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1. JOHDANTO 

Syömishäiriöt ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, sillä ne ovat yleisiä 

mielenterveyden häiriöitä varsinkin tytöillä ja nuorilla naisilla: tuoreen kaksostutkimuksen 

mukaan jopa 17,9 prosenttia suomalaisista naisista ja miehistäkin 2,4 prosenttia oli kärsinyt 

syömishäiriöstä varhaisaikuisuuteen mennessä (Silén ym., 2020). Syömishäiriöt ovat 

hengenvaarallisia sairauksia, sillä mihin tahansa syömishäiriöön sairastuminen lisää 

kuolleisuutta paitsi elimellisistä syistä myös itsemurhariskin vuoksi (Suokas ym., 2013), 

mutta myös yksittäiset syömishäiriöoireet ja häiriökriteerejä lievemmät oireet ovat 

yhteydessä merkittävään psyykkiseen pahoinvointiin (Gadalla & Piran, 2008; Kostanski & 

Gullone, 1998; Patton, Coffey, Carlin, Sanci & Sawyer, 2008). Subkliinistä 

syömishäiriöoireilua, kuten kehotyytymättömyyttä, painonpudotuspyrkimyksiä ja 

bulimiaoireilua esiintyy nuorilla yleisesti varsinaisten syömishäiriöiden lisäksi (Currie ym., 

2012; Isomaa, Isomaa, Marttunen, Kaltiala-Heino & Björkqvist, 2009; Ojala, 2011; Patton 

ym., 2008). 

Syömishäiriöihin sairastutaan tyypillisimmin murrosiässä tai varhaisaikuisuudessa (Hudson 

Hiripi, Pope & Kessler, 2007; Silén ym., 2020; Stice, Marti & Rohde, 2013; Udo & Grilo, 

2018), ja oiretasolla myös kehotyytymättömyyden ja laihduttamispyrkimyksien on havaittu 

lisääntyvän tytöillä ikävuosien 11–15 välillä (Currie ym., 2012). Nuoruus on siis erityistä 

herkkyyskautta syömishäiriöoireiden ilmaantumiselle, minkä vuoksi niitä on myös mielekästä 

tutkia juuri silloin. Myös vertaissuhteiden merkityksen tiedetään juuri nuoruusiässä kasvavan 

(Youniss & Haynie, 1992), ja ihmissuhdevaikeuksilla on arveltu olevan merkitystä 

kehonkuvan ja syömiskäyttäytymisen ongelmienkin kehittymisessä ja ylläpitämisessä 

(Fairburn, Cooper & Shafran, 2003). 

Erityisesti häiriötasoiseen syömisoireiluun tiedetään liittyvän alentunutta sosiaalista 

toimintakykyä (Ágh ym., 2016). Sosiaalisen kompetenssin pulmia on tutkittu 

syömishäiriöpotilailla varsin paljon, ja yhteyksiä onkin löytynyt (esim. Bora & Köse, 2016; 

Godart ym., 2004; Grissett & Norvell, 1992; Huke, Turk, Saeidi, Kent & Morgan, 2013; 

Kerr-Gaffney, Harrison & Tchanturia, 2018). Tutkimuskirjallisuus painottuu kuitenkin 

poikittaistutkimuksiin, jolloin syömishäiriöihin liittyvien kehityspolkujen ja varhaisten 

sosioemotionaalisten tekijöiden arvioiminen on hankalaa, eikä niiden merkityksestä ole voitu 

vetää varmoja johtopäätöksiä (Bora & Köse, 2016; Kerr-Gaffney ym., 2018; Patel, 

Tchanturia & Harrison, 2016; Zucker ym., 2007). Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä 
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kehityspsykologisia syömishäiriöoireilun riski- ja suojatekijöitä olisi mahdollista 

pitkittäistutkimusten avulla tunnistaa jo nuoruusikää varhaisemmissa ikävaiheissa. Lisää 

erityisesti pitkittäistutkimuksiin nojaavaa tietoa tarvitaan erilaisten sosioemotionaalisten 

osatekijöiden merkityksestä myös normaaliväestössä esiintyvälle syömishäiriöoireilulle 

(esim. Christensen, Bentz, Clemmensen, Strandberg-Larsen & Olsen, 2019; Gilbert & Meyer, 

2005a; Gilbert & Meyer, 2005b; Schutz & Paxton, 2007); esimerkiksi sosiaalisen kognition 

pulmista ei tiettävästi ole tehty oiretasolla yhtään pitkittäistutkimusta. Lisäksi valtaosassa 

tutkimuksia on tarkasteltu pelkästään tyttöjä. 

Tässä prospektiivisessa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, onko lapsuuden sosiaalinen 

kompetenssi yhteydessä nuoruusiän syömishäiriöoireiluun normaaliväestössä tytöillä tai 

pojilla. Sosiaalinen kompetenssi ymmärretään yläkäsitteeksi, jonka osina on tarkasteltu 

sosiaalisia taitoja, aggressiivisuutta, sosiaalista ahdistuneisuutta ja sosiaalista kognitiota. 

Tutkimuksen prospektiivinen asetelma luo mahdollisuuden tunnistaa jo keskilapsuuden 

aikaisen sosiaalisen kompetenssin yhteyksiä syömishäiriöoireisiin vielä useita vuosia 

myöhemmin nuoruusiässä. Näiden varhaisten tekijöiden tunnistaminen puolestaan luo 

mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen ja parhaimmillaan jopa syömishäiriöitä 

ehkäisevään työhön. 

1.1 Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen 

1.1.1 Syömishäiriöiden diagnostiset kriteerit 

Syömishäiriöiden diagnostisia kriteerejä on päivitetty Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders -tautiluokituksen viidenteen painokseen (DSM-5). Edelliseen painokseen 

verrattuna merkittävimmät muutokset ovat laihuushäiriön ja ahmimishäiriön kriteerien 

lieventäminen sekä ahmintahäiriön määritteleminen erilliseksi häiriökategoriaksi (American 

Psychiatric Association [APA], 2013). Tavoitteena on ollut ennen kaikkea vähentää 

tarkemmin määrittämättömän syömishäiriön kategoriaan (Eating Disorder Not Otherwise 

Specified, EDNOS; APA, 1994) luokiteltavien tapausten määrää (APA, 2013). 

DSM-5-luokituksen mukaan syömishäiriöille ominaista on luonteeltaan jatkuva syömisen tai 

syömiseen liittyvän käyttäytymisen häiriintyminen, joka johtaa muuttuneeseen ruoan 

kuluttamiseen tai imeytymiseen, ja joka heikentää merkittävästi fyysistä terveyttä sekä 

psykososiaalista toimintakykyä. DSM-5-luokituksessa erotetaan toisistaan kuusi eri häiriötä: 

pica-oireyhtymä (ruoaksi tarkoittamattomien asioiden syöminen), ruminaatio- eli 
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pulautteluhäiriö, syömistä välttelevä/rajoittava häiriö (avoidant/restrictive food intake 

disorder), laihuushäiriö (anorexia nervosa, AN), ahmimishäiriö (bulimia nervosa, BN) sekä 

ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED) (APA, 2013). Lisäksi DSM-5:ssä on luokat muut 

määritellyt syömishäiriöt (Other Specified Feeding and Eating Disorders [OSFED]) sekä 

määrittelemättömät syömishäiriöt (Unspecified Feeding or Eating Disorder [UFED]) (APA, 

2013). OSFED-kategoriaan kuuluvat epätyypillinen laihuushäiriö (painokriteeri ei täyty), 

harvakseltaan tai lyhyellä ajanjaksolla esiintyvät ahmimis- ja ahmintahäiriö, 

tyhjentäytymishäiriö sekä yösyömisoireyhtymä (APA, 2013). UFED-kategoriaan luetaan 

kuuluviksi tapaukset, joissa oireet ovat kliinisesti merkittäviä, mutta minkään määritellyn 

syömishäiriön kriteerit eivät täyty. UFED-diagnoosi voidaan asettaa myös silloin, kun tietoa 

spesifimmän diagnoosin asettamiseksi ei vielä ole tarpeeksi (APA, 2013). Maailman 

terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) tautiluokituksessa (International 

Classification of Diseases, 10. painos, ICD-10) erotetaan syömishäiriöiden osalta vain kaksi 

erillistä ja selväpiirteistä oireyhtymää, joita ovat laihuushäiriö ja ahmimishäiriö sekä näiden 

epätyypilliset muodot (Komulainen, Lehtonen & Mäkelä, 2012). 

DSM-5-luokituksessa laihuushäiriön diagnostisia kriteerejä ovat: (1) syömisen rajoittamisesta 

johtuva alipaino tai alipainoon pyrkiminen, (2) voimakas painon nousun / lihomisen pelko tai 

painonnousun sinnikäs estäminen omalla käyttäytymisellä alipainoisuudesta huolimatta sekä 

(3) oman kehonkuvan vääristymä tai nykyisen vakavan alipainoisuuden kieltäminen. 

Laihuushäiriöpotilaat jaetaan lisäksi rajoittamis- ja ahmimis-tyhjentäytymistyyppiin, joista 

ensimmäisessä painon lasku tapahtuu pääasiassa laihduttamalla, paastoamalla ja/tai 

ylenmääräisellä liikunnalla, ja jälkimmäiseen taas liittyy nimenmukaisesti toistuvia 

ahmimiskohtauksia tai tyhjentäytymiskäyttäytymistä, kuten itseaiheutettua oksentamista 

(APA, 2013). 

Ahmimishäiriön (BN) kriteereinä ovat: (1) toistuvat ahmimisjaksot, joihin liittyy 

objektiivisesti suurien ruokamäärien syömistä sekä tunne kontrollin menettämisestä; (2) 

toistuva epäasianmukainen kompensaatiokäyttäytyminen lihomisen estämiseksi; (3) 

ahmimista ja kompensaatiokäyttäytymistä ilmenee keskimäärin vähintään kerran viikossa 

kolmen kuukauden ajan; (4) kehon muoto ja paino vaikuttavat kohtuuttomasti potilaan 

itsearviointiin; (5) häiriö ei esiinny ainoastaan laihuushäiriön aikana (APA, 2013). Vaikka 

diagnoosin virallinen suomenkielinen termi on ahmimishäiriö, puhekielessä ja oirekyselyissä 

siihen viitataan kansainvälisen diagnoosinimikkeen kautta tyypillisesti bulimiana. 

Ahmintahäiriölle (BED) luonteenomaisia taas ovat toistuvat ahmimiskohtaukset ilman 
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kompensaatiokäyttäytymistä sekä ahmintaoireeseen liittyvä voimakas ahdistuneisuus (APA, 

2013). ICD-10-tautiluokituksessa ahmintahäiriö luetaan kuuluvaksi muihin syömishäiriöihin 

(Komulainen, Lehtonen & Mäkelä, 2012). 

Häiriökategorioiden diagnostisten kriteerien kirjo ilmentää yhtäältä syömishäiriöiden 

moninaisuutta ja toisaalta oirekuvien limittäisyyttä. Eri syömishäiriöissä esiintyy paljon 

samoja oireita: tyytymättömyyttä omaan kehoon ja kehonkuvan häiriöitä, eksessiivistä painon 

tarkkailua, syömisen rajoittamista, ahmimista sekä tyhjentäytymiskeinojen käyttöä. Näiden 

lisäksi eri oireyhtymille tyypillisiksi yhteisiksi oireiksi on tunnistettu mm. jäykät syömiseen 

liittyvät säännöt ja rituaalit, intensiivinen ja pakonomainen liikunta sekä kehon jatkuva 

tarkkailu esim. punnitsemisen ja peilien avulla tai joissain tapauksissa kehon ja painon 

arvioinnin vältteleminen esim. pukeutumalla väljiin vaatteisiin (Treasure, Claudino & 

Zucker, 2010). Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tarkastelu oiretasolla on tältäkin kannalta 

hyvin perusteltua. 

1.1.2 Syömishäiriöiden esiintyvyys 

On tärkeää ymmärtää, miten laajaa joukkoa syömisen ongelmat koskevat. 

Esiintyvyystutkimukset kuvaavat pääosin häiriötasoisen oireilun yleisyyttä, minkä vuoksi 

tässä alaluvussa esitellään nimenomaan diagnostisten kriteereiden mukaisten 

syömishäiriöiden esiintyvyyttä koskevia tuloksia. 

Syömishäiriöt ovat länsimaissa väestötasolla harvinaisia, mutta murrosikäisillä tytöillä ja 

nuorilla naisilla suhteellisen yleisiä mielenterveyden häiriöitä (Hudson ym., 2007; Isomaa 

ym., 2009; Lähteenmäki ym., 2014; Preti ym., 2009; Silén ym., 2020; Udo & Grilo, 2018). 

Syömishäiriöihin sairastutaan tyypillisimmin murrosiässä tai varhaisaikuisuudessa (Hudson 

ym., 2007; Silén ym, 2020; Stice ym., 2013; Udo & Grilo, 2018). 

DSM-IV-luokituksen kriteerejä käytettäessä on syömishäiriöiden elämänaikainen esiintyvyys 

ollut laihuushäiriön osalta naisilla 0,9–2,3 ja miehillä 0–0,3 prosenttia, ahmimishäiriön (BN) 

osalta naisilla 0,9–2,3 ja miehillä 0,1–0,5 prosenttia sekä ahmintahäiriön (BED) osalta 

naisilla 1,9–3,5 ja miehillä 0,3–2,0 prosenttia (Hudson ym., 2007; Keski-Rahkonen ym., 

2007; Keski-Rahkonen ym., 2009; Lähteenmäki ym., 2014; Preti ym., 2009). Kun käytössä 

ovat sen sijaan DSM-5:n kriteerit, elämänaikainen esiintyvyys näyttäytyy hieman 

korkeampana: laihuushäiriön osalta se on ollut naisilla 0,8–6,2 ja miehillä 0,1–0,3 prosenttia, 

ahmimishäiriön osalta naisilla 2,2–2,4 ja miehillä 0,1–0,2 prosenttia sekä ahmintahäiriön 

osalta naisilla 0,6–2,0 ja miehillä 0,3–2,1 prosenttia (Silén ym., 2020; Micali ym., 2017; 
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Lindvall Dahlgren, Wisting & Rø, 2017; Udo & Grilo, 2018). Tulosten välillä on varsinkin 

laihuushäiriön esiintyvyydessä suuriakin eroja, jotka selittynevät DSM-luokituskriteerien 

muutosten lisäksi eroilla mm. populaatioissa, otoskoissa ja käytetyissä menetelmissä 

(Lindvall Dahlgren ym., 2017; Silén ym., 2020). 

DSM-luokituksen painosten välistä eroa kuvaa hyvin myös se, miten suuri osuus on niiden 

perusteella tehtyjen tutkimusten mukaan sairastanut jonkin syömishäiriön. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) DSM-IV-kriteerejä hyödyntäneen tutkimuksen mukaan 6 

prosenttia 20–35-vuotiaista suomalaisista naisista on sairastanut jonkin syömishäiriön 

(Lähteenmäki ym., 2014), kun Silénin ja kumppaneiden (2020) DSM-5-kriteerejä 

käyttäneessä tutkimuksessa peräti 17,9 prosenttia suomalaisnaisista oli varhaisaikuisuuteen 

mennessä kärsinyt syömishäiriöstä. 

Näyttää kuitenkin siltä, että päivitetyistä diagnostisista kriteereistä huolimatta häiriötason 

esiintyvyystutkimusten avulla on haastavaa tunnistaa kaikkea hankalammin diagnosoitavaa 

syömishäiriöoireilua. Erityisesti poikien ja miesten oireilu saattaa jäädä piiloon, mistä kertoo 

määrittelemättömien syömishäiriöiden diagnoosin suhteellinen yleisyys miehillä (Silén ym., 

2020). Syömisen ongelmien tarkastelu häiriötasoisen tarkastelun rinnalla oiretasoisesti onkin 

tärkeää myös ongelmien esiintyvyyttä tutkittaessa. 

1.1.3 Syömishäiriöoireilu normaaliväestössä 

Syömishäiriöoireilu ei aina täytä syömishäiriöille asetettuja diagnostisia kriteerejä. 

Tutkimuskirjallisuudessa ilmiötä on nimitetty ainakin subkliiniseksi oireiluksi (Isomaa ym., 

2009), osittaisiksi oireyhtymiksi (Patton ym., 2008), kohonneeksi häiriintyneen syömisen 

tasoksi (Striegel-Moore, Silberstein & Rodin, 1993) ja korkeaksi syömishäiriön kehittymisen 

riskiksi (Aspen ym., 2014). Esimerkiksi Isomaan ja kollegoiden tutkimuksessa (2009) oireilu 

määriteltiin subkliiniseksi syömishäiriöksi, jos osallistuja oli laihduttanut tai ahminut, pelkäsi 

lihomista tai lihavuutta sekä suhtautui pakkomielteenomaisesti kehon painoon tai muotoon ja 

arvotti itsensä vahvasti jommankumman perusteella, mutta kykeni varauksista huolimatta 

syömään normaaleja aterioita. Useimmiten tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita useista 

erilaisista syömishäiriöoireista, joita on kartoitettu yhdellä tai useammalla arviointivälineellä 

(esim. Gilbert & Meyer 2003; Schutz & Paxton 2007; Striegel-Moore ym., 1993), mutta 

kiinnostuksen kohteina voivat olla myös yksittäiset oireet, kuten kehotyytymättömyys ja 

laihduttamispyrkimykset (Ojala, 2011). Tässä pro gradu -tutkimuksessa häiriötasoa 

lievemmistä syömishäiriöoireista käytetään käsitettä subkliininen oireilu riippumatta siitä, 
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puhutaanko yhdestä vai useammasta samanaikaisesta oireesta. Yleisesti puhutaan 

syömishäiriöoireista, kun viitataan koko oiredimensioon lievästä oireilusta häiriötasolle asti. 

Australialaistutkimuksessa 9,4 prosentilla tytöistä oli subkliinistä syömishäiriöoireilua 

ikävuosien 15–17 välillä (Patton ym., 2008). Suomalaistutkimuksessa subkliinisen 

syömishäiriökäyttäytymisen elämänaikainen esiintyvyys oli 18-vuotiailla tytöillä 8,5 

prosenttia (Isomaa ym., 2009). WHO:n koululaistutkimuksessa 11–15-vuotiaista 

suomalaisista tytöistä 35–49 prosenttia ja pojista 21–26 prosenttia piti itseään liian lihavana, 

mitkä ovat lähellä kansainvälisiä keskiarvoja (Currie ym., 2012; Ojala, 2011). 

Kehotyytymättömyys ja oman kehon kokeminen liian lihavaksi oli suomalaisilla tytöillä 

yleisempää kuin pojilla, ja pojat taas kokivat olevansa tyttöjä useammin liian laihoja (Ojala, 

2011). Painoindeksin perusteella normaalipainoisista tytöistä 40–42 prosenttia koki olevansa 

liian lihavia ja 6–8 prosenttia liian laihoja, kun normaalipainoisista pojista itsensä liian 

lihavaksi koki 15–16 prosenttia ja liian laihaksi 14–16 prosenttia (Ojala, 2011). Lisäksi 11–

15-vuotiaista tytöistä 10–16 prosenttia ja pojista 6–11 prosenttia oli yrittänyt pudottaa 

painoaan viimeisen vuoden aikana (Currie ym., 2012). Tytöillä siis painottuu kokemus 

lihavuudesta, kun pojista itseään liian lihavana ja liian laihana pitävien osuudet ovat 

jotakuinkin yhtä suuret. Erityisesti liian lihaviksi kokevien normaalipainoisten tyttöjen 

osuutta (40–42%) voi pitää hälyttävän suurena. 

1.1.4 Kehityksellinen näkökulma syömishäiriöoireisiin 

Jo esiintyvyysluvut eri ikäryhmissä viittaavat siihen, että syömishäiriöoireet lisääntyvät 

nuoruusiässä. WHO:n koululaistutkimuksessa oman kehon kokeminen liian lihavaksi ja 

pyrkimykset pudottaa painoa lisääntyivät tytöillä ikävuosien 11 ja 15 välillä (Currie ym., 

2012). Myös varsinaisiin syömishäiriöihin sairastutaan tyypillisesti murrosiässä tai 

varhaisaikuisuudessa (Hudson ym., 2007), ja Suomessa niiden ilmaantuvuus on suurinta 15–

20 vuoden iässä (Isomaa ym., 2009; Keski-Rahkonen ym., 2007; Keski-Rahkonen ym., 2009; 

Silén ym., 2020). 

Häiriintyneessä syömiskäyttäytymisessä ja kehotyytymättömyydessä on siis oirejatkumolla 

aste-eroja (Aspen ym., 2014), jotka ulottuvat yhden ääripään huolettomuudesta 

lisääntyneeseen oireiluun janan keskivaiheilla sekä varsinaisiin diagnostiset kriteerit 

täyttäviin syömishäiriöihin toisessa ääripäässä (Striegel-Moore ym., 1993). On arveltu, että 

joissain tapauksissa ongelmallinen syömiskäyttäytyminen olisi ”prodromaalista” eli 

varsinaista syömishäiriötä ennakoivaa (Christensen ym., 2019), ja että subkliininen oireilu 
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voisi esim. stressaavan elämäntapahtuman seurauksena kehittyä varsinaiseksi 

diagnosoitavaksi häiriöksi (Striegel-Moore ym., 1993). 

Yksittäisten syömishäiriöoireiden yhteyttä vaikea-asteisemman oireilun kehittymiseen onkin 

tutkittu paljon. Tällöin vaikea-asteisemmalla oireilulla on tarkoitettu tutkimuksesta riippuen 

joko korkeampaa pistemäärää jossain syömishäiriökyselyssä tai varsinaista diagnosoitavaa 

häiriötä. Kehotyytymättömyyden sekä kehoon ja/tai painoon liittyvien huolien on todettu 

pitkittäistutkimuksissa olevan riskitekijöitä vaikea-asteisemman syömishäiriöoireilun 

kehittymiselle (Attie & Brooks-Gunn, 1989; Beato-Fernández, Rodríguez-Cano, Belmonte-

Llario & Martínez-Delgado, 2004; Gardner, Stark, Friedman & Jackson, 2000; Garner, 

Garfinkel, Rockert & Olmsted, 1987; Neumark-Sztainer ym., 2007), mutta 

kehotyytymättömyys voi myös kehittyä varhaisnuorilla samaan aikaan muun oireilun kanssa 

(Evans ym., 2017; Munkholm ym., 2016). Myös laihuuspyrkimyksen (ts. ylenmääräinen 

kiinnostus laihduttamiseen ja äärimmäinen laihuuden tavoittelu: Dobmeyer & Stein, 2003; 

Garner ym., 1987), laihduttamisen syömistä rajoittamalla (pojilla: Evans ym., 2017; sekä 

tytöillä että pojilla: Neumark-Sztainer ym., 2007) sekä äärimmäisten painonhallintakeinojen 

kuten oksentamisen käyttämisen (Neumark-Sztainer ym., 2007) on osoitettu ennustavan 

vaikea-asteisempaa syömishäiriöoireilua. Laihuuspyrkimyksen on lisäksi todettu välittävän 

yhteyttä merkittävän painonpudotuksen ja lisääntyneen bulimisen oireilun välillä (Bodell, 

Brown, Keel, 2016). 

Syömishäiriöoireiden voimistumisen syitä ei tarkkaan tunneta, mutta nykytiedon valossa 

altistaviin ja laukaiseviin tekijöihin lukeutuu sekä biologisia (mm. geneettinen alttius), 

psykologisia (mm. tunnesäätelyn vaikeudet) että sosiokulttuurisia (mm. laihuuden ihannointi) 

tekijöitä (Treasure ym., 2010). Jacobin ja kollegoiden (2004) laajassa katsauksessa 

riskitekijöiksi tunnistettiin laihduttamisen sekä painoon ja kehon muotoon liittyvien huolten 

lisäksi mm. naissukupuoli, varhaislapsuuden syömisen ja ruoansulatuksen ongelmat, 

negatiivinen itsearviointi, kielteiset elämänkokemukset sekä muu psyykkinen sairastavuus. 

Katsaus siis antaa tukea käsitykselle, jonka mukaan yksittäiset syömishäiriöoireet tai 

ongelmallinen suhtautuminen syömiseen ja/tai omaan kehoon voivat altistaa oireiden 

voimistumiselle häiriötasoiseksi. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä riskitekijöistä 

näyttöä oli yhden pitkittäistutkimuksen perusteella vähäisestä sosiaalisesta tuesta sekä yhden 

poikittaistutkimuksen perusteella (ahmimishäiriön osalta) sosiaalisten tilanteiden pelosta 

(Jacobi, Hayward, de Zwaan, Kraemer & Agras, 2004). 
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Subkliininen syömishäiriöoireilu on siis yleistä varsinkin nuorilla, ja sen on myös todettu 

liittyvän merkittävään psyykkiseen pahoinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin: yhteyksiä on 

löydetty ahdistuneisuuteen ja masennusoireiluun (Gadalla & Piran, 2008; Kostanski & 

Gullone, 1998; Patton ym., 2008), heikompaan itsetuntoon (Kostanski & Gullone, 1998), 

päihteiden väärinkäyttöön (Gadalla & Piran, 2008; Patton ym., 2008) sekä painon 

häiriintymiseen, varhaisiin raskauksiin ja koulupudokkuuteen (Patton ym., 2008). Lisäksi 

subkliininen oireilu näyttäytyy tutkimuskirjallisuuden valossa merkittävänä riskitekijänä 

vakavamman oireilun kehittymiselle, vaikka sen ei olekaan aina todettu ennustavan 

varsinaisen syömishäiriön kehittymistä (Patton ym., 2008). Normaaliväestössä esiintyvään 

oireiluun liittyvistä psykososiaalisista riskitekijöistä tarvitaan lisää tietoa, jotta oireilu 

voitaisiin havaita ajoissa ja ennaltaehkäistä sen haitallisia vaikutuksia. Tutkimusnäyttö 

erityisesti sosiaalisten tekijöiden merkityksestä syömishäiriöiden puhkeamisessa on 

toistaiseksi vähäistä. 

1.2 Sosiaalinen kompetenssi tutkimuskirjallisuudessa 

Sosiaalisesti kompetentille vuorovaikutukselle on ominaista tehokas omien tavoitteiden 

saavuttaminen siten, että myönteiset vuorovaikutussuhteet muihin säilyvät (Salmivalli, 2005). 

Määritelmällisesti lähellä sosiaalista kompetenssia on toisinaan kirjallisuudessa käytetty 

sosiaalisen toimintakyvyn käsite, jolla tarkoitetaan kykyä suorittaa toimintoja ja osoittaa 

käyttäytymistä, jota odotetaan tietyssä sosiaalisessa kontekstissa (Godart ym., 2004). 

Poikkeuksen (1995) mukaan sosiaaliseen kompetenssiin useimmiten liitetyt ulottuvuudet ovat 

sosiaaliset taidot, sosiokognitiiviset taidot, negatiivisen käyttäytymisen puuttuminen (vrt. 

itsesäätely), positiiviset toverisuhteet, sekä minäkuva, motivaatio ja odotukset. Sosiaalisilla 

taidoilla viitataan käyttäytymiseen, joka konkreettisessa tilanteessa johtaa myönteisiin 

sosiaalisiin seurauksiin. Näitä ovat mm. kyky yhteistoimintaan ja selkeään kommunikaatioon, 

empaattisuus, assertiivisuus sekä tunteiden sovelias ilmaisu. Sosiokognitiiviset taidot 

puolestaan ovat edellytys sille, että henkilö pystyy valitsemaan tilanteeseen sopivia 

sosiaalisia strategioita. Näihin taitoihin lukeutuvat mm. kyky tehdä virheettömiä havaintoja 

toisten tunteista, ajatuksista ja aikomuksista sekä kyky ennakoida ja arvioida oman toiminnan 

sosiaalisia seurauksia (Poikkeus, 1995). Sosiaalisen kompetenssin kannalta tärkeisiin 

sosiokognitiivisiin taitoihin lukeutuu mm. mielen teoria (Bora & Köse, 2016), jolla 

tarkoitetaan kykyä ymmärtää muiden mentaalisia tiloja, kuten aikomuksia, tunteita ja 
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uskomuksia erillisinä omistaan, sekä selittää ja ennustaa muiden käyttäytymistä tämän 

informaation pohjalta (Premack & Woodruff, 1978). 

Myöhemmin Poikkeus (2011) on korostanut sosiaalisen kompetenssin rakentuvan 

vuorovaikutuksessa ja olevan laadultaan muuttuva ja ympäristöihin reagoiva. Lisäksi hän on 

huomioinut tunnetekijöiden ja itsesäätelyn roolin, jolloin merkittävään asemaan nousevat 

mm. tunteiden tunnistaminen ja säätely, empatia sekä impulssien hallinta (Poikkeus, 2011). 

Itsesäätelyn ongelmat voivat näkyä esimerkiksi uhmakkuutena tai taipumuksena tulistua, 

mikä puolestaan johtaisi herkästi huonompiin toverisuhteisiin. 

Rose-Krasnor ja Denham (2009) käyttävät sosioemotionaalisen kompetenssin käsitettä, 

korostaen niin ikään tunteiden säätelyn ja ilmaisun roolia sosiaalisesti taitavassa 

vuorovaikutuksessa. Mallin mukaan sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueina 

prososiaalinen orientaatio, sosiaaliset ongelmanratkaisutaidot (vrt. sosiaaliset taidot), 

sosiaalinen tiedostaminen (vrt. sosiokognitiiviset taidot) sekä itsesäätely tukevat tavoitteiden 

saavuttamista. Yksilöllisten ja vuorovaikutuksellisten tavoitteiden onnistuminen näkyy 

vahvana minäpystyvyytenä, ihmissuhteiden laadukkuutena sekä hyvänä sosiaalisena asemana 

ryhmässä. Mallin erityisenä antina on osa-alueiden välisten suhteiden kuvaaminen. 

Sosiaalinen ahdistuneisuus viittaa sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja kokemukseen 

kielteisestä arvostelusta muiden taholta (Hinrichsen ym., 2003), ja liittyy siten läheisesti sekä 

tunnetekijöihin että sosiaaliseen kognitioon. Sosiaalinen ahdistuneisuus voidaan ymmärtää 

jatkumoksi, joka vakavimmillaan on laaja-alaista ja intensiivistä sosiaalista pelkoa sekä 

äärimmäistä sosiaalista vetäytymistä (Rapee & Spence, 2004). Sosiaalisen ahdistuneisuuden 

on todettu olevan yhteydessä heikompiin sosiaalisiin taitoihin (Erath, Flanagan & Biernan, 

2007; Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 1999) sekä lisääntyneeseen kiusatuksi 

tulemiseen ja vähäisempään hyväksyntään ikätoverien taholta (Erath ym., 2007). 

Synteesi Poikkeuksen (1995, 2011) sekä Rose-Krasnorin ja Denhamin (2009) sosiaalisen 

kompetenssin malleista on esitetty kuvassa 1. Mallien perusteella tärkeimmät sosiaalisen 

kompetenssin ulottuvuudet ovat sosiaaliset taidot, sosiokognitiiviset taidot, itsesäätely, 

sosiaaliset suhteet sekä yksilöpsykologiset tekijät, kuten minäkuva, motivaatio ja odotukset. 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan ulottuvuuksista kolmea ensin mainittua 

sosioemotionaalista yksilön ominaisuutta. Ulkopuolelle jätettiin sosiaaliset suhteet 

sellaisinaan sekä yksilöpsykologiset tekijät, jotka eivät suoraan liity sosiaalisiin suhteisiin. 

Kuvaan katkoviivoilla merkityt ulottuvuudet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 
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Kuva 1. Sosiaalisen kompetenssin ulottuvuudet 

  

1.2.1 Sosiaalisen kompetenssin merkitys lapsuus- ja nuoruusiän kehityksessä 

Ennen kouluikää keskeinen sosiaalinen kehitystehtävä on kartuttaa taitoja, jotka 

mahdollistavat vastavuoroisen leikin. Kouluiässä vertaissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus 

sääntöihin perustuvine leikkeineen muuttuvat monimutkaisemmiksi, jolloin menestyksekäs 

vuorovaikutus ikätoverien kanssa vaatii laajemman valikoiman erilaisia taitoja. 

Alakouluikäisillä tärkeiksi ominaisuuksiksi hyvien vertaissuhteiden kannalta nousevat 

ystävällisyys, yhteistyökyky, avuliaisuus, assertiivisuus sekä hyvät itsesäätelytaidot. Suorat 

aggressiivisuuden ilmaisut vähenevät, minkä vuoksi normeja rikkova käytös, kuten 

uhmakkuus ja vetäytyminen, aiheuttaa ikätovereissa torjuntaa (Fabes, Martin & Hanis, 2009). 

Murrosiässä sosiaaliset suhteet ikätovereihin tulevat kehityksen kannalta aiempaa 

keskeisemmiksi, vaikka vanhempienkin vaikutus säilyy edelleen suurena (Youniss & Haynie, 

1992). Vuorovaikutus ikätoverien kanssa ei enää perustu leikille, ja yhteinen tekeminen 

monipuolistuu ja alkaa irtaantua koulun kontekstista. Vuorovaikutuksen laatu nousee 

nuoruusikäisten toverisuhteissa keskeiseen asemaan (Fabes ym., 2009). Vertaissuhteiden 

merkityksen kasvu läpi ikäkausien asettaa lapselle haasteen, kun vuorovaikutuskumppani ei 

olekaan vanhemman tapaan häntä kokeneempi, hänestä vastuuta ottava ja huolehtiva, vaan 

tasavertainen kumppani, jonka kiintymys pitää ansaita (Salmivalli, 2005). 

Sosiaalisessa kompetenssissa on tutkimusten mukaan sukupuolieroja. Tytöt käyttäytyvät 

keskimäärin poikia prososiaalisemmin erityisesti keskilapsuudessa ja murrosiässä (katsaus: 

Rose & Rudolph, 2006). Esimurrosikäisten tyttöjen on havaittu suoriutuvan mielen teorian 

tehtävissä poikia paremmin, ja vertaiset myös arvioivat heidät sosiaalisesti taitavammiksi 

kuin pojat (Bosacki & Wilde Astington, 1999). McCluren meta-analyysin (2000) mukaan 
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tytöt ovat poikia taitavampia niin ikään sosiokognitiivisiin taitoihin lukeutuvassa tunteiden 

tunnistamisessa sekä varhaislapsuudessa, keskilapsuudessa että murrosiässä. Tytöillä yhteys 

sosiokognitiivisten taitojen ja muiden sosiaalisen kompetenssin ulottuvuuksien välillä 

näyttäytyy selvempänä: yhteys mielen teorian kykyjen ja prososiaalisen käyttäytymisen 

välillä on voimakkaampi 2–12-vuotiailla tytöillä poikiin verrattuna (meta-analyysi: Imuta, 

Henry, Slaughter, Selcuk & Ruffman, 2016), ja tunteiden tunnistamisen on huomattu 

keskilapsuudessa ainoastaan tytöillä olevan yhteydessä prososiaalisuuteen (Kuhnert, Begeer, 

Fink & de Rosnay, 2017) sekä sosiaalisiin taitoihin, itsesäätelykykyyn ja suosioon vertaisten 

keskuudessa (Leppänen & Hietanen, 2001). Pojilla taas sosiaalinen vetäytyvyys näyttäisi 

lisäävän riskiä kiusatuksi tulemiseen varhaisnuoruudessa (Erath ym., 2007) sekä joidenkin 

tutkimusten mukaan myös internalisoiviin ongelmiin eri ikäkausina (Doey, Coplan & 

Kingsbury, 2014) enemmän kuin tytöillä. 

Vähäisemmän sosiaalisen kompetenssin on havaittu olevan yhteydessä lasten 

oppimisvaikeuksiin ja heikompaan koulumenestykseen (meta-analyysi: Nowicki, 2003). 

Sosiaalisen kompetenssin pulmat myös ennustavat lasten kielteisempiä toverisuhteita ja 

kiusatuksi tulemista (Erath ym., 2007; Pickard, Happé & Mandy, 2018) sekä psyykkistä 

pahoinvointia nuorilla (Holopainen, Lappalainen, Junttila & Savolainen, 2014). Koska sekä 

vertaissuhteiden merkitys (Youniss & Haynie, 1992) että riski syömishäiriöoireilulle (Currie 

ym., 2012; Hudson ym., 2007) lisääntyy nuoruudessa, sosiaalisen kompetenssin pulmien 

yhteyksiä voisi löytyä myös syömishäiriöoireisiin osana psyykkistä pahoinvointia ja 

keinottomuutta sen säätelyssä. 

1.3 Sosiaalinen kompetenssi ja syömishäiriöoireilu 

Sosiaalisen kompetenssin pulmien yhteyksiä syömishäiriöoireiluun on tarkasteltu sekä 

varsinaisilla syömishäiriöpotilailla että oiretasolla yleisemmin. Jälkimmäisiä on verraten 

vähän, minkä vuoksi tässä katsauksessa käydään läpi myös syömishäiriöpotilailla tehtyjä 

tutkimuksia. 

1.3.1 Sosiaalisen kompetenssin pulmat syömishäiriöpotilailla 

Nuorilla ja aikuisilla syömishäiriöpotilailla on havaittu terveitä verrokkeja enemmän 

sosiaalisen kompetenssin ongelmia (Godart ym., 2004), ja samansuuntaisia tuloksia on saatu 

12–17-vuotiailla laihuushäiriöpotilailla laadullisesta tutkimuksesta (Patel ym., 2016). 

Laihuushäiriöpotilailla koettu sosiaalisen kompetenssin puute näyttää välittävän yhteyttä 
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sosiaalisen ahdistuneisuuden ja syömishäiriöoireiden välillä (Cardi ym., 2018), eli 

ahdistuneisuus heikentäisi koettua sosiaalista kompetenssia, mikä puolestaan johtaisi 

syömishäiriöoireiden lisääntymiseen. Ahmimishäiriöstä kärsivät korkeakouluopiskelijat 

kokevat vähemmän sosiaalista tukea, enemmän konflikteja ihmissuhteissa ja vähäisempää 

sosiaalista kompetenssia kuin terveet verrokit, ja lisäksi vertaiset arvioivat heidät vähemmän 

sosiaalisesti vaikuttaviksi kontrolliryhmään verrattuna (Grissett & Norvell, 1992). Aikuisilla 

ahmintahäiriöpotilailla on puolestaan havaittu enemmän sosiaalisten taitojen puutteita kuin 

terveillä normaalipainoisilla ja lihavilla verrokeilla (Duchesne ym., 2012). 

Truglian ja kumppaneiden katsauksen mukaan (2006) muihin kohdistuvan aggressiivisen 

käyttäytymisen relevanssista syömishäiriöpotilailla ei ole tutkimuskirjallisuudessa 

yksimielisyyttä, mutta useimmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu 

syömishäiriöpotilaiden olevan verrokkeja aggressiivisempia muita kohtaan. Muihin ihmisiin 

kohdistuvaa aggressiivisuutta ja heihin purettuja vihantunteita esiintyi erityisesti 

ahmimishäiriöpotilailla (Truglia ym., 2006). Myös ahmintahäiriöpotilailla on todettu ulospäin 

suunnattuja vihantunteita ja aggressiivisuutta verrokkeja enemmän (Izydorczyk & Mazur, 

2012; Truglia ym., 2006). Laihuushäiriöpotilailla muihin kohdistuvat vihanilmaukset olivat 

harvinaisempia, ja tyypillisempää oli, että potilas kohdisti vihantunteet itseensä (Truglia ym., 

2006). Yhden siskospareja tarkastelleen tutkimuksen mukaan ahmimishäiriöstä tai 

bulimiatyyppisestä laihuushäiriöstä (anorexia nervosa binge-purging type, AN-BP) kärsivillä 

esiintyi lapsuudessa ennen häiriön puhkeamista enemmän aggressiivista käyttäytymistä kuin 

heidän terveillä siskoillaan (Adambegan ym., 2012). Tiedot elämänaikaisista psykiatrisista 

ongelmista oli kuitenkin kerätty vanhemmilta retrospektiivisesti, eikä muistin vinoumien 

mahdollisuutta voida sulkea pois (Adambegan ym., 2012). 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuutta liittyy leimallisesti myös autismikirjon 

häiriöihin, joita esiintyy terveitä verrokkeja enemmän 16-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 

syömishäiriöpotilailla sekä pitkittäis- että poikittaistutkimuksia sisältävän systemaattisen 

katsauksen mukaan (Huke ym., 2013). Esiintyvyys oli syömishäiriöisillä keskimäärin 22,9 

prosenttia (Huke ym., 2013), kun sen on väestötasolla arvioitu olevan yhden prosentin 

luokkaa (Baird ym., 2006). Huken ym. (2013) katsauksessa oli mukana vain yksi 

poikittaistutkimus, jossa oli laihuushäiriöpotilaiden lisäksi ahmimishäiriöpotilaita (Wentz 

ym., 2005). Tuoreemman meta-analyysin mukaan autismikirjon häiriöiden esiintyvyys on 15-

vuotiailla ja sitä vanhemmilla laihuushäiriöpotilailla 23–33 prosenttia (Westwood & 

Tchanturia, 2017). Nuorilla ja aikuisilla syömishäiriöpotilailla on myös havaittu mielen 
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teorian pulmia (meta-analyysi: Bora & Köse, 2016) sekä mm. tunteiden tunnistamisen 

vaikeuksia kasvoista (systemaattinen katsaus ja meta-analyysi: Caglar-Nazali ym., 2014), eli 

autismikirjollekin tavallisia sosiokognitiivisten taitojen heikentymiä. 

Myös nuoremmassa ikäryhmässä on saatu näyttöä sosiokognitiivisten taitojen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen pulmista syömishäiriöitä sairastavilla lapsilla. 8–16-vuotiaat varhain 

puhjenneesta syömishäiriöstä kärsivät potilaat eivät eronneet terveistä verrokeista 

autismikirjon häiriön diagnoosien osalta, mutta heillä todettiin trendinomaista sosiaalisen 

toimintakyvyn heikentymää verrokkiryhmään verrattuna (Pooni, Ninteman, Bryant-Waugh, 

Nicholls & Mandy, 2012). Nuoruusikäisillä laihuushäiriöpotilailla autismikirjon häiriöiden 

esiintyvyys on tutkimusten mukaan 4–16 prosenttia (Bentz ym., 2017; Rhind ym., 2014; 

Westwood, Mandy, Simic & Tchanturia, 2018). Diagnoosin saaneiden lisäksi 40 prosentilla 

havaittiin joitain autismikirjon piirteitä (Westwood ym., 2018), ja toisessa tutkimuksessa 

kaikkiaan 39 prosentilla oli vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja vertaissuhteissa (Rhind ym., 

2014). 10–17-vuotiailla laihuushäiriöpotilailla ei havaittu eroa terveisiin verrokkeihin 

autismikirjon piirteissä havainnoinnin (Autism Diagnostic Observation Schedule, 2. versio) 

eikä oirekyselyn (Autism Quotient) perusteella arvioituna. Mielen teorian kykyjen ja 

tunteiden tunnistamisen osalta (arvioituina NEPSY-II:n avulla) he kuitenkin muistuttivat 

autismikirjon häiriöstä kärsiviä verrokkeja (Postorino ym., 2017). 

Westwoodin ja Tchanturian (2018) mukaan näytön rajallisuus autismikirjon häiriöistä 

nuoremmilla syömishäiriöpotilailla viittaa siihen, että vaikka autismikirjon piirteitä havaitaan, 

kehityshistoriasta ei ole saatu vahvistusta oireiden esiintymiselle jo varhaislapsuudessa, mikä 

on diagnoosin saamisen edellytys. On mahdollista, että oireet syntyvät vasta syömishäiriöön 

sairastumisen myötä, mutta kyse voi olla siitäkin, etteivät vanhemmat ole tunnistaneet lapsen 

käyttäytymistä autismikirjon häiriöön liittyväksi, tai että diagnostiset välineet eivät havaitse 

autismikirjon oireita riittävän sensitiivisesti voittopuolisesti tytöistä koostuvassa 

syömishäiriöpopulaatiossa (Westwood & Tchanturia, 2017). Selitys voi piillä myös 

syömishäiriöiden kehityksellisessä polussa aikuisuuteen (Pooni ym., 2012): nuoruusiässä 

puhjenneiden syömishäiriöiden ennuste on melko hyvä (70 % paranee: Steinhausen, 

Boyadjieva, Griogoroiu-Serbanescu & Neumärker, 2003), ja autismikirjon piirteiden 

tiedetään liittyvän huonompaan hoitovasteeseen ainakin laihuushäiriöpotilailla (Westwood & 

Tchanturia, 2017), mikä johtaisi piirteiden yliedustukseen aikuispotilailla. Kuitenkin myös 

syömishäiriöistä kärsivillä lapsilla ja nuorilla on todettu sosiokognitiivisten kykyjen ja 
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sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita, minkä valossa sosiaalisen kompetenssin haasteiden 

dimensionaalinen transdiagnostinen tarkastelu diagnoosien sijaan on hyvin perusteltua. 

Eri-ikäiset syömishäiriöpotilaat kärsivät meta-analyysin mukaan terveitä verrokkeja 

enemmän myös sosiaalisesta ahdistuneisuudesta (Kerr-Gaffney ym., 2018). Efektikokojen 

havaittiin olevan laihuushäiriön osalta suuria ja ahmimishäiriön osalta kohtalaisia, ja myös 

potilaiden korkeampi ikä oli yhteydessä suurempiin efektikokoihin (Kerr-Gaffney ym., 

2018). Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa (Hinrichsen, Wright, Waller & Meyer, 2003) 

löydettiin ero diagnoosiryhmien välillä: bulimiatyyppisestä laihuushäiriöstä kärsivillä 

potilailla oli enemmän sosiaalista ahdistuneisuutta kuin rajoittamistyypin laihuushäiriöstä tai 

ahmimishäiriöstä kärsivillä potilailla. 

Syömishäiriöiden ja sosiaalisen kompetenssin pulmien yhteisesiintyvyys on siis 

tutkimusnäytön perusteella korkeaa. Erityisen vahvaa näyttöä on sosiokognitiivisten taitojen 

heikentymistä laihuushäiriöpotilailla (Bora & Köse, 2016; Huke ym., 2013; Postorino ym., 

2017; Westwood & Tchanturia, 2017) ja sosiaalisesta ahdistuneisuudesta sekä laihuushäiriö- 

että ahmimishäiriöpotilailla, tosin yhteys näyttää olevan edellisten osalta vahvempi 

(Hinrichsen ym., 2003; Kerr-Gaffney ym., 2018). Jonkin verran on näyttöä myös 

aggressiivisesta käyttäytymisestä, erityisesti ahmimis- ja ahmintahäiriössä (Adambegan ym, 

2012; Izydorczyk & Mazur, 2012; Truglia ym., 2006). Pitkittäistutkimusten niukkuuden 

vuoksi on epäselvää, onko sosiokognitiivisten taitojen heikentyminen syömishäiriön 

seurauksena syntynyt tila, vai onko se pikemmin syömishäiriöiden kehittymiseen liittyvä 

varhainen tekijä (Christensen ym., 2019). Näyttö syömishäiriöitä edeltävästä sosiaalisesta 

ahdistuneisuudesta (Bulik, Sullivan, Fear & Joyce, 1997; Godart, Flament, Lecrubier & 

Jeammet, 2000; Kaye ym., 2004; Swinbourne ym., 2012) perustuu muistin vinoumille 

alttiisiin retrospektiivisiin tutkimuksiin (Kerr-Gaffney ym., 2018), eli pitkittäistutkimuksille 

on tässäkin kova tarve. Sama pitkittäistutkimusten tarve koskee myös aggressiivisuuden ja 

syömishäiriöiden yhteyden tarkastelua. Epäselvyyksistä huolimatta sosiaalisen kompetenssin 

ongelmiin fokusoiminen näyttäisi alustavien interventiotutkimusten mukaan olevan 

hyödyllistä syömishäiriöiden hoidossa (Lázaro ym., 2011; Tchanturia, Doris, Mountford & 

Fleming, 2015), mikä viittaa siihen, että aihetta on tärkeää tutkia lisää mm. varhaisen 

puuttumisen keinojen kehittämiseksi. 
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1.3.2 Sosiaalisen kompetenssin pulmien yhteys syömishäiriöoireisiin 

Varsinaisten syömishäiriöpotilaiden ohella koko syömishäiriöoireilun jatkumon ja siihen 

liittyvien riskitekijöiden tarkastelu on tärkeää, sillä jo subkliininen oireilu on yhteydessä 

psyykkiseen pahoinvointiin, ja lisäksi se voi kehittyä häiriötasoiseksi. Oiretason tarkastelu on 

perusteltua myös sen vuoksi, että eri syömishäiriöiden oirekuvissa on paljon päällekkäisyyttä, 

esim. kehotyytymättömyyden osalta. 

12–19-vuotiaista psykiatrisen laitoshoidon potilaista koostuvassa otoksessa vähäisempi 

sosiaalinen kompetenssi oli tytöillä yhteydessä kehotyytymättömyyteen ja ahmimiseen, 

pojilla taas kehotyytymättömyyteen ja laihduttamiseen syömistä rajoittamalla. Yhteydet 

olivat pojilla voimakkaammat (Zaitsoff, Fehon & Grilo, 2009). 

Syömishäiriöoireilun yhteydestä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen ei-kliinisissä populaatioissa 

on saatu poikittaistutkimuksista paljon näyttöä varsinkin 16-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. 

Näiden tutkimusten perusteella sosiaalinen ahdistuneisuus on yhteydessä 

syömishäiriöoireisiin yleensä (Ciarma & Mathew, 2017; Gadalla & Piran, 2008; Striegel-

Moore ym., 1993), laihuuspyrkimykseen (Gilbert & Meyer, 2003), kehotyytymättömyyteen 

(Gilbert & Meyer, 2003; Utschig, Presnell, Madeley & Smits, 2010), bulimiseen oireiluun 

(Gilbert & Meyer, 2003; Utschig ym., 2010), laihduttamiseen syömistä rajoittamalla (Utschig 

ym., 2010) sekä koettuun paineeseen olla laiha (Utschig ym., 2010). Myös 10–16-vuotiailla 

lapsilla ja nuorilla sosiaalisen ahdistuneisuuden on havaittu olevan yhteydessä 

laihduttamiseen ja yleisesti lisääntyneeseen syömishäiriöoireiluun (Edlund, Halvarsson, 

Gebre-Medhin & Sjöden, 1999) sekä kehotyytymättömyyteen, äärimmäisten 

painonpudotuskeinojen käyttöön ja bulimiseen oireiluun (Schutz & Paxton, 2007). Lisäksi 

kahden pitkittäistutkimuksen perusteella negatiivisen arvioinnin pelko ennustaa bulimista 

oireilua (Gilbert & Meyer, 2005a), laihuuspyrkimystä (Gilbert & Meyer, 2005b) ja 

kehotyytymättömyyttä (Gilbert & Meyer, 2005a; Gilbert & Meyer, 2005b). 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella aggressiivisuus on yhteydessä nuoruusiässä todettuihin 

syömishäiriöoireisiin sekä tytöillä (Miotto ym., 2003; Miotto, Pollini, Restaneo, Favaretto & 

Preti, 2008; Thompson, Wonderlich, Crosby & Mitchell, 1999) että pojilla (Miotto ym., 

2003). Yksittäisistä oireista yhteyksiä havaittiin tytöillä bulimiaoireisiin, laihduttamiseen ja 

kehotyytymättömyyteen (Miotto ym., 2003; Miotto ym., 2008), pojilla vain 

kehotyytymättömyyteen (Miotto ym., 2003). Thompsonin ja kumppaneiden tutkimuksessa 

(1999) kaikkiin syömishäiriöoireisiin liittyi kohonnut aggressiivisen käyttäytymisen riski, 
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mutta bulimiseen oireiluun liittyvä riski oli hieman korkeampi verrattuna syömisen 

rajoittamiseen. Slanen tutkimusryhmä (2010) puolestaan havaitsi aggressiivisuuden olevan 

sekä miehillä että naisilla yhteydessä painoon liittyviin huoliin, ahmimiseen ja syömisen 

rajoittamiseen sekä syömishäiriöoireisiin yleisesti. Yhteys aggressiivisuuteen oli syömisen 

rajoittamisen osalta voimakkaampi naisilla, muiden syömishäiriöoireiden osalta taas 

voimakkaampi miehillä (Slane, Burt & Klump, 2010). Yhdessä pitkittäistutkimuksessa 

havaittiin eksternalisoivan käyttäytymisen (ml. aggressiivisuus) ennustavan lisääntynyttä 

painoon liittyvää huolta, kehotyytymättömyyttä ja kompensaatiokeinojen käyttöä 

varhaisnuoruudesta myöhäiseen nuoruuteen (Marmorstein, Von Ranson, Iacono & Succop, 

2007). 

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa havaittiin bulimiatyyppisen oireilun olevan 

yhteydessä vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen heikentymiseen normaaliväestössä sekä 

lapsilla että aikuisilla (Christensen ym., 2019). Aikuisilla heikentyneet mielen teorian kyvyt 

mentalisaatiokyselyllä mitattuina olivat yhteydessä bulimiseen oireiluun ja ruoka-addiktioon. 

Teini-ikäisillä puolestaan löydettiin yhteys subkliinisiin syömishäiriöoireisiin yleisesti ja 

erityisesti bulimiseen oireiluun, kun mielen teorian taitoja tarkasteltiin kykynä tunnistaa 

sosiaalisesti kömpelö tai tahditon käytös ns. faux pas -tehtävällä (Christensen ym., 2019). 

Kokonaisuudessaan tutkimusnäyttö osoittaa, että myös yksittäiset syömishäiriöoiredimensiot 

oirejatkumon lievästä päästä häiriötasoiseen ovat yhteydessä erilaisiin sosiaalisen 

kompetenssin pulmiin, kuten sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, aggressiivisuuteen ja 

sosiokognitiivisten taitojen heikentymiin. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää eri sosiaalisen 

kompetenssin ulottuvuuksista, kuten sosiaalisista taidoista. Lisäksi aiemmat tutkimukset 

painottuvat vahvasti anglosaksisiin maihin. Tutkimuskirjallisuuden erityisenä heikkoutena on 

pitkittäistutkimusten puute; sosiaalisesta ahdistuneisuudesta löytyi kaksi pitkittäistutkimusta 

(Gilbert & Meyer, 2005a; Gilbert & Meyer, 2005b) ja aggressiivisuuteen liittyen yksi 

(Marmorstein ym., 2007), mutta sosiokognitiivisten taitojen näkökulmasta ei ole tehty ei-

kliinisessä aineistossa yhtäkään. Monissa tutkimuksissa on myös tarkasteltu 

syömishäiriöoireita summapistemääränä, jolloin sosiaalisen kompetenssin yhteyksiä 

yksittäisiin syömishäiriöoireisiin ei ole mahdollista tunnistaa. Lisäksi valtaosassa tutkimuksia 

on tarkasteltu tyttöjä. Poikien jättäminen tutkimusten ulkopuolelle voi kuitenkin olla 

ongelmallista, sillä syömishäiriöoireilun yhteys sosiaalisen kompetenssin ongelmiin saattaa 

olla pojilla jopa vahvempi kuin tytöillä (Zaitsoff ym., 2009). Tämä prospektiivinen pro gradu 

-tutkimus, jossa tarkastellaan sosiaalisia taitoja, sosiaalista ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta 
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ja sosiokognitiivisia mielen teorian taitoja sekä näiden yhteyksiä yksittäisiin 

syömishäiriöoireisiin tytöillä ja pojilla ei-kliinisessä suomalaisotoksessa, tulee siten 

paikkaamaan olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden puutteita. 

1.4 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, onko lapsuuden sosiaalinen kompetenssi 

yhteydessä nuoruusiän syömishäiriöoireiluun normaaliväestössä. Syömishäiriöoireilua 

mitattiin laihuuspyrkimyksen, bulimian ja kehotyytymättömyyden skaaloilla. 

Tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin tytöillä ja pojilla erikseen. Vakioitavia muuttujia ovat ikä, 

glykyrritsiinialtistus, älykkyysosamäärä, vanhempien koulutus sekä painoindeksi. 

Tutkimuskysymys 1: Ennustavatko 8 vuoden iässä arvioidut sosiaalinen ahdistuneisuus, 

aggressiivisuus ja sosiaalisten taitojen pulmat syömishäiriöoireilua 17-vuotiailla tytöillä tai 

pojilla? 

Hypoteesi 1: 8 vuoden iässä arvioidut sosiaalinen ahdistuneisuus, aggressiivisuus ja 

sosiaalisten taitojen pulmat ennustavat voimakkaampaa syömishäiriöoireilua 17-

vuotiaana. Sosiaalisen ahdistuneisuuden osalta yhteys on vahvin laihuuspyrkimyksen 

skaalaan ja aggressiivisuuden osalta bulimiaan. 

Tutkimuskysymys 2: Ennustavatko 11–12 vuoden iässä arvioidut sosiokognitiivisten taitojen 

pulmat syömishäiriöoireilua 17-vuotiailla tytöillä tai pojilla? 

Hypoteesi 2: 11–12 vuoden iässä arvioidut sosiokognitiivisten taitojen pulmat 

ennustavat voimakkaampaa syömishäiriöoireilua 17-vuotiaana, ja yhteys on vahvin 

laihuuspyrkimyksen skaalaan. 

2. MENETELMÄT  

2.1 Tutkittavat 

Tutkimuksen osallistujat ovat osa Glycyrrhizin in Licorice (GLAKU) -kohorttitutkimuksen 

aineistoa. Alkuperäinen aineisto koostuu 1049 äidistä, jotka synnyttivät vuonna 1998 terveen 

lapsen Kätilöopiston sairaalassa (Strandberg, Järvenpää, Vanhanen & McKeigue, 2001). 

Tarkempi kuvaus tutkimusprotokollasta ja alkuperäisen aineiston keräämisestä löytyy 

toisaalta (Strandberg ym., 2001). 
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Tässä pro gradu -tutkimuksessa hyödynnetään aineistoa, joka on saatu GLAKU-tutkimuksen 

8- (sosiaaliset taidot, sosiaalinen ahdistuneisuus ja aggressiivisuus), 12- (sosiokognitiiviset 

taidot) ja 17-vuotiaiden (syömishäiriöoireet) seurannoista. Vuonna 2006 toteutettuun 8-

vuotisseurantaan (ajankohta 1 [T1]) kutsuttiin alkuperäisestä kohortista valikoidusti ne 

osallistujat, jotka olivat antaneet luvan ottaa yhteyttä seurantavaiheessa ja joihin saatiin 

yhteys (Pesonen ym., 2014). Alkuperäisten tutkimusintressien vuoksi tämä osaotos painottui 

äiteihin, jotka kuluttivat raskauden aikana runsaimmin glykyrritsiiniä lakritsin muodossa 

(Strandberg ym., 2001). Mukaan kutsuttiin kaikki runsaasti glykyrritsiiniä raskauden aikana 

kuluttaneet äidit, ja vähän tai kohtalaisesti glykyrritsiiniä kuluttaneista äideistä vain ne, jotka 

asuivat 30 kilometrin säteellä Helsingistä (Pesonen ym., 2009). 431 kutsutusta lapsesta 321 

(77.7%) osallistui (Pesonen ym., 2014). 

12-vuotisseurantaan kutsuttiin vuosina 2009–2011 (ajankohta 2 [T2]) kaikki alkuperäisen 

kohortin osallistujat, jotka olivat antaneet luvan yhteydenottoon ja joiden osoitteet pystyttiin 

jäljittämään. 920 kutsutusta 451 (49.0%) osallistui tähän seurantaan (Pesonen ym., 2014). 

Vuosina 2014–2015 toteutettuun 17-vuotisseurantaan (ajankohta 3 [T3]) kutsuttiin kaikki 12-

vuotisseurannan osallistujat, jotka asuivat 30 kilometrin säteellä Helsingistä. Kutsuttuja oli 

279, joista 197 (71%) osallistui seurantatutkimukseen (Kuula ym., 2018). 

Tämän tutkimuksen lopullinen otos muodostuu niistä osallistujista, joilta oli saatavilla dataa 

ainakin yhdestä 17-vuotisseurannan syömishäiriökyselyn skaalasta sekä vähintään yhdestä 8-

vuotisseurannan sosiaalisen kompetenssin kyselyn skaalasta (äidin vastaamana) tai 12-

vuotisseurannan sosiaalisen kognition tehtävästä. 193 osallistujaa täytti edellä mainitut 

kriteerit. Näistä tieto sosiaalisesta kompetenssista 8-vuotiaana oli 120 osallistujalta (76 tyttöä 

ja 44 poikaa), tieto sosiaalisesta kognitiosta 12-vuotiaana oli mielen teorian kielellisten 

tehtävien osalta 191 osallistujalta (114 tyttöä ja 77 poikaa) ja tilannekuvat-tehtävän osalta 193 

osallistujalta (115 tyttöä ja 78 poikaa). Tieto sekä sosiaalisesta kompetenssista että 

sosiaalisesta kognitiosta oli 120 osallistujalta (76 tyttöä ja 44 poikaa). Lopullisen otoksen 

muodostuminen on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Lopullisen otoksen muodostuminen. 

 

2.2 Arviointimenetelmät 

2.2.1 Sosiaaliset tunteet ja taidot 

Sosiaalista ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta ja sosiaalisia taitoja arvioitiin 8-

vuotisseurannassa (T1) Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE-30) -kyselyn 

avulla. Kysely on tarkoitettu käytettäväksi 30–78 kuukauden ikäisillä lapsilla (Lafrenière & 

Dumas, 1996). Kyselyn alkuperäisessä versiossa on 80 osiota (Lafrenière, Dumas, Capuano 

& Dubeau, 1992), lyhennetyssä SCBE-30-versiossa 30 osiota. SCBE-30-kyselystä on 

kehitetty versiot sekä opettajien (Lafrenière & Dumas, 1996) että vanhempien (LaFrenière, 

1990; ks. Kotler & McMahon, 2002) täytettäviksi. Tässä gradututkimuksessa käytetty 

vanhempien versio on todettu menetelmänä validiksi ja reliaabeliksi (Kotler & McMahon, 

2002). Tässä tutkimuksessa kaikki vastaajat olivat äitejä. Kysely on Likert-asteikollinen, ja 

vastausvaihtoehdot kussakin osiossa vaihtelevat välillä ”ei koskaan” (1) ja ”aina” (6) 

(Lafrenière & Dumas, 1996). Kyselyn kolmesta skaalasta kutakin arvioitiin 10 osiolla 

(LaFrenière, 1990; ks. Kotler & McMahon, 2002; Lafrenière & Dumas, 1996): 
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1. Ahdistuneisuus/vetäytyminen kuvaa ahdistunutta, masentunutta ja takertuvaa 

käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa (esim. ”Minun lapseni jättäytyy syrjään muusta 

ryhmästä”). Tässä tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen osalta 0.77 ja poikien 

osalta 0.85. 

2. Vihaisuus/aggressiivisuus mittaa vihaista, aggressiivista ja uhmakasta käyttäytymistä 

sosiaalisissa tilanteissa (esim. ”Minun lapseni riitaantuu muiden lasten kanssa”). 

Tässä tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen osalta 0.82 ja poikien osalta 0.90. 

3. Sosiaalisten taitojen skaalalla arvioidaan lapsen sosiaaliseen sopeutumiseen liittyviä 

positiivisia piirteitä ja prososiaalista käyttäytymistä (esim. ”Minun lapseni tekee 

yhteistyötä muiden lasten kanssa”) (vrt. Poikkeus, 1995; ks. alaluku 2.1). Tässä 

tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen osalta 0.80 ja poikien osalta 0.87. 

Skaalapisteitä kuvaavat summamuuttujat laskettiin erikseen kullekin skaalalle käyttäen apuna 

LaFrenièren (1990; ks. Kotler & McMahon, 2002) osioiden jaottelua. Kaikkien skaalojen 

osalta jätettiin pois analyyseistä vastaajat, joilta puuttui vastaukset kuuteen tai useampaan 

skaalan osioon. Summamuuttujan laskemisessa puuttuvat arvot korvattiin olemassa olevien 

vastausten keskiarvolla niillä vastaajilla, joilla puuttuvia arvoja oli enintään viisi. 

2.2.2 Sosiokognitiiviset taidot 

Sosiokognitiivisia taitoja arvioitiin 12-vuotisseurannassa (T2) neuropsykologisella NEPSY-

II-testistöllä. NEPSY-II on 3–16-vuotiaille lapsille tarkoitettu neuropsykologinen testi, joka 

sisältää 29 osatestiä kuudelta eri kehityksen osa-alueelta: tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, 

kielelliset taidot, muisti ja oppiminen, sensomotoriikka, sosiaalinen havaitseminen ja 

visuospatiaaliset taidot (Korkman, Kirk & Kemp, 2008a). Tässä tutkimuksessa 

sosiokognitiivisia taitoja arvioitiin sosiaalisen havaitsemisen osa-alueeseen kuuluvalla mielen 

teorian osatestillä (Korkman ym., 2008a): 

1. Mielen teorian kielellisissä tehtävissä (A-osa) arvioidaan lapsen kykyä ymmärtää, 

että toisilla ihmisillä on omat ajatuksensa ja tunteensa, jotka voivat erota lapsen 

omista vastaavista. Lapselle luetaan tai näytetään erilaisia tilannekuvauksia tai 

näytetään kuvia ja esitetään niihin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaaminen edellyttää 

kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. 

2. Mielen teorian tilannekuvissa (B-osa) puolestaan arvioidaan lapsen kykyä 

ymmärtää, millaisia tunteita erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa koetaan. Lapselle 
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näytetään tilannetta esittävä piirros, ja hänen tulee valita neljästä valokuvasta se, joka 

parhaiten vastaa jonkun piirroksessa olevan ihmisen tunnetta. 

A-osan reliabiliteetti on todettu B-osaa paremmaksi (Korkman, Kirk & Kemp, 2008b). Myös 

osatestin validiteetista on näyttöä (Kervinen, 2015; Korkman ym., 2008b). Analyyseissä 

käytettiin raakapisteitä ikänormien mukaisten standardipisteiden sijaan, jotta voitiin 

tarkastella tasoa sellaisenaan sekä sen yhteyttä syömishäiriöoireisiin. Regressioanalyyseissä 

ikä 12-vuotisseurannassa kuitenkin vakioitiin kaikissa analyysimalleissa.  

2.2.3 Syömishäiriöoireet 

Syömishäiriöoireita arvioitiin Eating Disorder Inventory 2 (EDI-2) -itsearviointikyselyllä 17-

vuotisseurannassa (T3). EDI-2-syömishäiriökyselyn avulla arvioidaan psykologisia ja 

käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, jotka ovat tyypillisiä laihuushäiriössä ja ahmimishäiriössä 

(Garner, Olmstead & Polivy, 1983). Menetelmä on todettu validiteetiltaan hyväksyttäväksi 

mm. ruotsalaisilla nuorilla naisilla sekä kliinisessä populaatiossa että normaaliväestössä 

(Nevonen & Broberg, 2001). Tässä tutkimuksessa käytettiin kolmea EDI-2:n kaikkiaan 

kahdeksasta skaalasta (Garner ym., 1983): 

1. Bulimialla tarkoitetaan tässä taipumusta hallitsemattomiin ylensyönnin episodeihin 

eli ahmimiseen, joita voi seurata halu itseaiheutettuun oksentamiseen, mutta skaala 

sisältää myös osioita, jotka viittaavat pelkkään ahmintahäiriötyyppiseen ahmimiseen 

ilman tyhjentäytymistä (7 osiota; esim. ”Ahdan itseni täyteen ruokaa”). Tässä 

tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen osalta 0.74 ja poikien osalta 0.64. 

2. Pyrkimys laihuuteen viittaa ylenmääräiseen kiinnostukseen koskien laihduttamista ja 

painoa sekä äärimmäiseen laihuuden tavoitteluun. Osiot kuvaavat sekä kiihkeää halua 

pudottaa painoa että lihomisen pelkoa (7 osiota; esim. ”Mielessäni pyörii jatkuvasti 

halu olla hoikempi”). Tässä tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen osalta 0.92 ja 

poikien osalta 0.82. 

3. Kehotyytymättömyys tarkoittaa uskomusta, että jotkin tietyt kehon osat, jotka 

murrosiässä kasvavat tai muuttavat muotoaan, ovat liian suuria (8 osiota; esim. 

”Reiteni ovat mielestäni liian paksut”). Tässä tutkimuksessa Cronbachin α oli tyttöjen 

osalta 0.92 ja poikien osalta 0.90. 

Vastaaja arvioi väittämien sopivuutta omalla kohdallaan 6-portaisella Likert-asteikolla, jossa 

vastausvaihtoehdot vaihtelevat välillä ”aina” (1) ja ”ei koskaan” (6). Osa väittämistä 

käännettiin niin, että kaikissa väittämissä korkeampi pistemäärä merkitsi suurempaa oireilua. 
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Summapisteet laskettiin kullekin skaalalle erikseen. Kaikkien skaalojen osalta jätettiin pois 

analyyseistä vastaajat, joilta puuttui vastaukset neljään tai useampaan osioon. 

Summamuuttujan laskemisessa puuttuvat arvot korvattiin olemassa olevien vastausten 

keskiarvolla niillä vastaajilla, joilla puuttuvia arvoja oli hyväksyttävä määrä, eli 

laihuuspyrkimyksen ja bulimian osalta enintään kolme ja kehotyytymättömyyden osalta 

enintään neljä. 

2.3 Taustamuuttujat 

Vakioitaviksi taustamuuttujiksi valittiin lapseen (ikä, älykkyysosamäärä, painoindeksi), äitiin 

(glykyrritsiinialtistus) ja vanhempiin (koulutustaso) liittyviä tekijöitä. Tieto 

glykyrritsiinialtistuksesta kerättiin kaikilta alkuperäiseen otokseen kuuluvilta äideiltä. Lapsen 

ikä 8- ja 12-vuotisseurannoissa laskettiin syntymäajan ja seurantatutkimuksen 

osallistumispäivämäärän perusteella. Ikää 17-vuotisseurannassa ei vakioitu, sillä 

vaihteluvälin pituus oli sen osalta vain 0.62 vuotta, kun se oli 8-vuotisseurannan osalta 1.19 

vuotta ja 12-vuotisseurannan osalta 2.04 vuotta. Älykkyysosamäärä estimoitiin 12-

vuotisseurannassa teetetyn Wechsler Intelligence Scale For Children – III (WISC-III) -

kykytestin neljän osatestin (samankaltaisuudet, sanavarasto, kuutiotehtävät ja kuvien 

järjestäminen) tulosten pohjalta. Tieto vanhempien koulutustasosta on saatu 12-

vuotiseurantavaiheesta, ja se on määritetty äidin tai isän korkeimman koulutustason mukaan. 

Puuttuvia tietoja on täydennetty aiempien seurantojen tietojen avulla. Vanhempien 

koulutustasosta luotiin tätä pro gradu -tutkimusta varten kaksiluokkainen muuttuja 

(1=korkeintaan alempi korkeakoulu, 2=vähintään ylempi korkeakoulu) vähintään ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden suuren osuuden vuoksi otoksessa (69.4%). Painoindeksi 

laskettiin 17-vuotisseurannassa kerättyjen pituus- ja painotietojen perusteella. 

2.4 Tilastolliset analyysimenetelmät 

Aineiston tarkasteluun ja tilastollisten analyysien tekemiseen käytettiin IBM SPSS Statistics 

25 -tilasto-ohjelmaa. Sukupuolittaisten erojen analysoinnissa sekä katoanalyysissä käytettiin 

jatkuvien muuttujien tarkasteluun riippumattomien otosten t-testiä sekä 

nominaaliasteikollisten muuttujien tarkasteluun 2-testiä. Jatkuvien muuttujien välisiä 

yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella, ja jatkuvien ja kategoristen 

muuttujien välisiä yhteyksiä puolestaan riippumattomien otosten t-testillä. 
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Lapsuusiän sosiaalisen kompetenssin yhteyksiä nuoruusiän syömishäiriöoireiluun tutkittiin 

lineaarisen regressioanalyysin avulla erikseen tytöillä ja pojilla. Ennustavia muuttujia olivat 

sosiaalinen ahdistuneisuus, aggressiivisuus, sosiaaliset taidot sekä mielen teorian kyvyt, 

ennustettavia muuttujia bulimia, laihuuspyrkimys sekä kehotyytymättömyys. Ennustavien 

muuttujien päävaikutuksia syömishäiriöoireiluun tarkasteltiin kolmella eri mallilla. 

Vakioitavia muuttujia olivat ikä ennustavan muuttujan mittaamisen aikaan (malli 1), edellisen 

lisäksi glykyrritsiinialtistus, vanhempien koulutustaso ja älykkyysosamäärä (malli 2) sekä 

mallin 2 muuttujien lisäksi painoindeksi (malli 3). Tieto iästä 8-vuotisseurannassa puuttui yli 

puolelta lopulliseen otokseen päätyneistä (ks. taulukko 1), joten sen vakiointi pienensi 

analyysiin mukaan tullutta otosta huomattavasti. Tämän vuoksi tulosanalyysit ajettiin lopuksi 

vielä uudelleen ilman kyseistä ikämuuttujaa. 

Glykyrritsiinialtistus vakioitiin sen vuoksi, että aineistoa oli painotettu seurantavaiheessa sen 

osalta alkuperäisten tutkimusintressien takia (ks. alaluku 2.1 Tutkittavat). Sosiaalinen 

kompetenssi ja kasvuympäristön sille asettamat odotukset kehittyvät läpi lapsuuden ja 

nuoruuden (Fabes ym., 2009; Gallagher, 1993), joten ikä tutkimushetkellä voi tuottaa 

tuloksiin vaihtelua, ja sen vuoksi se on syytä analyyseissä vakioida. Korkeamman 

painoindeksin on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä lisääntyneisiin 

syömishäiriöoireisiin (esim. Burrows & Cooper, 2002; Fan ym., 2010). Älykkyyden taas on 

todettu olevan yhteydessä sosiaaliseen kompetenssiin (Pellegrini, Masten, Garmezy & 

Ferrarese, 1987), jonka ulottuvuuksista sosiokognitiivisten taitojen osalta (mielen teorian 

kyvyt) on meta-analyysitasoista näyttöä (Baker, Peterson, Pulos & Kirkland, 2014). 

Sosiaalisen kompetenssin on havaittu olevan yhteydessä myös sosioekonomiseen asemaan 

(esim. Webster-Stratton & Hammond, 1998), mikä tässä pro gradu -tutkimuksessa on 

operationalisoitu vanhempien koulutustasona. 

Kaikki syömishäiriöskaalat olivat oikealle vinoja, ja niille tehtiin logaritmimuunnokset. EDI-

2-kyselyn skaalojen vinous ennen logaritmimuunnoksia oli bulimian osalta 1.29 (SE= 0.18), 

laihuuspyrkimyksen osalta 1.18 (SE= 0.18) ja kehotyytymättömyyden osalta 0.67 (SE= 0.18). 

Logaritmimuunnosten jälkeen vinous oli bulimian osalta 0.60, laihuuspyrkimyksen osalta 

0.36 ja kehotyytymättömyyden osalta 0.04. Selittäville muuttujille ei tehty niiden 

kohtalaisesta vinoudesta huolimatta muunnoksia, sillä residuaalien graafisen tarkastelun 

perusteella regressiomallin oletukset olivat voimassa. 
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3. TULOKSET 

3.1 Katoanalyysi 

Lopulliseen otokseen (n=193) valikoituivat ne lapset, joilta oli saatavilla tieto ainakin yhdestä 

17-vuotisseurannan syömishäiriökyselyn skaalasta sekä vähintään yhdestä 8-vuotisseurannan 

sosiaalisen kompetenssin kyselyn skaalasta tai 12-vuotisseurannan mielen teorian tehtävästä. 

Kohortista valikoitunutta otosta verrattiin kaikkiin siitä poisjääneisiin lapsiin (n=856). 

Lopullisessa otoksessa oli enemmän tyttöjä poisjääneisiin verrattuna [59.6% vs. 48.8%; 

χ2(1)=7.29, p=.01]. Tieto sukupuolesta oli saatavilla koko otokselle (n=193), ja kaikille 

poisjääneille (n=856). Lisäksi lopullisessa otoksessa älykkyysosamäärä oli korkeampi kuin 

poisjääneillä [107.13 vs. 104.10; t(275)=2.18, p=.03; tieto saatavilla 192:lle ja 227:lle] ja 

heillä oli poisjääneitä korkeammat pisteet mielen teorian B-osassa eli tilannekuvien 

tehtävässä [7.16 vs. 6.85; t(421)=3.18, p=.002; tieto saatavilla 193:lle ja 230:lle]. Sen sijaan 

lopullisessa otoksessa pisteet ahdistuneisuudessa [20.50 vs. 22.73; t(304)= -3.06, p=.002; 

tieto saatavilla 120:lle ja 186:lle] ja aggressiivisuudessa [22.16 vs. 24.35; t(305)= -2.91, 

p=.004; tieto saatavilla 120:lle ja 187:lle] olivat matalammat poisjääneisiin verrattuna. 

Muiden tausta- ja päämuuttujien suhteen ei havaittu eroja otokseen valikoituneiden ja 

poisjääneiden välillä. Erot lopullisen otoksen ja 17-vuotisseurantaan kutsuttujen mutta siitä 

poisjääneiden (n=86) välillä olivat samankaltaiset. 

3.2 Otoksen kuvailevat tunnusluvut 

Otoksen kuvailevat tunnusluvut on esitetty taulukossa 1 erikseen tytöille ja pojille. 

Päämuuttujien osalta tytöillä oli tilastollisesti merkitsevästi korkeammat pisteet kaikilla 

kolmella syömishäiriöskaalalla [bulimia: t(190.80)= 4.11, p<.001; laihuuspyrkimys: 

t(184.49)= 7.29, p<.001; kehotyytymättömyys: t(183.77)=5.59, p<.001], sosiaalisissa 

taidoissa [t(118)= 3.88, p<.001] ja mielen teorian yhteispisteissä [t(189)= 2.23, p=.03]. 

Mielen teorian kielellisten tehtävien osalta ero oli tyttöjen hyväksi lähes merkitsevä [t(189)= 

1.97, p=.05]. Taustamuuttujien osalta ainoastaan älykkyysosamäärän ero tyttöjen ja poikien 

välillä oli tilastollisesti merkitsevä siten, että tytöillä pisteet olivat keskimäärin korkeammat 

[t(190)= 2.54, p=.01]. Lisäksi niiden osuus, joilla oli arveltu olevan jokin syömishäiriö, oli 

tytöillä lähes merkitsevästi suurempi [χ2(3)=6.99, p=.07]. 
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Taulukko 1. Otoksen perustunnusluvut sukupuolittain (n = 193). 

   Tytöt (n = 115) 
ka (kh) / n (%) 

Pojat (n = 78) 
ka (kh) / n (%) 

Ero 
tytöt 
vs. 

pojat 

Taustamuuttujat      
 Ikä (v)     
  T1a 8.15 (0.30) 8.09 (0.30) ns 
  T2 12.25 (0.54) 12.30 (0.52) ns 
  T3 16.90 (0.12) 16.90 (0.12) ns 
 Glykyrritsiinialtistusb    ns 
  <250 mg/vko 77 (68.1%) 57 (76.0%)  
  >250 mg/vko 36 (31.9%) 18 (24.0%)  
 IQc (T2)  109.06 (12.83) 104.29 

(12.76) 
* 

 Vanhempien koulutus (T2)    ns 
  2. aste tai matalampi 35 (30.4%) 24 (30.8%)  
  Korkeakoulutus 80 (69.6%) 54 (69.2%)  
 BMId (T3)  22.53 (3.06) 21.72 (3.43) ns 
 Jokin syömishäiriöe (T3)  15 (13.0%) 3 (3.8%) (*) 
Päämuuttujat      
 SCBE-30f (T1)     
  Ahdistuneisuus  

(10–60)i 

20.44 (5.04) 20.61 (6.86) ns 

  Aggressiivisuus 
(10–60)i 

21.66 (6.01) 23.03 (7.27) ns 

  Sos. taidot 
(10–60)i 

46.46 (5.60) 42.01 (6.78) *** 

 Mielen teoria (T2)     
  Kielell. tehtävät (A)g 

(0–17)i 

10.50 (1.69) 9.99 (1.88) (*) 

  Tilannekuvat (B)  
(0–8)i 

10.80 (2.58) 10.23 (2.74) ns 

  A + B (0–25)i 11.06 (1.50) 10.57 (1.47) * 
 EDI-2h (T3)     
  Bulimia (7–42)i 12.40 (4.31) 10.29 (2.82) *** 
  Laihuuspyrkimys  

(7–42)i 

18.27 (8.80) 11.06 (4.87) *** 

  Kehotyytymättömyys  
(8–48)i 

21.77 (9.10) 15.05 (7.50) *** 

a Puuttuvia arvoja tytöillä 65 (56.5%) ja pojilla 45 (57.7%) 
b Puuttuvia arvoja tytöillä 2 (1.7%) ja pojilla 3 (3.8%) 
c Älykkyysosamääräestimaatti; puuttuvia arvoja tytöillä 1 (0.9%) ja pojilla 0 (0%) 
d Painoindeksi 
e Kyllä-vastaukset kysymykseen “Onko kukaan arvellut, että sinulla voisi olla syömishäiriö”; puuttuvia arvoja tytöillä 4 (3.5%) ja pojilla 1 
(1.3%) 
f Social Competence and Behavior Evaluation – Short Form; puuttuvia arvoja tytöillä 39 (33.9%) ja pojilla 34 (43.6%) 
g Puuttuvia arvoja tytöillä 1 (0.9%) ja pojilla 1 (1.3%) 
h Eating Disorder Inventory 2  
i Teoreettinen vaihteluväli 
*** p <.001, * p<.05, (*) p<.10, ns p>.10 
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3.3 Taustamuuttujien yhteydet päämuuttujiin 

Otoksessa, jossa sekä tytöt että pojat ovat mukana, korkeampi painoindeksi oli yhteydessä 

(p<.01) sekä voimakkaampaan bulimiaoireiluun (r=.29), laihuuspyrkimykseen (r=.33) että 

kehotyytymättömyyteen (r=.49) ja lisäksi myös aggressiivisuuteen (r=.20, p=.03). Korkeampi 

älykkyysosamäärä oli yhteydessä (p<.01) parempaan suoriutumiseen mielen teorian tehtävien 

A-osassa (r=.36) ja B-osassa (r=.19). Korkeampi ikä 8-vuotisseurannassa oli yhteydessä 

(p<.05) vähäisempään ahdistuneisuuteen (r=-.23) ja parempiin sosiaalisiin taitoihin (r=.22). 

Lisäksi korkeampi ikä 12-vuotisseurannassa oli yhteydessä (p=.01) parempaan 

suoriutumiseen mielen teorian tehtävien A-osassa (r=.19). 

Ne, joilla sikiöaikainen glykyrritsiinialtistus oli alle 250 mg viikossa, suoriutuivat mielen 

teorian tehtävien A-osassa paremmin verrattuna niihin, joilla altistus oli yli 250 mg viikossa, 

tosin ero oli hyvin pieni [15.83 vs. 15.43 raakapistettä; t(185)=2.45, p=.02]. Lisäksi 

korkeakoulutettujen vanhempien lapset suoriutuivat mielen teorian tehtävien B-osassa 

paremmin verrattuna matalammin koulutettujen lapsiin [7.25 vs. 6.95 raakapistettä; t(191)=-

2.10, p=.04]. Muita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei tausta- ja päämuuttujien välillä 

ollut. 

3.4 Päämuuttujien väliset yhteydet korrelaatioina 

Taulukossa 2a on esitetty ennustavien ja ennustettavien muuttujien väliset Pearsonin 

korrelaatiot tytöille ja taulukossa 2b pojille. Syömishäiriöskaaloista käytettiin 

logaritmimuunnettuja muuttujia. Kaikki syömishäiriöskaalat olivat positiivisessa yhteydessä 

toisiinsa sekä tytöillä että pojilla, ja yhteydet vaihtelivat kohtalaisesta voimakkaaseen 

(p<.01). Ennustajista heikommat sosiaaliset taidot olivat yhteydessä lisääntyneeseen 

aggressiivisuuteen sekä tytöillä että pojilla (p<.01), mutta yhteys ahdistuneisuuteen oli 

merkitsevä ainoastaan tytöillä (p<.01). Pojilla myös aggressiivisuus ja ahdistuneisuus olivat 

yhteydessä toisiinsa (p<.01), mutta tytöillä yhteys ei ollut merkitsevä. Sosiaalisen 

kompetenssin skaaloista aggressiivisuus oli yhteydessä lisääntyneeseen laihuuspyrkimykseen 

ja kehotyytymättömyyteen tytöillä (p<.05), mutta ei pojilla. Heikompi suoriutuminen mielen 

teorian kielellisissä tehtävissä taas oli yhteydessä lisääntyneeseen bulimiaoireiluun pojilla 

(p<.01), ja laihuuspyrkimykseen tytöillä (p<.05). Muita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei 

päämuuttujien välillä ollut. 
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Taulukko 2a. Korrelaatiot päämuuttujien välillä tytöillä. 

 Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Bulimia        

2. Laihuuspyrkimys .61**       

3. Kehotyytymättömyys .52** .82** 
 

    

4. Ahdistuneisuus .07 -.04 -.03     

5. Aggressiivisuus .14 .25* .25* .17    

6. Sos. taidot -.05 .10 -.06 -.31** -.34**   

7. Mielen teoria A .00 -.19* -.17 -.06 -.10 .07  

8. Mielen teoria B -.03 .05 .04 -.06 .01 .17 .17 

** p<.01, * p<.05 
 

 

Taulukko 2b. Korrelaatiot päämuuttujien välillä pojilla. 

 Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Bulimia        

2. Laihuuspyrkimys .41**       

3. Kehotyytymättömyys .37** .72** 
 

    

4. Ahdistuneisuus -.19 -.07 -.06     

5. Aggressiivisuus .02 .12 .13 .66**    

6. Sos. taidot -.11 -.13 -.28 -.09 -.39**   

7. Mielen teoria A -.30** -.20 .06 .16 .09 -.11  

8. Mielen teoria B -.08 .01 -.05 .13 .23 .14 -.05 

** p<.01, * p<.05 
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Taulukko 3a. Sosiaalisen kompetenssin yhteydet syömishäiriöoireiluun tytöillä. 

  Bulimia  Laihuuspyrkimys  Kehotyytymättömyys  
  

β SE R² p CI 95% n β SE R² p CI 95% n β SE R² p CI 95% n 

Ahdistuneisuus Malli 1 0.00 0.00 0.04 .40 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.04 .87 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.03 .87 (-0.01, 0.01) 50 
 

Malli 2 0.00 0.00 0.11 .42 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.08 .88 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.04 .90 (-0.01, 0.01) 50 
 

Malli 3 0.00 0.00 0.20 .46 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.14 .94 (-0.01, 0.01) 50 0.00 0.01 0.24 .99 (-0.01, 0.01) 50 

Aggressiivisuus Malli 1 0.01 0.00 0.07 .15 (-0.00, 0.01) 50 0.01 0.01 0.13 .04 (0.00, 0.02) 50 0.01 0.00 0.12 .03 (0.00, 0.02) 50 
 

Malli 2 0.00 0.00 0.12 .29 (-0.00, 0.01) 50 0.01 0.01 0.16 .05 (0.00, 0.02) 50 0.01 0.00 0.13 .05 (0.00, 0.02) 50 
 

Malli 3 0.00 0.00 0.19 .70 (-0.01, 0.01) 50 0.01 0.01 0.18 .15 (-0.00, 0.02) 50 0.01 0.01 0.26 .27 (-0.00, 0.01) 50 

Sosiaaliset taidot Malli 1 -0.00 0.00 0.06 .23 (-0.01, 0.00) 50 0.01 0.01 0.06 .32 (-0.01, 0.01) 50 -0.00 0.01 0.03 .89 (-0.01, 0.01) 50 
 

Malli 2 -0.00 0.00 0.13 .20 (-0.01, 0.00) 50 0.01 0.01 0.10 .38 (-0.01, 0.01) 50 -0.00 0.01 0.04 .87 (-0.01, 0.01) 50 
 

Malli 3 -0.00 0.00 0.20 .53 (-0.01, 0.01) 50 0.01 0.01 0.20 .11 (-0.00, 0.02) 50 0.01 0.01 0.26 .30 (-0.01, 0.01) 50 

Mielen teoria A Malli 1 -0.00 0.01 0.01 .87 (-0.03, 0.02) 114 -0.04 0.02 0.05 .03 (-0.08, -0.00) 114 -0.04 0.02 0.05 .04 (-0.07, -0.00) 114 
 

Malli 2 -0.01 0.02 0.03 .69 (-0.04, 0.02) 112 -0.05 0.02 0.07 .03 (-0.10, -0.01) 112 -0.04 0.02 0.05 .04 (-0.08, -0.00) 112 
 

Malli 3 -0.01 0.01 0.12 .63 (-0.04, 0.02) 112 -0.05 0.02 0.18 .02 (-0.09, -0.01) 112 -0.04 0.02 0.26 .01 (-0.08, -0.01) 112 

Mielen teoria B Malli 1 -0.00 0.01 0.01 .83 (-0.03, 0.03) 115 0.01 0.02 0.01 .57 (-0.03, 0.05) 115 -0.01 0.02 0.01 .63 (-0.03, 0.05) 115 
 

Malli 2 -0.01 0.02 0.03 .57 (-0.04, 0.02) 112 0.01 0.02 0.02 .69 (-0.04, 0.05) 112 0.01 0.02 0.01 .69 (-0.03, 0.05) 112 
 

Malli 3 -0.01 0.01 0.12 .47 (-0.04, 0.02) 112 0.01 0.02 0.14 .78 (-0.04, 0.05) 112 0.01 0.02 0.24 .80 (-0.03, 0.04) 112 

Malli 1: vakioitu muuttuja ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan 

Malli 2: vakioidut muuttujat ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan, glykyrritsiinialtistus, vanhempien koulutus sekä älykkyysosamäärä 

Malli 3: vakioidut muuttujat ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan, glykyrritsiinialtistus, vanhempien koulutus, älykkyysosamäärä sekä painoindeksi 

β = standardoitu regressiokerroin 

SE = keskivirhe 

R² = mallin selitysaste 

CI 95% = 95 prosentin luottamusväli 
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Taulukko 3b. Sosiaalisen kompetenssin yhteydet syömishäiriöoireiluun pojilla. 

  Bulimia  Laihuuspyrkimys  Kehotyytymättömyys  
  

β SE R² p CI 95% n β SE R² p CI 95% n β SE R² p CI 95% n 

Ahdistuneisuus Malli 1 -0.00 0.00 0.13 .13 (-0.01, 0.00) 33 -0.00 0.01 0.02 .79 (-0.01, 0.01) 33 -0.00 0.00 0.02 .92 (-0.01, 0.01) 33 
 

Malli 2 -0.00 0.00 0.15 .17 (-0.01, 0.00) 33 -0.00 0.00 0.19 .77 (-0.01, 0.01) 33 0.00 0.01 0.23 .88 (-0.01, 0.01) 33 
 

Malli 3 -0.00 0.00 0.22 .13 (-0.01, 0.00) 33 -0.00 0.00 0.47 .55 (-0.01, 0.01) 33 0.00 0.00 0.55 .93 (-0.01, 0.01) 33 

Aggressiivisuus Malli 1 0.00 0.00 0.06 .94 (-0.01, 0.01) 33 0.00 0.00 0.05 .34 (-0.00, 0.01) 33 0.01 0.01 0.05 .29 (-0.00, 0.01) 33 
 

Malli 2 0.00 0.00 0.08 .97 (-0.01, 0.01) 33 0.01 0.00 0.23 .25 (-0.00, 0.01) 33 0.01 0.00 0.27 .24 (-0.00, 0.02) 33 
 

Malli 3 0.00 0.00 0.15 .86 (-0.01, 0.01) 33 0.00 0.00 0.48 .38 (-0.00, 0.01) 33 0.00 0.00 0.56 .37 (-0.00, 0.01) 33 

Sosiaaliset taidot Malli 1 -0.00 0.00 0.10 .22 (-0.01, 0.00) 33 -0.01 0.00 0.06 .26 (-0.01, 0.00) 33 -0.01 0.01 0.09 .15 (-0.02, 0.00) 33 
 

Malli 2 -0.00 0.00 0.13 .26 (-0.01, 0.00) 33 -0.01 0.00 0.23 .27 (-0.01, 0.00) 33 -0.01 0.01 0.25 .35 (-0.01, 0.01) 33 
 

Malli 3 -0.00 0.00 0.18 .35 (-0.01, 0.00) 33 -0.00 0.00 0.47 .42 (-0.01, 0.00) 33 -0.00 0.00 0.56 .56 (-0.01, 0.01) 33 

Mielen teoria A Malli 1 -0.03 0.01 0.12 .02 (-0.05, -0.00) 77 -0.03 0.02 0.04 .12 (-0.06, 0.01) 77 0.01 0.02 0.01 .52 (-0.03, 0.06) 77 
 

Malli 2 -0.04 0.01 0.19 .00 (-0.06, -0.01) 75 -0.04 0.02 0.11 .07 (-0.07, 0.00) 75 -0.00 0.02 0.08 .94 (-0.05, 0.05) 75 
 

Malli 3 -0.04 0.01 0.21 .00 (-0.06, -0.01) 75 -0.03 0.02 0.24 .06 (-0.07, 0.00) 75 0.00 0.02 0.26 .96 (-0.04, 0.04) 75 

Mielen teoria B Malli 1 -0.01 0.01 0.06 .67 (-0.03, 0.02) 78 0.01 0.02 0.01 .80 (-0.04, 0.05) 78 -0.01 0.02 0.01 .76 (-0.06, 0.04) 78 
 

Malli 2 0.00 0.01 0.08 .88 (-0.03, 0.03) 75 0.00 0.02 0.07 .89 (-0.04, 0.05) 75 -0.01 0.03 0.08 .61 (-0.06, 0.04) 75 
 

Malli 3 0.00 0.01 0.10 .87 (-0.03, 0.03) 75 0.00 0.02 0.20 .89 (-0.04, 0.04) 75 -0.01 0.02 0.27 .56 (-0.06, 0.03) 75 

Malli 1: vakioitu muuttuja ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan 

Malli 2: vakioidut muuttujat ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan, glykyrritsiinialtistus, vanhempien koulutus sekä älykkyysosamäärä 

Malli 3: vakioidut muuttujat ikä ennustavan tekijän mittaamisen aikaan, glykyrritsiinialtistus, vanhempien koulutus, älykkyysosamäärä sekä painoindeksi 

β = standardoitu regressiokerroin 

SE = keskivirhe 

R² = mallin selitysaste 

CI 95% = 95 prosentin luottamusväli 
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3.5 Sosiaalisen kompetenssin yhteydet nuoruusiän syömishäiriöoireiluun tytöillä ja 

pojilla 

Lineaarisen regressioanalyysin tulokset päävaikutusten osalta on esitetty tytöille taulukossa 

3a ja pojille taulukossa 3b. Heikompi mielen teorian kielellisissä tehtävissä suoriutuminen 

12-vuotiaana ennusti pojilla lisääntynyttä bulimiaoireilua 17-vuotiaana tilastollisesti 

merkitsevästi malleissa 1, 2 ja 3. Tytöillä puolestaan heikompi suoriutuminen samoissa 

tehtävissä ennusti voimakkaampaa laihuuspyrkimystä ja voimakkaampaa 

kehotyytymättömyyttä malleissa 1, 2 ja 3. Vakioitavien muuttujien lisääminen malliin ei 

minkään analyysien osalta muuttanut olennaisesti mielen teorian efektikokoa. Liitteessä 1 

esitetään tarkemmin mallit, joissa mielen teorian yhteys syömishäiriöoireisiin on tilastollisesti 

merkitsevä. Vakioitavista muuttujista vain painoindeksi 17-vuotisseurannassa (tyttöjen 

laihuuspyrkimys ja kehotyytymättömyys) ja ikä 12-vuotisseurannassa (tyttöjen 

kehotyytymättömyys) olivat merkitseviä ennustajia mielen teorian kielellisten taitojen lisäksi. 

Tytöillä myös aggressiivisuus 8-vuotiaana ennusti lisääntynyttä laihuuspyrkimystä (β=0.01, 

p=.04) ja kehotyytymättömyyttä (β=0.01, p=.03) 17-vuotiaana mallissa 1, mutta efekti ei 

säilynyt tilastollisesti merkitsevänä malleissa 2 ja 3. Malli 1 selitti laihuuspyrkimyksen 

vaihtelusta 13 prosenttia ja kehotyytymättömyyden vaihtelusta 12 prosenttia. 

Aggressiivisuuden efektikoko oli kuitenkin hyvin pieni (β=0.01). Vakioitavista muuttujista 

tilastollisesti merkitsevä oli ainoastaan ikä 8-vuotisseurannassa (p<.05) mallissa 2. 

Kun ikämuuttuja 8-vuotisseurannassa jätettiin pois analyysimallista, tulokset säilyivät 

samankaltaisina. Merkitsevät yhteydet säilyivät, eikä uusia yhteyksiä tullut esille. 

4. POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin lapsuusiän sosiaalisen kompetenssin yhteyksiä 

nuoruusiän syömishäiriöoireiluun normaaliväestöön kuuluvilla tytöillä ja pojilla. 

Keskeisimpinä tuloksina löydettiin yhteyksiä mielen teorian tehtävillä arvioitujen 

sosiokognitiivisten taitojen ja syömishäiriöoireiden väliltä: tytöillä heikompi suoriutuminen 

mielen teorian kielellisissä tehtävissä 12-vuotiaana ennusti lisääntynyttä laihuuteen 

pyrkimistä ja kehotyytymättömyyttä 17-vuotiaana, ja pojilla taas lisääntynyttä 

bulimiaoireilua. Nämä yhteydet säilyivät merkitsevinä myös taustamuuttujien vakioimisen 

jälkeen. Sen sijaan syömishäiriöoireiden yhteyksiä mielen teorian tilannekuvat-osatehtävässä 
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suoriutumiseen ei löytynyt. Myöskään sosiaalisen ahdistuneisuuden, aggressiivisuuden ja 

sosiaalisten taitojen sekä syömishäiriöoireiden väliltä ei löydetty selkeitä yhteyksiä. 

4.1 Kognitiivisten mielen teorian taitojen yhteydet syömishäiriöoireisiin 

Mielen teorian taustateorian tarkastelu sekä käytettyjen arviointitehtävien vertailu muihin 

spesifeihin mielen teorian tehtäviin tarjoaa tukea tulosten tulkinnalle. Tuloksia voidaan 

tarkastella mielen teorian eri komponentteja kuvaavien teorioiden valossa. Usein käytetyn 

erottelun mukaan mielen teoria voidaan jakaa kognitiiviseen ja affektiiviseen komponenttiin 

(Shamay-Tsoory ym., 2007). Affektiivinen mielen teoria viittaa kykyyn ymmärtää muiden 

emotionaalisia tiloja, kun taas kognitiivisella mielen teorialla tarkoitetaan kykyä tehdä 

päätelmiä muiden ihmisten uskomuksista. Kognitiivisen mielen teorian kykyjä on tyypillisesti 

arvioitu väärän uskomuksen tehtävillä, sillä ne edellyttävät kykyä ymmärtää ihmisten 

uskomusten ohjaavan heidän toimintaansa, vaikka nuo uskomukset perustuisivat väärään 

tietoon (Poletti, Enrici & Adenzato, 2012). Reading the Mind in the Eyes -tehtävässä 

tutkittavan tulee tehdä päätelmiä toisten ihmisten tunnetiloista pelkästään silmien aluetta 

esittävien kuvien perusteella (RMET; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 

2001), mitä pidetään prototyyppisenä mielen teorian affektiivisen puolen 

arviointimenetelmänä (Poletti ym., 2012). Faux pas -tilanteiden eli sosiaalisesti tahdittoman 

tai kömpelön käyttäytymisen tunnistamista edellyttävien tehtävien (Stone, Baron-Cohen, & 

Knight, 1998) puolestaan ajatellaan mittaavan mielen teorian molempia komponentteja 

(Poletti ym., 2012). 

Toisen näkemyksen mukaan mielen teorian toiminnot voidaan erotella toisten mielentilojen 

tulkitsemiseen välittömästi havaittavissa olevan informaation perusteella sekä noita 

mielentiloja koskevaan päättelyyn toisten toiminnan selittämiseksi tai ennustamiseksi 

(Sabbagh, 2004). Jälkimmäistä on kutsuttu myös (kognitiiviseksi) toisen asemaan 

asettumiseksi (Bora & Köse, 2016), ja sitä arvioidaan esimerkiksi väärän uskomuksen sekä 

vitsien ja valheiden erottamista edellyttävillä tehtävillä (Sabbagh, 2004), kuten faux pas -

etikettivirhetestillä ja Happen tarinoilla (Bora & Köse, 2016). Tulkitsemisen komponenttia 

taas arvioidaan tyypillisesti RME-tehtävällä (Sabbagh, Moulson & Harkness, 2004). 

Näkemykset eivät siis ole komponenttien käsitteellistämisen osalta keskenään täysin 

yhteneväiset, mutta mielen teorian kykyjen arviointimenetelmät jakautuvat niiden kesken 

kuitenkin samankaltaisesti siten, että väärän uskomuksen tehtävillä arvioidaan kognitiivista, 

päättelyyn liittyvää komponenttia ja RME-tehtävillä affektiivista, tulkitsemisen 



 

32 
 

komponenttia. Niinpä mielentiloja koskeva tulkinta rinnastuu mielen teorian affektiiviseen 

komponenttiin, ja mielentiloja koskeva päättely puolestaan sen kognitiiviseen komponenttiin. 

NEPSY-II:n mielen teorian osatehtäviä ei ole käsikirjoissa (Korkman ym., 2008a ja 2008b) 

teoreettisesti eroteltu kummankaan edellä kuvatun jaottelun mukaan, eikä aihetta ole 

tiettävästi käsitelty myöhemminkään tutkimuskirjallisuudessa. Osatehtävien sisällön 

perusteella (Korkman ym., 2008a) on mahdollista, että suoriutuminen kielellisissä tehtävissä 

vastaisi ensisijaisesti mielen teorian kognitiivista ja päättelyyn liittyvää puolta, ja 

tilannekuvat-tehtävä puolestaan affektiivista ja tulkintaan liittyvää komponenttia. Tämän pro 

gradu -tutkimuksen tulosten perusteella siis heikommat kyvyt juuri kognitiivisen mielen 

teorian taidoissa 12-vuotiaana ennustavat syömishäiriöoireilua 17-vuotiaana. 

Boran ja Kösen meta-analyysissä (2016) havaittiin, että laihuushäiriöpotilailla sekä 

kognitiivinen komponentti (useilla menetelmillä mitattuna) että affektiivinen komponentti 

(RME-tehtävällä mitattuna) oli heikentynyt, mutta efektikoko oli edellisen osalta suurempi. 

Affektiivisen mielen teorian kyvyt olivat kohtalaisesti heikentyneet myös 

ahmimishäiriöpotilailla, mutta heillä ei havaittu pulmia kognitiivisessa toisen asemaan 

asettumisessa. Syömishäiriöpotilaiden osalta siis heikentynyt kyky asettua toisen asemaan 

näyttäisi olevan leimallista erityisesti laihuushäiriössä, ja sen on ajateltu olevan yksi tekijä 

oireyhtymälle tyypillisessä sairaudentunnottomuudessa ja kyvyttömyydessä ymmärtää sen 

sosiaalisia seurauksia (Bora & Köse, 2016). Tässä pro gradu -tutkimuksessa mielen teorian 

kognitiivinen komponentti oli yhteydessä tytöillä laihuuspyrkimykseen ja 

kehotyytymättömyyteen, miltä osin tulokset ovat samansuuntaisia kuin meta-analyysin 

laihuushäiriöpotilaita koskevat tulokset. Sen sijaan pojilla havaittu mielen teorian 

kognitiivisen komponentin yhteys bulimiaoireisiin on erisuuntainen verrattuna meta-

analyysiin, jossa ei löydetty kognitiivisen päättelyn komponentin heikentymää 

ahmimishäiriöpotilailla. Mielen teorian affektiivisen komponentin ei havaittu olevan 

yhteydessä mihinkään syömishäiriöoireisiin, miltä osin tulos on niin ikään erisuuntainen 

meta-analyysiin verrattuna. 

Christensenin ja kollegoiden normaaliväestöön keskittyvässä meta-analyysissä (2019) ei 

löydetty RME-tehtävässä suoriutumisen yhteyksiä syömishäiriöoireisiin. Niinpä pro gradu -

tutkimuksen mielen teorian affektiivisen komponentin puuttuvat yhteydet ovat linjassa tämän 

meta-analyysin tulosten kanssa, ja yhdessä näyttö viittaa siihen, ettei normaaliväestössä 

ilmeneviin syömishäiriöoireisiin liittyisi näitä pulmia. Mielen teorian affektiiviseen 
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tulkitsemisen komponenttiin liittyvät ongelmat saattavatkin vahvistua vasta häiriötasoisen 

oireilun yhteydessä ja mahdollisesti olla ohimenevä tila (Christensen ym., 2019). Tulkintaa 

affektiivisen mielen teorian heikentymisestä sairauden kuluessa tukee myös tulos, jonka 

mukaan vasta hiljan laihuushäiriöön sairastuneet nuoret potilaat eivät vielä eronneet RME-

tehtävässä suoriutumisen osalta terveistä verrokeista (Bentz ym., 2017). 

Christensenin tutkimusryhmän normaaliväestöä koskevan meta-analyysin (2019) 

alkuperäistutkimuksista kahdessa löydettiin kuitenkin muilla tavoin mitattujen mielen teorian 

kykyjen yhteyksiä bulimiatyyppiseen syömishäiriöoireiluun. Naor‐Ziv ja Glicksohn (2016) 

havaitsivat mielen teorian haasteiden faux pas -tehtävällä mitattuina olevan yhteydessä 

yleisesti subkliinisiin syömishäiriöoireisiin ja erityisesti bulimiseen oireiluun 

nuoruusikäisillä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa havaitut kognitiivisen mielen teorian 

yhteydet syömishäiriöoireiluun, ja pojilla nimenomaan bulimiaoireiluun, ovat siten linjassa 

Naor-Zivin ja Glicksohnin tutkimuksen (2016) kanssa. 

Toisessa meta-analyysin alkuperäistutkimuksessa (Innamorati ym., 2017) mielen teorian 

taitoja lähestyttiin mentalisaation kautta, jolloin heikomman mentalisaatiokyvyn todettiin 

olevan yhteydessä ahmimistaipumukseen ja ruoka-addiktioon aikuisilla. Vertailua näihin 

tuloksiin on hieman hankalaa tehdä, sillä vaikka mielen teoria ja mentalisaatio ovat 

käsitteellisesti lähellä toisiaan, eivät ne ole täysin sama asia (Choi-Kain & Gunderson, 2008). 

Christensenin tutkimusryhmän (2019) päätös sisällyttää kyseinen tutkimus meta-analyysiin 

onkin hivenen kyseenalainen. Mentalisaatio on määritelty kyvyksi ymmärtää omia ja muiden 

sisäisiä mentaalisia tiloja, kuten ajatuksia, tunteita, toiveita ja haluja, sekä tehdä päätelmiä 

omasta ja muiden toiminnasta edellisten pohjalta (Fonagy & Bateman, 2008). Vaikka 

yhtymäkohtia mielen teorian käsitteeseen on paljon, siihen verrattuna mentalisaatiokykyyn 

ajatellaan sisältyvän kompleksisempaa ymmärrystä muista ja itsestä, ja myös mm. käsitys 

omasta minästä pysyvänä (Choi-Kain & Gunderson, 2008). Mentalisaation ajatellaan 

liittyvän läheisesti myös tunnesäätelykykyyn (Fonagy & Bateman, 2008). 

Validointitutkimuksen mukaan mentalisaatiokysely (Mentalization Questionnaire, MZQ) 

mittaakin itsereflektiokykyä, tunteiden tunnistamista, kykyä erottaa sisäiset mielentilat 

ulkoisesta todellisuudesta sekä tunnesäätelykykyä (Hausberg ym., 2012), eli myös sellaisia 

aspekteja, joita ei ole mielen teorian käsitteeseen liitetty. Käsitteellisistä eroavaisuuksista 

huolimatta taidokkaan mentalisaation voidaan määritelmän perusteella nähdä edellyttävän 

sekä hyvää mielen teorian kognitiivista päättelytaitoa että affektiivista tulkintataitoa. Näin 

tulkiten tämän pro gradu -tutkimuksen tulokset poikien mielen teorian kognitiivisen 
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komponentin ja bulimiaoireiden osalta olisivat samansuuntaisia kuin Innamoratin 

tutkimusryhmän (2017) löydökset. 

Kokonaisuutena sekä tämän pro gradun että aiempien tutkimusten perusteella 

sosiokognitiivisten taitojen ja niiden osana erityisesti mielen teorian kognitiivisen päättelyn 

heikentymää ilmenee eriasteisista syömishäiriöoireista kärsivillä ihmisillä, ja oiretasolla 

eniten näyttöä on yhteydestä bulimiaoireisiin. Syömishäiriöoireiden ja sosiokognitiivisten 

pulmien välisestä mekanismista on esitetty, että heikentyneet mielen teorian kyvyt johtaisivat 

muiden ihmisten eleiden ja viestien väärintulkintoihin, ja sen myötä huonompiin 

kokemuksiin ihmissuhteissa (Lena, Fiocco, & Leyenaar, 2004; Naor-Ziv & Glicksohn, 2016). 

Sosiaaliset hankaluudet taas johtaisivat syömishäiriöoireiden omaksumiseen haitallisina 

hallintakeinoina, mistä esimerkkeinä pyrkimys helpottaa ihmissuhdevaikeuksien aiheuttamaa 

negatiivista tunnetilaa ahmimalla tai lisätä hallinnan ja autonomian kokemusta syömistä 

rajoittamalla (Lena ym., 2004). Pitkittäistutkimusten puuttuessa yhteyden suuntaa ja oireiden 

ajallista järjestystä ei kuitenkaan ole saatu todennettua (Bora & Köse, 2016; Christensen ym., 

2019), mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että sosiaaliset vaikeudet edeltäisivät 

syömishäiriöoireiden ilmaantumista (Lena ym., 2004; Zucker ym., 2007). Aiempaa niukkaa 

tutkimusta täydentäen tämä pro gradu viittaa siihen, että sosiokognitiiviset haasteet ovat 

nähtävissä jo lapsuudessa ennen syömishäiriöoireiden puhkeamisen herkkyyskautta niillä, 

jotka nuoruusiässä raportoivat enemmän oireita. 

On syytä huomata, että tässä pro gradu -tutkimuksessa havaittu efekti oli hyvin heikko. 

Käytännössä se on tulkittavissa niin, että kun suoriutuminen mielen teorian kielellisissä 

tehtävissä paranee yhden keskihajontayksikön verran, syömishäiriöoireilu vähenee muutaman 

keskihajontayksikön sadasosan verran. Tämä tarkoittaa, että sosiokognitiivisten taitojen 

merkitys syömishäiriöoireiden kehittymisen kokonaisuudessa on todennäköisesti pieni, ja 

syömishäiriöoireiden kehityskulussa oireiden puhkeaminen ja voimistuminen selittyy isolta 

osin muilla tekijöillä. Tässä tutkimuksessa vakioiduista taustatekijöistä yksikään ei 

osoittautunut ennustajana merkitykseltään suureksi: vaikka tytöillä ikä 12-vuotisseurannassa 

ja painoindeksi olivat ennustajina tilastollisesti merkitseviä, jäi efekti niidenkin osalta hyvin 

heikoksi (ks. Liite 1). Pitkittäistutkimuksissa syömishäiriöiden riskitekijöiksi on tunnistettu 

mm. varhaislapsuuden syömisen ongelmat sekä lapsuusaikainen seksuaalinen hyväksikäyttö 

ja fyysinen laiminlyönti (Jacobi ym., 2004). Näitä tekijöitä ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu, 

mutta on mahdollista, että tällaisten riskitekijöiden puuttuminen suojaa nuorta silloinkin, kun 

sosiokognitiiviset taidot ovat heikommat. 
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Tutkimuskirjallisuus kuitenkin viittaa siihen, että mielen teorian taitoja vahvistamalla 

voitaisiin ehkäistä syömishäiriöoireiden kehittymistä tai niiden pahenemista (Lena ym., 

2004). Häiriötasoisista oireista kärsivillä sosiaalisen kompetenssin vahvistamisen hyödyistä 

on jo saatu lupaavia tuloksia (Lázaro ym., 2011; Tchanturia ym., 2015). On myös esitetty, 

ettei heikkoakaan efektiä olisi syytä sivuuttaa, sillä lievätkin heikentymät kognitiivisissa 

kyvyissä voivat olla otollista maaperää syömishäiriöiden kehittymiselle, ja toisaalta vähäiset 

sosiokognitiiviset pulmat saattavat entisestään syventyä syömishäiriöiden seurauksena (Lena 

ym., 2004). 

4.2 Sosiaaliset tunteet ja taidot: ei yhteyksiä syömishäiriöoireisiin 

Lapsuusiän sosiaalisen ahdistuneisuuden, aggressiivisuuden ja sosiaalisten taitojen ei havaittu 

olevan yhteydessä nuoruusiän syömishäiriöoireisiin. Aggressiivisuuden osalta löydettiin 

tytöillä tilastollisesti merkitsevät yhteydet laihuuspyrkimykseen ja kehotyytymättömyyteen, 

mutta efekti ei säilynyt merkitsevänä, kun iän 8-vuotisseurannassa, sikiöaikaisen 

glykyrritsiinialtistuksen, vanhempien koulutustason ja lapsen älykkyysosamäärän lisäksi 

vakioitiin myös painoindeksi. Aggressiivisuus ei siten näytä vahvalta syömishäiriöoireilun 

selittäjältä. Tulokset pysyivät samankaltaisina myös silloin, kun ikä 8-vuotisseurannassa 

jätettiin analyyseissa vakioimatta. 

Aiemmissa poikittaistutkimuksissa on löydetty yhteyksiä syömishäiriöoireiden ja sosiaalisen 

ahdistuneisuuden väliltä (Ciarma & Mathew, 2017; Edlund ym., 1999; Gadalla & Piran, 

2008; Gilbert & Meyer, 2003; Schutz & Paxton, 2007; Striegel-Moore ym., 1993; Utschig 

ym., 2010). Yhteyksiä löydettiin myös kahdessa pitkittäistutkimuksessa, mutta niissä 

osallistujat olivat korkeakouluopiskelijoita eli jo nuoria aikuisia (Gilbert & Meyer, 2005a; 

Gilbert & Meyer, 2005b). Jos sosiaalinen ahdistuneisuus kehittyy rinta rinnan 

syömishäiriöoireiden kanssa tai osin niiden seurauksena, on johdonmukaista, ettei yhteys 8-

vuotiaana arvioituun sosiaaliseen ahdistuneisuuteen vielä tullut esiin. Tälle näkemykselle 

antaa tukea tutkimuskirjallisuus, jonka perusteella sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelot 

tulevat selvemmin esiin nuoruudessa: esimerkiksi Lijsterin ja kumppaneiden meta-analyysin 

(2017) mukaan sosiaalisten tilanteiden pelko puhkeaa useimmiten nuoruusiässä. Nuoruus voi 

olla näiden ongelmien puhkeamisen herkkyyskautta mm. sen vuoksi, että sosiaalinen 

vuorovaikutus on nuoruusiässä vähemmän aikuisten ohjaamaa kuin varhemmin lapsuudessa 

(Salmivalli, 2005). Lisäksi nuoruusiässä tyypillistä on itsetietoisuuden kasvu ja aiempaa 

suurempi kiinnostus muiden itseä koskevia mielipiteitä kohtaan, joka kytkeytyy 
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sosiokognitiivisten kykyjen karttumiseen tässä ikävaiheessa (Choudhury, Blakemore & 

Charman, 2006). 

Myös aggressiivisuuden ja syömishäiriöoireiden yhteyksiä on aiemmissa tutkimuksissa 

havaittu (Marmorstein ym., 2007; Miotto ym., 2003; Miotto ym., 2008; Slane ym., 2010; 

Thompson ym., 1999). Valtaosa näistäkin tutkimuksista on kuitenkin tähän asti ollut 

poikkileikkausasetelmilla toteutettuja. Ainoassa oiretasolla tehdyssä pitkittäistutkimuksessa 

seuranta-aika ulottui vain ikävuosiin 11–17 (Marmorstein ym., 2007), eikä aggressiivisuutta 

varhemmin lapsuudessa tarkasteltu. Onkin mahdollista, että myös aggressiivisuus kehittyy 

samanaikaisesti syömishäiriöoireiden kanssa. 

Sosiaalisten taitojen yhteyttä syömishäiriöoireisiin normaaliväestössä ei tiettävästi ole 

aiemmin tutkittu. Tässä tutkimuksessa tätä yhteyttä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa, ja 

tulokset viittaavat siihen, etteivät ainakaan vielä lapsuuden aikaiset sosiaaliset taidot 

ennustaisi merkittävästi nuoruusiän syömishäiriöoireilua. 

4.3 Sukupuolierot 

Kognitiivisen mielen teorian heikentymä oli yhteydessä syömishäiriöoireisiin sekä tytöillä 

että pojilla. Tytöillä kognitiivisen mielen teorian pulmat olivat yhteydessä 

laihuuspyrkimykseen ja kehotyytymättömyyteen, pojilla taas bulimiaoireisiin. 

Yhteyden löytyminen myös pojilla on merkillepantavaa, sillä aiemmissa tutkimuksissa on 

ollut mukana voittopuolisesti vain tyttöjä tai naisia, ja sen vuoksi yhteyksistä näiden 

tekijöiden välillä on poikien ja miesten osalta tiedetty hyvin vähän. Tiettävästi miespuolisilla 

syömishäiriöpotilailla mielen teorian kognitiivista komponenttia ei ole tutkittu lainkaan (Bora 

& Köse, 2016), ja mielen teorian affektiivista komponenttia vain yhdessä tutkimuksessa, 

jossa yhteyttä ei löytynyt (Goddard, Carral-Fernández, Denneny, Campbell & Treasure, 

2014). Innamoratin ja kollegoiden ei-kliinisellä otoksella toteutetussa tutkimuksessa (2017) 

oli mukana sekä miehiä että naisia, mutta tuloksia ei ole raportoitu heille erikseen. 

Tulokset voivat osin selittyä sukupuolieroilla eri syömishäiriöoireiden esiintyvyydessä. 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella sekä laihuuspyrkimys (Anderson & Bulik, 2004; 

Lewinsohn, Seeley, Moerk & Striegel‐Moore, 2002), kehotyytymättömyys (meta-analyysi, 

12-vuotiaat ja sitä vanhemmat: Feingold & Mazzella, 1998; nuoret aikuiset: Lewinsohn ym., 

2002) että bulimiaoireet (Lewinsohn ym., 2002) ovat tytöillä ja naisilla yleisempiä kuin 

pojilla ja miehillä, ja tulokset saattavat kahden ensin mainitun oireen osalta heijastaa tätä 
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eroa. Sen sijaan ahmimista esiintyy naisilla ja miehillä lähes yhtä paljon (Hudson ym. 2007; 

Lewinsohn ym. 2002; Striegel‐Moore ym., 2009). Kuten jo aiemmin on todettu (ks. alaluku 

2.2.3), arviointivälineenä käytetyn EDI-kyselyn bulimiaskaala sisältää myös osioita, jotka 

viittaavat pelkkään ahmimiseen ilman tyhjentäytymistä (Garner ym., 1983). Niinpä poikia 

koskeva tulos saattaakin heijastella mielen teorian pulmien yhteyttä nimenomaan 

ahmintaoireisiin. 

Toisaalta yhteyksiä voisi löytyä pojilla enemmänkin, jos käytössä olisi heille ominaisempia 

syömishäiriöoireita mittaavia arviointimenetelmiä; EDI-kyselyllä sen paremmin kuin 

useimmilla muillakaan syömishäiriöoireita kartoittavilla menetelmillä ei nimittäin päästä 

kiinni miehille tyypilliseen syömishäiriöoireiluun (McCabe & Ricciardelli, 2004; Murray 

ym., 2017; Varnado-Sullivan, Horton & Savoy, 2006). Myös syömishäiriöiden diagnostisten 

kriteerien on esitetty olevan naisnäkökulmasta laadittuja ja siten miesten kannalta 

ongelmallisia (Anderson & Bulik, 2004; Murray ym., 2017). Useiden tutkimusten perusteella 

pojilla ja miehillä kyllä esiintyy kehotyytymättömyyttä, mutta siinä missä se naisilla ilmenee 

tyypillisesti haluna pudottaa painoa, on kehotyytymättömyyden ilmiasu miehillä 

moninaisempi, ja voi ilmetä nykypainosta riippuen niin painonpudotustoiveina kuin haluna 

lisätä painoa tai lihasmassaa (Kostanski, Fisher & Gullone, 2004; McCabe & Ricciardelli, 

2004; Varnado-Sullivan ym., 2006). Kompensaatiokeinojen osalta taas on havaittu 

ylenmääräisen liikunnan olevan miehillä tyypillisempää kuin naisilla, kun naisilla yleisempiä 

keinoja ovat mm. oksentaminen, laksatiivien, diureettien ja laihdutuslääkkeiden käyttö sekä 

paastoaminen (Anderson & Bulik, 2004). EDI-kyselyssä tyytymättömyys kehoon on 

kuitenkin operationalisoitu ainoastaan kokemuksena kehon tai sen osien liian suuresta koosta, 

eikä ylenmääräistä liikuntaa ole mainittu minkään skaalan osioissa. 

Kaiken kaikkiaan syömishäiriöiden (Dahlgren, Stedal & Rø, 2017) sekä yksittäisistä oireista 

esimerkiksi ahmimisen (Striegel, Bedrosian, Wang & Schwartz, 2012) tiedetään vaikuttavan 

haitallisesti toimintakykyyn sekä naisilla että miehillä. Miesten huomioiminen 

syömishäiriöoireilua koskevissa tutkimuksissa onkin tärkeää, jotta tulevaisuudessa miesten 

syömishäiriöoireilua ymmärrettäisiin ja tunnistettaisiin paremmin, oireiluun liittyvää stigmaa 

miehillä saataisiin hälvennettyä, ja siitä kärsivät saataisiin tuloksellisemmin hoidon piiriin 

(Murray ym., 2017). 
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4.4 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitteet 

Syömishäiriöoirekyselyn heikompi soveltuvuus pojille asettaa selkeän rajoitteen tulosten 

tulkinnalle, mutta myös muut menetelmälliset rajoitteet on syytä huomioida tulosten 

tulkinnassa. Ensiksi, mielen teorian tilannekuvat-tehtävän (B-osa) validiteetti saattaa olla 

kielellisiä tehtäviä (A-osa) heikompi. Pääosin validointitutkimuksissa on raportoitu mielen 

teorian osatehtävän kokonaispistemääriä, eikä A- ja B-osissa suoriutumista ole eroteltu 

(Korkman ym., 2008b). Yhdessä Asperger-oireyhtymää koskevassa tutkimuksessa on 

kuitenkin havaittu, että ainoastaan A-osassa suoriutumisessa oli eroja Asperger- ja 

kontrolliryhmän välillä (Loukusa, Mäkinen, Kuusikko-Gauffin, Ebeling & Moilanen, 2014). 

Kirjoittajien mukaan lasten ei-kielellistä ja kontekstisidonnaista sosiaalista päättelykykyä [ts. 

kyky tulkita muiden emotionaalisia mielentiloja tilanteessa saatavilla olevan informaation 

perusteella eli mielen teorian affektiivinen tulkinnan komponentti] on lähes mahdotonta 

arvioida luotettavasti kuviin pohjautuvien tehtävien avulla, sillä todellisen maailman tilanteet 

ovat aina kliinisiä olosuhteita paljon monimutkaisempia (Loukusa ym., 2014). 

Toiseksi, aineistossa SCBE-30-kyselyyn ovat vastanneet äidit 8-vuotisseurannan yhteydessä, 

vaikka alun perin kysely on tarkoitettu käytettäväksi 2,5–6,5-vuotiaiden lasten arvioinnissa 

(Lafrenière ym., 1992; Lafrenière & Dumas, 1996). Toisaalta SCBE-30-kyselyn skaalojen on 

havaittu 6–10-vuotiailla lapsilla korreloivan teorianmukaisesti Behaviour Inhibition Scale -

itsearviointikyselyn kanssa (van Brakel, Muris & Bögels, 2004), joka on tarkoitettu 

käytettäväksi myös tätä vanhemmilla lapsilla ja nuorilla (Muris, Merckelbach, Wessel & van 

de Ven, 1999), mikä puoltaa menetelmän käyttöä tässäkin pro gradu -tutkimuksessa. Lisäksi 

tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ainoastaan äitien antamia vastauksia, sillä opettajien 

vastauksia oli vähemmän, ja niiden edellyttäminen olisi otoskoon pienenemisen myötä 

heikentänyt tutkimuksen tilastollista voimaa huomattavan paljon. On mahdollista, että 8 

vuoden iässä vanhemman arviot eivät enää luotettavasti kuvaa lasten sosiaalista 

kompetenssia. Toverisuhteiden ja koulun merkitys kasvaa keskilapsuudessa, ja vaikka 

vanhempien rooli on edelleen suuri, lapsi viettää perheen kanssa aiempaa vähemmän aikaa 

(Blaževic, 2016). Yleisesti ikätasoinen kehitys sosiaalisen kompetenssin alueella liittyy 

kiinteästi vertaissuhteisiin, yhteistyötaitoihin ja ryhmässä toimimiseen. 

Merkillepantava rajoite ovat myös pienet otoskoot 8-vuotisseurannassa arvioitujen sosiaalisen 

kompetenssin muuttujien osalta. Pienemmän otoskoon myötä tilastollinen voima heikkenee, 

eivätkä heikommat yhteydet välttämättä tulleet esille. Pienemmät analyysikohtaiset otokset 
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tässä tutkimuksessa perustuvat osin myös siihen, että tytöt ja pojat tarkasteltiin erikseen. 

Erilliset analyysit olivat kuitenkin tutkimuskysymyksen kannalta perusteltuja, sillä 

syömishäiriöoireilun tiedetään ilmenevän tytöillä ja pojilla tyypillisesti eri tavoin, ja lisäksi 

poikia erikseen tarkastelevista tutkimuksista on kovasti pulaa. 

Se, ettei yhteyksiä joidenkin muuttujien väliltä löydetty, ei välttämättä tarkoita, ettei niitä 

olisi olemassa. Edellä mainittujen rajoitteiden valossa onkin mahdollista, että eri 

menetelmillä arvioituna ja isompien otoskokojen turvin olisi löydetty myös sosiaalisen 

ahdistuneisuuden, aggressiivisuuden, sosiaalisten taitojen ja mielen teorian affektiivisen 

komponentin yhteyksiä myöhempään syömishäiriöoireiluun, vaikka tässä tutkimuksessa niitä 

ei havaittu. Tulevissa tutkimuksissa olisikin olennaista tarkastella syömishäiriöoireita poikien 

ja miesten kannalta relevantimmilla mittareilla. Diagnostiikkaan liittyvien pulmien vuoksi 

erityisen hedelmällinen tapa päästä kiinni miesten oireiluun voi olla yksittäisten 

oiredimensioiden tarkastelu, kuten tässäkin pro gradu -tutkimuksessa on tehty. Lisäksi 

affektiivisen mielen teorian kykyjen arvioinnissa olisi hyvä käyttää jotakin tutkitusti 

validimpaa menetelmää (esim. TOM test: Altschuler ym., 2018; Muris, Steerneman ym., 

1999), ja sosiaalisen kompetenssin arvioinnissa hyödyntää myös esimerkiksi opettajien 

vastauksia tai havainnointia kouluympäristössä. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen merkittävimpiin vahvuuksiin kuuluu sen prospektiivinen 

asetelma, sillä aiempia pitkittäistutkimuksia sosiaalisen kompetenssin yhteyksistä 

syömishäiriöoireisiin on hyvin niukasti. Tutkimuksen huomattava rajoite on puolestaan se, 

ettei tietoja syömishäiriöoireilusta 8- ja 12-vuotisseurannoissa ollut käytettävissä, jolloin sitä 

ei voitu analyyseissa vakioida. Pitkittäistutkimuksia tarvitaankin jatkossa lisää syy-

yhteyksien ja oireiden ajallisen järjestyksen todentamiseksi. Prospektiivisen asetelman 

ansiosta pystytään kuitenkin toteamaan nuoruusiän syömishäiriöoireisiin yhteydessä olevien 

sosiaalisen kognition pulmien olevan havaittavissa jo 12-vuotiaana, eli ennen 

syömishäiriöoireiden ilmaantumisen herkkyyskautta. 

Toinen vahvuus on yksittäisten oiredimensioiden tarkastelu syömishäiriödiagnoosien sijaan. 

Oireita on hyvä katsoa erikseen, sillä saman syömishäiriödiagnoosin saaneet potilaat ovat 

keskenään varsin heterogeenistä joukkoa (Wildes & Marcus, 2013), ja toisaalta diagnooseilla 

on oirekuvien tasolla myös paljon päällekkäisyyttä (APA, 2013; Treasure ym., 2010). 

Vaikuttaa myös siltä, että poikien ja miesten oireilun tarkastelussa yksittäisten oireiden 

näkökulma olisi erityisen hyödyllinen diagnostisten kriteerien ollessa niin vahvasti 
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naisnäkökulmasta laadittuja (ks. alaluku 4.3). Oiretasoinen tarkastelu on perusteltavissa myös 

subkliinisen syömishäiriöoireilun yleisyydellä: sitä esiintyy nuoruusiässä lähes joka 

kymmenennellä tytöllä (Isomaa ym., 2009; Patton ym., 2008). Yksittäisistä oiredimensioista 

erityisesti kehotyytymättömyys on hyvin yleistä, sillä 11–15-vuotiaista suomalaisista tytöistä 

jopa puolet ja pojista noin neljännes pitää itseään liian lihavana (Currie ym., 2012; Ojala, 

2011). Juuri kehotyytymättömyyden yhteyksistä vakava-asteisempaan oireiluun (Attie & 

Brooks-Gunn, 1989; Beato-Fernández ym., 2004; Gardner ym., 2000; Garner ym., 1987; 

Neumark-Sztainer ym., 2007) on paljon näyttöä, ja sen tiedetään olevan yhteydessä myös 

masennusoireisiin, ahdistuneisuuteen ja heikompaan itsetuntoon (Kostanski & Gullone, 

1998). Myös yksittäiset syömishäiriöoireet ovat siis monin tavoin haitallisia, ja siksi niihin 

liittyviä kehityksellisiä tekijöitä on tärkeää ymmärtää paremmin. 

4.5 Lopuksi 

Aiempaa niukkaa tutkimusta täydentäen tämä pro gradu -tutkimus viittaa siihen, että 

sosiokognitiiviset haasteet voivat olla nähtävissä jo lapsuudessa ennen syömishäiriöiden 

puhkeamisen herkkyyskautta niillä, jotka nuoruusiässä raportoivat enemmän oireita. Erityisen 

merkittävää oli yhteyden löytyminen myös pojilla. Vaikka havaittu efekti mielen teorian 

kognitiivisen komponentin ja syömishäiriöoireiden välillä oli heikko, sitä ei ole syytä 

sivuuttaa, sillä lievätkin sosiokognitiiviset heikentymät voivat lisätä riskiä 

syömishäiriöoireiden kehittymiselle, ja toisaalta syömishäiriöoireilu saattaa entisestään 

kärjistää kognitiivisia pulmia. Sosiaalisen kompetenssin ja syömishäiriöoireilun yhteydestä 

tarvitaan edelleen lisää tutkimusta, ja erityisesti pitkittäistutkimuksia yhteyden suunnan 

todentamiseksi. Lisäksi vaikuttaisi perustellulta tutkia, voisiko mielen teorian taitojen 

vahvistamisesta olla hyötyä syömishäiriöoireita ennaltaehkäisevässä työssä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Lineaarinen regressioanalyysi 12-vuotisseurannassa (T2) arvioitujen mielen teorian 
kielellisten tehtävien yhteyksistä syömishäiriöoireisiin 17-vuotisseurannassa (T3), kun ikä 
(T2), älykkyysosamäärä (T2), raskausajan glykyrritsiinialtistus, painoindeksi (T3) ja 
vanhempien koulutustaso on vakioitu (malli 3). Taulukossa esitetään mallit, joissa mielen 
teorian yhteys syömishäiriöoireisiin on tilastollisesti merkitsevä (p < .05). 

  β SE p CI 95% 

Bulimia (pojat)      
 Mielen teoria A -0.04 0.01 .00 (-0.06, -0.01) 
 Glykyrritsiinialtistusa 0.04 0.03 .17 (-0.02, 0.10) 
 Vanhempien 

koulutustasob 
0.03 0.03 .20 (-0.02, 0.08) 

 Ikä (T2) -0.03 0.03 .26 (-0.08, 0.02) 
 IQc 0.00 0.00 .26 (-0.00, 0.00) 
 BMId 0.00 0.00 .29 (-0.00, 0.01) 
Laihuuspyrkimys 
(tytöt) 

     

 Mielen teoria A -0.05 0.02 .02 (-0.09, -0.01) 
 Glykyrritsiinialtistusa -0.04 0.04 .39 (-0.13, 0.05) 
 Vanhempien 

koulutustasob 
-0.02 0.04 .64 (-0.10, 0.06) 

 Ikä (T2) 0.08 0.04 .06 (-0.00, 0.15) 
 IQ 0.00 0.00 .32 (-0.00, 0.01) 
 BMI 0.02 0.01 .00 (.0.01, 0.04) 
Kehotyytymättömyys 
(tytöt) 

     

 Mielen teoria A -0.04 0.02 .01 (-0.08, -0.01) 
 Glykyrritsiinialtistusa -0.02 0.04 .68 (-0.09, 0.06) 
 Vanhempien 

koulutustasob 
0.01 0.04 .72 (-0.06, 0.08) 

 Ikä (T2) 0.07 0.03 .03 (0.01, 0.14) 
 IQ 0.00 0.00 .13 (-0.00, 0.01) 
 BMI 0.03 0.01 .00 (0.02, 0.04) 

a 250 vs. <250 mg/vko 
b Alempi korkeakoulututkinto tai matalampi vs. vähintään ylempi korkeakoulututkinto 
c Älykkyysosamääräestimaatti 
d Painoindeksi 


