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Syömishäiriöoireilu on psykosomaattista oireilua, josta iso osa ihmisistä kärsii jossain elämänsä vaiheessa. 
Se vaikuttaa usein elämänlaatuun heikentävästi ja voi pahimmassa tapauksessa ajaa hengenvaaralliseen 
tilaan. Syömishäiriöoireilua ilmenee väestössä jatkumona ja oireilun taustalla olevat psykologiset prosessit 
ovat hyvin moniulotteisia. Tämä tutkimus pyrki syventämään tietämystä subkliinisen syömishäiriöoireilun 
yhteydessä ilmenevistä kognitiivispsykologisista mekanismeista.  

Syömishäiriöoireilua kuvaa usein omaan itseen ja omaan kehoon kohdistuva joustamattomuus ja 
ankaruus, joita kaksi psykologista prosessia, ehdollinen tavoitteen asettaminen ja alhainen itsemyötätunnon 
kokemus, ilmentävät. Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli ensinnäkin selvittää, onko ehdollinen tavoitteen 
asettaminen yhteydessä syömishäiriöoireiluun. Oletuksena oli, että korkea ehdollinen tavoitteen asettaminen 
on yhteydessä vakavampaan syömishäiriöoireiluun. Toiseksi tarkasteltiin, onko itsemyötätunnon kokemus 
yhteydessä syömishäiriöoireiluun. Toisen kysymyksen kohdalla hypoteesina oli, että alhainen itsemyötätunnon 
kokemus on yhteydessä vakavampaan syömishäiriöoireiluun. Kolmantena kysymyksenä oli, ovatko ehdollinen 
tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon kokeminen yhteydessä syömishäiriöoireiluun oireilun laadusta 
riippumatta. Oletettiin, ettei löytyisi eroja ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon yhteyksissä 
laadultaan erilaiseen syömishäiriöoireiluun. 

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena suomalaisessa yliopisto-opiskelijoiden otoksessa. Osallistujat 
(N = 118) vastasivat verkkokyselyyn syksyn 2019 aikana. Vastaukset kerättiin opiskelijoiden sähköpostilistojen 
kautta lähetetyn kyselylinkin avulla. Kyselyssä kartoitettiin syömishäiriöoireilun vakavuutta EDE-Q -mittarilla, 
ehdollista tavoitteen asettamista CGS-EDS -mittarilla sekä itsemyötätunnon kokemista SCS-mittarilla. Lisäksi 
osallistujat raportoivat taustatietoina ikänsä, sukupuolensa ja koulutustasonsa.  

Asetetut hypoteesit saivat suurilta osin tukea tutkimuksessa: sekä korkea ehdollinen tavoitteen 
asettaminen että alhainen itsemyötätunnon kokeminen olivat yhteydessä vakavampaan subkliiniseen 
syömishäiriöoireiluun tässä opiskelijaotoksessa. Tutkitut psykologiset prosessit olivat yhteydessä 
syömishäiriöoireiluun oireilun laadusta riippumatta, mutta yhteyksien voimakkuudessa oli eroa syömisen 
rajoittamisen ja syömiseen liittyvien huolien osalta: korkea ehdollinen tavoitteen asettaminen oli yhteydessä 
vahvemmin syömisen rajoittamisoireiluun kuin syömiseen liittyviin huoliin.    

Tutkimus tarjoaa arvokasta lisätietoa subkliiniseen syömishäiriöoireiluun yhteydessä olevista 
kognitiivispsykologisista tekijöistä suomalaisessa kontekstissa. Saadut tulokset ovat relevantteja 
syömishäiriöihin sairastumisen ennaltaehkäisemiseen tähtäävien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Jatkotutkimusten olisi tärkeää laajentaa tietämystä niin tässä tutkittujen kuin muidenkin psykologisten 
prosessien yhteydestä syömishäiriöoireiluun ja erityisesti selventää syyseuraussuhteita 
kognitiivisbehavioraalisten tekijöiden ja syömishäiriöoireilun välillä. Lisätietämystä kaivataan sekä 
subkliinisesti oireilevien että kliinistä hoitoa tarvitsevien syömishäiriöoireilun luonteesta.  
 
Avainsanat: ehdollinen tavoitteen asettaminen, itsemyötätunto, syömishäiriö, syömishäiriöoireilu 
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1 JOHDANTO 

 

 

Syömishäiriöt ovat maailmanlaajuisesti esiintyviä moniulotteisia häiriöitä, joita kuvastaa muun 

muassa oman arvon tunnon, kehonkuvan ja syömiskäyttäytymisen vinoutuminen (Fairburn, Cooper, 

& Shafran, 2003). Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan syömishäiriöt ovat Suomessa nuorten naisten 

keskuudessa neljänneksi yleisimpiä mielenterveydenhäiriöitä ja jotakin syömishäiriötä on elämänsä 

aikana sairastanut noin kuusi prosenttia suomalaisista naisista (Lähteenmäki ym., 2014). 

Syömishäiriöiden sairastaminen ei rajoitu vain naissukupuoleen, mutta tutkimustieto muiden kuin 

naisten syömishäiriöoireilusta on hyvin niukkaa. Syömishäiriöiden puhkeamiseen johtavia ja 

syömishäiriöitä ylläpitäviä syitä ei tiedetä tarkkaan, ja niiden aiheuttama laaja-alainen elämänlaadun 

heikentyminen ja jopa hengenvaaraan ajaminen on yleistä (Franko ym., 2013). Syömishäiriöoireilua 

on pyritty selittämään muun muassa psykoanalyyttisesta, biologisesta ja kognitiivisbehavioraalisesta 

näkökulmasta. Psykoanalyyttisesta näkökulmasta syömishäiriöoireilua on selitetty muun muassa 

murrosiän kehollisilla muutoksilla ja seksuaalisuuden kypsymisellä (Lemos Morais, 2002) ja 

biologinen näkökulma on laajentanut tietämystä syömishäiriöoireilusta tarkastelemalla esimerkiksi 

muistin toiminnan ja ruokahaluun liittyvien neurologisten ratojen vaikutusta oireiluun (Kanoski & 

Grill, 2017; Kinasz, Ross, & Cooper, 2017). Kognitiivisbehavioraalinen näkökulma painottaa muun 

muassa ajattelumallien ja kognitiivisten vinoumien vaikutusta syömishäiriöoireilua laukaisevina ja 

ylläpitävinä tekijöinä (Treasure & Schmidt, 2013). Kognitiivisbehavioraalisiin taustatekijöihin 

keskittymistä voidaan perustella sillä, että psykologiset hoitomuodot ovat osoittautuneet 

tehokkaammiksi kuin esimerkiksi biologiset hoitomuodot syömishäiriöiden hoidossa (Serpell & 

Troop, 2003).  

Syömishäiriöoireilua esiintyy väestöntasolla jatkumona. Jatkumon voidaan nähdä etenevän 

normaalista syömiskäyttäytymisestä lievän mutta diagnoosikriteerejä täyttämättömän, niin sanotun 

subkliinisen oireilun, kautta kliinisen syömishäiriödiagnoosin täyttävään oireiluun. Suomessa 

opiskelijoiden keskuudessa ilmenevää subkliinistä syömishäiriöoireilua ja sen taustalla olevia 

ylläpitäviä prosesseja ei ole paljoakaan tutkittu. Muista mielenterveydenhäiriöistä poiketen vakavasta 

syömishäiriöistä kärsimisen on todettu olevan yhteydessä korkeampiin lukioarvosanoihin ja 

vanhempien korkeampaan koulutustasoon (Ahren-Moonga, Silverwood, Klinteberg, & Koupil, 

2009), mikä viittaa yhteyksiin koulutusorientoituneisuuden ja syömishäiriöoireilun välillä. Tämän 

vuoksi syömishäiriöoireilua on perusteltua tutkia opiskelijoiden keskuudessa.  
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Tämä tutkimus keskittyy laajentamaan tietämystä syömishäiriöoireiluun yhteydessä olevista 

kognitiivispsykologisista prosesseista ja niiden vaikutuksista yksilöön subkliinisen oireilun 

kontekstissa. Otosjoukkona ovat suomalaiset yliopisto-opiskelijat. Tutkimuksessa tarkastellaan 

syömishäiriöoireilun luonnetta keskittyen selkeyttämään kahden psykologisen tekijän, ehdollisen 

tavoitteen asettamisen sekä itsemyötätunnon kokemisen, merkitystä syömishäiriöoireilun yhteydessä. 

Tutkimuksen tavoitteena on näiden kahden tekijän tarkastelun kautta laajentaa tietämystä 

syömishäiriöoireiluun yhteydessä olevista psykologisista mekanismeista ja sitä kautta tukea 

preventio- ja hoitomuotojen kehitystä. Alussa keskitytään määrittelemään syömishäiriöoireilua, jonka 

jälkeen siirrytään syömishäiriötutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen esittelyn kautta kahden 

keskeisen käsitteen, ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon, määrittelemiseen.  

 

 

1.1 Syömishäiriöoireilu 

 

 

Yleisimpiä väestöntasolla esiintyviä syömishäiriöitä ovat epätyypillinen syömishäiriö, laihuushäiriö 

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

Epätyypillinen syömishäiriö viittaa syömishäiriöön, jossa esiintyy laihuus- ja ahmimishäiriön 

lievempiä oireita. Laihuus- ja ahmimishäiriön elinaikainen esiintyvyys suomalaisessa 

naispopulaatiossa on noin 2% ja ahmintahäiriön noin 3,5% (Keski-Rahkonen ym., 2007; 

Lähteenmäki ym., 2014). Seuraavat syömishäiriökuvaukset perustuva Suomessa käytössä olevan 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems -

tautiluokitusjärjestelmän kymmenenteen versioon (ICD-10, WHO, 1993). 

Tautiluokitusjärjestelmässä on kuvattuna seitsemän syömishäiriödiagnoosia, joista seuraavaksi 

esitellään syömishäiriöoireiluun keskittyen kolmea yleisesti esiintyvää häiriötä: laihuushäiriötä, 

ahmimishäiriötä ja ahmintahäiriötä.  

Laihuushäiriöön (anorexia nervosa) liittyy itseaiheutettua ja ylläpidettyä painonlaskua, johon 

yksilöä motivoi vahvasti läpitunkeva, kokonaisvaltainen ja yliarvotettu lihavuuden pelko. Oma 

ruumiinkuva on usein vääristynyt, mikä ruokkii lihavuuden pelkoa entisestään. Välttääkseen 

lihomista, laihuushäiriöstä kärsivä henkilö saattaa asettaa itselleen jatkuvasti alhaisempia 

painotavoitteita, joihin pyritään yleensä muun muassa ruokavaliorajoituksilla, liiallisella liikunnalla 

ja itseaiheutetulla oksentamisella. Laihuushäiriöstä kärsivän henkilön kognitiivisbehavioraalisen 

oireilun seurauksena on yleensä aliravitsemustila ja henkilön pituutta vastaavaa keskipainoa 
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vähintään 15 % alhaisempi paino. Aliravitsemustilaan voi liittyä myös muita sekundäärisiä 

kehontoimintahäiriötä kuten kuukautisten loppumista.  

Ahmimishäiriön (bulimia nervosa) keskeisimpänä piirteenä voidaan pitää kontrolloimatonta 

ylensyömistä. Ahmimishäiriöstä kärsivällä henkilöllä ilmenee pakonomaisia ylensyömisjaksoja 

ainakin kaksi kertaa viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan. Laihuushäiriöstä kärsivän henkilön 

tapaan myös ahmimishäiriöstä kärsivä henkilö näkee itsensä usein liian lihavana ja tuntee vahvaa 

pelkoa lihomisesta. Vääristynyt ruumiinkuva ja lihomisenpelko osaltaan selittävät 

ylensyömisjaksojen jälkeen tavallisesti esiintyvää lihomisen kontrollointia, eli 

kompensaatiokäyttäytymistä, joka voi ilmetä itseaiheutettuna oksenteluna, ulostuslääkkeiden 

väärinkäyttönä tai ajoittaisena syömättömyytenä.   

Ahmintahäiriöstä (binge eating disorder, BED) kärsivä henkilö voi oirehtia paljolti samalla 

tavalla kuin ahmimishäiriöstä kärsivä henkilö. Ahmintahäiriössä hallitsemattomia ja pakonomaisia 

ahmintakohtauksia ei ilmene niin usein kuin ahmimishäiriössä, eikä henkilö pyri tavallisesti 

kontrolloimaan lihomistaan samaan tapaan kompensaatiokäyttäytymisellä kuin ahmimishäiriössä. 

Ahmintahäiriön keskeisin oire on ahmintakohtaukset, joiden aikana nautittu ruokamäärä on selvästi 

suurempi kuin muiden ihmisten ruokamäärät vastaavassa ajassa ja/tai tilanteessa. Ahmintahäiriöstä 

kärsivä henkilö kokee usein ahmintakohtauksien aikana voimakasta ahdistusta, itseinhoa, masennusta 

ja/tai syyllisyyttä. Ahmintakohtauksen aikana syöminen voi olla epätavallisen nopeaa ja tapahtua 

ilman nälän tunnetta. Lisäksi kohtauksiin liittyy monilla syöminen epämukavaan täynnä olemisen 

tuntuun saakka ja häpeästä johtuva yksin syöminen.   

Fairburnin ja kollegoiden (2003) esittämän transdiagnostisen mallin ydinajatuksena on, että 

yleisimpien syömishäiriöiden taustalla ja oireilua ylläpitämässä ovat samankaltaiset mekanismit. 

Tämä on yleinen käsitystapa nykyaikaisessa syömishäiriötutkimuksessa. Myös oirekuvissa on paljon 

samankaltaisuuksia. Syömishäiriöiden yhteydessä ilmeneviä ja diagnostiikassakin huomioon otettuja 

kognitiivisbehavioraalisia tekijöitä ovat muun muassa pelko, ahdistus, impulsiivisuus, 

havaintovinoumat ja kontrollintarve (Fairburn ym., 2003). Lisäksi esimerkiksi psykologinen 

joustamattomuus ja ankaruus itseä kohtaan ovat keskeisiä syömishäiriöoireilun yhteydessä havaittuja 

ilmiöitä (Sandoz, Wilson, & DuFrene, 2010). Syömishäiriötutkimuksen keskiössä on näiden ja 

muiden kognitiivisbehavioraalisten tekijöiden ja ylläpitävien mekanismien ymmärtäminen. 
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1.2 Syömishäiriöiden teoreettiset selitysmallit  

 

 

Syömishäiriötutkimuksen voidaan ajatella alkaneen 1870-luvulla, jolloin englantilainen lääkäri 

William Gull kirjasi kahden laihuushäiriötä sairastavan potilaansa oireita tapauskuvauksissa 

(Madden, 2004). Laajoissa tapauskuvauksissa kerrottiin muun muassa potilailla ilmenevästä 

vakavasta ja selittämättömästä painonlaskusta. Näitä tapauskuvauksia pidetään ensimmäisinä 

tutkimuskirjallisuudesta löytyvinä kuvauksina syömishäiriöoireilusta, ja ne ovat pohja nykyäänkin 

käytössä olevalle laihuushäiriön määritelmälle. Sen jälkeen tutkimustietoa on pyritty kartuttamaan 

psykoanalyyttisesta, biologisesta ja kognitiivisbehavioraalisesta näkökulmasta käsin. 

Psykoanalyyttinen lähestymistapa syömishäiriöoireiluun kiinnittää huomiota lapsuuden 

vanhempisuhteisiin, myöhempiin perhesuhteisiin ja perheen ruokailutottumuksiin sekä murrosiälle 

tyypillisiin muutoksiin seksuaalisuudessa syömishäiriöiden kehitystä selittäessä (Lemos Morais, 

2002). Psykoanalyyttisesta näkökulmasta tehty empiirinen tutkimus on hyvin niukkaa, joten 

teorioiden soveltaminen käytäntöön on kyseenalaista.  

Biologisesta näkökulmasta tehty tutkimus on kasvattanut suosiotaan viime aikoina 

neurologisten tutkimusmenetelmien, kuten välittäjäaine- ja aivokuvantamistutkimusten kehittymisen 

myötä. Frank ja Jappe (2011) ottavat artikkelissaan kantaa siihen, kuinka muun muassa 

syömishäiriöoireilun ja syömishäiriöiden puhkeaminen tyypillisesti nuoruudessa, vinoutunut 

sukupuolijakauma sairastavien keskuudessa ja yhteys sairastumista edeltäviin mielialaongelmiin 

viittaavat vahvasti biologiseen perustaan. Syömishäiriöoireiluun liitettyjä neurobiologisia ja -

fysiologisia tekijöitä ovat muun muassa tietyt geenimutaatiot, muutokset hippokampuksen 

toiminnassa sekä muutokset syömisen säätelyyn osallistuvissa aivoradoissa hypotalamuksessa ja 

aivojen palkkiojärjestelmissä (Lutter ym., 2017; Kanoski & Grill, 2017; Kinasz ym., 2017). 

Monet biologisista tekijöistä ovat todennäköisesti yhteydessä syömishäiriöoireiluun liittyviin 

kognitiivisbehavioraalisiin tekijöihin, kuten ahdistuneisuuteen, pakkomielteiseen käytökseen ja 

negatiiviseen emotionaalisuuteen (Frank & Jappe, 2011). Kognitiivisbehavioraalisesta näkökulmasta 

syömishäiriöoireilua on pyritty selittämään esimerkiksi ajattelumallien, kehonkuvan ja sosiaalisen 

ympäristön vaikutusten kautta (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016). Alhainen itsetunto ja itsen 

arvostus, perfektionistinen ajattelu ja vuorovaikutukselliset vaikeudet ovat niin ikään 

kognitiivisbehavioraalisesta näkökulmasta tutkittuja syömishäiriöoireiluun liittyviä tekijöitä 

(Fairburn ym., 2003). Niin kuin Shafran ja de Silva (2003) artikkelissaan tuovat esille, 

syömishäiriöoireilun ylläpysymisen taustalla olevia kognitiivisia ja behavioraalisia prosesseja tulisi 

ymmärtää, jotta voidaan ymmärtää perusteellisesti syömishäiriöoireilun luonnetta, suunnitella 
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ennaltaehkäiseviä toimia, kehittää syömishäiriöhoitoja ja kohdistaa syömishäiriöhoitoja tehokkaasti. 

Seuraavaksi esitellään integroitu kognitiivisbehavioraalinen teoria syömishäiriöistä, joka tähtää juuri 

näiden prosessien ymmärtämiseen.  

 

   

1.2.1 Integroitu kognitiivisbehavioraalinen teoria syömishäiriöistä 

 

 

Williamsonin, Whiten, York-Crowen ja Stewartin (2004) esittämä teoria koostuu kuudesta 

syömishäiriökontekstissa merkittävästä komponentista, joista jokainen osaltaan selittää 

syömishäiriöoireilua ja sen ylläpysymistä. Teorian kaikkien komponenttien ajatellaan olevan 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kuusi komponenttia ovat: kehoa koskevat minäkäsitykset, kognitiiviset 

vinoumat, ahmimiskäyttäytyminen, kompensoiva käytös, negatiivisten emootioiden vähenemisen 

aiheuttama kompensoivan käyttäytymisen negatiivinen vahvistaminen sekä sairastumisen riskiä 

kasvattavat psykologiset tekijät. Seuraavassa avataan lyhyesti näitä kuutta komponenttia ja esitellään 

kolmen komponentin muodostama kognitiivinen palautekehä.  

Teorian mukaan kehoa koskevat minäkäsitykset liittyvät vahvasti syömishäiriöihin niitä 

ylläpitävinä kognitiivisina tekijöinä. Ylikorostunut huoli oman kehon muodosta ja painosta voi 

aiheuttaa sen, että henkilön kehoa koskevat minäkäsitykset ovat herkkiä aktivoitumaan ulkoisten 

tekijöiden, kuten kommenttien, vaikutuksesta. Kognitiivisilla vinoumilla viitataan havainnoinnin, 

muistin ja tulkinnan vinoutumiseen. Havainnoinnin vinoutuessa henkilö on herkempi havaitsemaan 

ympäristöstä saatavaa itselleen relevanttia tietoa, jota syömishäiriökontekstissa voi olla esimerkiksi 

kehoa ja ruokaa koskeva tieto. Muistin vinoutumisella viitataan siihen, että huolta herättävistä 

asioista, syömishäiriökontekstissa esimerkiksi kalorimääristä tai ruokavalioihin liittyvistä uutisista, 

tallentuu ihmiselle herkemmin muistijälki kuin neutraaleista asioista. Tulkinnan vinoutumisella 

puolestaan tarkoitetaan tilanteiden tulkitsemista omia ylikorostuneita ja ahdistuneita ajatuksia 

vastaaviksi. Syömishäiriökontekstissa tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että henkilö tulkitsee täyden 

vatsan tunnun lihavuudeksi.  

Ahmimiskäyttäytyminen on yleinen syömishäiriöiden yhteydessä ilmenevä käyttäytymisen 

muutos, jota voidaan pyrkiä kompensoimaan esimerkiksi lisääntyneellä liikunnalla ja itseaiheutetulla 

oksentamisella. Negatiivisten emootioiden vähenemisen aiheuttamalla kompensoivan käyttäytymisen 

negatiivisella vahvistamisella tarkoitetaan teoriassa sitä, että kompensoiva käytös, kuten esimerkiksi 

liiallinen liikunta, pysyy yllä sen helpottaessa negatiivisten emootioiden hallitsemista. Psykologisilla 

tekijöillä viitataan niihin riskitekijöihin, jotka tekevät yksilöstä alttiimman syömishäiriöihin 
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sairastumiselle. Näitä psykologisia tekijöitä voivat Williamsonin ja kollegoiden (2004) mukaan olla 

persoonallisuustekijät ja tietynlaiset ajattelumallit kuten perfektionismi ja lihomisen pelko.  

Teorian komponentit ovat vastavuoroisessa suhteessa ja niiden voidaan ajatella muodostavan 

kognitiivisia palautekehiä. Yhden kognitiivisen palautekehän Williamsonin ja kollegoiden (2004) 

teoriassa muodostavat negatiiviset emootiot (kuten ahdistuneisuus ja masentuneisuus), kehoa 

koskevat minäkäsitykset ja kognitiiviset vinoumat (Kuva 1). Negatiivisten emootioiden ajatellaan 

vaikuttavan kehoa koskeviin minäkäsityksiin ja kognitiivisiin vinoumiin. Toisaalta kognitiiviset 

vinoumat vaikuttavat sekä negatiivisiin emootioihin että kehoa koskeviin minäkäsityksiin ja kehoa 

koskevat minäkäsitykset kognitiivisten vinoumien ja negatiivisten emootioiden ilmenemiseen. 

Williamsonin ja kollegoiden (2004) mukaan kehän jatkuessa ja kohdatessaan ylivoimaisia 

negatiivisia emootioita yksilöt ajautuvat usein syömishäiriöille tyypilliseen ahmimis- ja 

rajoittamiskäyttäytymiseen paetakseen ahdistavia emootioita. Hoidon ja ennaltaehkäisyn 

kohdistaminen kognitiivisiin vinoumiin ja negatiivisiin emootioihin voi ehkäistä kognitiivisen 

palautekehän ylläpysymistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kognitiivinen palautekehä (Williamson ym., 2004) 

 

Syömishäiriöoireilun yhteydessä esiintyviä kognitiivisia vinoumia ovat esimerkiksi kehon 

muodon ja painon yliarvostaminen, huomion ja muistin vinoutuminen kohti keho- ja ruokaärsykkeitä 

sekä ehdollinen tavoitteen asettaminen (Lethbridge, Watson, Egan, Street, & Nathan, 2011). Oireilun 

sitkeän ylläpysymisen ymmärtämiseksi on kiinnostavaa tutkia erityisesti ehdollisen tavoitteen 

asettamisen yhteyttä oireilun vakavuuteen. Ehdollisella tavoitteen asettamisella tarkoitetaan 

vinoutunutta tapaa ehdollistaa henkilökohtaisia abstrakteja tavoitteita (kuten onnellisuus) 

riippuvaisiksi yksittäisten konkreettisten tavoitteiden (kuten painon pudottaminen) saavuttamisesta 

Negatiiviset 
emootiot

Kehoa koskevat 
minäkäsitykset

Kognitiiviset 
vinoumat
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(Street, 2002). Ehdollinen tavoitteen asettaminen on nostettu tarkastelun kohteeksi muutamissa 

yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa ja niissä juuri tämän kognitiivisen prosessin on todettu muita 

kognitiivisia tekijöitä vahvemmin selittävän syömishäiriöoireilua (Watson ym., 2010; Watson, 

Raykos, Street, Fursland, & Nathan, 2011; Lethbridge ym., 2011). 

Itsemyötätunto, tai tarkemmin alhainen itsemyötätunto, on negatiivisiin emootioihin liittyvä 

käsite. Itsemyötätunnolla tarkoitetaan ihmisen ymmärtävää ja lempeää tapaa suhtautua itseensä ja 

erityisesti oman elämänsä negatiivisiin tapahtumiin ja kokemuksiin (Neff, 2003b). Alhaista 

itsemyötätuntoa kokeva ihminen sen sijaan suhtautuu itseensä usein ankarasti tai tuomitsevasti. 

Itsemyötätunnon ajatellaan vaikuttavan ihmisen psykologiseen hyvinvointiin kokonaisuudessaan 

muun muassa vaikuttamalla yksilön ahdistuneeseen itsearviointiin (Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007). 

Ihmisen tapa suhtautua itseensä on arkipäiväinen ja laajasti emotionaalisesti vaikuttava ilmiö, josta 

on kiinnostavaa saada lisätietoa syömishäiriöoireilun kontekstissa.  

Sekä ehdollisen tavoitteen asettamisen että alhaisen itsemyötätunnon kokemisen voidaan nähdä 

ylläpitävän kognitiivista palautekehää ja mahdollisesti ajavan yksilöitä hetkellisesti ahdistusta 

helpottavaan käytökseen kuten ahmimiseen tai ruokarajoitusten asettamiseen. Ehdollinen tavoitteen 

asettaminen nostetaan tässä tutkimuksessa esimerkiksi syömishäiriöoireilun yhteydessä esiintyvästä 

kognitiivisesta vinoumasta ja alhainen itsemyötätunnon kokeminen ilmentämään negatiivisten 

emootioiden osa-aluetta. Ehdollinen tavoitteen asettaminen ja alhainen itsemyötätunnon kokeminen 

voidaan nähdä Sandozin ja kollegoiden (2010) kuvaaman joustamattomuuden ja ankaruuden 

ilmenemismuotoina syömishäiriöoireilun yhteydessä, joten niiden tutkiminen tuottanee lisätietoa 

syömishäiriöoireilun luonteesta. 

 

 

1.3 Ehdollinen tavoitteen asettaminen 

 

 

Teoria ehdollisesta tavoitteen asettamisesta käsittelee sitä, minkälaisilla motiiveilla ihmiset asettavat 

tavoitteita itselleen ja miksi niihin pyrkimistä jatketaan riippumatta niiden saavutettavuudesta tai 

tavoitteisiin pyrkimisen hinnasta (Street, 2002). Teoria perustuu Carverin ja Scheierin (1990) 

esittelemään yksilön tavoitteiden järjestykseen, jonka mukaan matalammalla tavoitehierarkiassa 

olevien tavoitteiden tärkeys on osittain riippuvainen siitä, kuinka paljon korkeamman tason tavoitteen 

saavuttaminen on kiinni tämän matalamman tason tavoitteen toteutumisesta. Street (2002) esittää, 

että tilanteessa, jossa korkean tason abstraktin tavoitteen saavuttaminen laitetaan yksittäisen 

konkreettisen tason tavoitteen saavuttamisen varaan, konkreettisen tason tavoitteeseen pääseminen 
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tulee liian tärkeäksi ja yksittäisen konkreettisen tavoitteen saavuttamisesta koetaan kohtuutonta 

painetta. Ehdollisesti tavoitteita asettavat määrittävät usein korkean tason tavoitteeksi onnellisuuden 

tai henkilökohtaisen hyvinvoinnin, jonka nähdään olevan riippuvainen yhdestä spesifistä 

matalamman tason tavoitteesta, kuten syömishäiriöoireilukontekstissa tyypillisesti painon laskusta tai 

syönnin rajoittamisesta. Ehdollisen tavoitteen asettamisen teoria voi tarjota selityksen sille, miksi 

vahingollisissa tai saavuttamattomissa olevista tavoitteista pidetään kiinni. Näin on usein 

syömishäiriöoireilua ilmentävien kohdalla, ja se voi selittää esimerkiksi päättäväisyyttä matalan 

painon ylläpitämisessä.  

On tutkimusnäyttöä siitä, että ehdollinen tavoitteen asettaminen välittää yhteyttä itseen 

kohdistuvan perfektionismin ja syömishäiriöoireilun välillä kliinisesti oireilevien 

syömishäiriöpotilaiden keskuudessa (Watson ym., 2011). Tutkimuksessa, jossa 

syömishäiriöoireilusta kärsivistä kerättyä kliinistä otosta verrattiin ei-kliiniseen otokseen, näiden 

kahden ryhmän löydettiin eroavan selkeimmin ehdollisen tavoitteen asettamisen suhteen (Lethbridge 

ym., 2011). Jos ehdollisen tavoitteen asettamisen ja syömishäiriöoireilun välinen yhteys saa 

jatkotutkimuksista tukea, terapiamuotoista hoitoa olisi kannattavaa kohdistaa muiden kognitiivisten 

prosessien lisäksi myös ehdolliseen tavoitteiden asettamiseen.  

 

 

1.4 Itsemyötätunto 

 

 

Itsemyötätunto on viime vuosikymmeninä enenevässä määrin psykologista huomiota saanut ilmiö, 

joka on merkittävästi yhteydessä yksilön psykologiseen hyvinvointiin (esim. Barnard & Curry, 2011; 

Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007). Itsemyötätunnon käsite voidaan määritellä myötätunnon 

käsitteestä soveltaen kolmen peruskomponentin avulla (Neff, 2003b). Itsemyötätuntoa kuvaa 

ensinnäkin lempeys ja ymmärtävyys itseä kohtaan itseen kohdistuvan kritiikin ja ankaruuden sijaan. 

Toiseksi voidaan tarkastella ihmisen kykyä nähdä omia vaikeita kokemuksia ja elämäntilanteita osana 

laajempaa inhimillistä kokemusmaailmaa eikä niinkään muista ihmisistä erottavina ja eristävinä 

kokemuksina. Laajan inhimillisen kokemusmaailman ymmärtäminen viittaa ihmisen kykyyn nähdä 

itsensä ja kokemuksensa osana yhtä ihmiskuntaa ja sen kokemusmaailmaa vaikeina ja 

epätäydellisyyksiä tai heikkouksia esiin tuovina aikoina (Barnard & Curry, 2011). Kolmantena 

itsemyötätuntoa kuvaa ihmisen kyky pitää vaikeita ja psyykkisesti kivuliaita ajatuksia ja tunteita 

tasapainoisesti ja adaptiivisesti tietoisuudessaan yli-identifioitumatta niihin. Neffin (2003b) mukaan 

itsemyötätunto eroaa itsesäälistä oleellisesti juuri erillisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen osalta: 
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itsesääliä tunteva ihminen kokee itsensä ja kokemuksena hyvin erillisinä muista ja muiden 

kokemuksista, kun taas itsemyötätuntoa kokevat ihmiset kykenevät näkemään itsensä 

samankaltaisina kokijoina kuin muut ihmiset.  

Neff ja kollegat (2007) ovat tarkastelleet itsemyötätunnon yhteyttä psykologiseen hyvinvointiin 

kahdessa erillisessä tutkimuksessa. Toisessa tarkasteltiin itsemyötätunnon ahdistukselta suojaavaa 

vaikutusta ja toisessa itsemyötätunnossa tapahtuneiden muutosten yhteyttä muutoksiin 

psykologisessa hyvinvoinnissa. Itsemyötätunto toimi suojaavana tekijänä ahdistuneisuutta vastaan 

osallistujien arvioidessa omia heikkouksiaan ja itsemyötätunnon lisääntyminen oli yhteydessä 

psykologisen hyvinvoinnin kohentumiseen muun muassa itsekritiikin, masentuneisuuden ja ajatusten 

tukahduttamisen vähentymisen kautta (Neff ym., 2007). Kun itsemyötätunnon kokemisen yhteyksiä 

syömishäiriöoireiluun tarkasteltiin vertaamalla opiskelijaotosta kliinisestä syömishäiriöstä kärsivien 

otokseen, matala itsemyötätunto oli yhteydessä syömishäiriöoireiluun erityisesti opiskelijaotoksessa 

(Kelly, Vimalakanthan, & Carter, 2014). Voi siis olla mahdollista, että itsemyötätunnon 

vahvistamiseen keskittyvät interventiot toimivat ennaltaehkäisevänä toimena vakavampaa 

syömishäiriöpsykopatologiaa vastaan (Kelly ym., 2014). Seuraavassa esittellään aiempaan teoriaan 

ja tutkimukseen nojaten rakennetut tutkimuskysymykset ja -hypoteesit. 

 

 

1.5 Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit  

 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tutkia ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon 

kokemisen merkitystä syömishäiriöoireilun yhteydessä. Tutkimusasetelmassa oletettu yhteyden 

suunta perustuu aiempaan tutkimukseen psykologisten prosessien ja syömishäiriöoireilun suhteesta 

(esim. Fairburn ym., 2003; Watson ym., 2011; Williamson ym., 2004). Ensimmäinen 

tutkimuskysymys on, onko ehdollinen tavoitteen asettaminen yhteydessä syömishäiriöoireilun 

vakavuuteen. Hypoteesina on, että korkea ehdollinen tavoitteen asettaminen on yhteydessä 

vakavampaan syömishäiriöoireiluun. Toinen tutkimuskysymys on, onko yksilön kokema 

itsemyötätunto yhteydessä syömishäiriöoireilun vakavuuteen. Hypoteesina on, että alhainen 

itsemyötätunnon kokeminen on yhteydessä vakavampaan syömishäiriöoireiluun. Kolmantena 

tutkimuskysymyksenä on, eroavatko ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen 

yhteydet syömishäiriöoireiluun riippuen syömishäiriöoireilun laadusta. Hypoteesina on, että korkea 

ehdollinen tavoitteen asettaminen ja alhainen itsemyötätunto ovat samaan tapaan yhteydessä 

erilaiseen syömishäiriöoireiluun oireilun laadusta riippumatta. 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

2.1 Osallistujat ja aineiston keruu 

 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat yliopisto-opiskelijat ja tutkimukseen osallistui yhteensä 

118 opiskelijaa. Tutkimukseen poimittiin otos opiskelijoille ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta 

lähetettävällä tutkimuskutsulla. Sähköpostissa lähetettiin tiedote tutkimuksesta, kerättiin suostumus 

osallistujilta sekä annettiin linkki ja kaikille yhteinen salasana anonyymisti vastattavaan 

verkkokyselyyn. Vastaukset kyselyyn kerättiin syksyn 2019 aikana.  

Tutkimukseen osallistuneista suurin osa (85.6 %) oli naisia ja noin puolet osallistuneista (49.2 

%) oli suorittanut alemman tason korkeakoulututkinnon. Kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä ja suurin 

osa vastaajista (84.7 %) oli iältään 18–29 -vuotiaita. Vanhimmat tutkimukseen osallistujat olivat yli 

36-vuotiaita (7.6 %). Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli tutkia myös 

kliinisen syömishäiriödiagnoosin saaneita potilaita Tampereen kaupungin syömishäiriöklinikalta, 

minkä vuoksi tutkimuksen toteuttamiseen haettiin ja saatiin lupa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

eettiseltä toimikunnalta (ETL-koodi R19024) ja Tampereen kaupungilta. Potilaiden vastausprosentin 

jäätyä hyvin alhaiseksi tämä tutkimus keskittyi kuitenkin ainoastaan opiskelijaotokseen.  

 

 

2.2 Tutkimusmenetelmät  

 

 

Taustatiedot. Osallistujilta kartoitettiin taustatietoina ikä, sukupuoli ja koulutus. Ikä kartoitettiin 

vuosina ja vastausvaihtoehdot olivat 1 = 18–23, 2 = 24–29, 3 = 30–35, 4 = 36–. Sukupuolimuuttujan 

kohdalla vastausvaihtoehdot olivat 1 = nainen, 2 = mies, 3 = muu, 4 = en halua vastata. 

Koulutusmuuttujassa vastausvaihtoehdot olivat 1 = peruskoulu, 2 = toisen asteen koulutus, 3 = alempi 

korkeakoulututkinto, 4 = ylempi korkeakoulututkinto, 5 = muu, mikä. Tilastollisten analyysien 

suorittamista varten sukupuolimuuttuja koodattiin uudelleen niin, että ”nainen”-vastaus sai arvon 1 

ja kaikki muut vastaukset arvon 0. Koulutusmuuttuja koodattiin uudelleen neljään luokkaan, jotka 

olivat 1 = peruskoulu, 2 = toisen asteen tutkinto, 3 = alempi korkeakoulututkinto, 4 = ylempi 

korkeakoulututkinto. Yksi ”muu”-vastaus koulutusmuuttujan kohdalla koodattiin uudelleen niin, että 

se sai arvon 3.  
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Syömishäiriön vakavuus ja laatu. Syömishäiriön vakavuutta ja laatua mitattiin Eating Disorder 

Examination Questionnaire (EDE-Q) -kyselyn suomalaisella versiolla (Isomaa ym., 2016). Sen 

alkuperäisen version ovat kehittäneet Fairburn ja Beglin (2008). Kysely on validi ja reliaabeli mittari 

suomalaisessa väestössä (Isomaa ym., 2016). Kysely sisältää yhteensä 28 osioita, joista kuusi osiota 

(osiot 13–18) antavat laadullista tietoa oireilusta, joten näitä ei tarkasteltu tilastollisesti. Mittarin muut 

osiot (1–12 ja 19–28) jaetaan neljään ala-asteikkoon (Isomaa ym., 2016): syömisen rajoittaminen 

(esim. ”Olet ollut pitkiä aikoja syömättä (8 tuntia tai enemmän) yrittääksesi vaikuttaa kehosi muotoon 

tai painoosi”), syömiseen liittyvät huolet (esim. ”Ajatukset ruoasta, syömisestä tai kaloreista ovat 

vaikeuttaneet keskittymistäsi asioihin, jotka kiinnostavat sinua (esim. työ, keskustelu, lukeminen)), 

kehon muotoon liittyvät huolet (esim. ”Onko kehosi muoto vaikuttanut siihen, miten ajattelet 

itsestäsi?”), omaan painoon liittyvät huolet (esim. ”Miten paljon järkyttyisit, jos sinua pyydettäisiin 

käymään vaa’alla kerran viikossa (ei useammin eikä harvemmin) seuraavan 4 viikon ajan?”).  

Osioissa 1–12 ja 19–28 vastaajan tulee arvioida, joko 7-portaisella Likert-asteikolla tai vapaasti 

numeroin, kuinka monena päivänä tai muulla tavoin ilmaistuna kuinka usein viimeisen 28 päivän 

aikana tiettyä syömishäiriöoiretta on esiintynyt vastaajan kohdalla. Likert-asteikon vaihtoehdot ovat 

osassa kysymyksiä seuraavat: 0 = ei yhtään, 1 = 1–5 päivää, 2 = 6–12 päivää, 3 = 13–15 päivää, 4 = 

16–22 päivää, 5 = 23–27 päivää, 6 = joka päivä. Joissakin mittarin osioista Likert-asteikko rakentuu 

seuraavista vaihtoehdoista: 0 = ei kertaakaan, 1 = muutaman kerran, 2 = alle puolet kerroista, 3 = 

puolet kerroista, 4 = yli puolet kerroista, 5 = melkein joka kerta, 6 = joka kerta ja osassa niin, että 0–

6 asteikolla on tasavälein vaihtoehdot ”ei lainkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti” ja ”paljon”.  

Koko mittarista muodostetun keskiarvosummamuuttujan reliabiliteettia mittaava Cronbachin α 

-kerroin oli .97. Jokaisesta mittarin ala-asteikosta muodostettiin tässä tutkimuksessa 

keskiarvosummamuuttujat. Syömisen rajoittaminen Cronbachin α -kerroin oli .90, syömiseen liittyvät 

huolet Cronbachin α -kerroin oli .87, kehon muotoon liittyvät huolet Cronbachin α -kerroin oli .95 ja 

omaan painoon liittyvät huolet Cronbachin α -kerroin oli .87. Voidaan siis todeta sekä mittarin että 

sen ala-asteikkojen olevan sisäiseltä yhtenäisyydeltään erinomaisia tässä aineistossa.   

Ehdollinen tavoitteen asettaminen. Ehdollista tavoitteen asettamista mitattiin Conditional Goal 

Setting in Eating Disorders Scale (CGS-EDS) -kyselyllä (Watson ym., 2010). Mittari on reliaabeli ja 

validi mittari ehdollisen tavoitteen asettamisen mittaamiseen syömishäiriödiagnoosin saaneiden 

keskuudessa (Watson ym., 2010). CGS-EDS -kyselyssä pyydetään vastaajaa aluksi määrittelemään 

hänen tärkein tavoitteensa liittyen kehon muotoon tai painoon. Kysely jatkuu kahdeksalla kohdalla, 

joissa jokaisessa on 8-portaisen Likert-asteikon vastakkaisissa päissä jokin syömishäiriöoireilua 

ilmentävälle henkilölle tyypilliseen tavoitteeseen tai vastaajan itse aluksi määrittämään tavoitteeseen 

viittaava väittämä (esim. 1 = ”Voin olla onnellinen vain, jos saavutan tämän tavoitteen”, 8 = ”Voin 
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olla onnellinen, vaikka en saavuttaisi tätä tavoitetta”). Ennen tilastollisia analyyseja mittarin arvot 

käännettiin niin, että suurempi arvo tarkoitti korkeampaa ehdollista tavoitteen asettamista. Tässä 

tutkimuksessa mittarista muodostettiin summamuuttuja ja sen reliabiliteettia mittaava Cronbachin α 

-kerroin oli .93. 

Itsemyötätunto. Itseen kohdistuvaa emotionaalista suhtautumista ilmentävää itsemyötätuntoa 

mitattiin Self Compassion Scale (SCS) -kyselymittarilla (Neff, 2003a). Mittari on todettu reliaabeliksi 

ja validiksi mittariksi itsemyötätunnon itsearviointiin yhdysvaltalaisissa opiskelijaotoksissa (Neff, 

2003a). Itsemyötätuntomittarissa on 26 väittämää, joista muodostuu kuusi ala-asteikkoa: kiltteys itseä 

kohtaan (esim. ”Yritän olla rakastava itseäni kohtaan tuntiessani henkistä tuskaa”), itsen arvostelu 

(esim. ”Olen paheksuva ja arvosteleva omia epäonnistumisiani ja puutteitani kohtaan.”), yleisen 

inhimillisyyden ymmärrys (esim. ”Pyrin näkemään epäonnistumisen osana ihmisenä olemista.”), 

erillisyys muista ihmisistä (esim. ”Vajavuuksieni ajatteleminen saa tuntemaan itseni erilliseksi ja 

irralliseksi muusta maailmasta.”), tietoinen läsnäolo (esim. ”Kun olen allapäin, yritän lähestyä 

tunteitani uteliaasti ja avoimesti.”), yli-identifioituminen vaikeisiin asioihin (esim. ”Kun jokin 

järkyttää minua, tunteet saavat minut pois tolaltani.”). Vastaaja arvioi kunkin väittämän paikkansa 

pitävyyttä omalla kohdallaan 5-portaisella Likert-asteikoilla (1 = ei juuri koskaan, 5 = lähes aina).  

Koko mittarista muodostetun keskiarvosummamuuttujan reliabiliteettia mittaava Cronbachin α 

-kerroin oli tässä tutkimuksessa .94. Jokaisesta ala-asteikosta muodostettiin tässä tutkimuksessa 

keskiarvosummamuuttujat. Kiltteys itseä kohtaan Cronbachin α -kerroin oli .88, itsen arvostelu 

Cronbachin α -kerroin oli .85, yleisen inhimillisyyden ymmärrys Cronbachin α -kerroin oli .79, 

erillisyys muista ihmisistä Cronbachin α -kerroin oli .74, tietoinen läsnäolo Cronbachin α -kerroin oli 

.73 ja yli-identifioituminen vaikeisiin asioihin elämässä Cronbachin α -kerroin oli .67. 

Kaikista tässä esitellyistä kyselyistä ja taustatietoja kartoittavista kysymyksistä koottiin yksi 

yhtenäinen kyselylomake, johon tutkittaville lähetettiin linkki sähköpostitse. Jatkotutkimusta varten 

kyselylomakkeeseen sisältyi tähän tutkimukseen hyödynnettyjen kyselyiden lisäksi 

mentalisaatiokykyä ja emootioiden säätelyä mittaavat kyselyt sekä ajatusten tukahduttamista 

kartoittava kysely. 
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2.3 Aineiston analysointi 

 

 

Aineiston tilastollinen analyysi toteutettiin käyttäen IBM SPSS Statistics 25.0 -ohjelmaa. Aineistosta 

tarkasteltiin muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin korrelaatiokertoimien avulla. Pääasiallisena 

tilastollisena menetelmänä tutkimuksessa oli lineaarinen regressioanalyysi, jonka avulla tarkasteltiin 

kahta asetetuista tutkimuskysymyksistä. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla lineaarisen 

regressioanalyysin lisäksi verrattiin standardoimattomia regressiokertoimia toisiinsa Paternosterin, 

Bramen, Mazerollen ja Piqueron (1998) esittämällä tilastollisella kaavalla, jota käytettäessä 

nollahypoteesina on regressiokertoimien yhtäsuuruus. 

Ennen regressioanalyysien suorittamista tarkasteltiin regressioanalyysin suorittamisen ehtojen 

toteutumista (Tabachnick & Fidell, 2001). Muodostetut summamuuttujat todettiin jatkuviksi 

muuttujiksi ja taustamuuttujat joko jatkuviksi tai diskreeteiksi muuttujiksi. Muuttujien välistä 

lineaarisuutta tarkasteltiin scatter plot -kuvioiden avulla ja muuttujien väliset yhteydet todettiin 

lineaarisiksi. Poikkeavien havaintojen tarkasteluun käytettiin Mahalanobiksen etäisyyttä ja havaittiin, 

ettei aineistossa ole merkittäviä poikkeavia havaintoja niiden muuttujien kohdalla, joita 

regressioanalyysi koskee. VIF-arvot analyyseissa olivat kaikki alle 2, joten muuttujien välistä 

multikollineaarisuutta ei ollut havaittavissa. Regressiomallista muodostuvat residuaalit olivat 

normaalijakautuneita. Ehtojen toteutuessa voitiin suorittaa lineaariset regressioanalyysit hypoteesien 

testaamiseksi.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla tutkittiin ehdollisen tavoitteen asettamisen 

yhteyttä syömishäiriöoireilun vakavuuteen. Regressioanalyysissa riippuvana muuttujana oli EDE-Q 

-mittarista muodostettu keskiarvosummamuuttuja ja riippumattomiksi muuttujiksi lisättiin 

ensimmäisellä askeleella taustamuuttujat ikä, sukupuoli ja koulutus ja toisella askeleella CGS-

mittarista muodostettu summamuuttuja. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tutkittiin 

itsemyötätunnon kokemisen yhteyttä syömishäiriöoireilun vakavuuteen. Riippuvana muuttujana oli 

edelleen EDE-Q -mittarista muodostettu keskiarvosummamuuttuja, riippumattomiksi muuttujiksi 

lisättiin ensimmäisellä askeleella taustamuuttujat ja toisella askeleella SCS-mittarista muodostettu 

keskiarvosummamuuttuja. Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkastelussa toteutettiin neljä erillistä 

regressioanalyysia, joissa riippuvana muuttujana oli vuorollaan kukin EDE-Q -kyselyn ala-asteikoista 

muodostetuista keskiarvosummamuuttujista ilmentämässä eri laatuista syömishäiriöoireilua. 

Riippumattomiksi muuttujiksi lisättiin jokaisessa analyysissa ensimmäisellä askeleella 

taustamuuttujat ja toisella askeleella sekä ehdollisen tavoitteen asettamisen summamuuttuja että 

itsemyötätunnon kokemisen keskiarvosummamuuttuja.  
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3 TULOKSET 

 

 

3.1 Kuvailevat tulokset 

 

 

Syömishäiriöoireilusta muodostetun keskiarvosummamuuttujan, ehdollisen tavoitteen asettamisen 

summamuuttujan ja itsemyötätunnon kokemisesta muodostetun keskiarvosummamuuttujan 

keskiarvot, keskihajonnat sekä vaihteluvälit tässä yliopisto-opiskelijoista koostuvassa otoksessa on 

näkyvillä taulukossa 1.  

 

 

Taulukko 1. Syömishäiriöoireilun, ehdollisen tavoitteen asettamisen sekä itsemyötätunnon 

kokemisen keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh) ja vaihteluvälit.  

 

 

 

 

 

EDEQ-ksm. = Syömishäiriöoireilu keskiarvosummamuuttujana, CGS-sm. = Ehdollinen tavoitteen 

asettaminen summamuuttujana, SCS-ksm. = Itsemyötätunto keskiarvosummamuuttujana,  

 

 

Syömishäiriöoireilun, ehdollisen tavoitteen asettamisen, itsemyötätunnon kokemisen ja 

taustamuuttujien väliset korrelaatiokertoimet löytyvät koottuna taulukosta 2. Korrelaatiotarkastelun 

perusteella vaikuttaa siltä, että taustamuuttujien osalta ainoa tilastollisesti merkitsevä korrelaatio oli 

negatiivinen korrelaatio sukupuolen ja itsemyötätunnon ala-asteikosta erillisyydestä muodostetun 

keskiarvosummamuuttujan välillä (r = -.24, p < .01). Muuten taustamuuttujina toimineet ikä, 

sukupuoli ja koulutus eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi syömishäiriöoireilun 

keskiarvosummamuuttujan, ehdollisen tavoitteen asettamisen summamuuttujan eivätkä 

itsemyötätunnon kokemisen keskiarvosummamuuttujan kanssa.  

Sekä ehdollisen tavoitteen asettamisen summamuuttuja että itsemyötätunnon kokemisen 

keskiarvosummamuuttuja olivat molemmat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

syömishäiriöoireilun keskiarvosummamuuttujaan; ehdollinen tavoitteen asettaminen positiivisesti (r 

= .66, p < .01) ja itsemyötätunto negatiivisesti yhteydessä (r = -.55, p < .01). Kaikki itsemyötätunnon 

ala-asteikkojen keskiarvosummamuuttujat olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

Muuttujat ka kh Vaihteluväli 

EDEQ-ksm. 1.71 1.51 .00–5.37 

CGS-sm. 25.32 13.08 8.00–59.00 

SCS-ksm. 3.02 .73 1.23–4.65 



 

15 

 

syömishäiriöoireilun keskiarvosummamuuttujaan (r = -.61 – -.31, p < .01). Syömishäiriöoireilun 

laatua koskien korrelaatiokertoimien perusteella voidaan nähdä, että ehdollisen tavoitteen asettamisen 

summamuuttuja oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kaikkiin syömishäiriöoireilun 

alaskaaloista muodostettuihin keskiarvosummamuuttujiin (r = .57–.71, p < .01).  Itsemyötätunnon 

kokemisen keskiarvosummamuuttuja oli niin ikään yhteydessä kaikkiin syömishäiriöoireilun 

alaskaaloista muodostettuihin keskiarvosummamuuttujiin (r = -.57 – -.48, p < .01).  
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Taulukko 2. Spearmanin korrelaatiokertoimet ehdollisen tavoitteen asettamisen, itsemyötätunnon kokemisen, syömishäiriöoireilun ja 

taustamuuttujien välillä.  

 

Muuttujat 
CGS-

sm. 

SCS-

ksm. 
SCS: ala-asteikot 

EDEQ-

ksm. 
EDEQ: ala-asteikot  

   

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. CGS-sm. 1                

2. SCS-ksm. -.59** 1               

3. Kiltteys -.60** .86** 1              

4. Arvostelu -.57** .85** .75** 1             

5. Inhimillisyys -.41** .80** .74** .58** 1            

6. Erillisyys -.39** .74** .48** .58** .45** 1           

7. Tietoinen 

läsnäolo 

-.45** .72** .62** .44** .60** .38** 1          

8. Yli-

idenfitioituminen 

-.45** .81** .58** .69** .54** .59** .53** 1         

9. EDEQ-ksm. .66** -.55** -.53** -.61** -.31** -.38** -.36** -.46** 1        

10. Syömisen 

rajoittaminen 

 

.65** -.48** -.51** -.54** -.27** -.35** -.29** -.38** .90** 1       

11. Syömiseen  

liittyvät huolet 

 

.71** -.57** -.53** -.60** -.29** -.46** -.39** -.51** .88** .76** 1      
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12. Kehon 

muotoon liittyvät 

huolet 

 

.62** -.52** -.49** -.59** -.28** -.36** -.34** 

 

 

-.43** .97** .82** .83** 1     

13. Omaan painoon 

liittyvät huolet  

 

.57** -.49** -.49** -.57** -.28** -.31** -.36** -.40** .95** .79** .80** .90** 1    

14. Ikäa -.03 -.01 -.09 -.08 -.01 .10 .10 -.06 .13 .17 .06 .11 .14 1   

15. Sukupuolib .13 -.13 -.02 -.08 .00 -.24** -.07 -.20* .21* .19* .21* .16 .23* -.06 1  

16. Koulutusc -.07 -.19* .14 .13 .23* .12 .18 .12 -.01 -.04 -.03 -.04 .02 .52** -.02 1 

CGS-sm. = Ehdollinen tavoitteen asettaminen summamuuttujana, SCS-ksm. = Itsemyötätunto keskiarvosummamuuttujana,  

EDEQ-ksm. = Syömishäiriöoireilu keskiarvosummamuuttujana  
a = ikä vuosina, jossa 1 = 18–23, 2 = 24–29, 3 = 30–35, 4 = 36– 
b = sukupuoli, jossa 1 = nainen, 0 = mies ja ”muu”-vastaukset  
c = koulutus, jossa 1 = peruskoulu, 2 = toisen asteen koulutus, 3 = alempi korkeakoulututkinto, 4 = ylempi korkeakoulututkinto 

* = p < .05, ** = p < .01 
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3.2 Ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon yhteys syömishäiriöoireiluun 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen myötä tarkasteltiin ehdollisen tavoitteen asettamisen 

summamuuttujan yhteyttä syömishäiriöoireilun keskiarvosummamuuttujaan. Taulukon 3 vasemmalla 

puolella on nähtävissä regressioanalyysin tulokset. Regressiomalli selittää noin puolet 

syömishäiriöoireilun vaihtelusta aineistossa (ΔR² = .526) ja ehdollisen tavoitteen asettamisen 

summamuuttuja on tilastollisesti merkitsevä selittäjä (β = .732, p < .001). Toisen tutkimuskysymyksen 

myötä tarkasteltiin itsemyötätunnon kokemuksen keskiarvosummamuuttujan yhteyttä 

syömishäiriöoireilun keskiarvosummamuuttujaan. Tämän analyysin tulokset ovat koottuna taulukon 3 

oikealle puolelle. Voidaan todeta, että itsemyötätunnon kokemuksen keskiarvosummamuuttuja on 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä syömishäiriöoireilun keskiarvosummamuuttujaan (β = -.588, p < 

.001). Regressiomalli selittää noin kolmasosan aineistossa esiintyvästä syömishäiriöoireilun vaihtelusta 

(ΔR² = .329).  
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Taulukko 3. Ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen vaikutus 

syömishäiriöoireiluun. 

 

 

 

β = Standardoitu regressiokerroin, ΔR² = selitysasteen (R²) muutos, kun kaikki muuttujat ovat mukana  
a = ikä vuosina, jossa 1 = 18–23, 2 = 24–29, 3 = 30–35, 4 = 36– 
b = sukupuoli, jossa 1 = nainen, 0 = mies ja ”muu”-vastaukset  
c = koulutus, jossa 1 = peruskoulu, 2 = toisen asteen koulutus, 3 = alempi korkeakoulututkinto, 4 = 

ylempi korkeakoulututkinto 

 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla kukin syömishäiriöoireilun laatua kuvaavista ala-asteikoista 

muodostetuista keskiarvosummamuuttujista oli vuorollaan regressioanalyysin selitettävänä muuttujana 

ja ehdollisen tavoitteen asettamisen summamuuttuja ja itsemyötätunnon keskiarvosummamuuttuja olivat 

taustamuuttujien lisäksi selittävinä muuttujina. Tulokset näistä regressioanalyyseista löytyvät taulukosta 

4.   

 Syömishäiriöoireilu  Syömishäiriöoireilu 

 

Muuttujat β R² ΔR² p Muuttujat β R² ΔR² p 

 

Malli 1  .051 .051  Malli 1  .049 .049  

Ikäa .198   .073 Ikä  .188   .089 

Sukupuolib .163   .087 Sukupuoli .167   .079 

Koulutusc -.081   .461 Koulutus -.098   .374 

 

Malli 2  .577 .526  Malli 2  .379 .329  

 

Ehdollinen tavoitteen 

asettaminen .732   .000 Itsemyötätunto -.588   .000 
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Taulukko 4.  Ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon yhteys syömishäiriöoireilun laatuun mittarin ala-asteikoittain. 

 

 

 

β = Standardoitu regressiokerroin, ΔR² = selitysasteen (R²) muutos, kun kaikki muuttujat ovat mukana  
a = ikä vuosina, jossa 1 = 18–23, 2 = 24–29, 3 = 30–35, 4 = 36– 
b = sukupuoli, jossa 1 = nainen, 0 = mies ja ”muu”-vastaukset  
c = koulutus, jossa 1 = peruskoulu, 2 = toisen asteen koulutus, 3 = alempi korkeakoulututkinto, 4 = ylempi korkeakoulututkinto

 

 
Syömisen rajoittaminen Syömiseen liittyvät huolet Kehon muotoon liittyvät huolet Omaan painoon liittyvät huolet 

Muuttujat β R² ΔR² p β R² ΔR² p β R² ΔR² p β R² ΔR² p 

Malli 1  .078 .078   .043 .043   .033 .033   .056 .056  

Ikäa .279   .010 .196   .070 .173   .112 .187   .080 

Sukupuolia .166   .073 .134   .151 .115   .223 .189   .042 

Koulutusc -.138   .196 -.091   .395 -.100   .358 -.085   -.806 

Malli 2  .568 .490   .533 .491   .514 .481   .502 .446  

Ehdollinen tavoitteen 

asettaminen 
.654   .000 .552   .000 .539   .000 .507   .000 

Itsemyötätunto -.077   .383 -.215   .018 -.220   .017 -.229   .014 
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Paternosterin ja kollegojen (1998) esittämän kaavan käyttämiseen vaaditaan muuttujien 

standardoimattomat regressiokertoimet ja niiden keskihajonnat. Ne löytyvät taulukosta 5. Ainoa 

tilastollisesti merkitsevä ero regressiokertoimien välillä oli se, että ehdollisen tavoitteen asettamisen 

summamuuttuja oli vahvemmin yhteydessä syömisen rajoittaminen -keskiarvosummamuuttujaan 

kuin syömiseen liittyvät huolet -keskiarvosummamuuttujaan (Z = 2.9, p = .004). Voidaan todeta, että 

ehdollinen tavoitteen asettaminen on vahvemmin yhteydessä syömisen rajoittamiseen kuin 

syömiseen liittyviin huoliin. Muut erot standardoimattomien regressiokertoimien välillä eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä (p > .05).  

 

 

Taulukko 5. Syömishäiriöoireilun ala-asteikkojen standardoimattomat regressiokertoimet ja niiden 

keskihajonnat regressioanalyyseissa, kun riippumattomina muuttujina taustamuuttujat, ehdollinen 

tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon kokeminen. 

 

 

 Standardoimaton regressiokerroin Keskihajonta 

Syömisen rajoittaminen .083 .011 

Syömiseen liittyvät huolet .054 .009 

Kehon muotoon liittyvät huolet .072 .012 

Omaan painoon liittyvät huolet .063 .011 

 

  



 

22 

 

4 POHDINTA 

 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää subkliiniseen syömishäiriöoireiluun yhteydessä olevia 

kognitiivispsykologisia prosesseja. Niin kuin Fairburn kollegoineen (2003) transdiagnostisessa 

teoriassaan esittää, on todennäköistä, että samankaltaiset psykologiset mekanismit ovat kaikenlaisen 

syömishäiriöoireilun taustalla. On tärkeää saada lisäselvyyttä näiden mekanismien luonteesta. 

Tutkimus keskittyi tarkastelemaan ehdollista tavoitteen asettamista ja itsemyötätunnon kokemusta 

syömishäiriöoireilun yhteydessä, sillä nämä kaksi psykologista ilmiötä ovat yhteydessä 

syömishäiriöoireilun ilmenemiseen ja osin myös ylläpysymiseen (esim. Lethbridge ym., 2011; Kelly 

ym., 2014). Tarkoituksena oli selvittää, ovatko ehdollinen tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon 

kokeminen yhteydessä syömishäiriöoireilun vakavuuteen. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli näiden 

psykologisten prosessien yhteys laadultaan erilaiseen syömishäiriöoireiluun: syömishäiriöoireilu on 

dynaaminen ja moniulotteinen ilmiö, jota voi luonnehtia syömisen rajoittaminen, huoli syömisestä, 

huoli omasta painosta ja huoli oman kehon muodosta. Tutkimuksen kohteena olivat yliopisto-

opiskelijat, jotka vastasivat sähköisesti lähetettyyn kyselylomakkeeseen anonyymisti. Suomessa ei 

ole aiemmin tutkittu aihetta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa ehdollisen tavoitteen asettamisen 

ja itsemyötätunnon kokemisen näkökulmasta. 

 

 

4.1 Korkea ehdollinen tavoitteen asettaminen syömishäiriöoireilun taustalla 

 

 

Tarkasteltaessa ehdollista tavoitteen asettamista, tutkittavia pyydettiin tässä tutkimuksessa 

nimeämään tärkein kehon muotoon tai omaan painoon liittyvä tavoite ja sen jälkeen arvioimaan 

onnellisuuden riippuvuutta tästä tavoitteesta. Ensimmäinen hypoteesi sai tukea tutkimuksessa: 

ehdollinen tavoitteen asettaminen oli yhteydessä syömishäiriöoireilun vakavuuteen siten, että mitä 

korkeammin henkilö oli asettanut onnellisuuden ehdollisesti tietyn tavoitteen varaan, sitä 

vakavampaa syömishäiriöoireilua henkilöllä ilmeni. Tämä tutkimus siis vahvistaa aiempia 

tutkimustuloksia siitä, että ehdollinen tavoitteen asettaminen on yhteydessä syömishäiriöoireilun 

vakavuuteen (esim. Lethbridge ym., 2011).  

Syömishäiriöoireilusta kärsivät henkilöt ovat usein joustamattomia itselleen asettamiensa 

tavoitteiden suhteen (esim. Fairburn ym., 2003), mikä voi osittain selittyä tämänkaltaisella 

ehdollisella tavoitteen asettamisella. Tässä löydetty yhteys ehdollisen tavoitteen asettamisen ja 
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subkliinisen oireilun välillä voi kertoa siitä, että ehdollinen tavoitteen asettaminen on keskeinen 

syömishäiriöoireilua ylläpitävä kognitiivispsykologinen prosessi. Syyseuraussuhteiden suunnan 

varmistaminen edellyttää kuitenkin pitkittäistutkimusta aiheesta.    

 

 

4.2 Alhainen itsemyötätunnon kokeminen syömishäiriöoireilun taustalla  

 

 

Itsemyötätunnon kokeminen on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille aiemmissa tutkimuksissa (esim. Barnard & Curry, 2011; Neff, Kirkpatrick, & Rude, 

2007). Tämä tutkimus antaa tukea itsemyötätunnon kokemisen merkityksellisyydelle 

syömishäiriöoireilun näkökulmasta. Toinen hypoteesi sai tukea: mitä alhaisempaa itsemyötätuntoa 

henkilö koki, sitä vakavampaa syömishäiriöoireilua hänellä ilmeni tässä opiskelijaotoksessa. 

Löydettyä yhteyttä voi pyrkiä ymmärtämään itsemyötätunnon kokemuksen ulottuvuuksien kautta: 

syömishäiriöoireilun vakavuus on yhteydessä siihen, kuinka paljon ihminen kohdistaa itseensä 

kritiikkiä ja ankaruutta (lempeyden ja ymmärtävyyden sijaan), näkee omia vaikeita kokemuksia ja 

elämäntilanteista muista ihmisistä erottavina ja eristävinä kokemuksina (eikä niinkään osana 

laajempaa inhimillistä kokemusmaailmaa) ja yli-identifioituu vaikeisiin ja psyykkisesti kivuliaisiin 

ajatuksiin ja tunteisiin (sen sijaan, että pitäisi niitä tasapainoisesti ja adaptiivisesti tietoisuudessaan) 

(Neff, 2003b). Aiempien tutkimustulosten mukaan ankaruus itseä kohtaan on noussut esiin 

tyypillisenä ominaisuutena syömishäiriötä sairastavien keskuudessa (esim. Fairburn ym., 2003). 

Tämän tutkimuksen mukaan myös subkliinisesti oireilevilla on havaittavissa samaa. Itsemyötätunnon 

kokemisen ja syömishäiriöoireilun välisen syyseuraussuhteen varmistamiseksi tarvittaisiin 

pitkittäistutkimusta aiheesta.  
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4.3 Ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen yhteys 

syömishäiriöoireilun laatuun 

 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen 

yhteyttä syömishäiriöoireilun laatuun: syömisen rajoittamiseen, syömiseen liittyviin huoliin, omaan 

painoon liittyviin huoliin ja kehon muotoon liittyviin huoliin. Oletuksena oli, että ehdollinen 

tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon kokeminen ovat yhtä voimakkaasti yhteydessä laadultaan 

erilaiseen syömishäiriöoireiluun. Hypoteesi ei saanut täysin tukea: tässä otoksessa korkea ehdollinen 

tavoitteen asettaminen oli vahvemmin yhteydessä vakavampaan syömisen rajoittamiseen kuin 

vakavampaan syömiseen liittyvään huolehtimiseen. Muuten ei löytynyt eroja siinä, kuinka ehdollinen 

tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon kokeminen olivat yhteydessä syömisen rajoittamiseen, 

huoliin omasta painosta, huoliin kehon muodosta ja syömiseen liittyviin huoliin.  

Oletusten vastainen tulos siitä, että ehdollinen tavoitteen asettaminen on yhteydessä 

vahvemmin syömisen rajoittamiseen kuin syömiseen liittyviin huoliin, on ymmärrettävä. 

Syömishäiriöoireilun yhteydessä syömisen rajoittaminen voi ilmetä esimerkiksi ruoka-annosten koon 

rajoittamisena ja syömiseen liittyvät huolet puolestaan voivat koskea esimerkiksi syömisen hallinnan 

menettämistä (Fairburn & Beglin, 2008). Tässä saadut tulokset voivat kertoa siitä, että ehdollinen 

tavoitteen asettaminen on yhteydessä pyrkimyksiin saavuttaa ruokarajoitusten avulla esimerkiksi 

painotavoitteita, jotka yksilö on asettanut ehdoksi abstraktien tavoitteiden (kuten onnellisuuden) 

saavuttamiselle. Sen sijaan syömiseen liittyvät huolet eivät yhtä voimakkaasti ole yhteydessä siihen, 

kuinka ihminen pyrkii asettamiinsa tavoitteisiin.  

Muuten oletusten mukaiset tulokset antavat tukea Fairburnin ja kollegoiden (2003) 

transdiagnostiselle teorialle: vaikka yksilöillä ilmenisi laadultaan erilaista syömishäiriöoireilua, 

samankaltaiset psykologiset prosessit, tässä ehdollinen tavoitteen asettaminen ja itsemyötätunnon 

kokeminen, ovat yhteydessä ilmenevään oireiluun. Vaikka tässä löydettiin eroa yhteyksien 

voimakkuudessa, yhteydet sekä yksilön ehdollisen tavoitteen asettamisen että tämän kokeman 

itsemyötätunnon ja kaikenlaisen syömishäiriöoireilun välillä ilmenivät, riippumatta 

syömishäiriöoireilun laadusta. Tässä tutkimuksessa kysymystä tarkasteltiin hyödyntämällä EDEQ-

mittarissa luokiteltuja syömishäiriöoireiluluokkia, mikä on vain yksi tapa luokitella laadultaan 

erilaista oireilua. On mahdollista, että tulokset olisivat erilaisia, jos syömishäiriöoireilu luokiteltaisiin 

eri tavalla.  
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4.4 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

 

 

Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan noudattamalla hyviä tutkimuksen tekemisen eettisiä 

periaatteita. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olleet ehdollinen tavoitteen asettaminen ja 

itsemyötätunnon kokeminen ovat vähälle tutkimushuomiolle jääneitä psykologisia prosesseja 

syömishäiriöoireilun tutkimiseen keskittyneissä tutkimuksissa. Näihin kahteen prosessiin 

keskittyminen voidaan nähdä tämän tutkimuksen vahvuutena.   

Tämä tutkimus keskittyi yliopisto-opiskelijoihin. Syömishäiriöoireilun tutkiminen 

opiskelijaotoksessa on merkityksellistä ennaltaehkäisevien toimien onnistuneeksi kohdistamiseksi. 

Aiemmassa suomalaisessa syömishäiriötutkimuksessa on keskitytty kliiniseen potilasotokseen tai 

laajemmin koko populaatioon (esim. Keski-Rahkonen ym., 2007; Lähteenmäki ym., 2014). 

Koulutusorientoituneisuuden taustalla olevien tekijöiden, kuten vanhempien koulutustason ja oman 

lukiomenestyksen, on aiemmin löydetty olevan yhteydessä syömishäiriöoireiluun (Ahren-Moonga 

ym., 2009), joten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa tehdylle tutkimukselle on tarvetta.  

Tutkimuksen luotettavuutta heikentävät syömishäiriöoireilun kartoittamiseen käytetty 

syömishäiriöoirekysely (EDE-Q), sillä tämän tutkimuksen otos koostui subkliinisesti oireilevista 

tutkimushenkilöistä. Sama koskee ehdollista tavoitteen asettamista mittaavaa kyselyä (CGS-EDS), 

joka on suunniteltu kliinisellä tasolla oireilevien otokseen. Näiden kyselyiden valikoituminen tähän 

tutkimukseen perustui siihen, että alkuperin suunnitellussa tutkimusasetelmassa olisi ollut mukana 

myös syömishäiriöklinikan potilaita. Aineiston keruun jatkuessa ja vaadittavan vastausmäärän 

kertyessä myös kliinisen otoksen analysointi on mahdollista jatkotutkimusten yhteydessä. 

Tutkimusaineiston keruuseen liittyen tässä tehty valinta iän kysymisestä valmiiksi luokiteltuna 

muuttujana oli poikkeuksellinen. Jatkossa iän kartoittamisen voisi tehdä avoimella kysymyksellä, 

jolloin saataisiin tarkempaa tietoa vastaajien iästä.  

Tutkimuksen yhtenä rajoituksena voidaan pitää syyseuraussuhteen suunnan epäselvyyttä. Tässä 

tutkimuksessa syyseuraussuhteen suunta oletettiin aiemman tutkimustiedon perusteella, mutta on 

mahdollista, että ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen yhteys 

syömishäiriöoireiluun on suunnaltaan päinvastainen. Syyseurausyhteyden suunnan varmistamiseksi 

vaaditaan pitkittäistutkimusta syömishäiriöoireilusta ja sen taustalla olevista psykologisista 

prosesseista. Tässä poikkileikkausasetelmassa tutkittiin kognitiivispsykologisten prosessien yhteyttä 

syömishäiriöoireiluun. Pitkittäistutkimusta vaaditaan myös selventämään sitä, mitkä 

kognitiivispsykologiset prosessit mahdollisesti ylläpitävät syömishäiriöoireilua. 
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4.5 Tutkimuksen anti sekä jatkotutkimuskohteet  

 

 

Tämä tutkimus keskittyi syömishäiriöoireiluun yhteydessä oleviin psykologisiin mekanismeihin, 

ehdolliseen tavoitteen asettamiseen ja itsemyötätunnon kokemiseen, joiden syvempi ymmärtäminen 

voi mahdollistaa oireilun ennaltaehkäisemisen sekä ylläpysymisen katkaisemisen. Tutkimuksen 

tulokset laajentavat tämänhetkistä tietämystä syömishäiriöoireilun taustalla olevista psykologisista 

prosesseista suomalaisessa kontekstissa. Tulosten mukaan yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa 

ehdollinen tavoitteen asettaminen ja alhainen itsemyötätunto ovat yhteydessä syömishäiriöoireilun 

vakavuuteen. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että syömishäiriöoireilun ennaltaehkäisemistä ja 

lieventämistä tavoittelevat toimet esimerkiksi terveydenhuollossa voisivat perustellusti kohdistua 

myös näihin kahteen psykologiseen prosessiin. Ehdollinen tavoitteen asettaminen on kognitiivinen 

vinouma, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin (Street, 

2002).  Alhaiseen itsemyötätunnon kokemiseen on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan muun muassa 

hyväksymis- ja omistautumisterapian tekniikoin (Sandoz ym., 2010).  

Lisätutkimusta tarvitaan, jotta tämän tutkimuksen keskiössä olleita yhteyksiä ehdollisen 

tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon sekä syömishäiriöoireilun vakavuuden ja laadun välillä 

voitaisiin tarkastella myös suomalaisessa kliinisessä otoksessa. Vaikka tämän tutkimuksen 

otosjoukkona olivat yliopisto-opiskelijat, ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon 

kokemisen voidaan olettaa olevan merkittävässä osassa myös kliinisen syömishäiriöoireilun taustalla. 

Mikäli tämä hypoteesi saa jatkotutkimuksissa tukea, myös diagnoositasoisten syömishäiriöiden 

hoidossa tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota tässä tutkittuihin psykologisiin prosesseihin. 

Tämän tutkimuksen rajoittuessa ehdollisen tavoitteen asettamisen ja itsemyötätunnon kokemisen 

tutkimiseen jatkotutkimuksissa olisi tärkeää laajentaa tarkastelua myös muihin syömishäiriöoireilua 

selittäviin psykologisiin prosesseihin ja niiden välisiin suhteisiin.
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