
TAUSTA
Ortoreksia on epätyypillinen syömishäiriö, jossa
terveellisestä ruokavaliosta tulee pakkomielteistä [1].
Ortorektinen elämäntapa koetaan trendikkäänä ja
terveelliset elämäntavat ovat runsaasti esillä
sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Instagramissa
[2].

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ortoreksian
varhaista tunnistamista kirjallisuuskatsauksen avulla.
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa
ortoreksiasta sote-alan opiskelijoille ja työntekijöille,
jotka ovat avainasemassa syömishäiriöiden
varhaisessa tunnistamisessa ja hoitoon
ohjaamisessa. Syömishäiriöön sairastuneen
varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska
varhainen puuttuminen ja aktiivinen hoito-ote ovat
yhteydessä syömishäiriöiden parempaan
hoitotulokseen ja ennusteeseen [3]. Syömishäiriöihin
tyypillisesti liittyy salailua, joten läheisten ja
terveydenhuollon ammattilaisten voi olla vaikea
huomata, milloin terveelliset elämäntavat ovat
muuttuneet pakonomaisiksi [3].

MENETELMÄT
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana
kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusprosessin vaiheita
olivat tutkimuskysymyksen muodostaminen,
aineiston valinta, aineiston taulukointi ja analysointi,
tulosten aukikirjoittaminen ja tarkastelu.
Tutkimuskysymys ohjasi tutkimusprosessia.
Aineiston analysointiin käytettiin kuvailevaa
synteesiä. Kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttyjä
aineistoja oli neljä.
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KUVA 1. Ortoreksiassa terveellisestä syömisestä tulee 
pakkomielteistä. [8]  

TUTKIMUSTULOKSET
• Ortoreksiaan sairastuneet ovat tyypillisesti 

nuoria, 16–35-vuotiaita kunnianhimoisia naisia, 
joilla on aktiivinen elämäntapa sekä taipumusta 
perfektionismiin [4, 5, 6].

• Ortoreksiaan sairastumisen riskiä lisää 
sosiaalisen median käyttö sekä huono itsetunto 
[6].

• Painoindeksi on tyypillisesti normaali tai alhainen 
[5, 6].  

• Ortoreksian tunnistamiseen on kehitelty erilaisia 
kyselylomakkeita. Kyselykaavakkeet ovat 
kuitenkin saaneet paljon kritiikkiä niiden 
heikkoudesta tunnistaa ortoreksiaa sairastava [4, 
5, 6, 7]. 

• Kyselyn avulla voidaan tunnistaa 
erityisruokavaliota noudattavat henkilöt, kyselyn 
avulla ei kuitenkaan pystytä erottelemaan 
terveellistä syömiskäyttäytymistä 
epäterveellisestä ja pakonomaisesta 
syömiskäyttäytymisestä [4, 6, 7]. 

• Tutkimusten perusteella tulisi kehitellä uusi 
ortoreksian tunnistamiseen tarkoitettu 
kyselykaavake [4, 7].

POHDINTA
Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa korostuu terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuus, jota noudattamalla
edistetään terveyttä ja pienennetään useiden sairauksien riskiä. Ruokakolmio ja lautasmalli auttavat hahmottamaan
terveyttä edistävää ruokavaliota. Ortoreksiasta puhutaan, kun terveellisestä ruokavaliosta tulee pakkomielteistä.
Ortoreksian tunnettavuutta tulisi lisätä varsinkin nuorten ja terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa.
Tutkimusten mukaan terveydenhuollon työntekijöillä on suurentunut riski sairastua ortoreksiaan.
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