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Tiedostamatonta syömistä 
– ”mindless eating”
Syömme usein liian paljon, ajattelematta asiaa lainkaan. 
Ruokavalintoihin vaikuttavat paljon alueelliset, kulttuurin ja 
ympäristön asettamat normit. Siksi etenkin naisten merkitys 
ruokavalintojen ohjaamisessa on ollut ja on edelleen hyvin suuri.
Kirjoittaja: Kotitaloustieteen professori Cristina Fjellström, 

aterioinnin tutkimusryhmä, Institution för kostvetenskap, 

Uppsalan yliopisto     4
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Miksi syömme liikaa?
Moni syö liikaa, vaikka ei olisikaan nälkäinen.  Syömisen säätely 
on monimutkainen fysiologisten, psykologisten ja sosiaalisten 
tekijöiden summa. Syömishäiriöihin voivat johtaa ja niitä voivat 
ylläpitää monet erilaiset seikat.
Kirjoittaja: psykologi, ravitsemusterapeutti Inge Vindig, 

Ry ja Aarhus, Tanska 8

Sähköposti: nutrition.se@nordicsugar.com  Käy myös kotisivuillamme: www.perspektiv.nu

Pohjola veitsen alla 
Lihavuuden hoito leikkausten avulla on lisääntynyt Pohjois-
maissa, vaikka lihavuuskirurgiaan liittyy monenlaisia riskejä ja 
ongelmia. Moniammatilliset poikkitieteelliset hoitokeinot 
voivat olla varteenotettava vaihtoehto lihavuuskirurgialle. 
Kirjoittaja: Anne Paabol, johtava neuvola, Mannov, Aarhus 12

Lihavuushoitojen määrä Suomessa kasvaa
Kirjoittaja: dosentti Marja Leivonen,  

kirurgian osastonylilääkäri, HYKS, Peijaksen sairaala 15
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Miksi syömiskäyttäytymisen 
muuttaminen on niin vaikeaa?
Lihavuus yleistyy, koska syömme 
enemmän kuin kulutamme ja yli
määräinen energia kertyy makkaroina 
vyötärölle. Mutta jos lihavuuden syy 
on näin yksinkertainen, mikseivät 
ihmiset sitten muuta käyttäytymis
tään? Tietoa ja ohjeitahan on kyllä 
saatavilla. Ravitsemusvalistusta tois
tetaan kerta kerran jälkeen erilaisissa 
kampanjoissa ja viranomaisten, järjes
töjen ja yritysten hankkeissa. Ylipaino 
ei ole riski vain terveydelle. Sen aiheut
tamat kosmeettiset ja sosiaaliset on
gelmat heikentävät elämänlaatua, 
toisin kuin monet muut terveysriskit. 

Tässä Perspektiivilehden numerossa 
paneudutaankin siihen, mitä syömis
käyttäytymisen takana on, miksi ruoka
tottumuksiaon niin vaikea muuttaa ja 
mitä asialle voisi tehdä. Pohjoismaissa 
on haettu ongelmaan paljon erilaisia 
ja eritasoisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Hoitokei nois ta äärimmäisyyttä edus
tavat lihavuusleikkaukset, mutta myös 
hinta politiikalla ja pakkausmerkin
nöillä sekä lukuisilla poikkitieteellisillä 
hankkeilla on tätä ongelmaa pyritty 
ratkomaan. Silminnähden nämä toi
met eivät ole riittäneet.

Totuushan on, että meidän pitää 
syödä joka päivä, jotta jaksaisimme 
ja voisimme hyvin. Mutta, kuten 
tässä numerossa kerromme, monille 
ihmisille syöminen on muutakin kuin 
energian ja ravintoaineiden tarpeen 
fyysistä tyydyttämistä. Fyysisiä tar 
peita säätelevät nälkä ja jano. Muiden 
syömiseen liit tyvien tarpeiden sääte
lystä tietomme on kuitenkin edelleen 
niukkaa.

Kulttuuriset, sosiaaliset ja psykologi 
set tekijät vaikuttavat ja muokkaavat 
ruokatapoja. Koko modernilla elämän

tavalla, tarjolla olevien elintarvikkei
den runsaudella ja mahdollisuudella 
ostaa ja syödä ruokaa ympäri vuoro
kauden on suuri merkitys. Näiden vai
kutukset syömiskäyttäytymiseen ovat 
monimutkaisia eikä siksi lihavuuden 
yleistyminen ole vähentynyt. Vielä.

Toivomme, että tämä lehti auttaa 
hahmottamaan koko tätä monitahois
ta ongelmaa ja siten lisää tietoa ja 
ymmärrystä. Sillä niitä tarvitaan, kun 
etsitään yksilön elämään sopivia 
ratkaisuja.

Mukavia lukuhetkiä!
Suomen Sokeri Oy

Nordic Sugar
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Kotitaloustieteen professori 
Christina Fjellström, 
aterioinnin tutkimusryhmä, 
Institution för kostvetenskap, 
Uppsalan yliopisto 

Saatavilla olevat elin-

tarvikkeet, niihin liittyvä 

arvomaailma ja kulttuuri-

set tekijät muodostavat 

tietyn alueen tai väestö-

ryhmän oman ”keittiön”.  

Myös yhteiskuntaluokka 

säätelee ruoan valintaa 

ja syömiskäyttäytymistä.

Naisilla on 
perinteisesti ruoka-
pöydässä portin-
vartijan rooli.
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Tiedostamatonta syömistä

Ihmisten erilaiset ruokailutottumuk
set ja elintarvikevalinnat ovat kiin
nostaneet tutkijoita koko 1900luvun 
ajan. Tutkimuksia ruokatottumusten 
eroista eri puolilla maailmaa, eri kult
tuureissa ja väestöryhmissä on jul
kaistu paljon. Myös yksilöiden välisiä 
eroja on tutkittu 1.

Erilaisten elintarvikkeiden saatavuus 
luonnollisesti vaikuttaa ratkaisevasti 
siihen, mitä tietyllä maantieteellisellä 
alueella syödään, ts. millainen ”keit
tiö” siellä on 2. Elintarvikevalikoima 
ei kuitenkaan yksin selitä ruokatot
tumusten eroja, sillä myös muu kult
tuuri ja etenkin siihen liittyvät arvot 
muokkaavat käsityksiä siitä, mikä on 
syötävää ja mikä ei. Ruoan valmistus
tapoihin, ruokalajien yhdistämiseen 
tietyntyyppisiksi aterioiksi ja aterioin
tiaikoihin vaikuttavat sisäiset arvot ja 
asenteet 2.

Ruokatapoja ja käyttäytymistä voi
daan tutkia myös perinteisestä kult
tuurinäkökulmasta poiketen. Tällöin 
voidaan ajatella, että elämäntapa ja 
yksilön taloudelliset mahdollisuudet 
vaikuttavat ruokatottumuksiin ja 
elintarvikevalintoihin. Oletetaan, 
että ihminen pysyy tyylilleen uskol
lisena eikä muuta tapojaan 3,4. Myös 
sukupuoli voidaan ottaa tarkastelun 
lähtökohdaksi ja selvittää miesten 
ja naisten ruokatapojen ja käyttäyty
misen eroja. Naiset oppivat  jo pikku
tyttöinä, että esimerkiksi vihannekset 
ovat naisellisempaa ruokaa kuin mies
ten ruokana pidetty punainen liha 5. 

Naisillako porttivahdin rooli 
ruokapöydässä? 

Naiset ovat enimmäkseen kantaneet 
vastuun ja valinnan päivittäin kotona 
valmistettavista aterioista 4. Pöytään 
on valikoitunut niitä ruokia, joita 
naiset portinvartijoina ovat hyväksy
neet. Toisaalta, monissa tutkimuksissa 
on havaittu, että naiset ostavat ja 
laittavat sellaisia ruokia, joista mies 

ja perheen lapset pitävät 6,7.  Tämä 
ruokaan liittyvä sosialisaatio, etenkin 
lasten osalta, on kiinnostanut tutkijoi
ta viime vuosina. Minkä nuorena 
oppii, sen vanhana taitaa sanonta 
pätee myös ruokaan ja siihen liittyviin 
normeihin. Yleinen käsitys on, että 
lapsuudessa kotona ja lähiympäristös
tä opitut ruokaan liittyvät arvot ovat 
pysyviä ja vaikuttavat käsityksiimme 
aikuisena 8,9.

Lasten merkitys perheen ruokatapoi
hin ja valintoihin on osoitettu useissa 
uusissa tutkimuksissa10. Niissä näkyy 
selvästi, miten yksilön vaikutus ryh
män – perheen – käyttäytymiseen on 
nykyyhteiskunnassa suuri ja kuinka 
me kuluttajina käyttäydymme päivit
täin eteemme tulevissa valintatilan
teissa.

Ratkaisut eivät aina ole rationaalisia. 
Psykologiset selitysmallit ovat osoit
taneet syömiseen liittyvän monen
laisia tunteita, joiden avulla meihin 
vaikutetaan tai joilla me haluamme 
vaikuttaa muihin. Syömällä voidaan 
lievittää huolta, vähentää ahdistusta, 
yksinäisyyttä tai syyllisyydentuntoa 
tai vaikkapa parantaa itsetuntoa. 
Syömisellä voidaan myös hallita 
ympäristöä tahtomme mukaisesti, 
mikä näkyy selvästi esimerkiksi las 
ten hallitessa ateriointia kiukut
telemalla1,11.

Syömishäiriöiden yleistymistä selite
tään modernin ihmisen kehittämillä 
ruokaan ja syömiseen liittyvillä tunne
peräisillä reaktioilla, joihin vaikuttavat 
myös kulttuurin asettamat mallit ihan
nevartalolle ja hyväksyttävälle käyt
täytymiselle. Ruoanvalinta ja siihen 
liittyvät arvot olivat aiemmin ennus
tettavia taustan, yhteiskuntaluokan ja 
kulttuurin perusteella. Nykyään yksilö 
pujottelee muuttuvan maailman ja 
vaihtuvien aatteiden sekä häilyvän 
minäkäsityksen muodostamassa sok
kelossa. Valitsemalla sen, mitä syö ja 

mitä jättää syömättä, hän samalla 
viestii ympäristölleen, kuka tänään 
olen ja mihin tänään uskon12. Moni
muotoisuudestaan ja moniarvoisuu
desta huolimatta terveys ja yhteen 
kuuluvuus ovat ruokavalintoihin 
liittyviä yhteisiä tavoitteita.

”Mindless eating” 
– tiedostamatonta syömistä      

Kiinnostava kysymys on, kuinka hyvin 
yksilö tiedostaa omat ruokavalintansa  
ja tottumuksensa ja kuinka suuri 
mer kitys valintoihin on terveydellä. 
Yhdysvaltalainen syömiskäyttäytymi
sen tutkija Brian Wansink on selvittä
nyt ihmisen lähiympäristön merkitystä 
syömiseen, ruokavalintoihin ja etenkin 

Teemme yli 200 
syömiseen liittyvää 
päätöstä joka päivä.

syödyn ruoan määrään13. Hän on 
havainnut, kuinka vaikeaa yksilön on 
myöntää ympäristön voimakas vaiku
tus omaan syömiskäyttäytymiseensä. 
En minä, mutta muut ajattelu näyttää 
pätevän tässäkin. Vaikka emme usko
kaan ympäristön vaikuttavan omaan 
käyttäyty miseemme, meidän on help
po uskoa sen vaikuttavan muihin. 

Esimerkkinä Wansink kertoo tutki
muksesta, jossa italialaisen ravintolan 
asiakkaille uskoteltiin, että kastamalla 
leipää oliiviöljyssä voidaan vähentää 
energiansaantia verrattuna siihen, 
että levittäisi voita leivän päälle. 
Energiansaanti muuttuikin merkitse
västi, mutta suunta oli toinen, sillä 
leipää öljyyn kastamaan innostuneet 
ihmiset eivät huomanneet syövänsä 
sitä aiempaa enemmän.



Perspektiivi kesäkuu 20116

Wansinkin vuonna 2006 esittämä 
käsite, ”mindless eating”, on havahdut
tava – syömme ruokaa ja teemme päi
vittäin valintoja tiedostamatta ja ajat
telematta niitä14.  Emme edes huomaa 
lukuisia päivittäisiä ruokavalintoihin ja 
päätöksiin liittyviä lähiympäristömme 
signaa leja. Wansink ja Sobal15 laskivat, 
että teemme keskimäärin 220 ruokaan 
liittyvää päätöstä joka päivä; lihavat ja 
normaalipainoiset eniten, ylipainoiset 
vähiten.

Tutkijat uskovat, että normaalipai
noiset, jotka tekevät muita useammin 
syömiseen liittyviä kielteisiä päätöksiä, 
myös huomaavat tekevänsä niitä. Sen 
sijaan lihavat, joilla saattaa olla päivit
täin yhtä monta päätöksentekopaik
kaa, eivät huomaa päätöksenteko
hetkiä. Tämä edistää lihomista entises
tään. Wansinkin ryhmä osoitti myös, 
että astioiden koolla on merkitystä 
syödyn ruoan määrään. Suurelta lau
taselta syödään paljon. Jos esimerkiksi 
popcornia tarjotaan tavanomaista 
suuremmasta tötteröstä, syövät ihmi
set sitä normaalia enemmän ja näin 
energiansaantikin kasvaa.

Mielenkiintoista on, että ihmiset eivät 
halua uskoa siihen, että heihin voi

daan vaikuttaa ja astian kokoa muutta
malla heidät saadaan syömään aiem
paa enemmän. Vain 4 % tutkituista 
375 henkilöstä uskoi lähiympäristön 
vaikuttavan heidän syömiskäyttäyty
miseensä. Useimmat eivät uskoneet 
normaalia suuremman tarjoiluastian 
lisäävän syödyn popcornin määrää ja 
jos popcornia syötiinkin enemmän, ei 
sillä uskottu olevan mitään tekemistä 
astian koon kanssa. Popcornia syötiin 
enemmän, koska oli suurempi nälkä, 
näin valta osa tutkituista ajatteli.

Wansinkin ryhmän mukaan keskei
nen ongelma on, että on kaksi eri asiaa 
mitä syödään ja kuinka paljon syö
dään16.  Ylensyömiseen vaikuttavat 
sekä syömishetken lähi ympäristö, 
itse syömistilanne sekä kyseiseen lähi
ympäristöön ja tilanteeseen mieles
sämme yhdistyvät normit ja asenteet. 
Amerikkalaiset lopetta vat syömisen 
siinä vaiheessa, kun lautanen on 
tyhjä tai kun TVohjelma loppuu. 
Ranskalaiset puolestaan laskevat 
haarukan kädestään tullessaan 
kyl läisiksi tai silloin, kun ruoka ei 
enää maistu. 

Havaituista kulttuurieroista huolimat
ta on selvää, että ympäristöllä on suuri 

Se, että ruokaa on 
tarjolla rajoituksetta 24/7, 
saa meidät syömään 
liikaa.
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vaikutus syömisen säätelyyn ja se 
voi aiheuttaa lihomista. Wansinkin 
ryhmä luettelee esimerkkejä, kuinka 
ympäristötekijöitä muuttamalla saa
daan ihminen paremmin kontrol
loimaan syömistään: vaihda lautanen 
pienemmäksi ja syö keittiössä pöydän 
ääressä eikä TV:n edessä.

Yrityksemme säädellä syödyn ruoan 
määrää voivat onnistua tai epäonnis
tua – riippuen ympäristötekijöistä. 
Jotta oppisimme ymmärtämään 
ympäristö tekijöiden vaikutusta, mei
dän tulisi edes tiedostaa niitä asioita, 
jotka voivat vaikuttaa päätöksiimme. 
Pakkauskoko, kaupan tai ravintolan 
valaistus, valtava määrä uusia erilaisia 
helposti saatavia tuotteita, lautas
koko ja ruokaseura vaikuttavat siihen, 
kuinka suuria annoksia syömme. 
Mitä parempaa seuraa meillä on, 
sen enemmän me sillä aterialla syöm
me. Hyvästä seurasta pitävälle tästä 
voi tulla ongelma, jos haluaisi syödä 
vähemmän11.  

Wansinkin mielestä ympäristön 
muuttaminen on helpompaa kuin 
saada ihmiset tiedostamaan syömisen 
säätelyyn vaikuttavia tekijöitä16. 
Alitajuisilla viesteillä, joita saamme 

kaupassa ja ravintolassa voi olla suu
rempi merkitys terveyteen kuin varsi
naisesti elintar vikkeiden valinnalla.

Syömistämme ohjaa siis koko joukko 
ulkopuolisia tekijöitä ilman, että edes 
huomaamme niitä.  Tekemiämme 
valintoja – ”mindless eating”– ei voida
selittää kulttuurin, yhteiskuntaluokan 
eikä sukupuolen perusteella, sillä 
lähiympäristöstämme tulevat sanat
tomat viestit vaikuttavat meihin 
voimakkaasti.

Terveys ja yhteisyys 
ovat monille tär -
keimmät syömiseen 
liittyvät tekijät. 

	
1. Paul Fieldhouse 1996. Food and Nutrition.
Customs and Culture. London, Nelson Thorne.

2. Claude Fischler 1988. 
Cuisines and Food Selection. I David MH Thomson 
(ed.), Food Acceptability. New York, 193–206.

3. Pierre Bourdieu 1984. Distinction:a social critique 
of the judgement of taste. London, Routledge.

Artikkelin täydellinen kirjallisuusluettelo 
saatavissa osoitteesta www.perspektiv.nu

VIITTEET:
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Psykologi, ravitsemusterapeutti Inge Vindig, 
Ry ja Aarhus, Tanska

Moni syö, vaikkei 

olisikaan nälkäinen. 

Paino nousee, kun 

energiankulutus jää 

energian saantia 

pienemmäksi. Syödään 

siis liikaa ja liikutaan 

liian vähän. Miksi syömme, 

vaikka emme olisikaan 

nälkäisiä? Kysymys on 

vaikea ja vailla yhden-

mukaisia vastauksia.

Etenkin negatiiviset 
tunteet voivat 
saada ihmisen 
syömään liikaa.
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Miksi syömme liikaa?

Tavallisin syy ylensyöntiin ja lihomi
seen on viihtymistä ja nautintoa suosi
va ylellinen elämäntapa. Siihen liitty
vät tiiviisti passiivisuuteen kannusta
vat pinttyneet asenteet ja sosiaaliset 
suhteet sekä niukka liikkuminen. 
Ympäristö suorastaan näyttäisi kan
nustavan syömään yhä enemmän ja 
enemmän. Erilaiset juhlat ja kekkerit 
täyttävät kalenteria, ruokaa saa rajoit
tamattomasti ympäri vuorokauden, 
jättikokoiset XLannokset yleistyvät ja 
makeispussit, limsapullot ja sipsipus
sit ovat aina vain suurempia ja suu
rempia.

Nautintoa ja mielihyvää

Ruoka on muutakin kuin vain ravin
toa. Se liittyy keskeisesti myös nautin
toon, mielihyvään ja hyvinvointiin. 
Kun syömme ruokaa, josta pidämme, 
aivoissa oleva palkkiokeskus aktivoi
tuu ja sieltä vapautuu välittäjäaineita 
kuten opioideja ja dopamiinia. Ne 
saavat meidät tuntemaan nautintoa 
ja mielihyvää, vähentävät stressiä 
ja rauhoittavat. Ruoka on siten palk
kio1,2,3. Evoluution näkökulmasta kat
sottuna tämä on nerokas järjestelmä, 
sillä palkkio kannustaa ponnistele
maan sellaisen eteen, mikä on ollut 
eloonjäämisen kannalta ratkaisevaa.    

Ihmisellä on myös kyky syödä enem
män kuin juuri sillä hetkellä olisi tar
peellista. Myös tämä ominaisuus on 
ohjelmoitu elimistöömme. Siitä on ol
lut hyötyä kivikaudella, kun ei voinut 
tietää, milloin saa saalista seuraavan 
kerran. Nykyään ruoan saanti ei enää 
riipu metsästysonnesta! Aiemmin niin 
hyödyllinen fysiologinen ominaisuus 
aiheuttaakin nykyyhteiskunnassa 
ongelmia. Monilla on vaikeuksia saa
vuttaa tasapaino nälän ja kylläisyyden 
välille sekä tunnistaa kylläisyyden ja 
liiallisen syömisen välinen raja. Monille 
kylläisyys on alkanutkin merkitä sitä 
tunnetta, kun enää ei saa nieltyä palaa
kaan, sen sijaan että kylläisyys tarkoit
taisi tunnetta, jolloin ei enää ole nälkä.

Syödään tunteen mukaan

Syömiseen vaikuttavat mieliala ja tun
netila. Hyvä mieli saa syömään enem
män, haluamaan lisää nautintoa ja hy
vinvointia. Toisaalta myös mielipaha 
voi lisätä syömistä, jolla pyritään pa
rantamaan oloa ja poistamaan pahaa 
mieltä. Näin voi tapahtua esimerkiksi, 
kun on surullinen, pahalla päällä, kie
riskelee itsesäälin vallassa, on huolis
saan, turhautunut, vihainen tai yksi
näinen. Erityisesti juuri negatiiviset 
tunteet on yhdistetty siihen, että syö
dään suuria annoksia kerrallaan 4,5.

Useimmat tuntevat tämän lohtu
syömisenä. Monia meistä onkin pie
nestä pitäen lohdutettu ja rauhoitettu 
ruoalla. Lohturuokana tarjotaan lähes 
aina herkkuja, makeisia, leivonnaisia, 
jäätelöä ja suklaata. Lohtusyömistä 
tapahtuu erityisesti vaikeiden ja rank
kojen tilanteiden yhteydessä, jolloin 
siitä voi muodostua päivittäinen tapa.

Ruokaa käytetään myös suoritusta 
ja jaksamista parantavana piristeenä, 
vaikka lepotauko saattaisi olla parempi 
ratkaisu. Ken ei työtä tee, sen ei syö
mänkään pidä, väittää vanha sanan
lasku. Moni puhuu aiheettakin alhai
sen verensokerin vaikutuksesta, vaikka 
terveellä sokeripitoisuus ei edes voi 
laskea kovin alhaiseksi. Oikeastaan al
haisella sokerilla usein tarkoitetaankin 
sitä, että aamupalasta on jo aikaa, al
kaa väsyttää ja tarvitaan pientä taukoa. 

Stressi lisää syömistä 

Stressintunteeseen voi reagoida syö
mällä. Stressin aiheuttajia on erilaisia. 
Erityisesti pitkäkestoinen stressi, jota 
aiheuttaa jokin hankalaksi koettu ta
pahtuma tai tunneperäinen stressi, 
yhdistyvät syömiseen. Juuri tunne
peräinen stressi aktivoi hypotalamus
aivolisäkelisämunuais eli HPA
akselin, jolloin lisämunuaisista vapau
tuu enemmän kortisolia. Kortisolilla 
on koko joukko elimistölle haitallisia 
vaikutuksia. Se mm. vähentää insulii

nin vaikutusta ja lisää riskiä sairastua 
tyypin 2 diabetekseen. Kortisoli lisää 
myös ruokahalua ja mieltymystä run
sasrasvaisiin ja makeisiin tuotteisiin. 
Kohonnut kortisolitaso johtaa rasvan 
kerääntymiseen vyötärön seudulle 
(viskeraalirasva) ja kun siihen vielä 
liittyy kasvanut ruokahalu, kiloja ker
tyy herkästi. Hyvä ruoka lisää opioi
dien vapautumista, mikä pienentää 
HPAakselin aktiviteettia ja vähentää 
stressireaktioita 6,7,8.

Ihmisten herkkyys stressille vaihtelee. 
Stressiherkillä on alhainen kynnys 
stressireaktioiden käynnistymiseen; 
he saattavat myös reagoida stressiin 
tavallista voimakkaammin. Hyvä esi
merkki ovat syömishäiriöpotilaat, joilla 
on ns. lihavan ahmimishäiriö (binge 
eating disorder, BED). Heillä on joko 
kohonnut kortisolin erityksen perusta
so tai kortisolin eritys lisääntyy stressin 

seurauksena 9.  Nämä potilaat kokevat 
stressaavat tilanteet voimakkaammin 
kuin muut. Sen sijaan, että he yrittäisi
vät ratkaista stressiä aiheuttavan asian, 
stressi aiheuttaa heille toistuvia ja hal
litsemattomia ahmiskohtauksia10,11.

Tunnesyöjien kaksi ryhmää

Lohtusyöjät – emotional eaters
Useimmille syöminen iloon tai suruun 
on tuttua, mutta vain harvalle siitä 
muodostuu todellinen ongelma. 
Pahimmillaan hallitsematon lohtu
syöminen voi aiheuttaa lihomista ja 
heikentää elämänlaatua. Uusissa tut
kimuksissa on erotettu tunnesyöjien 
kaksi pääryhmää: lohtusyöjät eli 
”emotional eaters” ja syömisen rajoit

Syöminen sinällään 
ei ole valintakysymys 
– toisin kuin esimerkiksi 
päihteiden käyttö.
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tajat eli ”restrained eaters” 12. Lohtu
syöjät pakenevat hankalia tunteita, 
kuten tunneperäistä stressiä, riittä
mättömyyden tunnetta, ihmissuhde
ongelmia tai alhaisen itsetunnon 
aiheuttamia ongelmia syömällä. He 
pyrkivät ruoan avulla selviytymään 
negatiivisista tunteistaan, lohdutta
maan ja pönkittämään alhaista itse
tuntoaan sekä riittämättömyyden ja 
huonouden tunnettaan. Lohtusyöjä 
valitsee lohdukseen ruokaa, josta hän 
pitää paljon eli ”on heikkona siihen” 
– tavallisesti se tarkoittaa makeisia 12.

Syömisen rajoittajat – restrained eaters 
Syömisen rajoittajat kontrolloivat 
jatkuvasti sitä, mitä ja kuinka paljon 
he syövät. Tavoitteena on joko laihtua 
tai pysyä nykyisissä mitoissa. He ovat 

päihtyneinä. Kontrollin pettämistä 
voi aiheuttaa myös tunne siitä, että 
on syönyt liikaa, vaikka näin ei todel li
suudessa olisikaan tapahtunut tai kun 
tuntee ylittäneensä sopivaksi asetta
mansa rajat. Näiden epäonnistumisen 
tunteiden vallitessa syömisen rajoitta
ja valitsee niitä ruokia, joita hän pitää 
kiellettyinä tai epäterveellisinä. Se ei 
välttämättä tarkoita karkkeja tai muita 
makeita elintarvikkeita. 12

Voisi luulla, että syömisen rajoittajat 
kokevat hyvän ruoan erittäin positiivi
sena asiana, mutta näin ei tosi asiassa 
ole. Lohtusyöjistä poiketen he liittävät 
hyvään ruokaan paljon negatiivisia 
tunteita, kuten liikaa rasvaa, paljon 
sokeria tai turhia kaloreita13. Samalla 
he ovat kuitenkin hyvin herkkiä epä
terveel lisenä ja kiellettyinä pitä miensä 
ruokien signaaleille kuten mainoksille 
ja ruoan tuoksuille14. Jatkuva syömisen 
kontrollointi sekä epäonnistumiset 
tiukkojen sääntöjen, rajoitusten ja 
kieltojen noudattamisessa, lisäävät 
liikasyönnin riskiä15,16.

Riippuvuus vai syömishäiriö?

Joillakin ihmisillä voimakas halu syödä 
ei liity nälkään eikä nautintoon. Mistä 
se sitten johtuu? Nautinto ja pitämi
nen (engl. liking) ja voimakas halu 
jonkin syömiseen (engl. wanting) ovat 
kaksi eri asiaa. Näyttää siltä, että näi
den säätely on monitahoinen fysio
logisten, psykologisten ja sosiaalisten 
tekijöiden summa. Ruokahalun kes
kushermostolliseen säätelyyn osallis
tuvilla opioideilla on suuri merkitys 
hyvän maun ja nautinnon muodostu
misessa (engl. liking), kun taas dopa
miinin merkitys korostuu haluamiseen 
säätelyssä (engl. wanting) 17.

Juuri tämä voimakas haluamisen tunne 
aiheuttaa monille riippuvuuden tun
teen, erityisesti makeisista. Tälläiset 
henkilot vertaavat itseään alkoholistei
hin. Tiedostusvälineissäkin käsitellään 
paljon sokeririippuvuutta ja sokeri lei 

mataan keskusteluissa lääkkeiden tai 
huumeiden kaltaiseksi addiktiota ai
heuttavaksi nautintoaineeksi. Mutta 
onko kyseessä fysiologinen riippu
vuus? Vai olisiko kyse pikemminkin 
syömishäiriöstä?

Sokeririippuvuuden käsitteen puolus
tajat vetoavat eläinmalleilla tehtyihin 
tutkimuksiin, missä tietyissä tutkimus
malleissa koeeläimenä oleva rotta 
voi tulla sokerista riippuvaiseksi. 
Näissä malleissa rottien sokerin kulu
tus lisään tyy ja ne saavat vieroitusoi
reita, kun sokerin saantia rajoitetaan18.

Eläinmalleilla saatu tutkimusaineisto 
on vakuuttavan näköistä, vaikka sen 
perusteella ei voikaan suoraan vetää 
johtopäätöksiä ihmisiin. Kun on kyse 
ihmisistä, pitää aina huomioida koko 
joukko muitakin syömisen säätelyyn 
vaikuttavia sosiaalisia, kulttuurillisia ja 
psykologisia tekijöitä. Eläinmalleja voi
daan käyttää tutkimushypoteesien 
muo  dostamiseen, joita voidaan sen 
jälkeen tutkia kliinisillä kokeilla ihmi
sillä. Sokeririippuvuuden teorian hata
ruutta tukevat myös ahmimista selvit
tävät tutkimukset, joissa on havaittu, 
että ahmittavat ruoat voivat olla erilai
sia – ei ainoastaan makeita. 

Sokeririippuvaisiksi itseään kutsuvat 
ihmiset syövät tavallisesti erilaisia ma
keilta maistuvia tuotteita, kuten kak
kuja, pikkuleipiä, suklaata ja jäätelöä. 
Niistä saatava hiilihydraattien, rasvo
jen ja sokerin määrä lisääntyvät sitä 
mukaa, kun syödyn ruoan määrä kas
vaa. Sen sijaan herkuista saatavien ener
giaravintoaineiden prosentuaaliset 
suhteet eivät juuri muutu, ja jos jotain 
muutosta tapahtuu, liittyy se yleensä 
rasvan kasvavaan osuuteen. Ylensyönti 
ei siis ole sokerin ahmimista vaan 
hyvän ruoan ahmimista, jossa on ta
vallisesti sekä sokeria että rasvaa18. 

Erään vuonna 2009 pidetyn sympo  
siu min johtopäätökset ruoan aiheutta

kehittäneet koko joukon erilaisia ruo
kaan, syömiseen ja painoon liittyviä 
omia rajoituksia ja sääntöjä. He ahmi
vat kaikkea terveyteen ja ravitsemuk
seen liittyvää uutta tietoa, mutta he 
eivät osaa erottaa tietotulvasta oleellis
ta ja haksahtavat helposti virheelliseen 
tietoon. Ruoan ja painon suhteen syö
misen rajoittajilla on tiukka kuri, jota 
he joko hallitsevat loistavasti tai jossa 
he epäonnistuvat surkeasti. Tähän 
ajatteluun ei kuulu kultaisen keskitien 
etsiminen – on vain mustaa ja valkois
ta, tappioita ja voittoja, laihtumista 
tai ylensyöntiä.

Näitä toistuvasti laihduttavia ja uudel
leen lihovia kutsutaan jojolaihdutta 
jik si. Aivan kuten lohtusyöjätkin, syö
misen rajoittajat voivat syödä suruun, 
mutta yhtä lailla he voivat syödä myös 
iloon, ystävien kanssa tai kun he ovat 

Tietoruutu syömis-
häiriöiden syistä 
www.perspektiv.nu
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VIITTEET:

mista riippuvuuksista olivat, että edes 
superherkulliset tuotteet eivät itsessään 
aiheuta riippuvuutta. Maun sijaan kyse 
on pikemminkin siitä, mikä näiden 
tuotteiden merkitys ihmiselle on ja sii
tä tavasta kuinka niitä syödään (kau
sittain suuria määriä silloin tällöin). 
Näiden pohjalta voi ihmiselle aiheu tua 
riippuvuuden kaltaisia tiloja19. Eräässä 
uudemmassa katsausartikkelissa 
kliinisten tutkimusten johtopäätöksen 
mukaan ei näytä todennäköiseltä, että 
sokeri aiheuttaisi fysiologista riippu
vuutta tai että sokeririippuvuudella 
olisi merkitystä syömishäiriöissä18.

Kliinisten tutkimusten perusteella ei 
siis voida puhua fysiologisesta soke
rinarkomaniasta eikä verrata sokeria 
päihteisiin. Vaikka syömishäiriöiden ja 
päihteiden väärinkäytön välillä on joi
takin yhtäläisyyksiä, niiden välillä on 
myös oleellisia eroja. Päihteet aiheut
tavat fysiologisia vieroitusoireita. 
Päihteiden jatkuva käyttö aiheuttaa 
toleranssin kehittymisen eli vaikutuk
sen aikaansaamiseksi tarvitaan aina 
vain suurempia ja suurempia annok
sia. Näitä vaikutuksia sokerin tai ma
keiden tuotteiden syömisellä ei ole 
osoitettu. Toinen hyvin oleellinen ero 
on, että syöminen on ihmiselle välttä
mätöntä, päihteiden käyttö ei 20.

Tutkimusten mukaan sokeri ja makeat 
tuotteet voivat kuitenkin aiheuttaa 
psyykkistä riippuvuutta. Silloin  kyse 
on syömisen aiheuttamasta rauhalli
suuden ja tyytyväisyyden tunteesta. 
Negatiiviset tunteet ovat poissa, mikä 
koetaan palkkiona. Tällaista käyttäy
tymistä voi verrata esimerkiksi peli, 
shoppailu tai seksiriippuvuuteen.  
Kyse ei siis ole kieltäytymisestä eikä 
etenkään siitä, että jatkuva kieltäyty
minen lisäisi ylensyönnin riskiä tai 
syömisen rajoittamista.

Syömishäiriöt

Monien tutkijoiden mielestä liika syö
minen on niin monimutkainen koko

naisuus, ettei sitä voi selittää pelkäs
tään ruokariippuvuuden avulla. Ylen
syöntiä ja ylipainoa selittävät syömis
käyttäytymisen häiriintyminen ja 
osal taan myös varsinaiset syömis 
häi riöt, kuten ahmimishäiriö (binge 
eating disorder, BED) 21,22. Monenlaiset 
biologiset, psykologiset, sosiaaliset, 
perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät 
tekijät voivat vaikuttaa syömishäiriöi
den syntyyn. Osa niistä altistaa syömis
häiriölle, toiset taas laukaisevat niitä 
ja osa ylläpitää syömishäiriötä. On kui
tenkin tärkeä tiedostaa, ettei yksikään 
tekijöistä itsessään saa ketään sairas
tumaan syömishäiriöön, vaan taustalla 
on aina useampia saman aikaisesti vai
kuttavia tekijöitä 21,23.

Syömishäiriöt voivat siis toimia sa  
mal la tavalla kuin päihteiden käyttö.
Uusien kehityspsykologisten tutki
musten mukaan samat persoonalli
suuden piirteet, kuten kyky hallita ja 
käsitellä tunteita, jotka lisäävät päih
teiden käytön riskiä, lisäävät myös ris
kiä sairastua syömishäiriöihin. Tällöin 
ahmimisen tai alkoholin nauttimisen 
avulla pyritään vähentämään tai hallit
semaan negatiivisia tunteita. Näin on 
etenkin edellä mainittujen tunnesyö
jien ryhmän kohdalla. Yhteistä syö
mishäiriöille ja päihteiden ongelma
käyttäjille on myös itsekontrollin vai
keus ja impulsiivisuus 21.     

Ahmimishäiriötä kutsutaan usein kol
manneksi syömishäiriöksi. Diagnoosin 
perustana käytetään vuonna 1994 laa
dittua yhdysvaltalaisen psykiatrian 
tautiluokituksen DSMIV kriteereitä, 
joita ei ole virallisesti hyväksytty 
Tanskassa. Syömishäiriöiden euroop
palainen luokitus ICD10 on pääosin 
yhteneväinen Yhdysvaltain tautiluoki
tuksen kanssa. Tanskalaisten terveys
viranomaisten mukaan noin 47 000 
tanskalaisella on syömishäiriö. Tämä 
määrä on suurempi kuin anorektikko
jen ja bulimiapotilaiden yhteenlasket
tu määrä, mikä osoittaa muidenkin 

syömishäiriötyyppien olemassaoloa 23.

Yhteenveto

Ylensyönnin ja lihomisen taustalla voi 
olla monia erilaisia syitä. Skaala ulot
tuu huonoista rutiineista ja lohtusyö
mi sestä aina suurempiin ruokakäyt
täytymisen ongelmiin ja varsinaisiin 
syömishäiriöihin. Siksi myös hoito
malleja tulee olla eriasteisten syömis
häiriöiden hoitoon. Osaan riittää pelk
kä neuvo ja ohjaus, mutta toisissa tar
vitaan pidempiaikaista psykologisia 
hoitomuotoja. Laajasti tutkimustietoa 
yhdistävässä Cochranekatsauksen 
yhteenvedossa vuonna 2005 todettiin, 
että ylipainoisetkin hyötyvät psyko
logisten hoitomallien, erityisesti 
kognitiivisen käyttäytymisterapian, 
käytöstä. Ne auttavat laihtumisessa 
ja uuden alhaisemman painon yllä
pitämisessä.

Psykologiset hoitomallit ovat erityisen 
tehokkaita, kun ne yhdistetään ravitse
mus ja liikuntaohjaukseen 24. Vaikka 
näitä erilaisia hoitomalleja yhdistäviä 
tutkimuksia ei ole vielä montaa, niiden 
tulokset ovat hyvin lupaavia.

Syömisen rajoittajat 
asettavat itselleen 
monia syömistä ohjaavia 
sääntöjä, jotka pohjau-
tuvat enemmän fiktioon 
kuin faktaan.
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Sairaalloisesti lihavien 

ihmisten määrä lisääntyy 

kaikissa Pohjoismaissa. 

Yhä useampia heistä 

hoidetaan lihavuus-

kirurgian avulla. Vaikka 

kaikista hoitomalleista 

lihavuuskirurgian tulokset 

ovatkin parhaita, sitä ei 

voi pitää ratkaisuna 

lihavuusongelmaan.

Anne Paabol, 
johtava neuvoja, 
Mannov, Aarhus

Lihavuusleikkauksilla 
saadaan erityisen 
hyviä tuloksia, kun 
BMI on yli 40. Riskit-
tömiä leikkaukset 
eivät kuitenkaan ole.



Perspektiivi kesäkuu 2011 13

Pohjola veitsen alla 

Lihavuuden lisääntyminen on kaik
kialla maailmassa suuri ongelma. 
Tanskalaisista jo 1,3 miljoonaa on yli
painoisia, noin 400 000 on lihavaa ja 
noin 100 000 on sairaalloisen lihavaa. 

Lihavuusleikkaukset ovat viime vuosi
na lisääntyneet eri maissa eikä mikään 
viittaa tämän trendin kääntymiseen.

Lihavuuskirurgia on toimiva malli sai
raalloisen lihavuuden hoidossa.  Kun 
painoindeksi ylittää rajan 40, perintei
sillä hoidoilla saadut tulokset ovat 
heikkoja ja potilaiden motivointi laih
duttamiseen vaikeaa. On myös muis
tettava, että leikkaus on aina suuri ter
veydellinen riski.

– Kuolleisuus lihavuusleikkauksissa 
on 0,2 %. Leikkaus voi myös aiheuttaa 
erilaisia vakavia komplikaatioita, 
Aarhusin yliopistollisen sairaalan yli
lääkäri professori Bjørn Richelsen 
kertoo. Vaikka leikkauksella voidaan 
saada erittäin hyviä hoitotuloksia, 
ei se kuitenkaan saisi hänen mieles
tään olla ainoa tepsivä hoito vaikean 
lihavuuden hoidossa.

–  Tanskassa hoitoon käytettävien re
surssien määrä on muutaman vuoden 
aikana noussut lähes nollasta kallista 
kirurgiaa suosivaan malliin, vaikka 
tämä malli ei suinkaan sovi kaikkien 
potilaiden hoitoon, hän jatkaa. 

Kohdistetaan hoito sairaisiin

Kritiikillä Bjørn Richelsen haluaisi 
kiinnittää huomiota sairaalloisen 
lihaviin, jotka tarvitsisivat kirurgista 
hoitoa terveydellisin perustein. 
Tällä hetkellä leikkaukseen pääsee 
etenkin nuoria ja terveitä lihavia, 
joilla motivaatio leikkaukseen liittyy 
ulkonäköön.

Richelsenin mukaan nuorten tervei
den lihavien joukko toki tarvitsee hoi
toa ja lihavuuskirurgia on lähes ainoa 
tarjolla oleva hoitomuoto. Vaikean 

lihavuuden hoitamiseksi tarvittaisiin 
kuitenkin erilaisia hoitomalleja. 

Norjassa sairaalloisen lihavuuden hoi
toon on tarjolla useita erilaisia malleja. 
Potilasoikeuksista määräävässä laissa 
vuonna 2004 tapahtuneiden muutos
ten jälkeen sairaalloisesti lihavalla 
henkilöllä on oikeus päästä hoitoon ja 
saada arvio soveltuvuudesta lihavuus
leikkaukseen. Maahan on perustettu 
hoitokeskuksia, joissa psykologien, 
lääkäreiden, ravitsemusterapeuttien, 
fysioterapeuttien ja sairaanhoitajien 
muodostama moniammatillinen 
hoitotiimi yhdessä potilaan kanssa 
etsii kullekin parhaiten sopivan tavan 
hoitaa lihavuutta. 

– Mallimme mukaan leikkaushoitoon 
päädytään vasta sen jälkeen, kun muu 
hoito on osoittautunut tehottomaksi, 
ylilääkäri Jøran Hjelmesæth Vetfoldin 
lihavien hoitokeskuksesta kertoo.

Monipuoliset hoitomahdollisuudet 
ovat johtaneet siihen, että vain puolet 
potilaista valitsee leikkaushoidon. 
Muun hoidon valinneet saavat moni
ammatillisen tiimin tuen elintapojen 
pysyvään muutokseen.  Käytännössä 
tämä tarkoittaa kognitiivisen terapian 
ja motivoivien keskustelujen avulla 
lisättyä liikunnan määrää ja pienen
nettyä ruokamäärää.

– Erilaisten hoitomallien toimivuus 
tarjoaa potilaalle aidon mahdolli
suuden valita. Leikkaus ei ole taika
keino lihavuuden poistamiseen, 

Jøran Hjelmesæth sanoo. 

Tämä on yhteiskunnassa pakko 
tunnustaa ja kehittää leikkaushoidon 
rinnalle toimivia vaihtoehtoja. 
Ylilääkäri Jøran Hjelmesæth myön 
tää kuitenkin, että leikkaushoidon 
avulla laihdutettujen suurten kilo
määrien lisäämä elämälaadun paran
nus on hyvin merkittävä monille 
lihaville potilaille.

–  Vaikka leikkaus on hoidoista tehok
kain, on se myös vaarallisin ja siihen 
liittyvien haittojen riski on hyvin suuri.
Norjalasten hoitokeskusten tulokset 
ovat verrattavissa kansainvälisiin ko
kemuksiin. Laihtuminen on nopeinta 
heti leikkauksen jälkeen (30 %), kun 
taas elämäntapamuutoksilla päästään 
keskimäärin 10 prosentin pudotuk
seen.

Kallis ratkaisu

Lihavuuskirurgia ei takaa hyvää laih
tumistulosta, ja lisäksi se on kallein 
tapa hoitaa lihavuutta. Ylilääkäri Jøran 
Hjelmesæth sanoo suoraan, ettei 
Norjassa ole varaa hoitaa kaikkia liha
via leikkauksilla. 

– Noin kaksi prosenttia norjalaisista 
on sairaalloisen lihavia. Kaikkien hei
dän leikkaaminen olisi liian kallista. 
Tarvitaan tehokkaita vaihtoehtoja, hän 
korostaa. Tanskalainen kollega Bjørn 
Richelsen on samaa mieltä ja myös hän 
painottaa, ettei leikkaus saa olla ainoa 
hoitokeino. Ei ole realistista ajatella, 

Lihavuusleikkausten kehitys Tanskassa 2007–2010

Sairaalasektori 2007 2008 2009 2010*

Julkinen 
terveydenhuolto

228 203 341 434

Yksityissektori 685 1545 2235 3346

Yhteensä 913 1748 2576 3780

Lähde: Landspatientregisteret (LPR)

*Vuoden 2010 luvut on arvioitu kuuden ensimmäisen kuukauden perusteella
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että kaikki hyvin lihavat voi taisiin lei
kata, eikä ainoastaan hinnan takia vaan 
leikkaukseen liittyvin riskien vuoksi. 
Hänestä olisi järkevää jakaa resurssit 
uudelleen niin, että lihavuuden ehkäi
syynkin panostettaisiin riittävästi.

– Lasten ja nuorten lihavuus lisääntyy 
huolestuttavaa vauhtia. Sille on tehtä
vä jotain ja siksi lihavuuden ehkäisyyn 
tulisi panostaa, Bjørn Richelsen sanoo.

Kyseessä ei ole ihmehoito

Myös Ruotsissa lihavien suuri määrä 
on ongelma. Puolet aikuisista on yli
painoisia ja joka kymmenes on selvästi 
lihava. Ruotsissakin lihavuusleikkauk
silla haetaan ongelmaan osaratkaisua. 
Vuoden 2009 aikana tehtiin yli 7 000 
mahalaukun ohitusleikkausta ja tarve 
olisi kaksinkertaistaa tämä määrä, 
Göte borgissa olevan Sahlgenskan sai
raalan lihavuusyksikön ravitsemustera
peutti ja lääkäri Ingrid Larsson kertoo.

– Lihavuuden aiheuttamat seuraukset 
ovat merkittäviä sekä yksilölle itselleen 
että myös yhteiskunnalle. Lihavilla 
riski sairastua moniin sairauksiin on 
suurempi. Esimerkiksi tyypin 2 diabe
tekseen ja uniapneaan sairastuvien 
määrä kasvaa samaa vauhtia kuin 
väestö lihoo. Lihavuuden aiheuttamal
le elämän  laadun heikkenemiselle ei 
voi edes laittaa hintalappua, mutta yh
teiskunnan tasolla lihavuuden hoitoon 
kuluu yli kuusi miljardia kruunua vuo
sittain.

Ingrid Larsson vertaa lihavuusleik
kauksia muihin lihavuuden hoito
tapoihin. 

– Leikkaus ei ole taikakeino lihavuu 
den hoitoon. Yhtä hyviä hoitotuloksia 
voidaan saavuttaa myös muilla kei
noilla. Muiden hoitotapojen ongelma
na ei ole heikko teho, vaan se, että 
potilaat eivät jaksa noudattaa ohjeita 
johdonmukaisesti, jolloin laihtuminen 
ei etene.

Ruotsi on maailman kärkimaita liha
vuusleikkauksissa. Seurantaaineistoja 
hoidon onnistumisesta on 15 –20 vuo
den ajalta – kiitos vuonna 1987 aloi
tetun SOSprojektin (Swedish Obese 
Subjects Study). Seurantaaineisto on 
ainutlaatuinen.

– Ravitsemus, lääke tai laihdutus
valmisteiden tieteellinen tutkimus ei 
ole samalla tasolla kuin lihavuusleik
kausten tutkimus. Tämä selittyy osit
tain tutkimusrahoituksen suuntaa
misesta, mutta myös siitä, että aiempi 
näyttö muiden hoitojen tehoista ei 
ollut yhtä lupaavaa.

Naisten lihavuus

Keskimäärin 10 prosenttia ruotsalai
sista on hyvin lihavia, heistä hiukan 
useampi on nainen. Joillakin alueilla 
ja kaupunginosissa lihavien naisten 

osuus voi olla kaksinkertainen miehiin 
verrattuna. Ingrid Larsson kertoo, että 
lihavuus liittyy koulutustasoon ja 
tuloihin. Nyt on nähtävillä uusi trendi. 
Etenkin nuorilla aikuisilla lihavuus ja 
ylipaino lisääntyvät, mutta vanhem
milla trendi on päinvastainen. Mistä 
tämä voi johtua?

– Luulen, että tämä johtuu niistä 
muutoksista, mitä yhteiskunnassa on 
tapahtunut viimeisten kahdenkym
menen vuoden aikana. Runsaasti 
energiaa sisältävää ruokaa on tarjolla 
yllin kyllin, rahaa on käytettävissä 
aiempaa enemmän, hemmottelemme 
itseämme herkuilla ja naukkailemme 
aiempaa enemmän viiniä ja olutta. 
Ilman, että alkoholinkäyttöä morali
soidaan sen enempää, voidaan todeta, 
että alkoholinkäyttö lisää ylipainoa 
siinä missä runsas rasvainen ruokakin.

Ruotsissa ei ole yhtenäistä kansallista 
ylipainon tai lihavuuden hoitomallia, 
mutta Ingrid Larssonin mukaan mo
nin paikoin on käytössä moniammatil
lisia hoitotiimejä, joissa fysioterapeu
tit, ravitsemusasiantuntijat, lääkärit, 
psykologit jne. tekevät tiivistä yhteis
työtä. 

Lihavuus heikentää 
elämänlaatua 
– ja maksaa miljardeja 
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– Se, että lihavuus on otettu aiempaa 
enemmän esille ja siitä on luotettavaa 
tietoa saatavilla, on johtanut siihen, 
että siihen suhtaudutaan sairaute
nakin aiempaa vakavammin. Sama 

Suomessa liikalihavien osuus väestös
tä on Pohjoismaiden suurin. Finriski
tilastoissa suomalaisista 170 000:lla 
oli vuonna 2007 BMI > 35 ja kahdella 
prosentilla BMI > 40. 

– Suomessa leikkaushoito on ollut 
pitkään selvästi muita Pohjoismaita 
vähäisempää, mutta leikkausten mää
rä on hiljalleen kasvamassa. Vuonna 
2005 meillä leikattiin alle 100 potilasta, 
viime vuonna jo yli 700 ja tänä vuonna 
leikkausten määrä tulee olemaan 
noin 1000, kirurgian osaston ylilääkäri 
dosentti Marja Leivonen Peijaksen 
sairaalasta kertoo. 

Viime vuosien julkisuuden myötä sai
raalloiseen lihavuuteen ja sen hoitoon 
on alettu kiinnittää enemmän huo
miota. Ns. konservatiivisen hoidon 

resurssit ovat olleet meillä aivan erityi
sen vähäiset ja lisääntyneen julkisuu
den myötä voi toivoa, että tämän suh
teen tilanne saadaan lähivuosina pa
remmaksi. Leikkaushoitoja tulee myös 
lisätä, mutta tässäkin tietysti resurssit 
tulevat vastaan. 

On arvioitu, että Suomessa tulisi tehdä 
vähintään 2000 leikkausta vuodessa. 
Uudet Sosiaali ja terveysministeriön 
kiireettömän leikkaushoidon kriteerit 
on kuitenkin asetettu kireämmiksi 
kuin muissa Pohjoismais sa: potilaan 
painoindeksin tulee olla > 45 tai > 35 
oheissairauden kera. Näillä kriteereillä 
meillä tulee olemaan monia väliin
putoajaryhmiä, jotka kuitenkin hyötyi
sivät lihavuuden leik kaushoidosta ja 
onkin odotettavissa, että kriteerejä tul
laan tarkistamaan melko pian.

koskee tietysti myös lihavuuden hoi
toa, mikä on hyvä asia.

Seurantaan kannattaa panostaa 

Tulevaisuuden hoitokeinoja ja tutki
muksia pohdittaessa pitäisi Ingrid 
Larssonin mielestä kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota paitsi erilaisiin 
hoitomalleihin niin myös hoidon, 
kuten leikkauksen, jälkeiseen hoitoon. 

– Useimmat voivat leikkauksen jälkeen 
loistavasti, mutta meidän tulisi panos
taa niihin, jotka tarvitsevat leikkauk
sen jälkeen erityistä tukea. Heitä ovat 
esimerkiksi syömishäiriöpotilaat. 
Huolimatta lihavuusleikkauksella saa
vutettavista hyvistä tuloksista, monet 
syömishäiriöpotilaat eivät voi hyvin 
leikkauksen jälkeen ja heillä syömis
häiriöiden riski kasvaa.

Ingrid Larssonin mielestä monet 
laihduttajat eksyvät erilaisten dieettien 
viidakkoon. Itsensä näännyttäminen 

Dosentti Marja Leivonen,
kirurgian osastonylilääkäri, 
HYKS, Peijaksen sairaala

Lihavuushoitojen määrä Suomessa kasvaa

Esimerkkejä lihavuusleikkausten 
komplikaatioista: veritulppia, 
sydäninfarkti, verenvuotoja, 
vatsaontelontulehdus, suoli tukos, 
kuolema

Tanskassa lihavuusleikkaus 
(mahan ohitusleikkaus) jälki
hoitoineen maksaa noin 
65 000 DKK. Tämä luku on las
kettu julkisen ja yksityissektorin 
kustannusten perusteella. 

äärimmäisillä epäterveellisillä ohjeilla 
painon pudottamiseksi ei ole pysyvä 
ratkaisu ongelmaan.

– Laihtumiseen on vain yksi tapa. Se ei 
ole mikään uutuus eikä siihen liity 
mitään erityistä hohtoa tai glamouria, 
mutta se toimii – varmasti: kuluta 
enemmän kuin syöt. Siinä se totuus 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan. 
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Palautusosoite:
Suomen Sokeri Oy
Sokeritehtaantie 20
02460 Kantvik

Julkisuudessa on keskusteltu 
paljon siitä, voivatko sokeri ja 
sokerilla makeutetut tuotteet 
aiheuttaa fyysistä riippuvuutta 
päihteiden ja nikotiinin tavoin. 
Clinical Nutrition lehdessä, joka 
on ravitsemusalan tieteellinen 
julkaisu, ilmestyi vuonna 2010 
artikkeli ”The pausibility of sugar 
addiction and its role in obesity 
and eating disorders”, jonka kirjoitti 
englantilaisen Swansean yliopiston 
psykologian osastolla työskentelevä 
David Benton. Artikkeliin on koottu 
tieteellinen tutkimusnäyttö sokeri
riippuvuudesta. Kirjoittajan mu
kaan ei ole vakuuttavaa näyttöä 
siitä, että sokeri aiheuttaisi fyysistä 

Seminaari 
lihavuuden hoidosta
Syyskuussa 2010 järjestettiin 
Tanskassa seminaari lihavuuden 
hoidosta. Aiheina olivat mm. eri
laiset hoitomallit ja niiden tarve. 
Johtopäätöksenä seminaarin 
sisältöä kokoavassa paneeli
keskustelussa todettiin, että 
lihavuusleik kauksille on saatava 
todellisia tutkittuja ja tehokkaita 
vaihtoehtoja. Lihavuuskirurgia 
on hyvä ja toimiva hoito joille 
kin riskiryhmän potilaille, mutta 
leikkaukseen liittyy jo itsessään 
riskejä. Vaikeasti lihavien määrä 
on myös niin suuri, että ongel 
maa ei voi poistaa leikkauksilla. 
Voit lukea lisää tästä seminaarista 
tanskaksi www.regioner.dk

riippuvuutta, mutta hän korostaa, 
että tämä aihe on hyvin monitahoi
nen. Jo riippuvuuden oireiden luo
kittelu on vaikeaa, kun riippuvuutta 
voivat aiheuttaa hyvin erilaiset 
yhdisteet. Tarvitaan lisää kliinisiä 
tutkimuksia asian selvittämiseen, 
sillä eläinmal leista saadaan kyllä 
hyviä tutkimus hypoteeseja, mutta 
va kuuttavaan näyttöön ne eivät 
riitä. 

Lähde: D. Benton. The pausibility 

of sugar addiction and its role 

in obesity and eating disorders. 

Clinical Nutrition 2010, 29:288–303.

Tanskalaisten ja etenkin ruotsalais
ten kuluttajien asenne keinotekoisia 
makeuttajia kohtaan on muuttunut 
selvästi aiempaa epäluuloisemmak
si. Ruotsalaisista 57 % yrittää välttää 
keinotekoisia makeuttajia sisältäviä 
tuotteita, kun sokeripitoisia tuot   
tei  ta yrittää välttää vain 32 %. Tans
kas sa ryhmien välinen ero on pie
nempi: keinotekoisia makeut tajia 
välttää 38 % ja sokeria 36 %. 
Suomalaiset kuluttajat pitävät keino
tekoisesti makeutettujen juomien 
ja ruokien välttämistä hieman tär
keämpänä (41 %) kuin sokeria 
sisäl tävien vaihtoehtojen välttä 
mis tä (38 %).

Tähän tulokseen päädyttiin Nordic 
Sugarin tilaamassa tutkimuksessa, 
jota varten tutkimusyhtiö Nielsen 
haastatteli yli 10 000 pohjoismaa
laista. Tuloksissa näkyy myös tren

Keinotekoisiin makeuttajiin suhtaudutaan aiempaa epäluuloisemmin
di, joka on viime vuosina vahvistu
nut entisestään: Sokeria pyrkivät 
välttämään etenkin ylipainoiset ja 
vaikeasti lihavat, kun taas keino
tekoisia makeuttajia välttävät ali 
ja normaalipainoiset. 

Tutkimuksessa ilmenee myös se, 
että viime vuosien taloudelliset 
kriisit ovat muuttaneet yli 28 
Euroopan maassa asukkaiden käsi
tyksiä heitä uhkaavista tekijöistä. 
Vuonna 2007, 39 % vastaajista asetti 
terveys ongelmat kaikista riskeistä 
ykkös sijalle jopa ennen terrorismia 
(27 %) ja taloudellista epävarmuutta 
(24 %). Viime vuonna tehdyssä tut
kimuksessa kärkikolmikko oli muut
tunut. Suurimmaksi riskiksi koetaan 
nyt talousongelmat (29 %), rikolli
suus (24 %) ja työpaikkojen epävar
muus (18 %) ja terveysuhkat olivat 
pudonneet kauas kärjestä (12 %). 

Pohjoismaiset ravitsemussuo
situkset ovat nyt uusittavina. 
Ensimmäiset yhteiset pohjois
maiset suositukset julkistettiin 
1980. Suositukset uusitaan kah
deksan vuoden välein ja edelli 
nen versio on ilmestynyt 2004. 
Suosituksia varten käydään läpi 
uusin tieteellinen tutkimus ja 
suosituksissa huomioidaan myös 
pohjoismainen ruokakulttuuri 
ja kansanterveys. 

Uudet suositukset ilmestyvät 
2012.

Pohjoismaiset uudet 
ravitsemussuositukset 
(NNR)

Katsausartikkeli sokeririippuvuudesta




