
Syömishäiriö.
Sairaus josta voi toipua. 



Syömishäiriö 

on nuorten 

naisten 

sairaus

Syömishäiriö on syömisen ongelma.

Kuka tahansa voi sairastua. 

Kuka tahansa voi sairastaa. Syömishäiriötä sairastavan tunnusmerkki on laihuus/
alipainoisuus.

Syöminen tai syömättömyys on oire, jolla 

haetaan ratkaisua psyykkiseen pahaan 

oloon tai turvattomalta tuntuvaan elä-

mäntilanteeseen. Todellinen ongelma on 

syömistä syvemmällä.

Valtaosa syö-

mishäiriöön 

sairastuneista 

on normaali- tai 

ylipainoisia.

Syömishäiriöön voi sairastua iästä ja suku-puolesta 
riippumatta.



Oireilu on aina yksilöllistä

Syömishäiriöitä määrittävät diagnoosilokerot ovat ahtaat, ja niihin 

mahtuu vain murto-osa kaikista syömishäiriötä sairastavista. Diag-

noosikriteerien täyttyminen ei määritä sairauden olemassaoloa tai 

vakavuutta. Oleellisempaa on oireilun vaikutus hyvinvointiin ja toi-

mintakykyyn. 

Diagnoosilokeroiden sijaan voidaan puhua oirekuvista, joiden 

perusteella erotetaan syömishäiriöiden kolme päätyyppiä: 

Syömisen voimakas rajoittaminen

Syömisen voimakas rajoittaminen + kontrollin menetys 

+ kompensaatiokäyttäytyminen (esim. itseaiheutettu 

oksentaminen, entistä voimakkaampi syömisen 

rajoittaminen, liikkuminen)

Hallitsematonta syömistä/ahmintakohtauksia, 

joihin liittyy voimakasta ahdistusta.



Kukaan tai mikään ei yksin sai-

rastuta ketään syömishäiriöön.

Kukaan ei valitse sairautta eikä 

oireile tahallaan tai ilkeyttään.

Taustalla vaikuttavat monet 

tekijät (perintötekijät, ym-

päristötekijät, elämänta-

pahtumat), lisäksi usein 

tunnistetaan jokin lau-

kaiseva tekijä (esim. 

epäasiallinen paino-

kommentointi tai 

haitallinen laihdu-

tuspuhe).

Syömishäiriö ei ole kenenkään syy



Syömishäiriö on sairaus, joka ei halua paljastua. Syömishäiriö saa 

sairastuneen salailemaan, valehtelemaan ja tekemään kaikkensa, 

ettei oireilua huomattaisi. Tämä yhdistettynä kokemukseen, ettei 

ole minkään arvoinen eikä riittävän sairas ansaitak-

seen hoitoa, aikaansaavat sen, että oirei-

lun kanssa jäädään liian pitkäksi aikaa 

yksin.

”Onkohan sillä joku ongelma?” 

Todennäköisesti on. Oikea 

aika puuttua oireiluun on 

heti, kun huoli herää. 

Oikea ihminen puuttu-

maan on se, jolla huoli 

herää.

”Onkohan sillä joku ongelma?”



Uskalla hakea apua!

Syömishäiriö on ihan oikea sai-

raus, johon saa ja pitää hakea 

apua. Apua saa ottamal-

la yhteyttä omaan 

työ-, opiskelu- tai 

kouluterveyshuol-

toon tai omalle 

terveysasemalle. 

Tukea avun hake-

miseen voi saada 

kertomalla ajatuksis-

taan ensin jollekin tutulle, 

turvalliselle ihmiselle.

Ymmärrämme, että avun ha-

keminen voi tuntua pelotta-

valta. Avun hakeminen ja sen 

vastaanottaminen edellyttää 

syömishäiriön haastamista, ja 

se puolestaan vaatii rohkeutta. 

Rohkaistuminen vaatii 

usein aikaa ja läheis-

ten ihmisten tukea. 

Tiedämme, että 

se voi turhauttaa, 

mutta tiedämme 

myös, että se kannat-

taa. 

Olemme olemassa siksi, että 

yhä useampi syömishäiriöön 

sairastunut uskaltaisi haas-

taa syömishäiriötä ja hakea 

apua. Älä jää yksin.



Syömishäiriöstä toipuminen on 

aina mahdollista. Toivottomia 

tapauksia ei ole.

Toipuminen määritellään liian 

usein pelkästään näkyvien oi-

reiden ja kehon palautumisen 

perusteella. Mielen toipuminen 

voi kuitenkin jatkua vielä vuosia 

sen jälkeen.

Kokonaisvaltainen toipuminen 

on mahdollista, kun uskaltaa 

opetella ahdistuksen ja hanka-

lien tunteiden sietämistä ilman 

syömishäiriöoireisiin turvautu-

mista.

Syömishäiriöstä voi oikeanlaisella 
avulla ja tuella toipua kokonaan.

Toipumisen tietä ei tarvitse 

eikä ole tarkoituksenmukais-

ta taivaltaa yksin. Syömishäi-

riöliiton toiminta on olemassa 

juuri sinua varten! 



Tietoa, tukea ja toimintaa

Kohtaamisia ja hyväksytyksi tule-

mista kaikille syömishäiriötä sai-

rastaville ja syömisen haasteiden 

kanssa kamppaileville, läheisille 

ja niille, jotka arjessaan kohtaa-

vat syömishäiriöitä

www.syomishairioliitto.fi

Syömishäiriöliitto – SYLI ry 

www.facebook.fi/syomishairioliitto

@syomishairioliitto

@syomishairio 

Jäikö jokin mietityttämään? 

info@syomishairioliitto.fi, 040 558 5265


