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1. Terve / riittävän hyvä ruokasuhde
Ruokasuhde on koko elämän aikana kertyneiden, ruokaan ja
syömiseen liittyvien yksilöllisten kokemusten, sekä yksilön
näille kokemuksilleen antamien tulkintojen ja merkitysten
ainutlaatuinen kokonaisuus, joka elää tilanteen ja kontekstin
mukaan. (Talvia ja Anglé, 2018)

RIITTÄVÄN HYVÄ
RUOKASUHDE!

Millainen on hyvä ruokasuhde?

(Helpompaa on määritellä ”huono” tai ”vääristynyt ruokasuhde”)
o Itseisarvo kehon tarpeiden täyttämiseen – syömistä ei tarvitse ansaita
o Syömisestä ei seuraa syyllisyyttä tai häpeää
o Syömistä ohjaa pääsääntöisesti nälän ja kylläisyyden tunteet
o Syöminen on vaihtelevaa ja joustavaa
o Syömisen tai ruoan ajattelu ei haittaa elämää

Lähde: Reetta Somero, Syömishäiriöpäivät 2021

1. Terve / riittävän hyvä ruokasuhde
Ruokasuhde –viitekehys
Talvia & Anglé, 2018

KÄYTTÄYTYMINEN
ARVOT JA NORMIT

AJATUKSET

KEHO JA AISTIT

TUNTEET

1. Terve / riittävän hyvä ruokasuhde
Ruokasuhde –viitekehys
Talvia & Anglé, 2018

KÄYTTÄYTYMINEN
ARVOT JA NORMIT
AJATUKSET

KEHO JA AISTIT

TUNTEET

Terveen/ riittävän hyvän
ruokasuhteen tukeminen:
1. Ammattilaisen oman
ruokasuhteen tiedostaminen
2. Ruoasta/syömisestä
puhuminen:
oarvostavasti (EI: roskaruoka)
oEI kielletty/sallittu –jakoa
osyöminen sosiaalisena
tapahtumana, aistimukset,
nautinto
3. Tiedon antaminen: riittävä ja
monipuolinen syöminen,
biologinen normaalipaino
4. Ammattilaisen oma
käyttäytyminen, esim.
kouluruokailuun
osallistuminen
Mitä muuta?

1. Terve / riittävän hyvä ruokasuhde

Löydettävissä: https://syomishairioliitto.fi/wpcontent/uploads/Ruokarauha.pdf’

2. Syömishäiriöt / häiriintynyt syöminen
LAIHUUSHÄIRIÖ
LIHAVUUS
AHMIMISHÄIRIÖ

YLIPAINO

EPÄTYYPILLINEN
AHMIMISHÄIRIÖ

EPÄTYYPILLINEN
LAIHUUSHÄIRIÖ
PAASTOAMINEN - AHMINTA

BED

KIINTYMYSSUHDEHÄIRIÖÖN
LIITTYVÄ SYÖMISHÄIRIÖ

EPÄSÄÄNNÖLLINEN SYÖMINEN

HABITUAALINEN YLENSYÖMINEN

ANKARAT RUOKAVALIOT

LÄÄKITYKSEEN/ PSYYK. HÄIRIÖÖN LIITTYVÄ YLENSYÖMINEN
ATERIOIDEN VÄLIINJÄTTÄMINEN / KORVAAMINEN
MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT SYÖMISHÄIRIÖT
PSYYK. HÄIRIÖÖN LIITTYVÄ
OKSENTELU
VALIKOIVA / YKSIPUOLINEN SYÖMINEN
SYÖMISVAIKEUDET

Lähde: Anu Raevuori

2. Syömishäiriöt / häiriintynyt syöminen
Syöminen häiriintynyttä?
”Oireesta muodostuu häiriö, kun se toistuu siinä määrin, että se alkaa
joko omissa tai lähiympäristön silmissä selvästi haitata arkista
toimintakykyä (ihmissuhteita, koulua, työntekoa, harrastuksia) tai fyysistä
terveyttä.
Häiriössä syöminen tai syömättömyys nousee elämän pääsisällöksi
tavalla, joka alkaa sotkea normaalia arkea. Elämä kiertyy oireilun
ympärille ja oireet alkavat sanella valintojen tekemistä.”
”Ruoka ja syöminen sisältävät arvoja ja määreitä, joilla mitataan
onnistumista ja epäonnistumista – viimekädessä ihmisarvoa.”
Lähde: Keski-Rahkonen ym. 2008

2. Syömishäiriöt / häiriintynyt syöminen
Esim.
• syöminen/syömättömyys
nousee muiden arvojen
yläpuolelle
• syömisen rajoittaminen
verhoutuu muihin
arvoihin

ARVOT JA
NORMIT
Esim.
• nälän ja kylläisyyden
tunteiden ohittaminen
• aistimusten merkitysten
kieltäminen
(/ylikorostaminen)
• kehon ja mielen yhteyden
heikkeneminen/katkeaminen
(mm. kehon hahmottamisen
häiriö)

Esim.
• niukka syöminen,
kaventunut ruokavalio
• kaavan toistaminen
• hallitsematon
syöminen/ahminta
• vain yksin syöminen

KÄYTTÄYTYMINEN

Ruokasuhteen
häiriintyminen
KEHO
JA
AISTIT

AJATUKSET

TUNTEET

Esim.
• ruoka/syöminen
valtaa ajatukset
• tiukat ruokasäännöt
• suunnitteleminen
• epärealistiset ruokaajatukset

Esim.
• syöminen/syömättömyys
tunteenhallinnan keino
• syömisestä voimakkaita
ns. negatiivisia tunteita

2. Syömishäiriöt / häiriintynyt syöminen
Syömishäiriö voi
myös muuttaa
muotoaan.

ortoreksia

LAIHUUSHÄIRIÖ
Naiset: 0,9 %*
Miehet: 0,3 %*

AHMIMISHÄIRIÖ
Naiset: 0,9–1,5 %*
Miehet: 0,1–0,5 %*

ICD-10:
F50.0 laihuushäiriö, F50.1 epätyypillinen laihuushäiriö
F50.2 ahmimishäiriö, F50.3 epätyypillinen ahmimishäiriö
F50.4 muuhun psyykkiseen syyhyn liittyvä ylensyöminen
F50.5 muuhun psyykkiseen syyhyn liittyvä oksentelu
F50.8 muu määritetty syömishäiriö
F50.9 määrittämätön syömishäiriö
* = elämänaikainen esiintyvyys

AHMINTAHÄIRIÖ
(BED)
Naiset: 1,9–3,5 %*
Miehet: 0,3–2,0 %*

DSM-5:
PICA
RUMINATION DISORDER
ARFID
ANOREXIA NERVOSA
BULIMIA NERVOSA
BED
Other spesified feeding or eating disorder
Unspesified feeding or eating disorder

3. Syömishäiriöiden / häiriintyneen syömisen
ehkäisy
Mielenterveyden vahvistaminen
• Nuorten mielenterveystalo:

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistaminen/Pages/mielenterveys.aspx

• Mielenterveyden käsi:

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistaminen/Documents/mielenterveyden_kasi.pdf

Muuta huomioitavaa
• Diabeetikot

https://syomishairioliitto.fi/blogi/diabetes-ja-syomishairio
https://www.kaypahoito.fi/hoi50116#s21 (insuliinipuutosdiabetes)

•

Urheilijat

https://www.syomishairiokeskus.fi/uusi/oeu2020/

https://terveurheilija.fi/materiaalit/

•

Sukupuoli-identiteetti /seksuaalinen suuntautuminen: vähemmistöön kuuluminen

https://syomishairioliitto.fi/blogi/sukupuoli-ja-seksuaalivahemmistojen-syomishairiot-seurausta-muottiin-pakottamisesta

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoliidentiteetin_jasentamiseen/Pages/osio_3.aspx (kehodysforia)

4. Syömishäiriön / häiriintyneen syömisen
havaitseminen
Sairaus:
Salailu/piiloutuminen >
saa valehtelemaan
Sairauden vaihe
Oireiden moninaisuus
Yksilö:
Sukupuoli
Ikä
Altistavat tekijät
(mm. diabetes)
Komorbiditeetti
SairaudenYksilön verkosto:
Vanhemmat/huoltajat tunnottomuus
Kaverit
Koulun ammattilaiset
Valmentajat tms.

Ammattilainen:
Taidot, tiedot,
resurssit yms.

HAVAITSEMISEN KEINOT:
- ”valppaus/tiedostaminen”,
kohtaaminen, asenteet
- Mittaukset,
käyttäytymismuutosten ja
näihin liittyvän
pakonomaisuuden selvittely
- Huoli > puheeksiotto
- Kyselyt (esim. SCOFF)
- Keskustelu

Kysy aina, kun pienikin
huoli herää! Esim.
”Oletko itse tai onko joku
muu ollut huolissaan
syömisestäsi tai painostasi?”

4. Syömishäiriön / häiriintyneen syömisen
havaitseminen
Sairaudessa on eri vaiheita
Paraneminen
Muutoksen
tekeminen
Toive muutoksesta
Kärsimysvaihe
Kuherrusvaihe

Sairauden alkaminen

Miten vaihe vaikuttaa kohtaamiseen ja
jatkotoimenpiteisiin?
Usein koulu-/opiskeluterveydenhuollossa
nuori kohdataan kuherrusvaiheessa, jolloin
nuorelle vain hyötyä häiriintyneestä
syömiskäyttäytymisestä. Mikä/kenellä
ongelma? Miksi haluaisi muutosta?

Mukailtu: Pia Charpentier
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Yleisimmin
normaali- tai
ylipainoisia.

Alatunniste
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4. Syömishäiriön / häiriintyneen syömisen
havaitseminen
Esimerkki painon muutoksesta
8. lk tyttö, -10 kg muutos/ 3 kk

Tavoitteena painon
ja pituuden suhteen
palaaminen
aiemmalle käyrälle.

Selkeät
vajaaravitsemuksen
merkit vaikka paino
normaalipainoalueella
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4. Syömishäiriön / häiriintyneen

syömisen havaitseminen

VAJAARAVITSEMUKSEN VAIKUTUS
Minnesota starvation experiment v. 1944-1945

Fyysiset muutokset mm.
• väsymys, heikkous
• vatsavaivat
• palelu,
ruumiinlämmön lasku
• turvotukset
• pääsärky
• huimaus
• unihäiriöt
• alentunut
perusaineenvaihdunta

Tunne-elämän muutokset,
kognitiiviset muutokset mm.
• masennus, ahdistus
• ärtyisyys,
hermostuneisuus
• sosiaalinen
eristäytyminen
• itsetunnon
heikkeneminen
• alentunut
keskittymiskyky
• pakko-oireinen
käyttäytyminen

Ruokailutapojen muutokset mm.
• alituinen ruoan ajattelu
• pitkittyneet ruokailut
• halu syödä yksin, keskittyä
ateriaan
• ruokarituaalit, syömiseen
liittyvät pakkotoiminnot
• ruokailujen suunnittelu
• kahvin ja teen suurkulutus
• kyltymätön ruokahalu ja
nälkä
• ahminta
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4. Syömishäiriön / häiriintyneen syömisen
havaitseminen
Syömishäiriöseula (SCOFF)
1. Yritätkö oksentaa, koska tunnet
olevasi epämiellyttävän
kylläinen?
2. Huolestuttaako sinua ajatus, ettei
enää pysty hallitsemaan
syömisesi määrää?
3. Oletko laihtunut lähiaikoina yli
kuusi kiloa kolmen kuukauden
aikana?
4. Uskotko olevasi lihava, vaikka
muut väittävät, että olet laiha?
5. Hallitseeko ruoka mielestäsi
elämääsi?
Jokaisesta kyllä –vastauksesta 1 piste,
≥ 2p: epäily syömishäiriöstä

Ahmintahäiriön seulontakysymykset *
1. Onko sinulla päivän aikana joskus
tunne, ettet voi lopettaa syömistä,
vaikka haluaisitkin?
2. Syötkö joskus poikkeuksellisen suuria
määriä ruokaa lyhyessä ajassa?
3.Tunnetko joskus tällaisen syömisen
jälkeen syvää syyllisyyttä tai
masennusta?
4. Päätätkö joskus tällaisen syömisen
jälkeen lujasti, että aloitat
laihdutuksen tai terveellisen
syömisen?
BES –syömistapakysely
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/
itsearviointi/Pages/BES.aspx
Erotusdiagnostiikassa huomioitavia: tunnesyöminen,
napostelu, ilta- ja yösyöminen, epätyypillinen masennus

* Syömishäiriöt: Käypä hoito –suositus, 2014.

4. Syömishäiriön /
häiriintyneen syömisen
havaitseminen

5. Syömishäiriön hoito
Syömishäiriöhoidon yleiset periaatteet
Hoidon tavoitteena on
• säännöllistää syömiskäyttäytyminen
• lopettaa rajut laihdutusyritykset

• korjata ravitsemustila
• saada toistuva ahminta haltuun
• vähentää syömishäiriöoireita
• saada fyysistä terveyttä uhkaavat oireet loppumaan
• lievittää ja hoitaa psyykkisiä oireita

(Käypä hoito 11.12.29014)

5. Syömishäiriön hoito
Hoidon painopiste muuttuu sairauden vaiheen mukaan

Lähde: Charpentier Pia,
Syömishäiriökeskus
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5. Syömishäiriön hoito
Perusterveydenhuollon tehtävät:
• syömishäiriön varhainen tunnistaminen
• somaattinen ja psykiatrinen alkukartoitus ja kokonaistilanteen arviointi
• lievien häiriöiden hoito, tarvittaessa erikoislääkärin tukemana
Lähde: THL 6/2020
Lievä syömishäiriöoireilu: alkanut
lähikuukausina, laihtuminen ei ole
johtanut alipainoisuuteen tai
oksentelua esiintynyt vasta muutamia
kertoja.

Lievä syömishäiriö:
lapsella/nuorella on laihtumista siten,
että hän on alipainoinen tai ahmimisja oksentelukäyttäytymistä esiintyy
lähes viikoittain.

Vakava syömishäiriö: laihuus-/ ahmimishäiriön kriteerit täyttyvät selvästi ja
ahmiminen ja kompensaatiokäyttäytyminen vaikuttavat
hallitsemattomilta/pakonomaisilta TAI
syömishäiriöoireilun rinnalla on muu merkittävä mielenterveyshäiriö,
päihdehäiriö tai merkittävää itsetuhoista ajattelua tai käytöstä.

Lähde: Sisä-Suomen SYLI ry

”Perheitä ei pidä
syyllistää.
Syömishäiriö ei ole
perheenjäseten
vika, ja he voivat
olla arvokas
voimavara
hoidossa.”
Prof. Cynthia Bulik
School of Medicine,
University of North Carolina at
Chapel Hill
U.S.
TUKEA LÄHEISILLE:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset
/itsehoito-jaoppaat/itsehoito/tukea_syomishairioon_
sairastuneen_laheisille/Pages/default.a
spx

TAITO-valmennus

5. Syömishäiriön hoito
TÄSMÄSYÖMINEN

korjaa ravitsemustilan ja/tai estää ahmintaa
1. Ruokaa säännöllisin väliajoin
o 3-4 tunnin välein
o aterioita ei jätetä väliin
2. Aterioilla riittävät ruokamäärät
o yksilöllistä energiantarvetta vastaavasti
o vajaaravitsemuksen korjaukseen > 2000/2500 kcal/vrk
3. Ruokailu monipuolista ja sallivaa
o kaikenlaista ruokaa, erilaisissa tilanteissa
o valinta- ja ruokailutilanteet harjoitteluun vähitellen
Tarvittaessa ateriasuunnitelma tukena

”Ruoka on lääke”
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Aterioista noin 2000 kcal/vrk
 Ravitsemustilan korjaamiseen
tarvitaan tehostuskeinoja!
 Edetään askeleittain kohti
täsmäsyömistä

5. Syömishäiriön hoito

•
•
•
•

TÄSMÄSYÖMISEN
HYÖDYT
Aineenvaihdunta
normalisoituu
Nälkä ja
kylläisyyssignaalit
palautuvat
Kehon koostumus
normalisoituu
Elimistö hakeutuu
biologiseen
normaalipainoon

TÄSMÄSYÖMINEN:
1. Säännöllistä
2. Riittävää ja monipuolista
3. Joustavaa ja sallivaa

29.11.2018

Kuvat: Diabetesliitto
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5. Syömishäiriön hoito
Lasiin maito tms.

Askeleittain kohti täsmäsyömistä:
1) Säännöllisyys ensin, 4-5
ruokailukertaa/vrk
Kasviksia
2) Riittävyys: tarvitaan paljon
vähemmän
energiaa ravitsemustilan
AAMUPÄIVÄN
korjaamiseen
VÄLIPALA
3) Monipuolisuus: kaikista
esim. välipalakeksi,
ruokakolmion lohkoista
pillimehu +230 kcal
4) Joustavuus ja sallivuus:
kaikenlaisia ruokia (myös
TÄSMÄSYÖMINEN:
herkkuja), ei tiukkoja sääntöjä

1. Säännöllistä
2. Riittävää
3. Monipuolista,
sallivaa ja joustavaa

Maitoon
keitettynä +
öljyä 1 rkl
+ 250 kcal

LISÄYKSILLÄ 2000 kcal > 3300 kcal

+ 70 kcal

Kouluruokailu tuettuna!

KL. TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTE
+ 300 kcal

JÄLKIRUOKA

+ 320 kcal
Keittoon kerma/juustolisäys +75 kcal Kuvat: Diabetesliitto
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5. Syömishäiriön hoito

5. Syömishäiriön hoito
Nuoren tukeminen kouluruokailussa
NUOREN TUKEMINEN KOULURUOKAILUSSA
Oppilas: ______

Luokka: __

Pvm: _______________
Koulu: ____________________________
Osallistujat
Nuori ja perhe:

◊ nuori ◊ huoltajat: ________

Koulun edustajat: ◊ rehtori ◊ luokanohjaaja terveydenhoitaja
Ruokapalvelun edustajat:

_______ ___

Hoitavan tahon edustajat: ◊ravitsemusterapeutti __________

3.RUOKAILUN TUKEMINEN
Kuka tukee ruokailussa? ________
Miten varmistetaan sovitun annoksen syöminen? ___
4.TIEDONKULKU
Miten seurataan toteutumista? _
Missä tilanteissa ollaan yhteydessä:
Mikäli _________otetaan yhteyttä ______
Mikäli _________otetaan yhteyttä ______
Mikäli _________otetaan yhteyttä ______

Sopimukset
1. RUOAN ANNOSTELU
Kuka annostelee ruoan? __________
Annostelun ohje?______________

Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot:
Perhe: __________________ ____________
Koulu: __________________ ____________
Ruokapalvelut: ________________ ___________
Hoitava taho: _________________ ___________

Miten annoksen kanssa toimitaan? __________________
5.SUUNNITELMAN TARKISTAMINEN ____ / _____
2.RUOKAILUAIKA- JA PAIKKA
Ruokailupaikka? _________________
Ruokailuaika? ___________________

Mallin käyttöönotossa sopimuslomake ja
neuvoja saatavissa: sari.aapro@kymsote.fi

5. Syömishäiriön hoito
Ahminnan
itsehoito/omahoito
Mielenterveystalo: Irti
ahminnasta
https://www.mielenterveystalo.fi/
aikuiset/itsehoito-jaoppaat/itsehoito/irtiahminnasta/P
ages/default.aspx
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Lisätietoa
• Kehuva –hanke: https://kehuva.com/
• Kehosuhde: BAS2 –testi: https://kehuva.files.wordpress.com/2019/05/bas-2-kysely.pdf
Syömishäiriöliitto –SYLI ry
• 10 vinkkiä ammattilaiselle, kun nuoren keho- tai ruokasuhde vinoutuu.
Syömishäiriöliitto –SYLI ry ja Neuvokas perhe. https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/wpcontent/uploads/sites/3/2020/01/10vinkkia_ammattilaiselle.pdf

• Kohtaamisopas
• Miten siitä painosta pitäisi puhua –opas vastuulliseen painopuheeseen

https://www.syliin.fi/wp-content/uploads/2020/07/Miten-siit%C3%A4-painosta-sittenpit%C3%A4isi-puhua-opas.pdf

Oman Elämänsä Urheilija –hanke https://www.syomishairiokeskus.fi/uusi/oman-elamansa-urheilija-projekti/
Ruokakasvatusyhdisty Ruukku ry https://ruukku.org/tyokalut/
Kohti syömisen hallintaa –ohje syömishäiriöiden hoitoon. Dieettimedia Oy
6.5. klo 17.30-19.00 (Etelänsyli, Älä laihduta –päivän etäluento)
”Kehoitsetunto median ja kommenttien ristipaineessa –miten vahvistat
pienestä pitäen?” Luennoitsija Raisa Cacciatore.

https://etelansyli.fi/tapahtumat/yleisoluento-kehoitsetunto-median-ja-kommenttienristipaineessa-miten-vahvistat-pienesta-pitaen/

Aurinkoista
kevättä!

Kiitos!

