen päätymisestä ovat kuitenkin
monet. Eräs terveydenhoitaja kokee tuntevansa syömishäiriöiden kirjon niin hyvin jo entuudestaan, ettei tarvetta lisätiedon etsimiseen ole varsinaisesti ollut. Eräs luokanopettaja
kokee puolestaan, ettei tarvitse lisätietoa, koska voi aina kutsua koulun terveydenhoitajan
kertomaan asiasta lapsille. Toinen luokanopettaja kokee, että tietoa syömishäiriöistä on jo
tarpeeksi. Muut eivät perustele kantaansa tarkemmin.
”En ole varsinaisesti etsinyt uutta tietoa. Olen ollut kiinnostunut aiheesta jo aiemmin, joten olen tähän saakka pärjännyt tähänastisilla tiedoillani.” (Th 3)
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä kokee tarvitsevansa yhä lisätietoa syömishäiriöiden tunnistamisessa. Juuri he tutkittavat, jotka ovat aktiivisesti hakeneet lisätietoa syömishäiriöistä, kokevat yhä kaipaavansa lisätietoa. Etenkin lapsilla esiintyvistä syömishäiriöistä sekä epätyypillisistä syömishäiriöistä halutaan lisätietoa, sillä nämä koetaan
alakoulun ongelmina. Anoreksiasta ja bulimiasta suurin osa kokee tietävänsä tarpeeksi.
”Tietoa tarvittaisiin etenkin epätyypillisistä syömishäiriöistä, anoreksia/bulimia ovat
suurimmalle osalle tuttuja, mutta muuten syömishäiriöiden tunnistamisesta ja niihin
suhtautumisesta tulisi mielestäni olla enemmän tietoa saatavilla.” (Lo 4)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Syömishäiriökeskusteluissa pääpaino on usein tyypillisissä syömishäiriöissä, kuten anoreksiassa ja bulimia nervosassa. Kuitenkin nämä muodot ovat alle murrosikäisille lapsille harvinaisia, mutta sen sijaan lapsilla esiintyy paljon oireiltaan epätyypillisiä syömishäiriöitä.
(Luoma ym. 2000, 4501; Moilanen ym. 2004, 322) Tutkimukseni tulokset ovat samansuuntaisia mitä teoreettinen viitekehys, sillä lähes kaikki tutkimukseeni osallistuneet henkilöt ovat sitä mieltä, että alakouluissa esiintyy syömishäiriöitä jonkin verran. Vastaajista
kolme on sitä mieltä, että syömishäiriöitä alakouluissa esiintyy paljon.
Vastaajajoukkoa puhututti lasten lisääntyneet syömisongelmat, mutta he eivät osanneet
määritellä onko kyseessä syömishäiriö vai ohimenevä syömisongelma. Kuitenkin yli puolet
tutkimukseen osallistuneista henkilöistä uskoo, että syömishäiriöt ovat lisääntyneet vuosien
saatossa. Moni vastaaja myös koki, että ongelmaa väheksytään ja jopa piilotellaan. Myös
teoriassa on viitteitä siitä, että syömishäiriöiden esiintyvyys näyttää olevan jatkuvassa kasvussa, myös poikien keskuudessa (Väyrynen 2013, 12-13; Anttila ym. 2002, 309; Moilanen ym. 2004, 322). Lapsuudessa esiintyvistä syömishäiriöistä vain pieni osa diagnosoidaan, sillä lapsuudessa esiintyvät häiriöt ovat vaikeasti sovellettavissa yleisiin luokittelujärjestelmiin (Luoma ym. 2002, 4502, 4506). Epätyypilliset syömishäiriöt vaativat kuitenkin
yleensä aivan samanlaista hoitoa kuin tyypilliset syömishäiriöt (ICD-10 2010).
En kartoittanut tutkimuksessani koulun henkilökunnan tietämystä syömishäiriöistä, enkä
myöskään määritellyt heille mitä syömishäiriö tarkoittaa. Toisaalta halusin kysyä tutkittavien käsityksiä omista tiedoistaan syömishäiriöihin liittyen. On merkittävää, että suurin osa
vastaajista koki tuntevansa tunnetuimpien syömishäiriöiden oireet hyvin tai melko hyvin,
mutta epätyypillisten syömishäiriöiden oireet kokivat suurin osa tuntevan melko huonosti.
Toisaalta juuri nämä epätyypilliset syömishäiriöt ovat alakouluikäisillä yleisempiä kuin
tyypilliset syömishäiriöt (Luoma ym. 2000, 4501; Moilanen ym. 2004, 322). Suurin osa
tutkimukseeni osallistuneista henkilöistä oli hakenut omatoimisesti lisätietoa syömishäiriöistä. Juuri he tutkittavat, jotka olivat hakeneet lisätietoa syömishäiriöistä, kokivat tarvitsevansa yhä lisätietoa. Tämä viittaa ensinäkin ongelmien esillä oloon, mutta myös ongelman
monimutkaiseen luonteeseen.
Vaikka suurin osa tutkimukseeni osallistuneista henkilöistä koki tuntevansa epätyypilliset
syömishäiriöt mielestään melko huonosti, kertoivat he kuitenkin syömiseen liittyviä on-

49
gelmia esiintyvän kouluissaan paljon. Heidän kertomansa syömisongelmat ovat hyvin selkeästi samansuuntaista kuin teoriassa ja tautiluokitusjärjestelmissä (ICD-10 2010; a Käypä
hoito 2014, 2-3; DSM-5; Luoma ym. 2000, 4501; Mikkola 2012, 21) määritelty syömishäiriöiden monipuolinen oireilu. Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat havainneet lapsissa
muun muassa erittäin vähäistä syömistä, syömisen pelkoa, syömättömyyttä, ylensyöntiä,
oksentelua, valikointia sekä pakonomaista liikuntaa. Myös ruokailutilanteiden välttelyä
sekä ruuan piilottelua oli esiintynyt kouluissa. Vaikeudeksi tutkimukseen osallistuneet
henkilöt mainitsivat todellisten syömishäiriöiden tunnistamisen näiden kaikkien ongelmien
joukosta. Syömishäiriökeskusteluissa onkin hyvin tärkeää ottaa huomioon lasten keskuudessa yleisesti esiintyvä nirsoilu (Saarilehto 2002, 14-17).
Syömishäiriöön vaikuttavina tekijöinä voidaan nähdä lapsen sosiaaliset suhteet, kuten lapsen perhe ja kaverit. Vaikuttavia tekijöitä nähdään yleensä myös ulkonäkökeskeinen yhteiskunta sekä lähestyvä murrosikä. (Syömishäiriöliitto 2013; a Käypä hoito 2014, 3) Tutkimukseen osallistuneet henkilöt korostivat näitä asioita juuri ongelmien syiden pohdinnassa. Suurin osa vastaajista nosti esille etenkin lasten koulutoverit sekä ulkonäkökeskeisen yhteiskuntamme. Koulukavereiden kanssa vartaloiden ja ruoka-annosten vertailu sekä
laihuuden ihannointi nähtiin huolestuttavina seikkoina syömishäiriöihin liittyen. Monessa
vastauksessa otettiin paljon kantaa myös vanhempien asenteisiin sekä ongelmien lisääntymiseen murrosiän alkumetreillä.
Lasten ja nuorten lihavuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina niin Suomessa kuin
muuallakin maailmassa (b Käypä hoito 2012, 3; Vanhala 2012, 5; Vuorela 2012). Lapsuusiän pyöreys tai ylipaino on yhteydessä myöhemmin ilmeneviin syömishäiriöihin, mutta
puuttumalla asiaan väärin menetelmin voidaan vain pahentaa syömishäiriöriskiä (Syömishäiriöliitto 2014; Väyrynen 2013, 12-13). Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä on ehdottomasti sitä mieltä, että ylipaino tulee ottaa mukaan syömishäiriökeskusteluun, sillä lihavuuden takana oleva syy olisi pyrittävä löytämään. Etenkin opettajat kokivat
itsensä tärkeänä terveyskasvattajan roolissa, mutta terveydenhoitajien vastauksissa korostui
enemmän tilanteen kartoitukset sekä seurannat. Vastauksista ei tullut selkeästi ilmi sitä,
miten lasten ylipainoon oli kouluissa puututtu, mutta moni korosti asian herkkäluonteisuutta.
Terveyskasvatus on iso osa koulujen toimintaa, jota toteutetaan opetuksen, erilaisten kampanjoiden, terveydenhuollon sekä kouluruokailun yhteydessä (Hagquist & Starrin 1997,
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225-226; Kannas 2002, 412). Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ajattelivat, että koulu
voi olla apuna syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Terveyskasvatuksen antaminen kaikille
oppilaille tasapuolisesti nähtiin hyvin voimakkaana vaikuttajana, ja etenkin opettajat kokivat roolinsa tässä merkittävänä. Alakouluissa annettava syömishäiriöopetus näyttää tämän
tutkimuksen mukaan olevan hyvin vähäistä, mutta kyselyyn osallistuneet henkilöt kokevat
tarpeen olevan huomattavasti suurempi.
Terveyden edistäminen koulun toimintakulttuurissa ei tarkoita ainoastaan terveyskasvatusta, vaan se sisältää ajatuksen terveellisestä ja turvallisesta kouluympäristöstä ja – yhteisöstä
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21; Opetushallitus 2004, 18). Terveyskasvatuksen
sekä syömishäiriötietoisuuden kasvattamisen lisäksi opettajat ja terveydenhoitajat kokivatkin, että koulun yleinen ilmapiiri voi joko ennaltaehkäistä tai aiheuttaa syömishäiriöitä.
Syömishäiriöitä suojaavia tekijöitä ovat terveelliset ruokailutottumukset, myönteinen kehonkuva, vahva itsetunto sekä hyvä sosiaalinen tuki (Tarnanen ym. 2015). Tutkimukseen
osallistuneet henkilöt ajattelivat kouluruokailun olevan merkittävä tapahtuma syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä tai synnyssä. Pohtiessaan koulutovereiden merkitystä syömishäiriöiden synnyssä, monet vastaajat olivat ottaneet kantaa lasten kehonkuvan ja itsetunnon
rakentumiseen sekä sosiaalisen tuen merkitykseen. Opettajat ja terveydenhoitajat ajattelivat, että parhaimmillaan koulu tukee vahvan itsetunnon kehittymistä sekä lapsen positiivisen minäkuvan luomista.
Lasten syömishäiriöihin tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä se parantaa hoitoennustetta huomattavasti. Ne voivat myös edetä hyvin nopeasti, minkä seurauksena hoitoon tullessa lapsi voi olla jo hyvin huonossa kunnossa. (Nurmi 2013, 115; Väyrynen 2013, 12-13) Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opettajista ja terveydenhoitajista koki oman roolinsa merkittävänä lasten syömishäiriöiden havaitsemisessa. Etenkin opettajat olivat huolestuneet poikkeavasta käyttäytymisestä, mutta terveydenhoitajien huomio
kiinnittyi enemmän painossa esiintyviin muutoksiin.
Yhteistä lähes kaikkien terveydenhoitajien ja opettajien vastauksissa oli moniammatillisen
yhteistyön merkityksen korostaminen. Vaikeissa tilanteissa oli käännytty lähes aina joko
toisten ammattilaisten puoleen, mutta myös vanhempien kanssa oli pyritty yhteistyöhön.
Monen henkilön vastauksissa korostui vanhempien suuri merkitys, sillä mikäli vanhemmat
eivät ota ongelmia vakavasti, kokee etenkin opettajat asiaan puuttumisen ja vaikuttamisen
erittäin haastavaksi.
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Muutama tutkimukseen osallistunut henkilö oli kohdannut työssään jo diagnoosin saaneita
vakavia syömishäiriöitä sairastavia lapsia, mutta lähes jokainen tutkimukseen osallistunut
henkilö oli kohdannut oppilailla paljon syömiseen liittyviä ongelmia. Ainoastaan yksi vastaaja oli sitä mieltä, ettei ongelmaa ole olemassa. Kenenkään tutkimukseen osallistuneen
henkilön työyhteisössä ei ollut käytössä minkäänlaisia syömishäiriöiden ennaltaehkäisyohjelmia eikä myöskään toimintaohjeita, mutta suurin osa vastaajista koki tarvetta tällaisille.
Tulokset ovat yhdenmukaisia Känsälän gradun kanssa, jossa kartoitettiin yläkoulujen ja
lukion opettajien syömishäiriöitä koskevia kokemuksia, tietoja ja asenteita (Känsälä 2012,
93). Tutkimukseni otanta on pieni, eikä siitä sen vuoksi voi tehdä laajempia johtopäätöksiä.
Tämä tutkimus viittaa kuitenkin hyvin vahvasti siihen, että opettajien ja kouluterveydenhoitajien mukaan alakouluissa esiintyy syömiseen liittyviä ongelmia paljon ja yhä enenevissä määrin. Siihen, mitkä näistä syömisongelmista ovat syömishäiriöitä tai niihin johtavia
ongelmia, on mahdotonta ottaa kantaa tämän tutkimuksen mukaan.
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7 POHDINTA
Tutkimuksen loppupuolella on syytä pysähtyä vielä mietiskelemään hetki tutkimuksen
luotettavuutta. Tutkimukseen osallistuneiden vastausprosentti jäi matalaksi (7,4 %), mikä
luonnollisesti saa miettimään syytä tähän. Luokanopettajia on tunnetusti ollut hyvin vaikea
saada vastaamaan etenkin sähköpostitse lähetettyihin kyselyihin, mutta myös ajankohta oli
ehkä huono vastausten saamiseen. Lähetin kyselyt keväällä, jolloin opettajat ovat kiireisiä.
Sainkin muutaman sähköpostin, jossa todettiin että erittäin tärkeä tutkimusaihe, mutta aikaa vastaamiseen ei ollut. Sähköposteissa puhuttiin siitä, kuinka kiireisiä opettajat ovat
keväällä eikä siksi motivaatiota ole tarpeeksi vastaamaan gradukyselyihin. Pieni vastausprosentti saa miettimään, että olivatko juuri he vastanneet, ketkä kokivat lasten syömisongelmat merkittäviksi, sillä vastaukset olivat päällisin puolin kaikki hyvin samansuuntaisia.
Ainoastaan yksi oli sitä mieltä, ettei ongelmia esiinny ollenkaan heidän koulussaan. Toisaalta kvalitatiiviseen tutkimukseen vastaajia oli melko suuri joukko (N=33), mikä taas
lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Kouluterveydenhoitajien vastausprosentti oli kohtuullinen (40,9 %), ja vastaukset olivat
samansuuntaisia mitä opettajillakin. Luotettavuutta tarkastellessa onkin järkevää miettiä,
miksi kouluterveydenhoitajien vastausprosentti on niin paljon suurempi kuin opettajilla.
Yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että terveydenhoitajat mieltävät enemmän syömishäiriökeskustelun osaksi omaa ammattiaan kuin opettajat. Toisaalta terveydenhoitajien
vastauksista ei korostunut heidän kevätkiireensä eikä myöskään se, miten gradukyselyitä
tulee vähän väliä. Koulukuraattorit ja koulupsykologit eivät vastanneet tutkimukseen ollenkaan, mutta lähetettyjen kyselyiden ja yleisen vastausprosentin huomioiden ei vastauksia ollut edes odotettavissa.
Sisällönanalyysin tekeminen oli alkuun hyvin mekaanista työtä. Aineiston klusterointi vaiheessa kävin hyvin kattavasti koko aineiston läpi ja keräsin tutkimuskysymyksiin vastaavat
asiat taulukoihin. Tämä mekaaninen työskentely, jossa keräsin kaikki asiat tasapuolisesti
taulukoiden lisää ehdottomasti tutkimuksen luotettavuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
olisi hyvin helppo tutkijana nostaa joitain asioita yli muiden, mikä vääristelisi tutkimustuloksia. Pidin tämän koko ajan mielessäni ja koenkin, että onnistuin käymään tasapuoleisesti koko aineiston läpi. Tätä helpotti se, että minulla ei ollut mitään niin sanottua toivottua
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tutkimustulosta mielessä, vaan halusin todella selvittää ovatko nämä vastaajat kohdanneet
työssään lasten syömishäiriöitä tai syömisongelmia.
Pohdin ennen tutkimuksen aloittamista hyvin paljon eettisyyskysymyksiä. Olisin ollut hyvin kiinnostunut tekemään tutkimusta, jossa olisin kuullut syömishäiriöitä sairastavia lapsia
ja heidän koulukokemuksiaan. Koin kuitenkin, että asia olisi tullut hyvin hankalaksi eettisistä syistä. Tämä oli yksi syy siihen, miksi rajasin tutkimukseni koskemaan kouluhenkilökunnan kokemuksia ja käsityksiä lasten syömishäiriöistä. Toisaalta koin, että myös etenkin
alakoulujen opettajien ääni pitää saada kuuluviin tämän asian suhteen. Koen, että tutkimukseni on eettisesti ajateltuna hyvällä pohjalla. Pieni vastausprosentti voidaan nähdä eettisyyttä lisäävänä tekijänä, sillä tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei voi millään tunnistaa tutkimuksesta. Moni vastaaja oli kirjoittanut monista yksittäisistä oppilastapauksista,
kertoen ja kuvaillen heidän ongelmiaan. Osa näistä sairasti vakavaa syömishäiriöitä, jolloin
yhteistyö sairaalakoulun kanssa oli jatkuvaa. En halunnut nostaa näitä tapauksia tutkimuksessani esille, ensinnäkään tunnistamisen vuoksi, mutta se ei olisi muutenkaan ollut tarkoituksenmukaista. Halusin kokonaiskuvan koulusta ja siellä esiintyvistä syömisongelmista
tai syömishäiriöistä.
Känsälän gradussa oli kartoitettu yläkoulujen ja lukion opettajien syömishäiriöitä koskevia
kokemuksia, tietoja ja asenteita. Alakoulujen opettajat olivat harmitelleet sitä, että heidät
oli rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, sillä he kokivat ongelman suureksi alakouluissakin.
(Känsälä 2012, 93) Yksi syy tutkimukseni aiheen valintaan oli, että lasten lisääntyneistä
syömishäiriöistä puhutaan yhä enemmän. Toisaalta aihetta ei ole tutkittu alakoulujen näkökulmasta maassamme ollenkaan, mikä sai miettimään aiheen tärkeyttä hyvin paljon. Halusin todella tietää kokevatko kentällä olevat opettajat ongelman yhtä suureksi ja kasvavaksi,
mitä kirjallisuus siihen viitteitä antoi. Tutkimustulokset olivat mielestäni melko huolestuttavaa luettavaa, ne tukivat ehdottomasti teoriaa. Tuloksia on mahdotonta vertailla sen
koommin aiempiin tutkimuksiin, koska tutkimuksia alakoulujen puolelta ei ole.
Yksi gradussa toistamiseen esiin tullut vaikeus oli käsitteiden käyttö. Suurin osa vastaajista
oli käyttänyt hyvin usein termiä syömishäiriö, ilman että lapsella olisi todettu syömishäiriö.
Mielestäni käsitettä syömishäiriö ei voi käyttää ilman lääkärin tekemää diagnoosia, vaan
on puhuttava syömisongelmista. Itse puhun siis tutkimuksessani koko ajan syömiseen liittyvistä ongelmista, sillä käsitteenä syömishäiriö viittaa mielestäni hyvin selkeästi jo diagnosoituun häiriöön. Vaikka puhunkin syömisongelmista häiriöiden sijaan, en tarkoita vähä-
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tellä asioiden vakavuutta. Tämän tutkimuksen pohjalta on täysin mahdotonta sanoa milloin
kyseessä on lapsille tyypillinen nirsoilu, syömisongelma vai jo vakavaksi muuttunut syömishäiriö.
Gradun loppusuoralla ja johtopäätöstäni pohtiessa koen aiheen jatkotutkimukset hyvin tarpeellisiksi. Tämä tutkimus on hyvin pieni pintaraapaisu vaikeasta ja laajasta ongelmasta tai
ilmiöstä, jota olisi mielestäni syytä tutkia ehdottomasti lisää. Mielestäni alakouluihin pitäisi
ensiksi tehdä laajat kartoitukset lasten mahdollisista syömishäiriöistä. Kartoitukset eivät
voi olla yhdenmukaisia yläluokille tai lukioissa tehtäville kartoituksille, koska alakouluissa
esiintyvien lasten syömishäiriöt eivät useinkaan ole vielä tyypillisiä syömishäiriöitä. Olisikin keksittävä jokin keino tunnistaa epätyypilliset syömishäiriöt ja etenkin ongelmia ennakoivat oireet. Kartoitusten jälkeen voisi alakouluille suunnitella erilaisia syömishäiriöiden
ehkäisyohjelmia, mutta mikä tärkeämpää, riskit voitaisiin tunnistaa ja niihin voitaisiin
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielestäni kaikki lisätutkimus aiheeseen
liittyen on tarpeen. Koen, että tämä gradu ikään kuin repi vain haavoja auki. Voin todeta,
että ongelmia on, mutta lisäkysymyksiä satelee sitäkin enemmän. Onko mitään keinoa selvittää kuinka paljon todella syömishäiriöitä maamme alakouluissa piileskelee?
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LIITE 1
Tutkimukseen osallistuneen henkilön ammatti, sukupuoli sekä työvuodet kyseisellä alalla
Tutkimukseen osallistunut
henkilö
Luokanopettaja 1
Luokanopettaja 2
Luokanopettaja 3
Luokanopettaja 4
Luokanopettaja 5
Luokanopettaja 6
Luokanopettaja 7
Luokanopettaja 8
Luokanopettaja 9
Luokanopettaja 10
Luokanopettaja 11
Luokanopettaja 12
Luokanopettaja 13
Luokanopettaja 14
Luokanopettaja 15
Luokanopettaja 16
Luokanopettaja 17
Luokanopettaja 18
Luokanopettaja 19
Luokanopettaja 20
Erityisopettaja 1
Erityisopettaja 2
Erityisopettaja 3
Erityisopettaja 4
Terveydenhoitaja 1
Terveydenhoitaja 2
Terveydenhoitaja 3
Terveydenhoitaja 4
Terveydenhoitaja 5
Terveydenhoitaja 6
Terveydenhoitaja 7
Terveydenhoitaja 8
Terveydenhoitaja 9

Sukupuoli
(M=
mies, N=nainen)
N
N
N
N
N
M
M
N
N
N
N
M
M
M
M
N
N
N
M
M
N
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Työskennellyt
kyseisellä alalla
5-10 vuotta
21-30 vuotta
yli 30 vuotta
5-10 vuotta
21-30 vuotta
5-10 vuotta
21-30 vuotta
11-20 vuotta
11-20 vuotta
yli 30 vuotta
11-20 vuotta
11-20 vuotta
21-30 vuotta
21-30 vuotta
21-30 vuotta
alle 5 vuotta
alle 5 vuotta
11-20 vuotta
11-20 vuotta
21-30 vuotta
5-10 vuotta
alle 5 vuotta
5-10 vuotta
5-10 vuotta
11-20 vuotta
5-10 vuotta
alle 5 vuotta
5-10 vuotta
11-20 vuotta
5-10 vuotta
11-20 vuotta
alle 5 vuotta
21-30 vuotta

LIITE 2
SYÖMISHÄIRIÖKYSELY

Vastaajan tiedot: (alleviivaa oikea vaihtoehto)

Sukupuoli:
Mies

Nainen

Työnimikkeesi:
Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Kouluterveydenhoitaja

kanopettaja

Tehnyt oman alansa töitä:
Alle 5 vuotta

5-10 vuotta

11-20 vuotta

21-30 vuotta

yli 30 vuotta

Luo-

1. Esiintyykö mielestäsi alakoululaisilla syömishäiriöitä?

2. Oletko kohdannut työssäsi oppilaita, joilla on häiriintynyttä syömistä? Miten se on
ilmennyt?

3. Mikäli olet kohdannut työssäsi häiriintynyttä syömistä, onko muutosta esiintyvyydessä tapahtunut vuosien saatossa? (Vastaus edellyttää vuosien työkokemusta.)

4. Jos olet kohdannut työssäsi lapsella häiriintynyttä syömistä, niin oletko puuttunut
asiaan? Millä tavoin olet puuttunut asiaan?

5. Kuuluuko mielestäsi työsi velvollisuuksiin puuttua asiaan?

6. Koetko, että sinulla on tärkeä rooli lasten syömishäiriöiden tunnistamisessa?

7. Oletko tarvinnut työssäsi tietoa syömishäiriöistä? Jos olet, mistä olet sitä saanut?

Alleviivaa oikea vaihtoehto (kysymykset 8-11)

8. Tunnetko mielestäsi laihuushäiriön eli anoreksian oireet:
Huonosti

Melko huonosti

Melko hyvin

Hyvin

En osaa sanoa

9. Tunnetko mielestäsi ahmimishäiriön eli bulimian oireet:
Huonosti

Melko huonosti

Melko hyvin

Hyvin

En osaa sanoa

10. Tunnetko mielestäsi epätyypillisten syömishäiriöiden kirjon:
Huonosti

Melko huonosti

Melko hyvin

Hyvin

En osaa sanoa

11. Esiintyykö mielestäsi ala-asteella syömishäiriöitä?
Ei ollenkaan

Jonkin verran

Paljon

Erittäin paljon

En osaa sanoa

12. Koetko, että tarvitset työssäsi lisää tietoa syömishäiriöistä?

13. Onko mielestäsi lasten ylipaino ja lihavuus syömishäiriö oire/ syömishäiriö?

14. Oletko puuttunut työssäsi lasten ylipainoon? Millä tavalla?

15. Voiko kouluyhteisö ennaltaehkäistä syömishäiriötä? Miten?

16. Voiko kouluyhteisö aiheuttaa syömishäiriöitä? Miten? Miksi?

17. Opetetaanko ala-asteella syömishäiriöasioita? Jos opetetaan niin mitä ja missä tilanteessa?

18. Millä luokalla syömishäiriöitä koskeva opetus tulisi mielestäsi aloittaa?

19. Onko koulussasi syömishäiriöitä koskeva ehkäisyohjelma?

20. Tulisiko mielestäsi koulussa olla ehkäisyohjelma syömishäiriöitä koskien?

21. Onko koulussasi yhteiset toimintaohjeet häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä oireilevan lapsen kohtaamiseen?

22. Pitäisikö mielestäsi koulussa olla yhteiset toimintaohjeet häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä oireilevan lapsen kohtaamiseen?

23. Mahdollisia kommentteja lasten häiriintyneeseen syömiseen liittyvistä kokemuksista työelämässäsi tai muita mieleen tulevia ajatuksia:

Lopuksi haluan vielä kiittää teitä vastauksestanne sekä toivottaa iloista loppukevättä!

