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Esipuhe 

Syömisen pitäisi olla normaalia, miellyttävää toimintaa. Kehomme on suunniteltu nauttimaan hyvästä ruo-
asta ja kulttuurinen perintömme heijastaa tätä tukemalla syömistä sosiaalisena tapahtumana, tapaamisena 
perheen ja ystävien kesken. Syömiseen liittyy nykypäivänä kuitenkin monenlaisia asioita, jotka voivat teh-
dä siitä vaikeaa. Pelkäämme syövämme liian paljon tai että herkuttelemme ”väärillä ruoilla”. Olemme huo-
lestuneita painostamme. Pelkäämme, että muut saavat meistä huonon kuvan, jos emme pysty hallitsemaan 
kulutustamme. Niinpä monet haluaisivat säädellä syömistään, mutta kohtaavat suuria vaikeuksia käytännön 
toteutuksessa. Tämä pätee erityisesti nuorten kohdalla: vaikka he ovat tyypillisesti tietoisia terveellisen 
syömisen tärkeydestä, terveellisissä ruokailutottumuksissa pysyminen näyttäytyy haasteellisena. Houkutte-
levien ruokien viettelys yksinkertaisesti käy liian voimakkaaksi. Siksi nuorten syöminen ja heidän käyttä-
mänsä syömisen säätelykeinot ovat kiinnostava psykologinen tutkimuskohde.  

Tässä käsikirjassa tunnistetaan ja kuvataan nuorten terveellistä syömistä tukevia itsesäätelykeinoja. Li-
säksi tarjotaan vinkkejä, joiden avulla itsesäätelykeinojen käyttöä voi vahvistaa. Tämän julkaisun tutkimuk-
set perustuvat laajoihin otoksiin tavallisia nuoria yhdeksässä eri maassa. Tulokset kertovat eri ilmiöiden 
yleisyydestä ja kuvaavat nuoria keskimäärin. Nuorten syömisestä puhuttaessa on tärkeä muistaa, että huoli 
omasta painosta ja laihduttamisesta ovat tavallisia suomalaisnuorilla, varsinkin tytöillä. Lasten ja nuorten 
syömishäiriöitä koskevan Käypä hoito -suosituksen (Duodecim 2009) mukaan laihuushäiriöiden esiinty-
vyys nuoruusikäisillä tytöillä on länsimaissa 0.2–0.8 prosenttia ja pojilla noin kymmenesosa tästä. Ahmi-
mishäiriön esiintyvyys nuoruusiässä on samalla tasolla. Epätyypillisen syömishäiriön esiintyvyydeksi on 
arvioitu 5 prosenttia, mutta lievät muodot ovat tätä yleisempiä. Syömishäiriöihin liittyy tyypillisesti pak-
komielteinen syömisen kontrollointi (laihuushäiriöt) tai kontrollin menetys (ahmimishäiriöt). Tämä julkaisu 
ei käsittele syömishäiriöitä tai niiden hoitoa. Tässä julkaisussa käsitellyt itsesäätelykeinot voivat tukea ter-
veellistä syömistä, mutta lukijan on tärkeää erottaa terveyttä ja hyvinvointia tukeva normaali itsesäätely 
patologisesta syömisen kontrolloinnista. 
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Julkaisun tieteellinen tausta 

Tämän julkaisun taustalla on vuosina 2009–2013 käynnissä ollut TEMPEST-tutkimusprojekti, johon osal-
listui yhdeksän Euroopan maata: Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Portugali, Puola, Romania, Saksa, 
Suomi ja Tanska. TEMPEST-lyhenne muodostuu sanoista ”Temptations to Eat Moderated by Personal and 
Environmental Self-regulatory Tools”, mikä kuvaa hankkeen päätavoitetta: selvittää, millä tavoilla nuoret 
voivat oppia sääntelemään syömistään ympäristössä, joka tulvii erilaisia ruokia. Puhuttaessa nuorista viita-
taan sekä varhaisnuoriin (10–13-vuotiaisiin) että teini-ikäisiin (14–17-vuotiaisiin). Kaiken kaikkiaan lähes 
15 000 nuorta osallistui hankkeeseen antamalla tietoa toiminnastaan ruokaan liittyvien houkutusten parissa. 
Lisätietoa projektista sekä tässä julkaisussa esitellyistä tutkimustuloksista löytyy osoitteesta 
www.tempestproject.eu. 

Julkaisussa esitellään TEMPEST-hankkeen tärkeimpiä tuloksia. Lisäksi käsitellään laajemmin alan psy-
kologista tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään nuorten syömiskäyttäytymistä. Julkaisu tarjoaa lisätietoa 
itsesäätelyn käsitteestä, selvittää sen tärkeyttä ja kuvaa miten nuoret voivat käyttää itsesäätelykeinoja ter-
veellisten ruokailutottumusten tukena. Lisäksi se antaa vanhemmille ja muille nuorten parissa toimiville 
aikuisille keinoja tukea tätä prosessia. Julkaisun tarkoituksena on tarjota nuorille ja vanhemmille työkalu-
pakki terveellisen syömisen ylläpitämiseksi. 

Nuoret pitävät vanhempiaan tärkeänä tuen lähteenä terveellisen elämäntyylin omaksumiseksi. Julkaisu 
keskittyykin erityisesti vanhempien rooliin nuorten terveellisten ruokailutottumusten tukemisessa. Se sovel-
tuu kuitenkin myös laajasti aiheesta kiinnostuneille nuorten parissa toimiville aikuisille: esimerkiksi opetta-
jille, kouluterveydenhoitajille, ravitsemusterapeuteille – miksei myös nuorelle itselleen. 
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Johdanto 
 

Johdanto 

 
 
 
Kuvittele itsesi lapsena karkkikaupassa, kun saatavillasi on rajoittamaton määrä herkullisia karkkeja ja 
suklaata. Tämä on monelle lapselle unelma. Ristiriitaista kyllä, vastaava tilanne on monelle vanhemmalle 
painajainen – lapsen saaminen ulos karkkikaupasta tai karkkihyllyltä voi olla hyvin vaikeaa. Modernin 
ruokaympäristön ongelmallisuus piilee siinä, että koko maailma on muuttunut yhdeksi karkkikaupaksi. Jos 
ensimmäisen karkkikaupan tai hyllyn ohittaminen lapsen kanssa onnistuu, seuraava on jo edessä. On selvää, 
että terveellisen painon ylläpito on muuttunut haasteeksi monelle nuorelle, jotka elävät tässä ”karkkikaup-
paympäristössä”. Samalla kun nuoret tyypillisesti pitävät terveellistä syömistä tärkeänä, monet ruoka-
houkutukset ovat heille vaikeasti vastustettavia ja he tarvitsevat tukea vanhemmiltaan. Miten vanhemmat 
voivat auttaa lapsiaan vastustamaan näitä houkutuksia tehokkaasti? 

Terveellinen syöminen vaatii paljon itsesäätelyä. Itsesäätely viittaa kaikkeen, mitä ihminen voi tehdä 
muokatakseen ja muuttaakseen omia ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään itselleen tärkeiden pitkän 
tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia pitkän tähtäimen tavoitteita voivat olla esimerkiksi ter-
veelliset ruokailutottumukset ja normaalipainon säilyttäminen. Itsesäätelyä tarvitaan esimerkiksi silloin, 
kun löydämme itsemme tilanteesta, jossa himoitsemme epäterveellistä herkkua, vaikka aikomuksemme on 
välttää turhaa napostelua. Ihmisinä emme ole vain vaistojemme ja erilaisten impulssien vietävinä, vaan 
voimme tietoisesti valita toisenlaisen käyttäytymistavan. Useimmat nuoret ovat esimerkiksi tietoisia, että 
ahkera opiskelu lisää heidän mahdollisuuksiaan menestyä myöhemmässä elämässä. Monella on silti arki-
elämässä vaikeuksia vastustaa impulsseja, jotka houkuttavat esimerkiksi videopelien pelaamiseen. Impuls-
sien ohittamiseen on kuitenkin mahdollista käyttää erilaisia itsesäätelykeinoja. Myös nuoret omaavat it-
sesäätelykykyä, vaikka kaikki eivät ole sen käytössä yhtä taitavia. Toiset nuoret ovat parempia säätelemään 
käyttäytymistään, kun taas toisille on paljon vaikeampaa vastustaa välittömiä houkutuksia. 

Itsesäätely liittyy tahdonvoimaan, mutta molemmat ovat silti itsenäisiä käsitteitä. Tahdonvoima tarkoit-
taa kykyä ohittaa välitön mielihyvä pitkän tähtäimen tavoitteen saavuttamiseksi. Käytännössä siis tahdon-
voiman avulla voisi esimerkiksi jättää kakunpalan syömättä pysyäkseen terveellisen syömisen tavoittees-
saan. Kyky luopua välittömästi saatavasta mielihyvästä pidemmän tähtäimen palkkion hyväksi on paitsi 
keskeinen itsesäätelyn tavoite, myös itsesäätelykeinon käyttämistä. Välittömän mielihyvän lykkääminen ei 
ole helppoa nuorille kuten ei usein myöskään heidän vanhemmilleen. Esimerkiksi sipsien syöminen televi-
siota katsellessa on hyvin houkuttavaa tässä ja nyt, kun taas toisenlaisen käyttäytymisen hyödyt tulevat 
esiin vasta tulevaisuudessa. Koska kysy nähdä toiminnan pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole täysin kehittynyt 
ennen aikuisuutta, nuoret keskittyvät tyypillisesti nykyhetkeen ja nopeasti palkitsevaan toimintaan. Jos he 
haluavat syödä jotain hyvälle maistuvaa nyt, on heille vaikeaa – vielä vaikeampaa kuin aikuisille – tarkas-
tella tätä lyhyen aikavälin mielihyvää sen pitkän aikavälin seurausten valossa. Osa nuorista kuitenkin osaa 
luopua välittömästä mielihyvästä. On myös olemassa keinoja, joilla nuoria voidaan auttaa tämän keinon 
käytössä. Taulukossa 1 kuvataan klassinen välittömän mielihyvän lykkäämisen koe tutkimuskäytössä. 
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Johdanto 
 

Taulukko 1. Vaahtokarkkikoe 

 
Kun nelivuotiaalta lapselta kysytään, haluaako hän heti yhden vaahtokarkin vai kaksi vaahtokarkkia hieman myöhemmin 
(esimerkiksi 15 minuutin päästä), niinkin suuri osa kuin 28 prosenttia valitsee odottamisen. Ottaen huomioon, että nelivuotiaat 
eivät tyypillisesti ole erityisen kärsivällisiä, tämä voi olla yllättävä tieto. Psykologiassa tämän odottamisen valintaa kutsutaan 
viivytetyksi mutta suuremmaksi palkinnoksi.  
 
Tämä yksinkertainen testi, jonka suunnitteli kuuluisa amerikkalainen psykologi Walter Mischel, tuli maailmankuuluksi Science-
lehdessä vuonna 1989 julkaistun tutkimuksen myötä. Tutkimus osoitti, että lapset, jotka nelivuotiaina pystyivät odottamaan 
kahta vaahtokarkkia yhden heti saatavan sijaan, raportoivat kolmekymmentä vuotta myöhemmin parempaa urakehitystä ja 
perhe-elämää. Viivytetyn mielihyvän odottamisen kyky näyttää ilmeisesti olevan keskeinen tekijä onnellisessa ja menestyk-
sekkäässä elämässä. 
 
Monia nuorten arkielämässä kohtaamia haasteita voidaan pitää samankaltaisina tilanteina, kuin mihin nelivuotiaat Mischelin 
kokeessa joutuivat: Kannattaako suosia välitöntä palkintoa, vaikka se ei pidemmän päälle ole yhtä hyödyllinen (esimerkiksi 
suklaakakun syöminen, joka maistuu ihanalta mutta liian usein nautittuna pilaa vyötärön)? Vai kannattaako suosia vaihtoeh-
toa, jonka pitkäaikaiset hyödyt ovat suurempia, mutta ne ilmenevät vasta myöhemmin (kakusta kieltäytyminen ja hoikkana 
pysyminen)? On myös tärkeää huomata kaksi seikkaa. Yksilöiden välillä on ensinnäkin huomattavaa vaihtelua kyvyssä odot-
taa viivytettyä palkintoa. Toisekseen, ihmisten hyvä tai huono suoriutuminen testissä riippuu olosuhteista. Esimerkiksi Mi-
schelin kokeessa havaittiin, että jos lapsia kannustettiin ajattelemaan vaahtokarkkeja valkoisina, muhkeina pilvinä, he pystyi-
vät odottamaan kahta vaahtokarkkia pidempään kuin jos heitä ohjattiin ajattelemaan vaahtokarkkeja herkkuina – korostaen 
siten niiden houkuttelevuutta. Vaahtokarkkikokeesta löytyy valaisevia ja hauskoja esimerkkejä Youtubesta hakusanoilla 
’marshmallow experiment’. 

 
 
 
Tässä julkaisussa kuvataan erilaisia itsesäätelykeinoja, jotka auttavat välittömän mielihyvän lykkäämisessä. 
Yksinkertaisemmin sanottuna esitämme keinoja, joita nuoret voivat käyttää – ja myös käyttävät – tavoitel-
lessaan terveellisiä ruokailutottumuksia joutuessaan selviytymään houkutuksia tulvivassa ruokaympäristös-
sä. Tutkimuksemme nuorten parissa osoitti kolme itsesäätelykeinojen perusluokkaa. Itsesäätely voi kohdis-
tua 1) päivittäisessä ruokaympäristössä kohdattujen houkutusten määrän vähentämiseen, 2) houkutuksille 
annetun arvon vähentämiseen ja 3) terveellisen syömisen tavoitteen tukemiseen. Jokainen näistä luokista 
voidaan vielä jakaa kahteen erilliseen itsesäätelykeinoon. Nämä luokat ja keinot on selitetty tarkemmin 
taulukossa 2. 

Tässä esitellyt kuusi itsesäätelykeinoa muodostivat perustan TEMPEST-tutkimusprojektin keskeiselle 
osalle eli Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating (TESQ-E) -mittarin kehittämiselle. Tämä jul-
kaisu on muodostettu vastaamaan TESQ-E-mittarin asettelua niin, että jokaiselle keinolle on omistettu yksi 
luku. Kussakin luvussa kuvataan ensin kyseessä oleva keino, sitten kerrotaan keinoon liittyvistä tutkimustu-
loksista ja lopuksi kuvataan nuorten, vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia ja näke-
myksiä. Lisäksi annetaan joitakin esimerkkejä, miten kyseessä olevan keinon käyttöä voi lisätä nuorilla. 
Luvut sisältävät myös lainauksia ja tarkempia tutkimustuloksia, jotka esitetään taulukoissa tai kuvissa. 
Tässä julkaisussa käsite ’nuoret’ viittaa kaikkiin TEMPEST-projektiin osallistuneisiin, iältään 10–17-
vuotiaisiin nuoriin. Poikkeukset ikäryhmästä mainitaan erikseen. 
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Luku 1. Houkutusten välttely 
 

Taulukko 2. Itsesäätelykeinojen luokat. 

Luokka Keino Esimerkki 
Houkutusten määrän vähentäminen Houkutusten välttely (luku 1) Kaupan karkkihyllyn välttely. 

 Houkutusten hallinta (luku 2) Sipsien sijoittaminen kaappiin 
näkymättömiin televisiota katsel-
lessa. 

Houkutusten arvon vähentäminen Huomion kiinnittäminen muualle (luku 3) Itsensä pitäminen kiireisenä 
jonkin tekemisen parissa, jos 
nälkä iskee ennen ruoka-aikaa. 

 Houkutuksen tukahduttaminen (luku 4) Leipomon tai kahvilan ohittami-
nen sisältä tulevista herkullisista 
tuoksuista välittämättä. 

Terveellisen syömisen tavoitteen tukemi-
nen 

Tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen 
(luku 5) 

Päivittäisen karkinsyönnin mak-
simimäärän päättäminen.  

 Tavoitteiden pohdinta (luku 6) Kun himo epäterveellisten herk-
kujen syömiseen iskee, ajatel-
laan, halutaanko niitä todella. 

 
 

Luku 1. Houkutusten välttely 

Tomi on 11-vuotias poika. Viidennellä luokalla hän vaihtoi koulua ja koulureittikin muuttui samalla. Nyt 
hän ohittaa matkallaan leipomon sekä kaupan. Viidennen luokan ensimmäisten kuukausien jälkeen Tomin 
äiti huomaa, että Tomin paino on noussut selvästi. Kun hän juttelee asiasta Tomin kanssa, Tomi tunnustaa, 
että hän on käyttänyt viikkorahansa koulumatkoilla naposteluun: Mennessään kouluun hän pysähtyy lei-
pomoon ja ostaa sieltä lämpimän pasteijan. Kotimatkallaan hän ostaa kaupasta karkkia tai sipsejä. Tomi 
selittää päättävänsä usein aamulla, ettei mene tänään leipomoon tai kauppaan, koska hän on myös itse 
huomannut painonnousun. Hän ei pidä myöskään siitä, että kaikki viikkorahat menevät herkkuihin. Houku-
tus käy kuitenkin aina liian suureksi silloin, kun hän lähestyy leipomoa tai kauppaa. Tomin isän mielestä 
Tomin viikkorahat pitäisi ottaa pois, ettei hän yksinkertaisesti pystyisi ostamaan enää mitään koulumatkoil-
laan. Äiti kuitenkin päättää ensin yrittää matkareitin vaihtamista. Yhdessä hän ja Tomi löytävät reitin, 
jonka varrella ei ole ruokahoukutuksia. Lopun kouluvuoden ajan Tomi kävelee uutta reittiä kouluun eikä 
hänen ylimääräinen painonnousunsa enää jatku. Tomi on menestyksekkäästi oppinut välttämään suurim-
mat houkutuksensa. 

Mitä houkutusten välttely tarkoittaa?  
Houkutus esiintyy silloin, kun lyhyen ajan tavoite kilpailee pitkän aikavälin tavoitteen kanssa – esimerkiksi 
jonkun herkun syöminen hyväkuntoisena säilymisen kanssa. Tietty tilanne voi olla jollekin henkilölle ää-
rimmäisen houkuttava, kun taas toiselle se ei ole sitä lainkaan. Houkutusten välttely viittaa niihin eri tapoi-
hin, joilla otetaan etäisyyttä tilanteisiin, joiden tiedetään aiheuttavan haasteita terveelliselle syömiselle. 
Nämä tilanteet eivät ole samoja kaikille. Houkutusten välttely käsittää aina sen, että jätämme menemättä 
tilanteisiin ja paikkoihin, joissa meille vaikeasti vastustettavia ruokahoukutuksia esiintyy.  

Houkutusten välttely on ennakoiva keino: se estää astumasta haastavaan tilanteeseen sen sijaan, että 
asettaisimme itsemme houkutukseen ja toivoisimme sitten parasta. Esimerkkejä sen käytöstä ovat esimer-
kiksi askelten kiihdyttäminen houkuttelevien pikaruokapaikkojen kohdalla tai pysyminen poissa paikoista, 
jotka tarjoavat erityisen houkuttelevia, epäterveellisiä ruokia. Mikä tärkeintä, meidän ei tarvitse käyttää 
suurta määrää tahdonvoimaa houkutuksen käsittelyyn, kun pysymme poissa houkuttelevista tilanteista. Se 
säästää tahdonvoimaa niihin tilanteisiin, jotka eivät ole helposti vältettävissä. 
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Lähes 40 prosenttia tutkimuksemme nuorista käyttää houkutusten välttelyä usein. TESQ-E-mittarissa 
houkutusten välttelyn keinoja olivat ”Jos olen kaupungilla, pidän huolen siitä, etten liiku pikaruokapaikko-
jen lähellä.”, ”Jos menen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en jää katselemaan sen näyteikkunoita.”, 
”Jos menen ruokakauppaan, en mene makeisosastolle.” ja ”Jos olen pitkästynyt, pysyn poissa keittiöstä.” 

Tärkeitä tutkimustuloksia 
Ympäristössämme on yksinkertaisesti liian paljon houkutuksia, jotta voisimme vastustaa niitä kaikkia. Jotta 
voimme säädellä syömistämme menestyksekkäästi, on tärkeää opetella järkeviä tapoja välttää osa näistä 
houkutuksista. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että jo pelkkä mahdollisuus epäterveelliseen syömi-
seen voi vaikuttaa kulutukseemme. Tiedetään esimerkiksi, että pikaruokapaikkojen lähellä asuvat ihmiset 
ovat keskimäärin painavampia kuin niistä kauempana asuvat. Jos siis voimme löytää tavan välttää pikaruo-
kapaikkojen läheltä kävelyn kotimatkallamme, tai löytää kaupasta reitin joka ei kulje karkkiosaston läpi, 
sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia syömiseemme.  

TEMPEST-tutkimuksessa havaittiin, että nuoret eivät aina kykene tunnistamaan houkutuksia luovia ti-
lanteita. Nuoria voidaan auttaa tunnistamaan näitä tilanteita pyytämällä heitä seuraamaan omaa syömis-
käyttäytymistään. Seurannalla nuoret saavat syvällisempää tietoa kulutuksestaan ja oppivat tilanteet, joissa 
he usein herkuttelevat. Seuranta ei kuitenkaan ole tapa, jota nuoret luontaisesti harrastaisivat. Nuoret koki-
vat sen tutkimuksissamme kuitenkin aika helpoksi, kun sitä opetettiin heille. Tutkimusryhmä, joka seurasi 
syömistään viikon verran, raportoi saaneensa paremman käsityksen syömisestään ja erityistilanteista, joita 
heidän kannattaisi välttää. Vertailuryhmä, joka ei seurannut syömistään, ei raportoinut vastaavia myönteisiä 
muutoksia. 

Nuorten näkemyksiä houkutusten välttelystä 
Epäterveelliset syötävät, kuten sipsit, makeiset ja pizza, ovat nuorten mielestä houkutuksia, koska ne mais-
tuvat niin hyviltä. Nuoret tietävät, että nämä kaloripitoiset, ravintoköyhät herkut eivät ole heille hyväksi. 
Nuoret kertoivatkin joskus välttävänsä tilanteita, joissa näitä herkkuja on saatavilla. He kertoivat esimer-
kiksi pystyvänsä “pitämään itsensä poissa paikoista, joissa roskaruokaa myydään”. He kertoivat myös, että 
heidän on helpompaa välttää epäterveellisen ruoan ostamista, jos he ”eivät mene epäterveellisen ruoan 
osastolle kaupassa”. Kotona nuoret raportoivat välttelevänsä joskus keittiötä, koska ruokaa oli siellä helpos-
ti saatavilla. Yksi lapsi kertoi, että kun hänen teki mieli makeaa ennen ruokailua, hän päätti pysyä huonees-
saan yläkerrassa, jotta keittiön kaapissa oleva keksipurkki ei houkuttelisi.  

Toisin sanoen nuoret tunsivat pystyvänsä poistamaan epäterveellisen syömisen houkutuksen pysymällä 
fyysisesti etäällä siitä ja siten välttämällä houkuttelevan tilanteen kokonaan. Toisaalta nuoret myös huoma-
sivat, ettei houkutuksen välttäminen kokonaan ole aina mahdollista. Heidän mukaansa esimerkiksi juhlissa 
herkkuja ei pääse pakoon. Näissä tilanteissa tarvitaan toisenlaisia itsesäätelykeinoja. 

Miten käyttää ja vahvistaa houkutusten välttelyä? 
Houkutusten välttely, erityisesti silloin kun itsesäätelymme on vaarassa pettää, on vanhempien tyypillisesti 
jo entuudestaan tuntema ja käyttämä keino. Jotkut vanhemmat mainitsivat, että eivät tee ruokaostoksia 
nälkäisinä. Näin he välttävät kaupan houkutukset aikoina, jolloin heidän kykynsä vastustaa houkutuksia voi 
olla alentunut. He kertoivat myös käyttävänsä tätä keinoa lastensa kanssa, esimerkiksi ottamalla lapset 
mukaan vain tehdessään ”terveellisiä” ruokaostoksia (hedelmiä, vihanneksia, leipää ja lihaa) – eivät silloin, 
kun ostetaan herkkuja. Yksi vanhempi kertoi, että ei anna lastensa katsoa televisiomainoksia, koska ne 
esittävät usein epäterveellisen ruoan hyvin nuoriin vetoavalla tavalla, esimerkiksi käyttämällä julkisuuden 
henkilöitä malleina tai kytkemällä herkkuihin pieniä lahjoja. Näin hän vähensi lastensa altistumista houkut-
taville mielikuville. Koulussa houkutusten välttelyä voidaan edesauttaa esimerkiksi poistamalla herkkuau-
tomaatit tai siirtämällä ne vähemmän keskeisille paikoille. 

Houkutusten välttelyä voidaan vahvistaa auttamalla nuoria hyödyntämään tätä keinoa oikeina hetkinä. 
Nuorten pitää oppia, milloin he ovat erityisen haavoittuvaisia houkutuksille. Vanhemmat voivat tukea heitä 
esimerkiksi auttamalla heitä tunnistamaan, miten nälkä ja väsymys vähentävät itsesäätelyyn käytettävissä 
olevia voimavaroja. Kuten aiemmin kuvattiin, seuranta voi olla hyödyllinen keino näiden tärkeiden hetkien 
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tunnistamiseksi. Tutkimuksemme osoitti, että itsesäätelytekniikoita voidaan opettaa suhteellisen nopeasti ja 
helposti. Käytännöllinen työkalu tässä on yksinkertaisen napostelupäiväkirjan pito tietyn ajanjakson verran 
(esimerkki taulukossa 3). Päiväkirja on yksinkertainen ja käytännöllinen keino, joka auttaa nuoria huo-
maamaan tietyt kaavat heidän omassa syömisessään jo muutamassa päivässä – sisältäen tilanteet, joissa he 
tyypillisesti antavat houkutuksille periksi ja joita kannattaisi siis välttää. 

Nuorille voidaan opettaa, miten parhaiten pärjätä haastavien tilanteiden kanssa. Vanhemmat voivat itse 
antaa mallia houkutusten välttelystä. Esimerkiksi kun he lähtevät lapsensa kanssa ruokakauppaan, he voivat 
jättää käymättä epäterveellisten ruokien osastot, jos niistä ei ole tarpeen ostaa mitään. Vaikka vanhemmilla 
voi joskus olla tunne, ettei nuori arvosta heidän mielipidettään terveellisestä syömisestä, tutkimus osoittaa 
toisin (kts. kuva 1). 

Taulukko 3. Esimerkki napostelupäiväkirjasta.  

Missä olit, kun napostelit? Kenen kanssa? Miltä sinusta tuntui? Olitko todella nälkäinen? 
 kotona 
 koulussa 
 junassa tai asemalla 
 autossa 
 kahvilassa 
 pikaruoka-ravintolassa 
 ostoskeskuksessa 
 puistossa 
 elokuvateatterissa 
 jonkun luona 
 juhlissa 
 muualla, missä? 

 yksin 
 luokkakavereiden kanssa 
 seurustelukumppanin kanssa 
 ystävien kanssa 
 perheen kanssa 
 tuttujen kanssa 
 vieraiden seurassa 
 jonkun muun, kenen? 

 tylsistyneeltä 
 hermostuneelta 
 surulliselta  
 innostuneelta  
 jännittyneeltä 
 iloiselta 
 pelokkaalta 
 kiihtyneeltä 
 muulta, miltä?  
 

 kyllä    en 

© Utrechtin yliopisto, vain yksityiskäyttöön. 
 

Kuva 1. Habbo-hotelli ja vanhempien rooli  

Lähes puolet nuorista ajattelee, että vanhemmilla on kaikkein 
suurin merkitys terveellisten elämäntapojen kannalta

45 %

”Vanhemmat”

15 %
”Ystävät”

9 %
”Hallitus”

”Kuka tai ketkä 
auttavat sinua 
elämään 
terveellisesti?”

 
© Dutch National ThinkTank (‘De Nationale DenkTank’) 

Vanhemmat eivät aina tiedä, millä tavalla 
heidän tulisi tukea lapsiaan terveellisessä 
syömisessä. Erityisesti kun heidän lapsensa 
kasvavat nuoriksi ja alkavat tehdä itsenäisiä 
ruokavalintoja, vanhemmat kohtaavat haas-
teen: miten tukea terveellisiä valintoja ilman, 
että toisaalta määrää tai toisaalta antaa 
lapsen päättää täysin itse? On tärkeää ym-
märtää, että nuoret arvostavat vanhempien-
sa ohjausta terveyskäyttäytymisessä. Alan-
komaiden kansallinen ThinkTank (‘De Na-
tionale DenkTank’) osoitti, että lähes 45 
prosenttia hollantilaisista Habbo Hotellissa 
vierailleista nuorista piti vanhemmilta saatuja 
ohjeita terveelliseen elämäntyyliin erittäin 
tärkeinä. Vanhempien ei siis pidä arastella 
ruokavalinnoista keskusteltaessa, mutta 
nuoren mielipiteitä tulee myös kunnioittaa. 
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Jaakko ja Jaana ovat 16- ja 14-vuotiaat sisarukset. Vaikka molemmat pitävät terveellistä syömistä tärkeä-
nä, heillä on joskus vaikeuksia pysyä hyvissä päätöksissään. Heidän vanhempansa yrittävät auttaa heitä 
pitämällä epäterveelliset herkut poissa kotoa. Keino toimii hyvin niin kauan, kun Jaakko ja Jaana ovat 
kotona. Mutta erityisesti Jaakko huomaa, että kouluun mennessään hänen on hyvin vaikeaa pysytellä eros-
sa koulun kahvilassa myytävistä naposteltavista. Jaana, joka puolestaan viettää usein koulun jälkeen aikaa 
kaupungilla ystäviensä kanssa, huomaa ajautuvansa usein kohti pikaruokapaikkoja. Molemmat valittavat, 
että kodin ulkopuolella on yksinkertaisesti liian monia houkutuksia. Lisäksi Jaanan kaverin Liisan van-
hemmat antavat nuorten syödä epäterveellisiä herkkuja kotona ja usein myös aktiivisesti tarjoavat niitä 
Liisalle ja hänen kavereilleen. Jaana piti Liisan vanhempia vähän vastuuttomina, mutta viime aikoina hän 
on huomannut, että Liisalle ei tule koskaan yhtä suurta houkutusta pikaruokaravintoloihin menemiseen 
kuin Jaanalle. Vaikuttaa siltä, että Liisa on parempi vastustamaan ympäristössään olevia houkutuksia kuin 
Jaakko ja Jaana. Liisalla on itsesäätelykeino, jota kutsumme houkutusten hallinnaksi. 

Mitä houkutusten hallinta tarkoittaa? 
Houkutusten hallinta on keino, joka voi auttaa nuoria vähentämään houkuttelevien ruokien viettelystä. Se 
käsittää toimet, joita voimme tehdä rajoittaaksemme houkutusten tunkeilua hyvien aikomusten tielle ja 
nostaaksemme sen sijaan terveelliset vaihtoehdot etusijalle. Houkutusten hallinta tarkoittaa siis epäterveel-
liseen syömiseen kannustavien ärsykkeiden poistamista ja terveelliseen syömiseen kannustavien vihjeiden 
lisäämistä. Sen avulla voimme ohjata käyttäytymistämme pienillä, fiksuilla muokkauksilla hellävaraisesti 
oikeaan suuntaan sen sijaan, että yrittäisimme tehdä isoja muutoksia päivittäiseen elämäämme ja elinympä-
ristöömme. Mikä tärkeintä, tällaiset pienet muutokset ovat helposti toteutettavissa ja ehkä vielä tärkeämpää, 
myös helposti noudatettavissa – ilman suurta tietoista vaivannäköä. Houkutusten hallinta eroaa houkutusten 
välttelystä siinä, että enää ei ole kyse houkutusten fyysisestä välttämisestä vaan oman ruokaympäristön 
muokkaamisesta vähemmän houkuttelevaksi. 

Yli puolet tutkimistamme nuorista sanoi käyttävänsä tätä keinoa usein. TESQ-E-mittarissa houkutusten 
hallinnan keinoja olivat ”Jos haluan herkutella, otan vain vähän ja panen loput pois näkyvistä.”, ”Jos katse-
len televisiota, pidän huolen siitä, että perunalastut tai muut naposteltavat eivät ole minun ulottuvillani.”, 
”Jos olen tietokoneella, varmistan, että ulottuvilla on jotain terveellistä ruokaa.” ja ”Jos haluan syödä ma-
keisia, syön muutaman ja panen pussin pois.” 

Tärkeitä tutkimustuloksia 
Houkutusten hallintaan on monta tapaa. Kun lapset ovat pieniä, epäterveellisten ruokien täyskielto ja siten 
houkutuksen esiintymisen estäminen saattavat tuntua helpoimmilta ja tehokkaimmilta keinoilta. Äkkisel-
tään vaikuttaisi oikealta varmistaa, ettei kotona ole yhtään karkkia, sipsejä tai muuta naposteltavaa, jotta 
näiden syöntiin ei ole mahdollisuutta. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tällainen täysrajoitus saattaa nuoret 
vaikeuksiin myöhemmin, kun herkkuja tulee saataville. Silloin he kuluttavat paljon enemmän epäterveelli-
siä ruokia kuin nuoret, jotka ovat saaneet syödä niitä kohtuullisina annoksina. Saatamme myös ajatella, että 
suuret houkutukset ovat vaarallisempia kuin pienet. Tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole tämä kaikkien 
ihmisten kohdalla. Niille ihmisille, jotka haluavat tarkkailla syömistottumuksiaan, pieni (ja siten harmitto-
malta vaikuttava) herkku ei välttämättä saa hälytyskelloja soimaan. Ilman hälytyskelloja ei synny tarvetta 
varautua vastustamaan houkutusta. Tämä voi johtaa tarkkaavaisuuden pettämiseen ja herkkujen suurem-
paan kulutukseen. Kun taas kyseessä on suuri houkutus, hälytyskellot alkavat soida ja aktivoivat houkutuk-
sen vastustamiseen tarkoitetut itsesäätelykeinot – johtaen pienempään herkkujen kulutukseen. TEMPEST-
projektin tutkimukset osoittivat, että syömistottumuksiaan tarkkailemaan pyrkivät tytöt söivät enemmän 
sellaisia makeisia, jotka eivät olleet heidän mielestään niin houkuttelevia ja vähemmän sellaisia makeisia, 
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joiden he olivat aiemmin kertoneet olevan erittäin houkuttelevia. Tytöt, joilla tällaista pyrkimystä ei ollut, 
kuluttivat yhtä paljon molempia makeisia. Itsesäätelyn kannalta pienemmät ja vähemmän houkuttelevat 
herkut eivät siis aina ole varma ratkaisu, erityisesti niiden kohdalla, jotka pyrkivät tarkkailemaan syömis-
tään. 

Näyttää siis siltä, että houkutusten käsittelyn oppiminen vaatii ainakin jonkinlaista altistumista houku-
tuksille. Altistuksen tulisi tapahtua kannustavissa olosuhteissa, joissa vanhemmat voivat auttaa lapsiaan 
oppimaan syömisen hallintaa ja houkutusten käsittelyä järkevällä tavalla. On tärkeämpää vähentää epäter-
veellisten ruokien houkuttelevuutta, kuin pyrkiä poistamaan kaikki houkuttelevat ruoat ympäristöstämme. 
TEMPEST-projekti osoitti, että yksi tehokas tapa altistukseen kannustavassa hengessä on houkutuksen 
muuttaminen abstraktimmaksi. Kun esimerkiksi pyysimme nuoria tekemään pienistä karkeista kukkasen, 
he söivät karkkia vähemmän kuin nuoret, jotka ensin tekivät kukkasen lego-palikoista. Toisin sanoen kar-
kin ajattelu ”rakennustarvikkeina”, ennemmin kuin sen ajattelu herkullisena ja puoleensavetävänä syötävä-
nä, auttoi nuoria vastustamaan houkutusta. Tätä tutkimusta kuvataan tarkemmin kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Karkit rakennustarvikkeina 

 
 
 
 
 
 
 

 
© Leuvenin yliopisto 

 

Nuorten näkemyksiä houkutusten hallinnasta 
TEMPEST-projektiin osallistuneet nuoret eri ikäryhmistä ja taustoista ymmärsivät selkeästi, mitä ruoka-
houkutukset ovat ja miten houkuttelevat ruoat voivat vaikuttaa heidän syömiskäyttäytymiseensä. He myös 
kuvasivat useita keinoja, joilla he yrittävät toimia järkevästi näiden houkutusten kanssa. Jotkut nuoret esi-
merkiksi kertoivat, että he voisivat ”tehdä ja ottaa voileivän mukaan kouluun, jotta eivät osta kaikkea ros-
karuokaa kahvilasta”. Toiset ehdottivat, että ”ota pieniä terveellisiä välipaloja: voit aina ottaa omenan mu-
kaasi”. Nuoret näyttävät odottavan, että kun terveellistä ruokaa on saatavilla, se auttaa heitä kontrolloimaan 
houkutuksia ja ylläpitämään terveellistä ruokavaliota silloin, kun nälkä iskee. 

Kotona nuoret törmäävät hieman erilaisiin ruokahoukutuksiin, kuten haluun napostella televisiota kat-
sellessa. Näiden houkutusten käsittelyyn he ehdottavat samanlaisia keinoja. Nuoret esimerkiksi kertoivat, 
että he voisivat ”laittaa terveellisiä juttuja esille silloin kun aloittaa TV:n katselun, jotta ne ovat helposti 
saatavilla”. Tällä tavalla nuoret itse asiassa ehdottavat terveelliseen syömiseen kannustavien vinkkien luo-
mista. He myös hyödyntävät ruoan näkyvyyttä tai näkymättömyyttä vihjeenä muistuttamaan heitä siitä, 
miten heidän kannattaisi syödä. He ehdottivat esimerkiksi ”karkkipurkin laittamista kaappiin, jotta sen 
näkyvyys ei aiheuta houkutusta”.  

On tärkeää huomata, että nuoret itse eivät ehdota houkutusten poistamista kokonaan esimerkiksi niin, 
että karkit pitäisi jättää kokonaan ostamatta. He ennemminkin ehdottavat houkutusten käsittelyä tavalla, 
joka tekee niiden hallinnasta helppoa. TEMPEST-projekti tarjoaa näyttöä siitä, että nuorilla on suhteellisen 
hyvä käsitys houkutusten hallintakeinoista, mikä on erittäin myönteistä. Samalla kuitenkin tiedämme, että 
nuoret eivät aina noudata omia neuvojaan. Vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on 
ensinnäkin mallintaa näiden keinojen käyttöä ja toiseksi auttaa nuoria hyödyntämään näitä keinoja, oikeaan 
paikkaan ja aikaan – silloin, kun he kohtaavat houkutuksen. 

TEMPEST-tutkijat pyysivät nuoria tekemään kukan joko pienistä karkeista 
tai Lego-palikoista. Kun nuoret olivat rakentaneet kukan, he saivat syödä 
niin paljon karkkia kulhosta kuin he halusivat. Ne nuoret, jotka olivat jo 
käyttäneet karkkeja kukan rakennustarvikkeina, söivät vähemmän kuin 
nuoret, jotka olivat rakentaneet kukan Lego-palikoista eivätkä siten olleet 
vielä altistuneet karkille. Tulosta selittää se, että kukan karkeista tehneet 
nuoret altistuivat hyvin hienovaraiselle viestille, ettei karkki ole nyt syömistä 
varten. Vieressä on kuva kukasta, jonka nuoret tekivät karkeilla. 
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Miten käyttää ja vahvistaa houkutusten hallintaa? 
Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat eivät olleet varmoja siitä, mitkä olisivat parhaita tapoja opettaa 
nuoria käsittelemään houkutuksia. Kuten aiemmin mainittiin, täysi kieltolinja aiheuttaa pitkällä tähtäimellä 
todennäköisesti vastareaktion. Jonkinasteinen altistus näyttää olevan tärkeää. Pelkkä altistus ei kuitenkaan 
riitä; vanhemmat eivät voi vain laittaa jotakin epäterveellistä ruokaa lapsen eteen ja toivoa parasta. Tällä 
tavalla altistus antaa todennäköisesti väärän signaalin ja saa lapsen ylensyömään. Ihanteelliset tulokset 
saavutetaan, kun vanhemmat luovat kannustavan, valvotun ympäristön, jossa nuoret altistetaan houkutuk-
sille. Kuten osoitimme jo kuvassa 1, monet nuoret todella odottavat vanhempiensa auttavan heitä tekemään 
terveellisiä valintoja houkutuksia täynnä olevassa ympäristössä. Nuorilla itsellään ei ole vielä kaikkia hou-
kutusten oikeanlaiseen käsittelyyn tarvittavia taitoja, joten heidän täytyy oppia miten toimitaan. Sen voi 
oppia tarkkailemalla vanhempiaan hallitsemassa houkutuksia onnistuneesti, jolloin vanhemmat toimivat 
roolimalleina. Vanhemmat voivat myös kannustaa nuoria harjoittamaan houkutusten hallintaa, esimerkiksi 
päättämällä yhdessä mikä on oikea määrä sipsejä kerralla syötäväksi ja laittamalla loput pois näkyvistä. 
Toinen tapa tukea nuoria on hyödyntää etäännyttämistekniikoita. TEMPEST-tutkijat ovat tarkastelleet 
etäännyttämisen vaikutuksia. Taulukon 4 kokeessa nuoria johdateltiin syömään epäterveellisiä ruokia vä-
hemmän siirtämällä ne hieman kauemmaksi, sen sijaan että ne poistettaisiin kokonaan. Näin ne ovat hanka-
lammin saatavilla, sen sijaan että ne olisivat täysin saavuttamattomissa.  

Yksi vanhempi kuvasi haluavansa opettaa lapsilleen, että muutaman karkin syöminen ei ole pahasta ja 
se on nautittavaa, korostaen samalla sääntelyn tärkeyttä – myös silloin, kun karkkia on runsaasti saatavilla. 
Hän päätti antaa heille yhden viikon karkit kerralla jokaisen omaan säilöön sen sijaan, että olisi antanut 
vain yhden tai kaksi karkkia joka päivä, ei enempää. Tällä tavalla nuoret saattoivat halutessaan syödä kaik-
ki karkit kerralla, mutta sen jälkeen heillä ei olisi mitään jäljellä loppuviikolle. Toisaalta he saattoivat ottaa 
muutaman karkin joka päivä äidin toivomalla tavalla ja nauttia kohtuullisia kerta-annoksia. Antamalla las-
tensa säännellä syömistä itse äiti antoi heille mahdollisuuden oppia hallitsemaan houkutusta silloin, kun 
lähistöllä on suuria määriä herkkuja. Vaikka ensimmäisten viikkojen ajan lapset tapasivat syödä kaikki 
karkit kerralla, ajan kanssa heidän kiinnostuksensa karkkiin laski ja heillä saattoi jopa olla karkkeja jäljellä 
viikon lopussa. 

Vaikka houkutusten välttely ja houkutuksille altistaminen saattavat ensin näyttää keskenään ristiriitaisil-
ta, niillä on yhteishyötyjä. Maalaisjärkikin opettaa, että on mahdotonta vältellä aina houkutuksia. Houku-
tusten hallintaa koskeva tutkimus myös kertoo, ettei se ole edes tavoiteltavaa, koska nuorten on opittava 
toimimaan houkuttelevissa tilanteissa. Välttelyn ja altistamisen yhdistelmä näyttäisi olevan paras ratkaisu: 
houkutusten välttely toimii parhaiten silloin, kun nuoret ovat alttiita antamaan periksi houkutuksille, esi-
merkiksi kun he ovat väsyneitä tai nälkäisiä – toisin sanoen silloin, kun heidän itsesäätelykapasiteettinsa on 
väliaikaisesti alhainen. Altistus puolestaan on tehokkainta silloin, kun itsesäätelyyn on runsaasti voimava-
roja ja kun ympäristö kannustaa itsesäätelyyn. 

Taulukko 4. ‘Laittaisitko karkin hieman kauemmaksi’ 

Opiskelijoiden keskuudessa toteutetut kokeet ovat havainnollistaneet, että ruoan laittamisella kauemmaksi on dramaattinen 
vaikutus siihen, miten paljon ruokia kulutetaan. Kun esimerkiksi kulho M&M-karkkeja sijoitettiin 20 senttimetrin päähän osallis-
tujista, he söivät keskimäärin noin 17 karkkia. Kun kulho sen sijaan sijoitettiin 70 senttimetrin päähän, karkin menekki laski 
kolmeen. On tärkeä huomata, etteivät vain muutaman karkin syöneet osallistujat raportoineet jälkikäteen sen enempää kar-
kinhimoa kuin enemmän syöneet. Heidän ei siis tarvinnut nähdä erityistä vaivaa karkkien vastustamisessa. Näyttää siltä, että 
karkin sijoittaminen kauemmas tekee siitä yksinkertaisesti vähemmän houkuttelevaa. Tämä on varsin yksinkertainen ja help-
po tapa hallita houkutuksia. 
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Saara on 14-vuotias ja vanhempiensa mielestä hän on tarpeeksi vanha olemaan yksin kotona illalla, kun 
vanhemmat menevät juhliin. He ovat ostaneet hänelle erilaisia naposteltavia ja limsoja valittavaksi. Vaikka 
Saara ajatteli aluksi ottavansa vain kourallisen sipsejä, loppu pussista tuntuu tuijottavan häntä eikä hän 
pysty keskittymään mihinkään muuhun. Lisäksi hän tietää, että kaapissa saatavilla on myös suklaata, pop-
cornia ja lakritsaa. Ajatus kaikista näistä herkuista tuntuu hyppäävän jatkuvasti hänen ajatuksiinsa ja tun-
nin kuluessa hän on syönyt vähän kaikkea. Juuri kun hän on ottamassa lisää sipsejä, hänen ystävänsä soit-
taa. He puhuvat puhelimessa muutaman minuutin ja Saara unohtaa herkut. Kun puhelu on päättynyt, Saara 
tajuaa, että hänen tulisi pitää itsensä kiireisenä unohtaakseen herkut. Lopun illan hän katselee elokuvaa ja 
chattailee netissä, eikä hänen ajatuksensa enää harhaile hyllyssä oleviin herkkuihin. Saara on kokenut 
huomion muualle kiinnittämisen voiman. 

Mitä huomion kiinnittäminen muualle tarkoittaa? 
Nyky-ympäristössä kohtaamme usein houkutuksia, joita on mahdotonta hallita tai välttää. Syntymäpäivä-
juhlien kakkua on esimerkiksi vaikeaa välttää emmekä myöskään voi vain ottaa pientä palaa ja laittaa lop-
pua kakkua takaisin jääkaappiin. Kakku yksinkertaisesti on nenämme edessä houkuttelemassa ottamaan 
lisää. Vaikka emme voi tällaisissa tilanteissa hallita altistumistamme houkutuksille, emme kuitenkaan ole 
täysin ympäristön vallassa. On muita itsesäätelyn keinoja, joita tällaisissa tilanteissa voi käyttää. Nämä 
keinot tähtäävät meihin kohdistuvan houkutuksen vaikutuksen vähentämiseen, ennemmin kuin houkutuk-
sen itsensä hallintaan tai välttelyyn. Tässä meillä on käytettävissämme vahva keino: huomiokykymme. 
Voimme valita, mihin kiinnitämme huomiota ympäristössämme. Houkutukset tyypillisesti vaativat aktiivi-
sesti huomiotamme ja tekevät niiden vastustamisen vaikeaksi. Jos kuitenkin pystymme siirtämään huomi-
omme pois houkutuksesta, houkuttelevan ruoan syömiseen johtava impulssi on helpompi ohittaa. Huomion 
siirtäminen pois houkutuksesta on keino, jolla hämäämme itseämme keskittymään muuhun ja unohtamaan 
ruokahoukutukset. 

Noin 45 prosenttia nuorista kertoi käyttävänsä tätä keinoa yleisesti. TESQ-E-mittarissa huomion kiinnit-
tämistä muualle kuvattiin keinoilla ”Jos minun tekee mieli ostaa makeisia, yritän ajatella jotain muuta.”, 
”Jos minun tekee mieli syödä jotain, soitan sen sijaan kaverille.”, ”Jos minun tulee nälkä ennen ruoka-
aikaa, yritän keksiä jotain tekemistä.” ja ”Jos minun tekee mieli syödä makeisia, keksin jotain muuta teke-
mistä.”. 

Tärkeitä tutkimustuloksia 
Huomion kiinnittäminen ja harhautus ovat pitkään tunnettuja menestyksekkään itsesäätelyn keinoja nuorilla. 
Huomion ja sen harhauttamisen tärkeydestä pienten lasten itsesäätelyssä saatiin näyttöä jo kuuluisissa vaah-
tokarkkikokeissa (katso Johdanto-luku). Tässä välittömän mielihyvän lykkäämisen tutkimuksessa lapsille 
esitettiin valinta välittömän mutta pienemmän palkinnon (yhden vaahtokarkin) ja viivästyneen mutta suu-
remman palkinnon (kahden vaahtokarkin) välillä. Tutkimukseen osallistuneita lapsia tarkkailemalla tunnis-
tettiin useita keinoja, jotka voivat auttaa palkkion lykkäämisessä. Yksi parhaiten toimivista oli huomion 
kiinnittäminen muualle. 

Tutkimuksessa havaittiin, että aika, jonka lapset pystyivät odottamaan toista vaahtokarkkia, pystyttiin 
osittain ennustamaan sillä, mihin he kiinnittivät huomionsa. Lapset, jotka luonnostaan kiinnittivät huomi-
onsa odotushuoneessa muualle kuin karkkeihin, pystyivät lykkäämään välitöntä mielihyvää pidempään 
kuin lapset, jotka kiinnittivät huomionsa lähinnä palkintoon eli karkkiin. Jotkut lapset esimerkiksi kääntyi-
vät ympäri tuolissaan, niin että eivät näkisi karkkia. Lapset siis harhauttivat itseään kiinnittämällä huomion 
muihin virikkeisiin ympäristössä. Toinen tapa huomion kiinnittämiseen muualle on tuottaa itse uusia huo-
mionlähteitä esimerkiksi yrittämällä ajatella jotakin muuta mukavaa. Koetilanteessa jotkut lapset alkoivat 
laulaa tai tanssia odottaessaan. Vaihtoehtoisten huomion kiinnittämiskohteiden etsintä vähentää odottami-
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seen liittyvää turhautumista, sillä se antaa mahdollisuuden keskittyä johonkin muuhun kuin edessä olevaan 
houkutukseen. 

Nuorten näkemyksiä huomion kiinnittämisestä muualle 
Nuoret kertovat ruokahoukutusten olevan hyvin puoleensavetäviä. Jotkut sanovat, että on lähes mahdotonta 
olla kiinnittämättä huomiota heidän lempiherkkuunsa tai kulholliseen hyvännäköisiä karkkeja. Tämä osoit-
taa, että nuoret ymmärtävät ruokahoukutusten viettelevyyden. Lisäksi he tietävät, millainen vaikutus hou-
kutuksella voi olla heidän syömiseensä: mitä puoleensavetävämpi houkutus, sitä hankalampi sitä on vastus-
taa.  

Keskustelut nuorten kanssa kuitenkin opettivat, että nuoret tietävät millainen voima huomion kiinnittä-
misellä muualle voi olla. Ne lähes sata nuorta, jotka auttoivat meitä tunnistamaan syömiseen liittyviä it-
sesäätelykeinoja, kertoivat erityyppisistä tilanteista, joissa huomion kiinnittäminen muualle auttoi selviä-
mään ruokahoukutuksista. Nuoret sanoivat esimerkiksi voivansa soittaa ystävälle, pelata peliä tai jutella 
vanhempiensa kanssa, kun heidän tekee mieli herkutella. Yksi nuori jopa ehdotti hampaiden harjausta. 
Hänen mukaansa ”se voi viedä huomion muualle muutamaksi minuutiksi ja sen jälkeen karkki ei enää 
maistu niin hyvältä”. 

Miten käyttää ja vahvistaa huomion kiinnittämistä muualle? 
Huomion kiinnittäminen muualle on monelle nuorelle ja heidän vanhemmilleen tuttu keino. Vanhemmat 
todennäköisesti ovat käyttäneet huomion kiinnittämistä muualle monessa yhteydessä lastensa kanssa. Esi-
merkiksi kun lapset olivat pieniä ja suuttuivat tai satuttivat itsensä, vanhemmat saattoivat yrittää saada lap-
sensa ajattelemaan muuta esimerkiksi lelun, laulun tai sadun avulla. Samankaltaisia harhautustekniikoita 
voidaan käyttää syömisen suhteen. Lasta, jolla on nälkä jo ennen ruoka-aikaa, voidaan auttaa keskittymään 
muuhun antamalla hänelle esimerkiksi peli tai kirja luettavaksi odotusajaksi. 

Ulkoisen, ympäristön tai vanhempien tarjoaman harhautuksen lisäksi nuoria voidaan opettaa kiinnittä-
mään itse huomiota muualle eli käyttämään sisäistä harhautusta. ”Jos-niin”-suunnitelmien muodostaminen 
voi edesauttaa huomion kiinnittämistä muualle (katso taulukko 5). Yksinkertaisissa ”jos-niin”-
suunnitelmissa yksilö suunnittelee, miten tietyssä tilanteessa tulisi toimia. Nuori voi esimerkiksi muodostaa 
suunnitelman, että ”jos minun tekee mieli herkutella, niin kiinnitän huomioni muualle lukemalla kirjaa”. 
Jokainen yksilö luonnollisesti muokkaa omiin tavoitteisiinsa ja mahdollisuuksiinsa sopivat suunnitelmat. 
Tutkimuksessa on havaittu, että nuoret ovat hyvin pystyviä muodostamaan tällaisia suunnitelmia (katso 
taulukko 6 ohjeeksi) ja että näillä suunnitelmilla on myönteisiä vaikutuksia heidän syömiskäyttäytymiseen-
sä. 

Taulukko 5. “Jos-niin” suunnitelmat 

“Jos-niin”-suunnitelmat ovat yksinkertaisia apuvälineitä jossakin itselle tärkeässä asiassa toimimiseksi. Kuvitellaan, että Saara 
haluaisi syödä terveellisemmin ja pysyä erossa kotona olevista herkuista. Hän voisi asettaa itselleen tavoitteen ”Haluan 
syödä vähemmän epäterveellisiä herkkuja”. Pelkkä tavoitteen tarkentaminen ei kuitenkaan juuri auta, koska ihmisillä on 
taipumus unohtaa tavoitteensa erilaisissa käytännön tilanteissa. ”Jos-niin”-suunnitelmien muodostaminen voi olla suuri apu 
tavoitteiden toteutuksessa. ”Jos-niin”-suunnitelmassa nimetään tilanne, jolloin suunnitelma tulisi pannaan täytäntöön (jos) ja 
linkitetään siihen haluttu käyttäytyminen (niin). Saara voisi sanoa: ”Jos minun tekee illalla telkkaria katsoessa mieli herkutella, 
niin laitan telkkarin kiinni ja soitan kaverilleni Roosalle”.  
 
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet yksinkertaisten suunnitelmien tehokkuuden. Kun tutkittavat tekivät “jos-niin”-
suunnitelmia vähentääkseen epäterveellisten herkkujen kulutusta, herkuista saatujen kaloreiden osuus väheni jopa 100 
kaloria päivässä. ”Jos-niin”-suunnitelmien muodostaminen ei ole hyödyllistä vain huomion kiinnittämiseksi muualle, vaan se 
voi myös edesauttaa muiden itsesäätelykeinojen käyttöä, kuten houkutusten välttelyä (”jos olen juhlissa, pysyn poissa herk-
kupöydän lähistöltä”) tai houkutusten hallintaa (”jos haluan napostella, otan vain vähän ja laitan muut pois näkyvistä”). 
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Taulukko 6. Miten muodostetaan tehokas ”jos-niin”-suunnitelma? 

”Jos-niin”-suunnitelmat voivat olla suureksi avuksi napostelutapoja muutettaessa. ”Jos-niin”-suunnitelman muodostaminen 
tapahtuu seuraavien kolmen askeleen avulla. 
  
Askel 1: Määrittele ärsykkeet, jotka saavat sinut syömään epäterveellisesti 
Ärsykkeet voivat olla mitä tahansa, kuten ajatuksia, tunteita tai tiettyjä tilanteita. Houkuttaako esimerkiksi napostelu erityisesti 
kun olet tylsistynyt, stressaantunut tai katselet televisiota, tai kun olet nälkäinen kotimatkalla? Ajattele edeltävää viikkoasi. Mikä 
oli tärkein ärsyke, joka houkutti syömään jotakin epäterveellistä? Kirjoita tämä ärsyke muutamalla sanalla, aloittaen sanoilla 
“jos…”. Tee siitä niin henkilökohtainen ja tarkka kuin mahdollista.  
 
Jos …………………………………………………………………………………………. 
(Esimerkiksi “Jos olen nälkäinen jo ennen ruoka-aikaa” tai “Jos olen tylsistynyt”) 
 
Askel 2: Keksi ratkaisuja, miten ärsykkeen voi käsitellä 
Pidä äsken määrittelemäsi ärsyke mielessä ja ajattele, mitä voisit tehdä välttääksesi napostelun silloin, kun olet kyseisessä 
tilanteessa. Kirjoita ratkaisusi ylös muutamalla sanalla. Varmista, että vältät kielteisiä sanoja (esimerkiksi en koskaan). 
 
Niin…………………………………………………………………………………….. 
(Esimerkiksi “Juon lasin vettä sen sijaan” tai “Soitan ystävälleni kiinnittääkseni huomioni muualle”) 
 
Askel 3: Tee valmis suunnitelma yhdistämällä askel 1 ja 2 
Kirjoita suunnitelma, joka yhdistää ärsykkeen ja sen ratkaisun. 
 
Jos… ….. ja minun tekee mieli syödä jotain epäterveellistä, niin……………… 
(Esimerkiksi “Jos minulla on nälkä jo ennen ruoka-aikaa ja minun tekee mieli syödä jotain epäterveellistä, niin juon lasin vettä 
sen sijaan”) 
  
On tärkeää kirjoittaa sekä erillinen jos-niin-osa että koko suunnitelma, ja toistaa suunnitelma muutaman kerran itselle. Tämä 
lisää sen todennäköisyyttä, että pystyt vastustamaan houkutusta. Pyri kuvittelemaan tilanne ja oma toimintasi siinä niin elävästi 
kuin mahdollista.  

© Utrechtin yliopisto, vain yksityiskäyttöön. 
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Niko on 12-vuotias poika, joka on päättänyt pitää kuukauden karkkilakkoa. Äiti on luvannut uuden pleikan, 
jos lakko pitää.  Äiti sanoo Nikolle, että hänellä on hurja tahdonvoima, kun hän on jotain päättänyt. Niko 
viettää lauantaipäivää mielipuuhassaan eli telkkarin ääressä. Hänen alkaa tehdä mieli karkkia, jota hänel-
lä on tapana tässä kohdassa syödä. Tällä kertaa hän ajattelee, mitä äiti sanoi, ja sanoo itselleen ”Olen 
vahva enkä ota karkkia”. Hänen yllätyksekseen keino toimii! Innostuneena siitä, että sanomalla vain ”ei” 
on näin suuri voima, hän päättää käyttää keinoa useammin. Mutta kun hän käyttää sitä maanantaina pit-
kän koulupäivän jälkeen, se ei autakaan häntä yhtään. Nyt Niko tietää, että tukahduttaminen voi olla hyvä 
keino epäterveellisten herkkujen ohittamiseen, mutta aina sekään ei toimi. 

Mitä houkutuksen tukahduttaminen tarkoittaa? 
Tärkeä tapa syömisen itsesäätelyn tukemiseen on olla kiinnittämättä huomiota houkutukseen. Yksi tapa 
tähän on huomion kiinnittäminen muualle, kuten edellisessä luvussa kerrottiin. Toinen tärkeä keino on 
houkutuksen tukahduttaminen. Tukahduttaminen käsittää sen kaiken, mitä voimme tehdä ollaksemme välit-
tämättä houkutuksesta. Tukahduttamisessa käytämme mielen voimaa houkutuksesta kieltäytymiseen: työn-
nämme mielestämme kaikki ajatukset itse ruoasta ja sen herkullisista ominaisuuksista kuten tuoksusta tai 
mausta. Kieltäydymme ajattelemasta suhtautumistamme kyseiseen ruokaan, omaa haluamme syödä sitä tai 
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syömisestä seuraavaa hyvänolon tunnetta. Tukahduttaminen sisältää myös ne psykologiset tekniikat, joilla 
voimme vahvistaa itseämme lankeamista vastaan, esimerkiksi pysähtyminen sanomaan ”ei” joka kerta, kun 
tekee mieli napostella. Tukahduttamisessa on perimmiltään kysymys tahdonvoimasta.  

Lähes 40 prosenttia nuorista kertoi käyttävänsä tukahduttamista usein. TESQ-E-mittarissa tätä keinoa 
edustivat seuraavat väittämät: ”Jos kuljen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en kiinnitä huomiota hy-
viin tuoksuihin.”, ”Jos haluan syödä jotain epäterveellistä, sanon vain itselleni: EI!”, ”Jätän epäterveelliset 
välipalat syömättä tahdonvoiman avulla.” ja ”Jos olen juhlissa, joissa tarjotaan paljon naposteltavaa, en 
kiinnitä tarjottaviin huomiota.” 

Tärkeitä tutkimustuloksia 
Vaikka tukahduttaminen on todennäköisesti hyödyllistä joissakin tilanteissa, sen käytettävyys voi olla rajal-
lista (katso taulukko 7). On osoitettu, että ajatusten ja tunteiden tukahduttaminen ei tapahdu automaattisesti: 
tarvitsemme vahvaa itsesäätelyä ollaksemme ajattelematta epäterveellisiä ruokia ja niiden syömistä. Ihmi-
sillä ei ole rajattomasti itsesäätelykykyä: kun käytämme sitä liikaa, itsesäätelyvoimavarat kuluvat. Voima-
varoja voidaan verrata lihaksiin: kun ylikuormitamme niitä, ne väsyvät eivätkä toimi enää yhtä hyvin. Kun 
olemme esimerkiksi nostaneet kymmenen painavaa laatikkoa, emme jaksa enää nostaa yhdettätoista. It-
sesäätelytermein, kun olen tukahduttanut halun suklaakakun syömiseen juhlissa ja sen jälkeen halun pysäh-
tyä kotimatkalla pikaruokaravintolaan, en enää pysty vastustamaan sipsipussia kotona. Jos siis käytämme 
tahdonvoimaamme liian usein ilman riittävää palautumisaikaa, jäämme haavoittuvaisiksi ja annamme to-
dennäköisemmin periksi tuleville houkutuksille. Siksi terveelliseen syömiseen on parasta käyttää toisia, 
vähemmän itsesäätelyä kuluttavia keinoja aina kun mahdollista. Tällä tavalla itsesäätelyyn tarvittavat voi-
mavarat säästyvät tilanteisiin, joissa muita säätelykeinoja ei ole mahdollista käyttää. 

On viitteitä siitä, että ajatusten ja tunteiden tukahduttaminen yleensä – silloinkin kun se ei suoraan liity 
syömiseen – voi olla haitallista terveellisen syömisen aikomuksille. TEMPEST-tutkijat näyttivät ihmisille 
surullisen tai pelottavan elokuvan ja kehottivat heitä tukahduttamaan kaikki tunteensa elokuvaa katsoes-
saan. Ihmisille kerrottiin, että heidän kasvojansa kuvattiin ja heidän kasvoiltaan ei saisi pystyä havaitse-
maan mitään merkkejä tunteista. Kun heidät tämän jälkeen asetettiin tilanteeseen, jossa oli saatavilla hy-
vänmakuista mutta epäterveellistä ruokaa, he söivät sitä enemmän kuin samaa elokuvaa katsoneet ihmiset, 
jotka olivat saaneet vapaasti ilmaista tunteitaan elokuvan aikana. 

Taulukko 7. Epäonnistunut tukahduttaminen: yritä olla ajattelematta valkoista karhua (tai kakunpalaa)  

Monissa tilanteissa kerromme itsellemme tai toisillemme ”älä vain ajattele sitä”, tai ”lopeta sen ajattelu”. Et ole yksin, jos olet 
havainnut, että tämä hyväntahtoinen neuvo ei toimi. Tosiasiassa olet saattanut kokea, että mitä kovemmin yrität olla ajattele-
matta jotakin (ei vain houkuttelevaa herkkua vaan mitä tahansa mielessäsi liikkuvaa), sitä vähemmän siinä onnistut! Tätä 
kutsutaan valkoisen karhun vaikutukseksi ja se pohjautuu venäläiskirjailija Leo Tolstoin lapsuusajan anekdoottiin. Hänen 
vanhin veljensä oli luvannut toteuttaa nuorempien veljiensä jokaisen toiveen sillä ehdolla, että he pystyisivät seisomaan 
nurkassa ja olemaan ajattelematta valkoista karhua.  
 
1980-luvun lopussa amerikkalainen psykologi Daniel Wegner toteutti ensimmäisen, klassikoksi muodostuneen koesarjansa 
ymmärtääkseen paremmin valtaa, joka meillä on omiin ajatuksiimme. Myöhemmät tutkimukset vahvistivat hänen havainton-
sa: useimmilla ihmisillä on ei-toivottuja ajatuksia, jotka vaivaavat heitä. Ruokaan liittyvät ajatukset ovat ilmeisimpiä ihmisillä, 
jotka pyrkivät hallitsemaan painoaan. Wegnerin tutkimus osoitti vakuuttavasti, että ihmiset eivät ole erityisen menestyksekkäi-
tä tukahduttamaan ajatuksiaan. Lisäksi tukahduttaminen tyypillisesti johtaa juuri ei-toivotun ajatuksen kiihtyneeseen ajatte-
luun. Tämä voi johtua ironisesti siitä, että kiinnitämme enemmän huomiota ja tulemme tietoisemmiksi juuri ei-toivotuista aja-
tuksista. Vaihtoehtoinen, menestyksekkäämpi keino ajatusten hallintaan olisi huomata ja hyväksyä ne, mutta ei taistella niitä 
vastaan. Tätä lähestymistapaa käytetään mm. hyväksyvän, tietoisen läsnäolon (mindfulness) tekniikassa ja muissa saman-
tyylisissä menetelmissä. 
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Luku 4. Houkutuksen tukahduttaminen 
 

Nuorten näkemyksiä houkutusten tukahduttamisesta 
Mielenkiintoista on se, että nuoret raportoivat käyttävänsä tukahduttamista kaikista keinoista yleisimmin 
yhdessä houkutusten välttelyn kanssa. He kertoivat esimerkiksi, että ”varmistaakseni, että syön terveellises-
ti, sanon vain itselleni ’ei’ silloin kun haluaisin ottaa jonkun herkun” tai ”vaikka haluaisin todella kovasti 
syödä karkkia, olen vain välittämättä siitä tunteesta”. Kuten kuitenkin juuri kuvasimme, tällainen houkutus-
ten tukahduttaminen tahdonvoimalla voi olla menestyksekästä vain rajatun ajan. Siksi tämän keinon suosio 
ei ole myönteistä. Jos nuoret käyttävät tätä vain lyhyellä tähtäimellä hyödyllistä ja paljon voimavaroja vaa-
tivaa keinoa liian usein, he ovat haavoittuvaisia tilanteissa, joissa houkutukset kestävät pitkään tai seuraavat 
toisiaan nopeasti. 

Vahva tukahduttamiseen tukeutuminen voi myös olla merkki siitä, ettei nuorten itsesäätelykyky ole vie-
lä täysin kehittynyt (katso myös Pohdinta-luku). Lisäksi se voi olla merkki siitä, että nuoret eivät vielä pys-
ty aina arvioimaan houkutusten voimaa ja kestoa oikein. He voivat ajatella, että tukahduttaminen riittää 
houkutuksen voittamiseksi, kun taas todellisuudessa heidän voimansa ei riitä tukahduttamiseen. Ihanneti-
lanteessa nuorten olisi hyvä nojata vahvemmin muihin itsesäätelykeinoihin ja käyttää tukahduttamista sääs-
teliäästi. 

Miten käyttää ja vahvistaa houkutuksen tukahduttamista? 
Tukahduttaminen on paljon mielen voimaa kuluttava keino ja opiskelijoilla tehdyissä kokeissa onkin ha-
vaittu, että sitä on vaikea ylläpitää. Sitä voidaan siksi käyttää vain lyhyitä ajanjaksoja, jonka jälkeen voi-
man pitää saada palautua. Nuoret pitäisi saada tietoisiksi tästä tukahduttamisen rajallisesta käytettävyydestä 
ja siitä, että liian vahva tukeutuminen siihen jättää heidän haavoittuvaisiksi houkutuksille. Toisaalta tukah-
duttaminen ei ole millään tavoin hyödytön keino. On joitakin tilanteita, joissa houkutusta ei voida välttää 
tai hallita ja myös huomion kiinnittäminen muualle on mahdotonta. Tällaisissa tilanteissa tukahduttaminen 
on arvokas pelastaja ja ansaitsee käyttönsä. 

Tukahduttaminen kuluttaa mielen voimaa, mikä tarkoittaa sitä, että houkutuksia voidaan tukahduttaa 
vain lyhyitä aikoja. Kulutetun voiman määrä ja se, miten paljon voimaa on ylipäänsä käytettävissä, on yksi-
löllistä. Joillakin nuorilla on enemmän voimavaroja itsesäätelyyn kuin muilla. Jokainen nuori voi kuitenkin 
harjoittaa tätä ”itsesäätelylihasta”, parantaen käytettävissä olevan voiman määrää ja lihaksen kestävyyttä. 
Taulukossa 8 kerrotaan itsesäätelyn harjoituskeinoista. 

 

Taulukko 8. ”Itsesäätelylihaksen” harjoittaminen 

Tukahduttaminen on helpompaa, jos ”itsesäätelylihasta” harjoitetaan. Harjoittelu on helppoa: tee joka päivä parin viikon ajan 
muutaman minuutin verran jotain, mistä et pidä erityisen paljon. Miksi tämä yksinkertainen harjoitus on niin tehokas? Tahdon-
voiman toistoharjoitusten taustalla on se idea, että totut tekemään asioita, jotka eivät ole ensisijaisia himojasi tai halujasi. 
Tekemällä niin opit vastustamaan kilpailevia haluja ja pystyt jatkamaan sen tekemistä, mitä et oikeastaan haluaisi eniten 
tehdä.  
 
Jos esimerkiksi joku ei pidä huoneensa siivoamisesta, siihen auttaa viiden minuutin siistiminen joka päivä. Tällä tavalla siisti-
misestä tulee eräänlainen tapa, joka ei vaadi niin paljon energiaa, ja kilpailevat halut muuttuvat vähemmän polttaviksi. Mikä 
tärkeintä, itsesäätelylihaksen harjoittaminen yhdessä asiassa kuten siivoamisessa siirtyy muihin asioihin. Kun Toni kattaa 
pöydän illallista varten – asia, jota hän inhoaa – muutaman viikon ajan sen sijaan että istuisi television ääressä illallisen alka-
miseen asti, hänestä todennäköisesti tulee myös parempi vastustamaan tapaansa syödä karkkia televisiota katsellessa. 
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Jussi on 16-vuotias nuori, joka juuri aloitti ammattikoulun ja voi päättää mitä hän syö lounaalla. Koulussa 
on kahvila ja aluksi Jussi on innoissaan siitä, että hän voi ostaa pizzaa ja lihapiirakoita lounaaksi. Jonkin 
ajan jälkeen hän kuitenkin huomaa, että hänen painonsa on noussut eikä hän enää pysty juoksemaan niin 
nopeasti pelatessaan jalkapalloa. Jussi päättää muuttaa lounasrutiiniaan ja alkaa syödä koulun tarjoamaa 
lounasta. Tai ajattele Maria, 15-vuotiasta tyttöä jolla on aina kova nälkä sählytreeneissä, vaikka hän syö 
usein banaanin juuri ennen treenejä.  Mari huomaa, että lounas kuluu jutteluun ystävien kanssa ja kunnolla 
syöminen tahtoo unohtua. Kun hän ymmärtää, että nälkä haittaa myös hänen jaksamistaan treeneissä, hän 
suunnittelee tästä lähtien syövänsä koko lounaan jutustelun lomassa. Itsesäätelykäsittein sekä Jussi että 
Mari ovat ottaneet käyttöön uuden säännön, joka tekee heille helpommaksi saavuttaa tavoitteensa. 

Mitä tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen tarkoittaa? 
Tavoitteiden asettaminen on tapa käsitellä sitä, mitä todella haluaisi saavuttaa tulevaisuudessa ja määritellä 
se selkeään ja konkreettiseen väittämään. Terveellisen syömisen tavoite sisältää enemmän kuin heikko 
aikomus syödä terveellisemmin. Nuorten kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että suuri osa heistä 
ilmaisee tällaisia aikomuksia. Kuitenkin vain osa heistä käyttäytyy aikomustensa mukaisesti. Kun ihminen 
ottaa tavoitteekseen syödä terveellisesti, hän on ensinnäkin ajatellut ruokailutottumuksiaan ja sitä, mitä 
niissä kannattaisi muuttaa. Toisekseen hänellä on todellinen halu muuttaa tilannetta. Terveellisen syömisen 
tavoitteessa ei välttämättä ole kyse muutoksesta, vaan se voi olla myös nykyisten hyvien tottumusten yllä-
pitämistä.  

Pelkkä tavoite ei riitä muutosten tekoon, vaikka se olisi konkreettinen ja inspiroiva. Tavoitteet itsessään 
määrittävät muutosta, mutta ne eivät erottele mitä pitäisi tehdä päivittäin, jotta tavoitteen saavuttaminen 
edistyisi. Yksi tapa edistymiseen on luoda sääntöjä, jotka osoittavat oikeat hetket tavoitteenmukaiseen toi-
mintaan tai jotka määrittelevät, millainen käyttäytyminen ei ole sallittua. Sääntöjen asettaminen tarkoittaa, 
että on ajateltu tarkat tavat ja tilanteet, joissa tavoitteen saavuttamiseksi toimitaan aktiivisesti ja on siis 
päätetty toimia sääntöjen mukaisesti. Suuren pitkäaikaisen tavoitteen purkaminen yksinkertaisiin ja tark-
koihin sääntöihin auttaa erityisesti nuoria pysymään tavoitteissaan. 

Tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen on hyvin yleistä: noin 47 prosenttia nuorista raportoi tämän kei-
non käyttöä usein. TESQ-E-mittarilla strategian väittämiä olivat ”Suunnittelen etukäteen, että otan kouluun 
mukaan hedelmiä.”, ”Olen sopinut itseni kanssa, montako makeista saan syödä päivässä.”, ”Jos haluan 
napostella herkkuja, otan ensiksi hedelmän.” ja ”Asetan itselleni tavoitteita, jotta söisin terveellisemmin.” 

Tärkeitä tutkimustuloksia 
Kaikki tavoitteet eivät ole hyviä, vaikka niiden päämäärä olisi kuinka hyvä. Esimerkiksi “Haluan syödä 
terveellisemmin” ei oikeastaan ole hyvä tavoite, sillä siitä on hyvin vaikea määritellä milloin tavoitteen 
saavuttaminen edistyy: Onko yhden omenan lisääminen ruokavalioon edistystä? Vai pitääkö myös poistaa 
epäterveellisiä herkkuja ennen kuin voi sanoa, että toimii tavoitteen mukaisesti? Tavoitteet auttavat terveel-
lisen syömisen päämäärän saavuttamisessa vain, jos ne ovat konkreettisia ja tarkkoja. Tämä on erityisen 
tärkeää nuorille, joilla on vielä suurempi tarve konkreettisille, mitattaville tavoitteille. Abstraktien tai heik-
kojen, pitkällä tulevaisuudessa sijaitsevien tavoitteiden ymmärtäminen on heille vaikeaa. Tavoite syödä 
kaksi hedelmää päivässä seuraavan kuukauden ajan on parempi kuin vähemmän tarkka tavoite ”Aion syödä 
enemmän hedelmiä loppuelämäni ajan”. 

Tavoitteet, joilla on selkeä aikataulu, ovat myös avuksi. Nuorella, joka aikoo syödä enemmän hedelmiä 
viikon loppuun mennessä, on paremmat onnistumisen mahdollisuudet kuin nuorella, joka haluaa syödä 
enemmän hedelmiä ilman määriteltyä tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa. On myös tärkeää, että tavoitteet 
ovat ylläpidettävissä. Ei ole järkevää tavoitella mahdotonta ja päättää ”En koskaan enää syö karkkia”. Nuo-
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ri, joka päättää näin, asettaa itsensä epäonnistumaan, vaikka hänellä olisi todellinen aikomus syödä terveel-
lisesti. Epäonnistuminen puolestaan johtaa pettymykseen, joka olisi voitu välttää realistisemman tavoitteen 
avulla. 

Tutkimuksemme on osoittanut, että toinen tärkeä näkökohta tavoitteen asettelussa on se, että nuorten ei 
tulisi asettaa tavoitteita pohtimatta ovatko he todellisuudessa sitoutuneita niihin. Vaikka tavoite olisi saavu-
tettavissa, se ei motivoi käyttäytymisenmuutokseen, jos lopputulosta ei ihan oikeasti halua. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että nuorille ei tulisi asettaa tavoitteita heidän puolestaan: tavoitteet toimivat parhaiten, jos nuo-
ret saavat määritellä ne itse ja jos ne edustavat jotakin heille itselleen tärkeää. 

Entäpä sääntöjen asettaminen? Vaikka tavoitteet ilmaisevat sitoutumista ja motivaatiota jonkun asian 
saavuttamiseen, lukuisat käytännön tilanteet haastavat niitä päivittäin. Joissakin tilanteissa erilaiset tavoit-
teet kilpailevat keskenään. Motivaation voimakkuuskin voi vaihdella tilannekohtaisesti.  Silloin säännöt 
ovat suuri apu tavoitteessa pysymiseksi. Kun mielessä on sääntö, ei tarvitse pohtia jatkuvasti, toimiako 
tavoitteen mukaisesti vai ei: säännöt mahdollistavat rutiinissa pysymisen. Tutkimuksemme osoitti, että 
nuoret ovat hyvin luovia omia sääntöjä keksiessään ja he ymmärtävät hyvin, millaisissa tilanteissa voivat 
toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

Nuorten näkemyksiä tavoitteiden ja sääntöjen asettamisesta 
Keskusteluissa nuorten kanssa havaittiin, että monetkaan heistä eivät nimeä itselleen tarkkoja tavoitteita, 
vaikka ovatkin tietoisia niiden tärkeydestä. Tämä osoittaa, että he voisivat hyötyä aikuisten antamasta tues-
ta terveellisen syömisen tavoitteiden muodostamisessa. Nuoret kuitenkin tunnistavat, että sääntöjen asetta-
minen on tärkeää syömisen säätelemisessä, ja itse asiassa parempi keino kuin yrittää tehdä päätöksiä jokai-
sessa hankalassa tilanteessa erikseen.  

Yksi erityisen suosittu nuorten nimeämä sääntö on rutiinien tai tapojen luominen, kuten “ota hedelmä 
joka päivä heti koulun jälkeen”. Tämänkaltainen sääntö osoittaa tyypilliset ajat ja paikat, jotka tekevät ta-
voitteen saavuttamisesta helpompaa. Vastaavasti he luovat sääntöjä, joilla tarkentaa terveelliset vaihtoehdot 
haastavissa tilanteissa, kuten televisiota katsellessa tai silloin, kun on tylsistynyt tai stressaantunut. Nuorilla 
on ilmeisen hyvä käsitys tilanteista, joissa he tapaavat unohtaa tavoitteensa. He myös tietävät, miten luoda 
tarkkoja sääntöjä tai ’selviytymissuunnitelmia’ näihin tilanteisiin. Nuoret kertoivat myös säännöistä, jotka 
täyskieltojen sijaan antavat heille mahdollisuuden syödä epäterveellisesti tietyissä tilanteissa, kuten ”syö 
sipsejä vain viikonloppuisin” tai ”syö pizzaa tai ranskalaisia perunoita lounaalla enintään kaksi kertaa kuus-
sa”.  

Nuoret viittasivat toistuvasti vanhempiensa rooliin terveelliseen syömiseen kannustavan kotiympäristön 
luomisessa. Tämä auttaa heitä pysymään omissa terveellisen syömisen tavoitteissaan ja säännöissään. Nuo-
ret esimerkiksi kertoivat haluavansa vanhempiensa tuovan vähemmän karkkia ja sipsejä kotiin. Nuoret 
osoittivat tarvitsevansa tukea ja yhteistyötä vanhemmilta, jotka päättävät aterioista ja ruokaostoksista. Van-
hemmille voi olla haastavaa tehdä sääntöjä, jotka antavat nuorille selkeät ohjeet, olematta kuitenkaan liian 
määrääviä. Kuten aiemmin todettiin, liika autoritaarisuus voi johtaa vastareaktioihin eikä se välttämättä 
anna lapsen itsesäätelykyvyn kehittymiselle riittävästi tilaa. Vanhempien tulisi kuitenkin rohkeasti auttaa 
lapsiaan luomaan sääntöjä ja tarjota kasvuympäristö, jossa näitä sääntöjä on mahdollista noudattaa. 

Miten käyttää ja vahvistaa tavoitteiden ja sääntöjen asettamista? 
Monet vanhemmat ilmaisivat huolensa omasta roolistaan nuorten auttamisessa terveellistä syömistä koske-
vien tavoitteiden ja sääntöjen luomisessa. Vanhemmat olivat haluttomia tekemään sellaisia tavoitteita ja 
sääntöjä, joista lapset eivät olisi samaa mieltä. Monet vanhemmat ilmaisivat pelkäävänsä, että tällaisella 
autoritaarisella kasvatuksella olisi huonoja seurauksia, kun nuoret söisivät epäterveellisesti heiltä salassa. 
Tutkimus onkin osoittanut, että tavoitteiden pitää olla ainakin jollakin tavalla itse määriteltyjä: nuoret ovat 
motivoituneita muuttamaan käyttäytymistään ainoastaan, jos se johtaa heille henkilökohtaisesti tärkeään 
tavoitteeseen. Toisaalta myös vanhemmilla on tarve asettaa sääntöjä, koska täydellisen vapaa ”antaa men-
nä” -asenne ei todennäköisesti johda nuoren parhaaseen syömisen suhteen, kuten ei muutenkaan. Näiden 
välinen tärkeä keskitie on käyttää vanhemman arvovaltaa ja toimia perheessä johtajana. Tämä tarkoittaa 
vanhemman näkökulmasta sitä, että vanhemman rooli on auttaa nuorta asettamaan tavoitteita ja sääntöjä, 
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jotka heijastavat nuoren haluja, vanhemman asettamien tärkeäksi koettujen rajojen ja päämäärien puitteissa. 
Nuoret myös odottavat tällaista ohjausta vanhemmiltaan, osoittaen että he eivät yleisesti ottaen ole valmiita 
vastaamaan terveellisistä elämäntavoista täysin itsenäisesti (katso myös kuva 1 luvussa 1). 

Keskustelut nuorten kanssa ovat opettaneet, että nuoret ovat hyvin innokkaita muodostamaan tavoitteita, 
jotka auttavat heitä syömään terveellisemmin. Heillä on kuitenkin vaikeuksia tarkentaa näitä tavoitteita 
oikeilla käsitteillä. Koska heidän kykynsä hahmottaa tulevaisuutta on vielä rajallinen, nuoret voivat tarvita 
apua kartoittaessaan, mitä he haluavat saavuttaa terveellisen syömisen suhteen. Tavoitteen asettelun raamit 
(listattu taulukossa 9) tarjoavat ohjeita realistisiin ja ikävaiheeseen sopiviin muutoksiin johtavien tavoittei-
den muodostamisessa.  

On tärkeää huomata, että eräs tavoitetyyppi on kuitenkin hyödytön: laaja välttelyn tavoite kuten “En syö 
suklaata”. Välttelytavoitteet on osoitettu tehottomiksi, koska ne saavat nuoret kiinnittämään huomionsa 
asioihin, joita he eivät voi saada. Joka kerta kun lapsi tai nuori ajattelee tavoitettaan olla ottamatta suklaata, 
ajatus suklaansyömisestä nousee esiin ja tavoitteessa on vaikeaa onnistua. Kun nuoret haluavat asettaa ta-
voitteita epäterveellisten herkkujen välttelyksi, on järkevämpää käyttää niin kutsuttuja sijaistavoitteita: ”Jos 
haluan napostella, otan omenan suklaan sijasta”. 

Nuoria voi myös kannustaa ajattelemaan sääntöjä. Tutkimuksessamme havaitsimme, että nuoret olivat 
hyvin innokkaita säännöistä. Olimme vaikuttuneita nerokkaista säännöistä, jotka joskus vastasivat lähes 
täydellisesti viimeaikaista psykologian alan tutkimusta. Nuoret esimerkiksi olivat usein tietoisia siitä, että 
he syövät huomaamattaan katsoessaan televisiota tai pelatessaan pelejä. Tämä tekee lähes mahdottomaksi 
olla syömättä kyseisissä tilanteissa, elleivät he tee sääntöä tilanteisiin valmistautumiseksi. Suosittelemme 
siksi, että nuoria pitäisi rohkaista pohtimaan omaa toimintaansa näissä tilanteissa ja auttaa heitä ottamaan 
omalta osaltaan vastuuta siitä. 

Kouluilla ja opettajilla on tässä myös tärkeä rooli, sillä nuoret oppivat toisiltaan ja voivat luoda yhdessä 
hyviä ja käytännöllisiä sääntöjä terveellisen syömisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulut voivat auttaa 
nuoria luomaan selkeitä sääntöjä, esimerkiksi tarjoamalla hedelmiä tietyllä välitunnilla. Tällaiset säännöt 
luovat terveellisiä esimerkkejä. Koska nuoret ottavat paljon mallia vertaisiltaan myös syömisessä (taulukko 
10), säännön vaikutukset voivat kertautua. Kun nuori huomaa vertaistensa jättävän epäterveelliset herkut 
välistä ja ottavan terveellisiä vaihtoehtoja niiden sijasta, se auttaa myös häntä itseään valitsemaan terveelli-
semmin. 

Taulukko 9. Ohjeita tavoitteiden ja sääntöjen asettamiseen 

Tavoitteiden ja sääntöjen asettamisessa pätee seuraava muistilista: tarkkuus, mitattavuus, saavutettavuus, realistisuus ja 
ajoitettavuus.  

• Tarkkuus tarkoittaa sitä, että haluaa esimerkiksi ’syödä omenan joka päivä’ mieluummin kuin ’syödä enemmän he-
delmiä’.  

• Mitattavien tavoitteiden avulla pystytään määrittelemään, onko tavoite saavutettu vai ei, mikä on syömisen suhteen 
helpompaa silloin, kun puhutaan tarkasti esimerkiksi hedelmien lukumääristä ja lajeista.  

• Saavutettavuus ja realistisuus tarkoittavat sitä, että tavoitteen saavuttamisen pitäisi olla mahdollista – ’en koskaan 
enää syö karkkia’ ei tule toimimaan, kun taas ’syön karkkia vain viikonloppuisin’ on mahdollinen.  

• Ajoitettavuus puolestaan tarkoittaa, että edistymisen arvioinnille on selvä ajankohta, jonka ei tulisi olla liian kaukana 
tulevaisuudessa. Tämän mukaan yhden hedelmän syöminen joka päivä kahden seuraavan viikon ajan on hyvä ta-
voite, mutta yhden hedelmän syöminen ilman tiettyä aikataulua vastaavasti ei.  

 
Muistilistan mukaisten tavoitteiden asettaminen on tärkeää. Kun autat nuorta asettamaan tavoitteita, muista kuitenkin myös, 
että tavoitteiden pitää aina edustaa jotakin, jota hän itse todella haluaa. Edes terveellisiä tavoitteita ei kannata asettaa vain 
vanhempien mieliksi. Tavoitteisiin pyrkiminen vaatii joka tapauksessa vaivannäköä, johon nuoren on oltava valmis. Muuten 
hän ei pääse tavoitteisiinsa ja niistä seuraa vain pettymyksiä.  Muista, että tavoitteet eivät saa tehdä nuorta huolestuneeksi 
vaan niiden pitää inspiroida nuorta. Lisäksi syömiseen liittyvien tavoitteiden ei pidä hallita nuorten elämää, koska heidän pitää 
pystyä huolehtimaan muista heille tärkeistä asioista: koulunkäynnistä, ystävistä ja harrastuksista. 
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Taulukko 10. Kavereiden ruokavalintojen vaikutus. 

TEMPEST-tutkimus on osoittanut, että se mitä kaverit syövät, vaikuttaa nuorten omaan syömiseen. Tämä viittaa siihen, että 
terveelliseen syömiseen liittyvien sääntöjen asettaminen kouluissa ja harrastuspaikoissa, joissa nuoret viettävät paljon aikaa 
yhdessä, on merkityksellistä. Kaverien napostelutavat vaikuttavat paljon siihen, naposteleeko nuori itse ja jos niin kuinka 
paljon. Joissakin tapauksissa sen vaikutus on paljon suurempi kuin itse epäterveellisen ruoan saatavuuden. Kun suosittu 
kaveri syö epäterveellisiä herkkuja, myös muut nuoret napostelevat. Kun taas suosittu vertainen syö terveellisesti hedelmiä, 
useimmat nuoret jättävät epäterveelliset herkut syömättä myös silloin, kun ne ovat aivan heidän nenänsä edessä. 

 
 

Luku 6. Tavoitteiden pohdinta 

Roosa on 16-vuotias tyttö, joka harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja haluaa pysyä urheilullisen ja energisen 
näköisenä. Siitä huolimatta hän todella pitää kaikenlaisesta epäterveellisestä ruoasta – erityisesti suklaasta! 
Hyvistä aikomuksistaan huolimatta Roosa joskus antaa periksi ja päätyy syömään kokonaisen levyn suklaa-
ta edes ajattelematta asiaa. Jälkikäteen hän ei koskaan oikein ymmärrä, miksi näin pääsi käymään ja mikä 
johti epäonnistumiseen. Se tuntuu Roosasta pahalta. Hän päättää, että tästä eteenpäin, kun suklaan mieli-
teko tulee, hän pysähtyy ensin kahden minuutin mietintätauolle. Silloin hän pohtii, haluaako hän todella 
suklaata ja millainen olo siitä tulee jälkikäteen. Jos hän pohdinnan jälkeen vielä haluaa syödä suklaata, 
hän voi sen tehdä. Toimittuaan näin jonkin aikaa Roosa huomaa, että suklaanhimo on vähentynyt ja 
useimmiten hänen ei enää tee sitä mieli. Joskus pohdintatuokio näytti, että suklaanhimo olikin vain tylsis-
tymistä ja tekemisen puutetta. Silloin hän keksi jotakin muuta tekemistä. Joskus hän alkoi ajatella haluaan 
pysytellä urheilullisen näköisenä, ja se auttoi jättämään suklaan syömättä. Toisinaan hän halusi syödä 
suklaata vielä kahden minuutin pohdintatuokion jälkeen, ja kun hänellä oli siihen lupa, hän pystyi nautti-
maan siitä enemmän eikä tuntenut jälkikäteen syyllisyyttä kuten aiemmin. Roosa on opettanut itseään käyt-
tämään tavoitteiden pohdinnan harjoitusta. 

Mitä tavoitteiden pohdinta tarkoittaa? 
Edellinen luku koski tavoitteiden ja sääntöjen asettamista sekä niiden roolia nuorten terveellisten ruokava-
lintojen tukemisessa. Kun tavoitteita ja sääntöjä on asetettu, on varmistettava niiden pysyminen tärkeinä. 
Jokapäiväisessä elämässä suurimmalla osalla meistä on useita tavoitteita, joita kohti pyrimme. Nuoret ha-
luavat menestyä koulussa ja muussa elämässä, olla suosittuja kavereiden keskuudessa, sopeutua porukkaan 
ja pitää hauskaa. Terveellinen syöminen ei useimmiten ole ensimmäisten tavoitteiden joukossa. Lisäksi 
terveellinen syöminen voi joskus olla ristiriidassa muiden tärkeiden tavoitteiden kanssa: jos nuori haluaa 
syödä terveellisesti, mutta kaikki kaverit tahtovat hampurilaiselle treenien jälkeen, joukkoon sopeutumisen 
tavoite kilpailee terveellisen syömisen tavoitteen kanssa. 

Tavoitteiden pohdinta on keino, jota voidaan käyttää muistuttamaan terveellisen syömisen tavoitteista ja 
säännöistä ja varmistaa niiden toteutuminen. Yksinkertainen esimerkki tavoitteiden pohdinnasta on terveel-
lisen syömisen tavoitteissa epäonnistumisen seurausten ajattelu: miten epäonnistuminen vaikuttaisi kuntoon 
ja urheiluharrastukseen? Toinen on tavoitteeseen pyrkimisen säännöllinen seuraaminen. Tavoitteiden poh-
dinta voi auttaa nuoria pysymään terveellisen syömisen tavoitteissa silloinkin kun tilanne houkuttelee li-
peämään niistä.  

Tavoitteiden pohdinta on nuorten eniten käyttämä keino. Yli 53 prosenttia raportoi käyttävänsä sitä 
usein. TESQ-E-mittarissa tämän keinon väittämiä olivat ”Jos haluan napostella jotain, yritän muistaa, että 
napostelu on epäterveellistä.”, ”Jos minusta tuntuu, että syön liikaa, mietin, miten se voi haitata liikuntahar-
rastuksia.”, ”Jos mieleni tekee napostella, muistan, että haluan pysyä hyvän näköisenä.” ja ”Jos mieleni 
tekee syödä jotain epäterveellistä, mietin, haluanko sitä oikein todella.” 
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Tärkeitä tutkimustuloksia 
Tutkimuksissamme havaittiin, että painoaan tarkkailevat ja terveellisestä syömisestä motivoituneet nuoret 
käyttivät tavoitteiden pohdinnan keinoa useimmin. Sitä käyttivät useimmin myös nuoret, jotka pystyivät 
vastustamaan välittömiin houkutuksiin antautumista pitkän aikavälin tavoitteiden takia – toisin sanoen, 
nuoret, jotka olivat parempia lykkäämään välitöntä mielihyvää (katso taulukko 1 luvussa Johdanto). Kuten 
jo todettiin, kaikki nuoret eivät ole siinä yhtä hyviä. Tärkeä edellytys tälle on kyky hahmottaa tulevaisuutta. 
Jos nuoret eivät vielä kykene hahmottamaan nykytoimintansa seurauksia tulevaisuudessa, heille on ylivoi-
maista toimia näiden seurausten valossa. Tutkimus osoitti, että tavoitteiden pohdintaa käyttävät useimmin 
nuoret, jotka ajattelevat tulevaisuutta (katso taulukko 11). 

Taulukko 11. Tulevaisuuteen suuntautuminen   

Jotkut ihmiset ajattelevat vain nykyhetkeä tehdessään päätöksiä. Kuvittele nuori, joka käyttää kaikki viikkorahansa vaatteisiin 
ajattelematta lainkaan sitä, ettei hänelle jää yhtään rahaa käytettäväksi myöhemmin muuhun toimintaan kuten peleihin. Tä-
män vastakohtana ovat nuoret, joilla on taipumus miettiä joka ikisen nyt toteutetun toiminnan seurauksia. Ääripäiden väliin 
sijoittuu esimerkiksi nuori, joka kerää tietoa tulevaisuuden uramahdollisuuksista tietyllä jatkokoulutuslinjalla. Ihmiset, jotka 
suuntautuvat tulevaisuuteen, tyypillisesti arvostavat suunnittelua. Heille voi olla vaikeaa, jos asiat eivät tapahdu tietyssä 
aikataulussa. He lähestyvät suuria tehtäviä yleensä jakamalla ne osatehtäviin ja tekevät tehtävät järjestelmällisesti aikatau-
lussa.  
 
Kyky suuntautua tulevaisuuteen kehittyy yleensä 10 ja 25 ikävuoden välillä. Koska tulevaisuus on nuorena varsin kaukainen 
käsite, on ymmärrettävää, etteivät nuoret suuntaudu sitä kohti kovin vahvasti. Kymmenen vuoden päähän ajattelu on hyvin 
erilaista 10-vuotiaalle lapselle kuin hänen 40-vuotiaalle vanhemmalleen. Siitä huolimatta tulevaisuuteen suuntautumisesta on 
hyötyä jo nuorille. Tutkimuksemme osoitti, että nuoret, jotka pohtivat omaa tulevaisuuttaan, käyttivät tavoitteiden asettamista 
ja tavoitteiden pohdintaa useammin. Lisäksi tulevaisuussuuntautuneet nuoret olivat parempia lykkäämään välitöntä mielihy-
vää. Nuorille tarjottiin mahdollisuus valita pieni määrä karkkia, jonka he saisivat välittömästi, tai tuplamäärä, jonka he saisivat 
viikkoa myöhemmin. Ne nuoret, jotka olivat vahvemmin suuntautuneet tulevaisuuteen, olivat kaksi kertaa todennäköisemmin 
valmiita odottamaan palkintoaan viikon verran. 

 

Nuorten näkemyksiä tavoitteiden pohdinnasta 
Kun kysyimme nuorilta, mitä he voisivat tehdä syödäkseen terveellisemmin, monet vastaukset heijastelivat 
tavoitteiden pohdinnan keinoja. Niissä voitiin erottaa kolme eri luokkaa. Ensinnäkin nuoret mainitsivat 
erilaisia tapoja ajatella epäterveellisen syömisen kielteisiä seurauksia tai terveellisen syömisen myönteisiä 
seurauksia. Se muistutti heitä terveellisen syömisen tärkeydestä. Nuoret esimerkiksi mainitsivat, että jos he 
halusivat välttää epäterveellisiä ruokia, he muistuttivat itseään, etteivät halunneet lihoa, tai kuvittelivat, 
miltä näyttäisivät huomattavan ylipainoisina. Jotkut nuoret kertoivat ajattelevansa, miten terveellinen syö-
minen auttaisi heitä pysymään kivannäköisenä, urheilullisena tai hyvässä kunnossa. 

Toiseksi nuoret puhuivat tietoisen syömisen tavoista. Kuten aiemmin mainittiin, epäterveellisten ruoki-
en syöminen tapahtuu usein tiedostamatta. Joskus syömistavoitteemme ja sääntömme rikkoutuvat ilman, 
että edes huomaamme sitä. Moni nuori mainitsi käyttävänsä keinoja, joilla he lisäsivät tietoisuuttaan siitä 
mitä ja milloin he syövät. He raportoivat esimerkiksi käyttävänsä hetken pohtiakseen, ovatko he todella 
nälkäisiä ennen kuin he päättävät ottaa houkuttelevan herkun. Pitämällä tällaisen lyhyen tietoisen tauon 
houkuttelevassa tilanteessa nuoret varmistivat, ettei terveellisen syömisen tavoite unohdu. 

Kolmanneksi nuoret kertoivat seuraavansa, missä, milloin ja miksi he söivät terveellisesti tai epäterveel-
lisesti. Oman toiminnan seuraamista kuvailtiin jo luvussa yksi houkutusten välttelyn yhteydessä, jolloin 
siihen viitattiin keinona päättää, millaisia houkuttelevia tilanteita tulisi pyrkiä välttämään. Seuranta voi olla 
avuksi myös tavoitteiden pohdinnassa. Lisäksi se näyttää tilanteita, joissa tavoitteet unohtuvat ja säännöt 
rikkoutuvat. Vaikka oman toiminnan seurannan on osoitettu olevan yksi hyödyllisimmistä keinoista ter-
veellisen ruokavalion ylläpitämisessä aikuisilla ja voisi olettaa sen olevan sitä myös nuorilla, vain harva 

THL — Työpaperi 3/2013 24 
Keinoja nuorten terveellisten  

ruokailutottumusten tukemiseksi.  
Käsikirja TEMPEST-projektista. 

 



Luku 6. Tavoitteiden pohdinta 
 

nuori aktiivisesti mainitsi tämän tehokkaana keinona. Kuten aiemmin esitettiin, oman toiminnan seurannan 
tapoja voidaan opettaa nuorille suhteellisen helposti. 

Miten käyttää ja vahvistaa tavoitteiden pohdintaa? 
Tavoitteiden pohdintaa voidaan vahvistaa monin tavoin. Vanhemmat ja muut kasvattajat usein tekevätkin 
vaistomaisesti niin, vaikka he eivät välttämättä huomaa edistävänsä juuri tavoitteiden pohdintaa. Aikuiset 
usein kannustavat nuoria ajattelemaan syömiskäyttäytymisensä seurauksia: ”Älä syö niin paljon sipsejä tai 
sinulle tulee paha olo”, ”Syö hedelmiä jotta pysyt terveenä”, ”Muista syödä lounas, että jaksat” voivat olla 
yleisiä vanhempien ilmauksia. Näiden piilevä viesti näyttää menneen nuorille hyvin perille, sillä he kertoi-
vat samantyylisiä väittämiä, kun heiltä kysyttiin, mitä he tekevät varmistaakseen terveellisen syömisen. 
Koska nykyisten ruokailutottumustensa tulevaisuuden seurauksia ajattelevat nuoret ovat parempia syömis-
käyttäytymisensä hallinnassa, on varmasti hyvä asia, että vanhemmat toistuvasti osoittavat terveellisen 
syömisen merkityksen ja seuraukset. Yhdistämällä sanallisesti nykyisen käyttäytymisen tuleviin seurauk-
siin vanhemmat tarjoavat lapselleen hyvän esimerkin siitä, miten tavoitteiden pohdintaa voi harrastaa. Ny-
kytilanteen ja ihannetilanteen vertailu on hyödyllinen tekniikka, joka auttaa nuoria tavoitteiden pohdinnassa 
(katso taulukko 12). 

Tavoitteiden pohdinta sisältää enemmän kuin nykyisten toimien aktiivisen yhdistämisen tulevaisuuden 
seurauksiin. Toinen tapa vahvistaa tavoitteiden pohdintaa onkin hyödyntää tietoisen syömisen harjoituksia. 
Kun nuorilla on houkutus napostella jotakin epäterveellistä, on hyvä pitää pieni mietintätauko. Nuoret voi-
vat miettiä hetken seuraavantyylisiä kysymyksiä: ”Olenko oikeasti nälkäinen?”, ”Haluanko todella syödä 
tätä?”, ”Miltä minusta tuntuu syötyäni tämän?”. Ruoanhimo kestää yleensä muutaman minuutin ja jos lapsi 
tai nuori pystyy kestämään ne pitämällä mietintätauon, hän ei enää todennäköisesti syö herkkua, koska 
siihen kannustava himo on hiipunut pois. 

Oman toiminnan seurannan avulla voidaan myös vahvistaa tavoitteiden pohdintaa (katso myös luku 1). 
Seuranta antaa käsityksen tilanteista, joissa tyypillisesti tulee syötyä epäterveellisesti. Oppiessaan tunnis-
tamaan nämä tilanteet, nuori voi valmistautua toimimaan niissä menestyksekkäästi. ”Kun olen yksin koto-
na, menen sipsipussille.” ja ”Päädyn aina pikaruokaravintolaan, kun vietän aikaa kavereiden kanssa jalka-
pallotreenien jälkeen.” voivat olla esimerkkejä tästä. Tunnistamalla tällaiset kaavat nuori pystyy paremmin 
ennustamaan vaikeat ja houkuttavat tilanteet ja olemaan paremmin valmistautunut niitä varten – esimerkik-
si käyttämällä houkutusten hallinnan ja välttelyn keinoja. 

Taulukko 12. Nykytilanteen ja ihannetilanteen vertailu 

Tutkimuksista tiedämme, että monet nuoret haluavat syödä terveellisemmin. Toive ei kuitenkaan ole vielä riittävä tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tulevan haaveen muuttaminen sitovaksi tavoitteeksi vaatii hieman vaivannäköä. Tutkijat ovat kehittäneet 
toimintatavan, joka auttaa lisäämään toiveeseen sitoutumista ja muuttamaan sen tavoitteeksi, johon haluaa panostaa. Tätä 
toimintatapaa kutsutaan nykytilanteen ja ihannetilanteen vertailuksi: ensin ajatellaan, miten asioiden haluttaisiin olevan ja sitten 
tämä ihannetilanne asetetaan mielessä vastakkain nykytilanteen kanssa. Koska tavoitteet viittaavat määritelmänsä mukaan 
haluttuihin lopputuloksiin, nykytilanteen ajattelu ei välttämättä ole miellyttävää. Jos sinulla on esimerkiksi halu syödä enemmän 
hedelmiä, nykytilanteen tarkastelu voi osoittaa, että et ole onnistunut riittävässä hedelmien syönnissä. 
 
 Nykytilanteen arviointia voi kuitenkin käyttää myös vahvuuksien löytämiseen. Silloin ihannetilannetta kohti voi edetä olemassa 
olevien vahvuuksien varaan rakentamalla: ”Syön jo yhden omenan joka iltapäivä ja tykkään siitä. Tykkään myös banaaneista ja 
klementiineistä. Syön myös säännöllisesti aamupalan ja se on hyvä juttu. Voisin helposti lisätä aamiaiseen yhden klementiinin.” 
Nykytilanteen ja ihannetilanteen vertailu motivoi tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavan toiminnan käynnistämisessä: se auttaa 
sinua ymmärtämään, että jotakin pitää tehdä, jotta voit saavuttaa sen mitä haluat. Vahvuuksista liikkeelle lähteminen osoittaa, 
että olet jo hyvällä alulla. 
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Pohdinta 

Aiemmissa luvuissa on osoitettu, että on olemassa monia eri keinoja, jotka voivat auttaa omaksumaan ja 
ylläpitämään terveellisen ruokavalion. Tutkimuksissamme nuoret, jotka käyttivät itsesäätelykeinoja use-
ammin, raportoivat myös suurempaa hedelmien ja kasvisten kulutusta sekä pienempää herkkujen ja virvoi-
tusjuomien kulutusta. Keinojen käyttö näyttää siis todella olevan hyödyllistä. Mikä tärkeintä, monet nuoret 
näyttävät käyttävän näitä keinoja. Yleisesti ottaen tytöt hyödyntävät itsesäätelyn keinoja syömisessä toden-
näköisemmin kuin pojat. Tämä voi johtua siitä, että tytöillä on taipumus kiinnittää enemmän huomiota 
terveellisen syömisen tärkeyteen. Havaitsimme myös, että iältään nuoremmat eli 10–13-vuotiaat hyödynsi-
vät itsesäätelyn keinoja todennäköisemmin. Tähän on monia mahdollisia selityksiä. Iältään vanhemmat, 
13–17-vuotiaat nuoret viettävät jo enemmän aikaa kodin ulkopuolella ja kokevat enemmän mahdollisuuksia 
kodin ulkopuolella syömiseen, joutuen siten todennäköisemmin myös kohtaamaan houkutuksia. Vaikka he 
saattavat sinänsä käyttää itsesäätelykeinoja yhtä usein kuin iältään nuoremmat, houkutusten suurempi mää-
rä tarkoittaisi, että on myös enemmän tilanteita, joissa he epäonnistuvat hyödyntämään itsesäätelyä. TEM-
PEST-tutkimuksessa löydettiin lisäksi viitteitä siitä, että motivaatio ja itsenäisyys ovat tärkeitä edellytyksiä 
itsesäätelykeinojen käytölle. Nuoret käyttivät itsesäätelykeinoja todennäköisemmin, jos he olivat motivoi-
tuneita terveelliseen syömiseen ja halusivat ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään. 

Vanhemmat saattavat välillä kyseenalaistaa sen, miten laajalti he voivat vielä vaikuttaa lastensa ruokai-
lutottumuksiin, erityisesti teini-ikäisten kanssa. Nuoruutta leimaa vahva halu itsenäisyyden saavuttamiseen 
ja vanhemmat saattavat tuntea, että nuoren ystävillä on paljon suurempi vaikutus heidän lapsensa käyttäy-
tymiseen kuin heillä vanhempina. Kuten kuitenkin esitimme jo tämän julkaisun alussa, nuoret pitävät van-
hempiaan tärkeinä vaikuttajina terveellisessä syömisessä (katso kuva 1). Vanhemmat vaikuttavat nuoriin 
mahdollistajina, rutiineiden ja sääntöjen luojina ja ylläpitäjinä sekä esimerkkeinä. TEMPEST-tutkimus 
osoitti vanhempien asettamien syömisen mallien ja sääntöjen vaikuttavan nuorten syömiseen vahvemmin 
kuin ystävien. Painotamme siksi, että vanhemmilla on tärkeä rooli lastensa syömiskäyttäytymisessä myös 
nuoren itsenäistyessä. On kuitenkin hyvä huomata, että vanhempien ruokaan liittyvissä asenteissa ja toi-
mintatavoissa on monia eroja eri maiden ja niiden ruokakulttuurien välillä (katso taulukko 13). Muut toimi-
jat, kuten koulut, voivat myös vaikuttaa nuorten ruokavalintoihin tarjoamiensa palveluiden ja omien sääntö-
jensä avulla. Kun nuorilta kysyttiin heidän mielipiteitään lähestymistavoista, joilla heitä voitaisiin tukea 
terveellisessä syömisessä, vanhempien tärkeä rooli oli jälleen ilmeinen. Nuorten mielipiteiden kysyminen 
opetti myös, että nuoret vastustavat keinoja, jotka rajoittavat heidän valinnanvapauttaan. Nuoret eivät kan-
nattaneet epäterveellisten ruokien hinnankorotusta, niiden saatavuuden rajoittamista tai niiden mainonnan 
kieltämistä. (Katso taulukko 14). 

Koska valinnanvapauden rajoittaminen voi herättää vastustusta, on tärkeää tarjota mahdollisuuksia ja 
hellävaraisesti ohjata oikeaan suuntaan ennemmin kuin pyrkiä asettamaan vain kieltoja ja rajoituksia. Kan-
nustava ohjaus, ”töytäisyt” ovat hienovaraisia vihjeitä pidättäytyä epäterveellisestä syömisestä ilman että 
sitä suoranaisesti kielletään. Silloin nuoret saavat itse päättää, miten he toimivat (katso taulukko 15). ”Töy-
täisyjen” käyttäminen ruokavalintoihin vaikuttamiseksi näyttää johtavan parempaan syömiskäyttäytymi-
seen nuorilla kuin epäterveellisten ruokien kielto tai täysin välinpitämätön suhtautuminen. Vanhemmille 
nämä tulokset ovat tärkeä osoitus siitä, että vaikka lapset eivät selkeästi hyödy liiasta sallivuudesta, liialli-
nen rajoittaminen ei myöskään tuo parhaita tuloksia. Nuoret eivät halua, että heille kerrotaan mitä tehdä, 
mutta he tarvitsevat silti vanhemmiltaan ohjausta – ja he myös odottavat sitä, kuten osoitettiin kuvassa 1. 
Hienovaraiset ”töytäisyt” oikeaan suuntaan vaikuttavat lupaavalta keinolta tällaiseen tehokkaaseen, mutta 
hyväksyttävään opastukseen. 
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Taulukko 13. Erilaisista ruokakulttuureista  

Ylipainoisuuden ja lihavuuden yleisyys on lisääntynyt nuorilla – ja aikuisilla – hyvin toimeentulevissa maissa. Samaan aikaan 
siinä, miten laajalti paino-ongelmat ja niiden terveysvaikutukset vaikuttavat eri yhteiskuntiin, esiintyy huomattavia eroja. Yksi 
paljon huomiota saanut ero löytyy Yhdysvaltojen ja Ranskan väliltä. Jo useita vuosikymmeniä sitten tutkijat löysivät niin kutsu-
tun ’ranskalaisen paradoksin’: Ranskassa kulutetaan enemmän rasvaa kuin Yhdysvalloissa, mutta Ranskassa on vähemmän 
sydän- ja verisuonisairauksia. Amerikkalainen psykologi Paul Rozin ja ranskalainen sosiologi Claude Fischler tutkivat mittavas-
sa tutkimusohjelmassaan, miten erot ruokakulttuurissa voisivat selittää USA:n ja Ranskan välillä havaittuja eroja. 
 
Rozin ja Fischler dokumentoivat maiden välillä huomattavia eroja ruokaan liittyvissä asenteissa. He huomasivat, että ranskalai-
sille ruoka on mielihyvän lähde, kun taas amerikkalaisille se on terveyteen liittyvä huolenaihe. Ravintoloissa ja kaupoissa teh-
dyissä tutkimuksissa, kuten keittokirjojen ja ravintolaoppaiden analyyseissä, Rozin ja Fischler löysivät myös näyttöä eroista 
ruokaympäristöissä. He havainnoivat annoskokoeroja, joiden mukaan ranskalaiset syövät vähemmän ja arvostavat laatua 
määrän sijaan – mikä voi selittää, miksi ranskalaiset ovat laihempia – kun taas amerikkalaisille määrä oli tärkeintä. Havainnot 
McDonald’s-ravintoloissa Pariisissa ja Philadelphiassa osoittivat, että ranskalaiset käyttivät enemmän aikaa syömiseen ja heillä 
oli siten nautinnollisempi ruokailukokemus – myös pikaruokaravintolassa. 
 
Toisessa tutkimuksessa Rozin ja Fischler huomasivat, että amerikkalaiset odottavat ja arvostavat enemmän valinnanvaraa 
tarjonnassa, kuten eri jäätelömauissa ja ravintolan ruokalistassa. Tämä voi heijastaa yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisen 
tärkeyttä Yhdysvalloissa, verrattuna yhteisöllisempien ruoka-arvojen suurempaan painoarvoon Ranskassa. TEMPEST-
tutkimuksessa havaittiin, että nuoret, joiden perheissä oli yhteisöllinen ruokailukulttuuri, kuluttivat huomattavasti vähemmän 
herkkuja ja virvoitusjuomia.  Yhteisöllinen perheen ruokailukulttuuri käsitti yhteiset ateriat, erityisesti illallisen, jotka syötiin 
keskittyen ja joita pidettiin tärkeinä, miellyttävinä sosiaalisina tapahtumina.. Kuten Ranskassa, nämä nuoret kokevat ruokakult-
tuurin, joka edistää kohtuullisuutta ja nautintoa. 
 
 

Taulukko 14. Nuorten näkemyksiä heidän ruokailutottumuksiensa parantamiseen tähtäävistä tavoista.  

Tapoja parantaa nuorten ruokailutottumuksia %  

Vanhempien on tärkeää puhua lastensa kanssa terveellisen syömisen tärkeydestä. 69.9% 
On hyvä idea, että kotona on sääntöjä hedelmien ja kasvisten syömisestä. 57.2% 
Nuorten ihmisten tulisi oppia enemmän terveellisestä syömisestä koulussa. 60.1% 
Koulujen ei tulisi myydä epäterveellisiä ruokia tai virvoitusjuomia. 33.4% 
Opettajien tulisi kannustaa nuoria syömään terveellisesti. 60.0% 
Herkkujen ja virvoitusjuomien hintaa pitäisi korottaa, jotta nuoret kuluttaisivat niitä vähemmän. 31.6% 
Terveellisten ruokien ja juomien pitäisi olla halvempia kuin epäterveellisten. 61.2% 
Epäterveellisten ruokien ja juomien myynti nuorille pitäisi kieltää. 18.8% 
Herkkujen ja virvoitusjuomien mainonta nuorille pitäisi kieltää. 21.9% 
Herkuissa ja virvoitusjuomissa pitäisi olla varoitusmerkinnät terveyshaitoista. 47.9% 
TEMPEST-tutkimuksessa kysyttiin lähes 3000 hollantilaiselta, puolalaiselta, portugalilaiselta ja brittiläiseltä nuorelta heidän mielipiteitään eri 
tavoista nuorten terveellisen syömisen tukemiseksi. Taulukko osoittaa kutakin tapaa kannattaneiden nuorten prosenttiosuuden. 
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Taulukko 15. Oikeaan suuntaan töytäiseminen 

TEMPEST-tutkijat halusivat selvittää, lisääkö hellävarainen ohjaus houkutuksista pidättäytymiseen myöhempää itsesäätelyä. 
Vertailukohtana oli selkeä kielto jonkun houkuttelevan herkun syömisestä. Koetilanteessa erilaisia karkkeja ja karkkipapereita 
aseteltiin lasten eteen ja heitä pyydettiin tekemään niillä yhdistämistehtävä: heidän piti tunnistaa, mikä maku kuului mihinkin 
käärepaperiin. Ensimmäiselle ryhmälle sanottiin suoraan, että he eivät saa syödä karkkia. Toinen ryhmä ei saanut erityisiä 
ohjeita, mutta yhdistämistehtävän odotettiin olevan riittävä hellävarainen töytäisy oikeaan suuntaan – lapsille annettiin siten 
piiloviesti, että karkkien syöminen ei olisi näissä tutkimusolosuhteissa suotavaa. Kolmas ryhmä sai samanlaisen tehtävän, 
mutta tutkimustilanteessa ei ollut saatavilla karkkeja. Kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus syödä karkkia koetilanteen jälkeen. 
Tutkijoita kiinnosti koetilanteessa ja sen jälkeen syödyn karkin määrä. Osallistujat, joita ”töytäistiin” olemaan syömättä karkkia 
söivät vähemmän karkkeja kuin suoran kiellon saanut tai ilman karkkialtistusta jäänyt ryhmä. Tämä viittaa siihen, että on pa-
rempi ohjata nuoria hellävaraisesti olemaan kuluttamatta houkuttelevia herkkuja kun he altistuvat niille, kuin kieltää heitä suo-
raan olemasta syömättä niitä tai olla välittämättä asiasta. 
 

THL — Työpaperi 3/2013 28 
Keinoja nuorten terveellisten  

ruokailutottumusten tukemiseksi.  
Käsikirja TEMPEST-projektista. 

 



Kiitokset 
 

Kiitokset 

 
Kiitämme TEMPEST-projektin saamasta taloudellisesta tuesta EU:n seitsemättä puiteohjelmaa (apurahan 
numero Health-F2-2008-223488). Tämän käsikirjan tutkimustulokset on koottu TEMPEST-konsortion 
nelivuotisesta yhteistyöstä. Konsortio koostuu seuraavista tahoista ja henkilöistä: 
 
Utrecht University, The Netherlands (koordinointi) 
• Denise T.D. de Ridder, PhD 
• John B.F. de Wit, PhD 
• Jerry Andriessen, PhD  
• Emely de Vet, PhD 
• Marijn Stok, Msc 
 
Catholic University Leuven, Belgium 
• Siegfried Dewitte, PhD 
• Aiste Grublauskiene, Msc 
• Cara de Boer, Msc 
• Evi Dierickx, Msc 
 
University of Konstanz, Germany 
• Britta Renner, PhD 
• Harald Schupp, PhD 
• Tabea Reuter, PhD 
• Helge Giese, MSc 
• Rita Juhász, MSc 
 
University College London, United Kingdom 
• Jane Wardle, PhD 
• Fiona JohnsonPhD 
• Michelle Pratt, PhD 
• Maria Chu, PhD 
 
Aarhus University, Danmark 
• Karen Brunso, PhD 
• Bjarne Sorensen, PhD 
• Alice Gronhoj, PhD 
• Liliya Nureeva, Msc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Cluj-Napoca, Romania 
• Adriana Baban, PhD 
• Diana Taut, PhD 
• Catrinel Craciun, Msc 
 
Technical University of Lisbon, Portugal 
• Margarida Gaspar da Matos, PhD 
• Tania Gaspar, PhD 
• Gina Tomé, PhD 
• Teresa Santos, MSc 
• Mafalda Ferreira, MSc 
 
Warsaw School of Social Psychology, Poland 
• Alexandra Lusczcynska, PhD 
• Magda Safron, PhD 
• Anna Januszewicz, MSc 
• Natalia Liszewska, MSc 
 
National Institute for Health and Welfare, Finland 
• Pilvikki Absetz, PhD 
• Piia Jallinoja, PhD 
• Hanna Ollila, Msc 

THL — Työpaperi 3/2013 29 
Keinoja nuorten terveellisten  

ruokailutottumusten tukemiseksi.  
Käsikirja TEMPEST-projektista. 

 


	THL_TP003_2013
	Johdanto
	Luku 1. Houkutusten välttely
	Mitä houkutusten välttely tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä houkutusten välttelystä
	Miten käyttää ja vahvistaa houkutusten välttelyä?

	Luku 2. Houkutusten hallinta
	Mitä houkutusten hallinta tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä houkutusten hallinnasta
	Miten käyttää ja vahvistaa houkutusten hallintaa?

	Luku 3. Huomion kiinnittäminen muualle
	Mitä huomion kiinnittäminen muualle tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä huomion kiinnittämisestä muualle
	Miten käyttää ja vahvistaa huomion kiinnittämistä muualle?

	Luku 4. Houkutuksen tukahduttaminen
	Mitä houkutuksen tukahduttaminen tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä houkutusten tukahduttamisesta
	Miten käyttää ja vahvistaa houkutuksen tukahduttamista?

	Luku 5. Tavoitteiden ja sääntöjen  asettaminen
	Mitä tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä tavoitteiden ja sääntöjen asettamisesta
	Miten käyttää ja vahvistaa tavoitteiden ja sääntöjen asettamista?

	Luku 6. Tavoitteiden pohdinta
	Mitä tavoitteiden pohdinta tarkoittaa?
	Tärkeitä tutkimustuloksia
	Nuorten näkemyksiä tavoitteiden pohdinnasta
	Miten käyttää ja vahvistaa tavoitteiden pohdintaa?

	Pohdinta
	Kiitokset


