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Itsesäätely koululaisten  

hyvien ruokailutottumusten tukena 

Tiivistelmä 

Ollila Hanna, Forsman Hanna, Absetz Pilvikki.  Itsesäätely koululaisten hyvien ruokailutottumusten tuke-
na. Tuloksia Suomen TEMPEST-hankkeen koululaistutkimuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). Työpaperi 1/2013. 120 sivua. Helsinki 2013. 
 
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 nuo-
ret voivat oppia säätelemään syömistään ympäristössä, joka tulvii epäterveellisiä herkkuja. Keskeisessä 
osassa oli tutkia myös sitä sosiaalista kontekstia, jossa houkutukset esiintyvät ja jossa lasten ja nuorten 
itsesäätelykyky joutuu koetukselle.  

Suomessa osallistuttiin epäterveellisen syömisen säätelyä kartoittavan itsesäätelymittarin testaamiseen 
ja itsesäätelyn tasoja kartoittavaan aineistonkeräykseen osana eurooppalaista validointitutkimusta.  Lisäksi 
osallistuttiin ruokaa ja syömistä koskevien sosiaalisesti jaettujen mielikuvien arviointiin sekä mielikuvien ja 
syömiskäyttäytymisen yhteyden tutkimiseen. Kaiken kaikkiaan kyselylomaketutkimukseen osallistui Suo-
mesta 1983 koululaista 5-9. luokilta, viidestä eri kaupungista.  

 Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten ala- ja yläkoululaisten ruokailutottumuksia, mielikuvia epä-
terveellisestä ja terveellisestä syömisestä, käsitystä oman ruokavalion terveellisyydestä sekä erilaisten epä-
terveellisen syömisen säätelykeinojen käyttöä. Yläkoululaisten osalta tarkastellaan myös painonhallintayri-
tysten yleisyyttä ja niissä käytettyjä keinoja.  

Tutkimuksessa havaittiin, että yläkouluvaihe muodostaa riskitilanteen ylipainon kehittymiselle: ruokai-
lutottumukset ovat epäterveellisempiä kuin alakoululaisilla, mielikuvat terveellisestä syömisestä eivät ole 
enää niin myönteisiä kuin alakoulussa ja epäterveellisen syömisen tietoiseen säätelyyn pyritään harvemmin 
kuin alakoulussa. Tutkimuksessa sekä yleinen itsesäätelykyky että erityisesti epäterveellisten houkutusten 
vastustamiskeinot olivat yhteydessä koululaisten terveellisempiin ruokailutottumuksiin. Myös myönteiset 
mielikuvat terveellisestä syömisestä ja kielteiset mielikuvat epäterveellisestä syömisestä liittyivät terveelli-
sempiin ruokailutottumuksiin.   

Sosiaalisen ympäristön vaikutus syömiskäyttäytymiseen ilmeni myös tässä tutkimuksessa: sekä sosio-
ekonominen asema että syömiseen liittyvät mielikuvat olivat yhteydessä ala- ja yläkoululaisten ruokailutot-
tumuksiin. Myönteisenä tuloksena havaittiin, että itsesäätelykyky näytti selittävän tuotteiden kulutusta vah-
vemmin kuin sosioekonominen asema, erityisesti yläkouluikäisillä. Tuloksista löytyi myös tärkeä viesti 
vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville: suuri osa nuorista haluaisi syödä nykyistä terveellisem-
min, mutta enimmillään vain joka kolmas kokee saavansa siihen opastusta tuntemiltaan ihmisiltä.  
 
Avainsanat: Ravitsemus; nuoret; ruokatottumukset; ravitsemuskäyttäytyminen; itsesäätely; menetelmät; 
tukimuodot; terveyden edistäminen; terveyskäyttäytyminen; syömiskäyttäytyminen; koululaiset 
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Johdanto 

Terveelliset ruokailutottumukset lapsuudessa ja nuoruudessa eivät ole itsestäänselvyys. Kehittyvissä, mata-
lan tulotason maissa ympäristöön ja talouteen liittyvät ongelmat asettavat haasteita aliravitsemuksen ja 
alipainoisuuden estämiseksi (UNICEF 2012). Kehittyneemmissä, korkeamman tulotason maissa puolestaan 
kamppaillaan ylipainoa vastaan, johon herkkuja ja epäterveellisiä houkutuksia tulviva, obesogeeninen ym-
päristö usein ohjaa. Ylipainon ehkäisyyn on tähdätty perinteisesti joko korostamalla kansanterveydellistä 
tai yksilöön kohdistuvan terveyskasvatuksen näkökulmaa. Kansanterveydelliseen ajatteluun on kuulunut 
koko väestöön kohdennettujen kannustimien hyödyntäminen. Aiemmassa tutkimuksessa on tunnistettu 
kolmentyyppisiä kannustimia, joiden avulla voidaan parantaa ruokailutottumuksia (Faith ym. 2007): elin-
tarvikkeiden verotus tai subventio (esimerkiksi hedelmien hinnan muuttaminen edullisemmaksi ja rasvais-
ten ruokien kalliimmaksi), elintarvikkeiden saatavuuden hallinta (esimerkiksi makeis- tai virvoitusjuoma-
automaattien kieltäminen kouluissa) ja tiettyjen ruokien saatavuuden rajoittaminen (esimerkiksi kannusta-
malla vanhempia kieltämään tietyt ruoat kotonaan tai rajoittamaan niiden tarjoamista vaikkapa periaatteella 
”vain muutama karamelli päivässä” tai ”vain yksi karkkipäivä viikossa”). Yksilön kasvattamisen näkökul-
masta keskiössä ovat perheet ja koulut, joissa vaikutetaan nuorten ravitsemusta ja liikuntaa koskeviin tie-
toihin, asenteisiin, uskomuksiin ja toimintatapoihin.  

Molemmilla näkökulmilla on kuitenkin saavutettu tähän mennessä vain vaatimatonta edistystä. Vaikka 
kansanterveydellisiä toimenpiteitä on kohtalaisen vaivatonta toteuttaa eivätkä ne vaadi kohderyhmän aktii-
vista osallistumista, ne voivat olla riittämättömiä obesogeenisessä ympäristössä, jossa nuoret kohtaavat 
jatkuvasti ruoan ylitarjontaa ja houkutuksia vähäiseen liikuntaan. Suomessa terveellinen kouluruokailu on 
ollut kaikkien lasten saatavilla 1970-luvulta saakka, mutta samaan aikaan lasten ja nuorten ylipainoisuus on 
lisääntynyt. Lapset ja nuoret voivat olla erityisen herkkiä modernin ruokaympäristön houkutuksille, koska 
he eivät kykene vielä täysin hahmottamaan pidemmän aikavälin terveyshaittoja, joita epäterveet ruokailu-
tottumukset aiheuttavat. 

Lapset ja nuoret ovat myös alttiita sosiaalisille vaikutteille terveys- ja syömiskäyttäytymisessä (Hill ym. 
2003; Turbin ym. 2006; Wadden ym. 2002). Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä ruokia pidetään hou-
kuttelevina ja miten suuresti nuoret arvostavat kykyä itsesäätelyyn. Sosiaaliset vaikuttimet voidaan jakaa 
kahteen laajaan kategoriaan: sosioekonomisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin (Swinburn ym. 1999). Mo-
lemmat tekijät voivat vaikuttaa väestötasolla (makrotasolla) sekä välittömien elinympäristöjen ja lähiyhtei-
söjen, kuten koulujen ja perheiden tasolla (mesotasolla). Makrotason sosioekonomiset tekijät kuten brutto-
kansantuote ja mesotason tekijät kuten perheen taloustilanne voivat vaikuttaa siihen, miten laajalti houkut-
televia elintarvikkeita on nuorten saatavilla ja miten vapaasti he voivat hankkia niitä ilman vanhempiensa 
valvontaa.  

Euroopan Unionin rahoittamassa Temptations to Eat Moderated by Environmental and Self-regulatory 
Tools (TEMPEST) -projektissa tutkittiin lapsia ja nuoria sekä heidän suhdettaan ruokaan ja ruokahouku-
tuksiin (Tempest 2008). Projektissa pyrittiin löytämään keinoja, joilla kansanterveydellisiä ja terveyskasva-
tuksellisia näkökulmia voitaisiin yhdistää aiempaa tehokkaampien ylipainon ehkäisyinterventioiden kehit-
tämiseksi, sosiaaliset vaikuttimet huomioiden. Erityisen huomion kohteena oli itsesäätelykyvyn käsite, 
jonka avulla selitettiin ja kehitettiin tapoja reagoida syömiseen ja liikkumattomuuteen liittyviin houkutuk-
siin nuorten ympäristössä. Hanke toteutettiin vuosina 2009–2013 yhdeksässä maassa seitsemään eri työpa-
kettiin jaettuna. Monitieteinen projekti sisälsi kvantitatiivista, kvalitatiivista, kokeellista ja katsaustyyppistä 
tutkimusta. Suomen osalta hankkeessa kerättiin kyselytutkimusaineisto vuonna 2010. Tässä raportissa käsi-
tellään suomalaisen aineiston tuloksia koskien ala- ja yläkouluikäisten lasten ruokailutottumuksia, niiden 
taustatekijöitä sekä itsesäätelykyvyn merkitystä ruokailutottumuksille.  

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 esiintyvyys nuoruusikäisillä tytöillä on länsimais-
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sa 0.2–0.8 prosenttia ja pojilla noin kymmenesosa tästä. Ahmimishäiriön esiintyvyys nuoruusiässä on sa-
malla tasolla. Epätyypillisen syömishäiriön esiintyvyydeksi on arvioitu 5 prosenttia, mutta lievät muodot 
ovat tätä yleisempiä. Syömishäiriöihin liittyy tyypillisesti pakkomielteinen syömisen kontrollointi (lai-
huushäiriöt) tai kontrollin menetys (ahmimishäiriöt). Tämä julkaisu ei käsittele syömishäiriöitä tai niiden 
hoitoa. Tässä julkaisussa käsitellyt itsesäätelykeinot voivat tukea terveellistä syömistä, mutta lukijan on 
tärkeää erottaa terveyttä ja hyvinvointia tukeva normaali itsesäätely patologisesta syömisen kontrolloinnista. 
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Lasten ja nuorten ruokailutottumukset 

Terveellisen syömisen perusta luodaan lapsuudessa 

 
Ravitsemus ja ruokailutottumukset ovat tärkeässä osassa lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Terveelliset ruo-
kailutottumukset lapsuudessa tukevat terveyttä, kasvua sekä kognitiivista kehitystä (Vereecken & Maes 
2003). Terveyden edistämisen näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että terveiden ruokailutottumusten 
omaksuminen mahdollistetaan ja että sitä tuetaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin perusta terveydelle 
ja terveellisille tottumuksille luodaan. Vaikka ruoka- ja ruokailutottumukset muokkautuvat koko elinkaaren 
ajan, merkittävin oppiminen tapahtuu varhaislapsuudessa, pääosin jo ensimmäisen viiden elinvuoden aika-
na (Nestle ym. 1998; Simell & Niinikoski 2005). Siksi lapsia kannattaa ohjata hienovaraisesti ja kannusta-
vasti terveelliseen syömiseen jo aivan pienestä pitäen. Hyvien lapsuusajan ruokatottumusten varaan on 
helpompaa rakentaa terveellisiä ruokailutottumuksia aikuisiälle, kun nuori itsenäistyy ja alkaa tehdä omia 
valintoja ja hankintoja ruokahoukutuksia tulvivassa ympäristössä. Terveelliseen syömiseen ohjaamisessa 
perheen ja koulun rooli on keskeinen (Green & Tones 2010). On esimerkiksi havaittu, että perheen yhteiset 
ateriat vähintään kolme kertaa viikossa näyttävät liittyvän lapsilla ja nuorilla terveellisempään ruokavalioon 
ja ruokailutottumuksiin sekä suojaavan myös ylipainolta ja syömishäiriöiltä (Hammons & Fiese 2011).  

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pohjoismaisiin suosituksiin pohjautuvat suomalaiset ravitsemus-
suositukset (2005) ovat samat aikuisille ja yli kaksivuotiaille lapsille. Suosituksissa korostetaan ruokavalion 
kokonaisuutta, hyviä ruokavalintoja, energian saannin ja kulutuksen tasapainottamista sekä liikunnan mer-
kitystä (Hasunen 2005). Hedelmien ja vihannesten päivittäinen syönti ja ravintokuidun monipuolinen saanti 
eri lähteistä on tärkeää sekä lapsille että aikuisille (Hasunen 2005, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 
2005). Riittävä kuidun saanti turvataan lisäämällä täysjyväviljavalmisteiden, erityisesti ruisleivän, juures-
ten, vihannesten sekä hedelmien ja marjojen osuutta ruokavaliossa ja vähentämällä sokerin ja paljon soke-
ria sisältävien elintarvikkeiden käyttöä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005). Erityisesti lapsilla soke-
rista tulisi saada korkeintaan kymmenesosa päivittäisestä kokonaisenergiansaannista.  

Viime vuosina juomien merkitys on korostunut suomalaisten ravitsemuksessa, koska juomavalikoima 
on laajentunut ja juomatottumukset muuttuneet. Ravitsemuksen ja terveyden kannalta oleellisia asioita 
juomissa ovat niiden sisältämä energia, sokeri, rasva, happamuus sekä kofeiini ja aikuisilla myös alkoholi. 
Virvoitusjuomat sisältävät runsaasti energiaa, sokeria, happoja ja kolajuomien kohdalla myös kofeiinia, 
mutta eivät lainkaan ravintoaineita. Siksi ne eivät kuulu osaksi terveellistä ruokavaliota. Kevytjuomat, jotka 
eivät sisällä energiaa, ovat tavallisia virvoitusjuomia suositeltavampia. Sekä tavalliset virvoitusjuomat että 
kevytjuomat sisältävät hampaille haitallisia happoja, minkä takia myös kevytjuomia tulisi nauttia harvoin. 
Energiajuomia ei suositella lapsille lainkaan niiden sisältämän kofeiinin vuoksi. Päivittäinen altistuminen 
kofeiinille voi aiheuttaa lapsille levottomuutta ja hermostuneisuutta. (Valsta ym. 2008.) 

Suomalaislasten ja -nuorten ruokailutottumuksissa on havaittu suosituksiin nähden selviä puutteita. Mä-
en ym. (2010) mukaan kasvisten ja hedelmien kulutus lapsilla on vähäistä jääden huomattavasti suositellun 
400 gramman päivittäiskäytön alapuolelle. Talvia ym. (2006) havaitsivat, että hedelmien ja marjojen syönti 
ei lisääntynyt enää kahden ikävuoden jälkeen vaan pysyi noin 100 gramman päivittäisellä tasolla tutkimuk-
sessa tarkasteltuun kymmeneen ikävuoteen saakka. Vihannesten syönti lisääntyi tasaisesti kouluikään saak-
ka, mutta jäi korkeimmillaankin keskimäärin alle 100 gramman päivässä. Kaikkien kasvisten syönti jäi siis 
noin puoleen suositellusta määrästä. Lisäksi merkittävällä osalla lapsista ja nuorista kasvisten syönti on 
epäsäännöllistä: Hopun ym. (2008) mukaan 7.-8.-luokkalaisista tytöistä vain 40 prosenttia ja pojista 28 
prosenttia söi tuoreita kasviksia päivittäin.  Runsaasti sokeroitujen makeiden välipalojen käyttö on yleistä ja 
sokerin osuus energiansaannista selvästi suosituksia suurempaa, samalla kun kuitujen saanti jää vähäiseksi 
(Mäki ym. 2010; Hoppu ym. 2008). Hopun ym. (2008) tutkimuksessa 7.-8.-luokkalaiset saivat noin 40 
prosenttia päivittäisestä energiastaan välipaloista. Yleisimpiä kouluaikana nautittuja välipaloja olivat ma-
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keiset tai suklaa, leipä, välipalapatukat, hedelmät ja sokeroidut virvoitusjuomat. Tulokset ovat huolestutta-
via myös sen valossa, että runsas sokerin saanti vaikuttaa olevan yhteydessä kokonaisuudessaan heikom-
paan ruokavalion laatuun. Fraryn tutkimusryhmän (2004) tutkimuksessa 6-11- sekä 12–17-vuotiaiden ame-
rikkalaislasten ja -nuorten kuidunsaanti sekä hedelmien syönti oli sitä vähäisempää, mitä enemmän he ku-
luttivat sokeroituja juomia, muroja sekä makeisia. Sokeroitujen virvoitusjuomien kulutuksen on havaittu 
olevan yhteydessä ylipainon ja liiallisen energiansaannin ohella myös lasten vähäisempään tuoremehujen ja 
maidon kulutukseen (Harnack ym. 1999; Mrdjenovic & Levitsky 2003). 

 

Liiallisesta energiansaannista on monenlaisia haittoja  
 

Epäterveelliset ruokailutottumukset ja lisääntynyt välipala- ja napostelusyöminen ovat yleinen ongelma 
kaikissa länsimaissa (Flegal ym. 2006; Hoppu ym. 2008; Kautiainen 2008; WHO 2010). Kun liiallinen 
energiansaanti yhdistyy nyky-yhteiskunnassa usein liian vähäiseen liikuntaan, ovat ylipainoisuus ja liha-
vuus aiempaa yleisempiä. Maailman terveysjärjestön (2010) arvioiden mukaan vuonna 2010 maailmassa 
oli 42 miljoonaa ylipainoista alle viisivuotiasta lasta. Yleisintä 13–15-vuotiaiden ylipaino on Kanadassa, 
Kreikassa, Italiassa, Maltalla ja Yhdysvalloissa, erityisesti pojilla. Näissä maissa yli kolmannes ikäluokan 
pojista on ylipainoisia. (Patton ym. 2012.) Monista maista tutkimustietoa lasten ja nuorten ylipainon ylei-
syydestä ei ole lainkaan saatavilla. Ylipainoisuuden esiintyvyysluvut myös riippuvat käytetyistä kriteereistä 
(Duodecim 2012). Kun ylipainoisuus ja lihavuus määritellään kansainvälisten painoindeksikriteerien (Cole 
ym. 2000) avulla, vuonna 2007 suomalaisista 5-vuotiaista pojista ylipainoisia oli 9,8 prosenttia ja lihavia 
2,5 prosenttia. Tytöillä vastaavat luvut olivat 17,7 prosenttia ja 2,5 prosenttia. (Kautiainen ym. 2010.) 12-
vuotiaista pojista ylipainoisia oli 23,6 prosenttia ja lihavia 4,7 prosenttia, tytöistä 19,1 ja 3,2 prosenttia 
(Vuorela ym. 2009). Ylipainoisten ja lihavien osuus 12–18-vuotiaiden ikäryhmässä on Suomessa kolmin-
kertaistunut kolmen viime vuosikymmenen aikana (Kautiainen ym. 2008, Kautiainen 2008). Mäen ym. 
(2010) tutkimuksessa viidennen luokan tytöistä 12 prosenttia ja pojista 14 prosenttia oli ylipainoisia, kah-
deksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla vastaavat luvut olivat tytöillä 34 prosenttia ja pojilla 28 prosenttia. 

Ylipaino on riski monille sairauksille. Lapsilla ja nuorilla havaitaan yhä useammin terveysongelmia, 
joiden aiemmin ajateltiin liittyvän lähinnä aikuisten ylipainoon (Kautiainen 2008). Lasten ylipainoisuuden 
yhteys aikuisiän ja osin myös lapsuusiän sairastuvuuteen on osoitettu useissa tutkimuksissa (Flegal ym. 
2006; Kautiainen 2008; Savva ym. 2004; WHO 2010). Ylipainoisilla lapsilla esiintyy normaalipainoisia 
enemmän sydän- ja verisuonitaudeille altistavia riskitekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta (Burke ym. 
2005; Flegal ym. 2006; Kautiainen 2008; Mäki ym. 2010). Lasten ylipainoisuuden lisääntymisen myötä 
myös tyypin kaksi diabetes on alkanut yleistyä lapsilla ja nuorilla (Kautiainen 2008). Lapsuuden ylipaino 
ennustaa ylipainoisuutta myös aikuisiällä. (Duodecim 2012, Maffeis ym. 2002; Mäki ym. 2010; WHO 
2010). Ylipainoisilla lapsilla on suurempi riski myös psykososiaalisille ongelmille, kuten kiusatuksi tulemi-
selle, ja ylipaino on yhteydessä huonoon itsetuntoon, unihäiriöihin ja masennukseen (Kautiainen 2008; 
Koroni ym. 2009; Reeves ym. 2008). Ylipainoiset nuoret ovat lisäksi usein normaalipainoisia nuoria tyy-
tymättömämpiä kehoonsa (Ojala 2011). 

Liialliseen energiansaatiin johtavilla epäterveellisillä ruokailutottumuksilla on vaikutusta myös suu- ja 
hammasterveyteen. Suomalaisten lasten ja nuorten hammasterveys on parantunut huomattavasti 1970-
luvulta, mutta viime vuosina hampaiden reikiintyminen on jälleen lisääntynyt (Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta 2005). Hampaat ovat alttiimpia vaurioille alle 15-vuotiailla, sillä hampaiden pinnat ovat silloin 
vielä vailla lopullista kovuutta (Valsta ym. 2008). Hammasterveyden kannalta erityisen haitallista on li-
sääntynyt epäterveellisten välipalojen ja sokeroitujen virvoitusjuomien nauttiminen, sillä tiheä sokerituot-
teiden käyttö laskee hammasplakin PH:n toistuvasti kriittisen arvon 5,5 alapuolelle (Tenovuo 2005). Juo-
mien kohdalla haitallisia aineita ovat sokerien ohella myös hapot (Valsta ym. 2008). Hapot aiheuttavat 
hammaspintojen liukenemista ja aikaansaavat eroosiota (Valsta ym. 2008). Virvoitusjuomissa, mehuissa ja 
energiajuomissa oleva sitruunahappo sekä kolajuomissa oleva fosforihappo ovat hapoista haitallisimpia 
(Valsta ym. 2008). On myös joitakin viitteitä siitä, että hiilihapollisia juomia runsaasti kuluttavilla lapsilla 
on enemmän hammaskariesta (Sohn ym. 2006).  
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Itsesäätelykyky tukee terveellisiä  
ruokailutottumuksia 

Itsesäätelykyvyn avulla ihminen vaikuttaa käyttäytymiseensä 
 
Ihminen omaa kyvyn säädellä omaa käytöstään, vastustaa impulsseja sekä hallita sisäisiä prosesseja. Tämä 
erottaa meidät muista lajeista (de Ridder & de Wit 2006). Itsesäätely tarkoittaa dynaamista motivaatioon 
liittyvää kokonaisuutta, joka sisältää seuraavat osa-alueet: tavoitteiden asettaminen, erilaisten strategioiden 
ja keinojen kehittäminen tavoitteisiin pääsemiseksi, strategioiden ja keinojen toteuttaminen, tavoitteisiin 
pääsemisen tai niitä kohti etenemisen arviointi sekä tämän pohjalta tarvittaessa tavoitteiden ja strategioiden 
uudelleenmuotoilu (Carver & Scheier 1981; de Ridder & de Wit 2006). Itsesäätelykyky voidaan myös näh-
dä laajempana yläkäsitteenä, joka kattaa muun muassa impulsiivisuuden, tahdonvoiman ja tunnollisuuden 
käsitteet (Moffitt ym. 2011). Itsesäätelykykyä tarvitaan, kun tehdään valintoja välittömän hyödyn ja pi-
demmällä aikavälillä saavutettavan, viivästetyn palkinnon välillä – erityisesti, jos ne ovat ristiriidassa kes-
kenään (de Ridder & van den Bos 2006; Mischel ym. 1989; Moffitt ym. 2011; Trope & Fishbach 2000). 
Ostatko heti edullisen, mutta huonolaatuisen tuotteen, vai maltatko odottaa ja säästää saadaksesi parempi-
laatuisen, mutta kalliimman? Tai noudatatko terveitä elintapoja nyt, vaikka se vaatii kurinalaisuutta, jotta 
olisit tulevaisuudessa paremmassa kunnossa? Itsesäätelykyvyn tarkoitus on siis maksimoida yksilölle tule-
vaisuudessa saavutettava hyöty (Muraven ym. 1999). 

Itsesäätelykyky ilmenee yksilön yrityksenä vaikuttaa omaan käytökseensä, ajatuksiinsa tai tunteisiinsa. 
Se tarkoittaa kilpailevien mielihalujen, tarpeiden ja käytösmallien torjumista. Tämä on usein välttämätöntä 
esimerkiksi silloin, kun on tarkoitus noudattaa sääntöjä tai pyrkiä kohti pidemmän aikavälin tavoitteita. 
(Muraven ym. 1999.) Itsesäätelykyky ilmenee myös etenkin negatiivisten tunteiden säätelynä, joten sillä on 
tärkeä merkitys sosiaalisessa kanssakäymisessä (Fox & Calkins 2003). Itsesäätelykyky voidaan nähdä sar-
jana kontrolloituja prosesseja, joiden avulla yksilö säätelee omia reaktioitaan sen sijaan, että antaisi niiden 
ilmetä automaattisesti ja vapaasti (Muraven ym. 1999). Yksilön rooli aktiivisena ajattelijana ja päätöksen-
tekijänä korostuu, etenkin kun on kyse tavoitteiden priorisoinnista (Abraham & Sheeran 2000; Baumeister 
ym. 2006; de Ridder & de Wit 2006).  

Itsesäätelykykyä voidaan pitää osin synnynnäisenä ominaisuutena tai temperamenttiin liittyvänä piirtee-
nä, mutta useimmiten se nähdään psykologisena resurssina, joka vahvistuu ja kehittyy ympäristön ärsyk-
keiden, kehityksen ja harjoittelun myötä (Bronson 2000). Itsesäätelykyvyssä esiintyy kuitenkin paljon vaih-
telua yksilöiden välillä (Mischel ym. 1989; Tangney ym. 2004). Toisille esimerkiksi rahan säästäminen tai 
terveellisen ruokavalion noudattaminen on huomattavasti helpompaa kuin toisille (Mischel ym. 1989; 
Tangney ym. 2004). Voi olla mahdollista, että jotkut lapset ovat luonnostaan kiinnostuneempia ympäristös-
tään ja siihen liittyvistä ärsykkeistä ja haluavat oppia ymmärtämään ja hallitsemaan sitä kehittäen näin it-
sesäätelykykyään (Bronson 2000).  

Itsesäätelykyky voidaan myös määritellä rajalliseksi psykologiseksi voimavaraksi ja resurssiksi. Oman 
käytöksen ja toiminnan säätely on kuluttavaa: esimerkiksi herkullisista ruokahoukutuksista pidättäytyminen 
nälkäisenä vaatii monimutkaisia sisäisiä prosesseja ja verottaa itsesäätelyyn käytettäviä resursseja. Myös 
muut tekijät, kuten stressi ja väsymys, saattavat vähentää itsesäätelyyn käytössä olevia voimavaroja. (Mu-
raven ym. 1999.) Fyysisistä toiminnoista sokeriaineenvaihdunnalla näyttää olevan tärkeä merkitys itsesää-
telykyvylle. Aivotoiminnan tiedetään yleisesti käyttävän glukoosia energianlähteenään. Myös itsesäätely 
kysyy energiaa ja itsesäätelyn harjoittamisen onkin havaittu alentavan veren glukoosiarvoja. Itsesäätelyky-
ky vaikuttaisi olevan erityisen herkkä glukoositason vaihteluille. On havaittu, että tunteiden ja huomioky-
vyn säätely, stressin käsittely, impulssien vastustaminen sekä tupakasta ja alkoholista kieltäytyminen niitä 
käyttävillä vaikeutuvat alhaisilla veren glukoositasoilla. Veren alhaiset glukoosiarvot näyttävät siis heiken-
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tävän mahdollisuuksia onnistuneeseen oman toiminnan säätelyyn. (Baumeister ym. 2006; Gailliot & Bau-
meister 2007.) 
 

Itsesäätelykyky kehittyy yksilöllisesti 
 
Lapsen itsesäätelykyky kehittyy vähitellen. Täysin ympäristöstään riippuvaisesta vauvasta kehittyy ensim-
mäisen elinvuosikymmenen aikana vähitellen lapsi, joka kykenee säätelemään omaa käytöstään, suuntaa-
maan tietoisesti huomionsa ja hallitsemaan tunteitaan. Varhaisessa vauvaiässä itsesäätelykyky liittyy lähin-
nä fysiologiaan, kuten unen ja valveilla olon säätelyyn sekä alkeelliseen omien tunteiden säätelyyn. Kasvun 
myötä itsesäätelykyvyn haasteet liittyvät enenevässä määrin oman käytöksen säätelyyn, kuten sääntöjen ja 
kieltojen noudattamiseen ja vähitellen myös odottamiseen ja viivästettyyn palkitsemiseen. Lapselta vaadi-
taan itsesäätelykykyä jo monissa varhaisen lapsuusiän haasteissa. Jos vanhemmat esimerkiksi kieltävät 
lasta ottamasta lelua, lapsen täytyy kyetä säätelemään tunteitaan ja rauhoittamaan itsensä, suuntaamaan 
huomionsa muualle sekä mahdollisesti myös säätelemään omaa käytöstään esimerkiksi kääntymällä pois-
päin lelusta. (Raffaelli ym. 2005.)  

Lapsen itsesäätelykyky kehittyy sitä mukaa kun hänen kognitiivinen kykynsä, kuten abstrakti ajattelu ja 
kyky tavoitteiden asettamiseen sekä oman toiminnan suunnitteluun kehittyvät (Raffaelli ym. 2005). Lapsi 
oppii alkuun kääntämään katseensa muualle, sitten suuntaamaan huomionsa muihin asioihin, keskittymään 
muuhun tekemiseen odottaessaan ja lopulta myös ohjaamaan itseään odottamaan ja malttamaan (Mischel 
ym. 1989). Itsesäätelykyvyssä on havaittu yksilöiden välisiä eroja jopa jo kolme- ja neljävuotiailla lapsilla 
(Mischel ym. 1989; Moffitt ym. 2011; Seeyave ym. 2009). Tutkimuksissa tytöt ovat olleet poikia parempia 
itsesäätelyssä ja vanhemmilla lapsilla on ollut nuorempia parempi itsesäätelykyky (Mischel ym. 1989; Raf-
faelli ym. 2005). Vaikka itsesäätelykyky kehittyy luontaisesti yksilön kasvaessa, sitä voi myös vahvistaa ja 
kehittää kaikissa elämänvaiheissa harjoittelun avulla (Muraven ym. 1999). Lapsen itsesäätelykyvyn kehi-
tyksen tukeminen vaatii vanhemmilta ja muilta kasvattajilta aktiivista roolia. 

Välittömän mielihyvän lykkääminen ja houkutusten vastustaminen on alle kouluikäisille lapsille usein 
vaikeaa. Kyky luopua välittömästi saatavasta mielihyvästä pidemmän tähtäimen palkkion hyväksi on paitsi 
keskeinen itsesäätelyn tavoite, myös itsesäätelykeinon käyttämistä.  Lapselta vaaditaan vahvaa itsesäätelyä 
etenkin tilanteissa joissa houkutus, kuten herkkuruoka, on jatkuvasti näköpiirissä. (Mischel ym.1989.) Tä-
mä havaittiin myös Seeyaven ym. (2009) tutkimuksessa, jossa tutkittiin 4-vuotiaiden lasten kykyä lykätä 
välitöntä mielihyvää käyttämällä Mischelin ja Ebbesenin (1970) validoitua odottamiseen perustuvaa, oma-
aloitteista toimintaa painottavaa mittaria. Tutkimuksessa lasta pyydettiin ensin valitsemaan, mikä oli hänel-
le mieluisin makea tai suolainen herkku. Tämän jälkeen hän sai valita pienemmästä ja isommasta annos-
koosta itselleen mieluisemman. Kun lapsi valitsi mieluisemmaksi vaihtoehdoksi isomman annoksen herk-
kuja, hänelle selitettiin odottamiseen liittyvän pelin säännöt: tutkija poistuisi huoneesta hetkeksi ja lapsi 
saisi palkinnoksi isomman annoksen jos malttaisi odottaa siihen asti kunnes tutkija palaisi. Tutkija poistui 
seitsemäksi minuutiksi, jona aikana lapsen käytöstä tarkkailtiin lasin läpi. Mikäli lapsi ei kyennyt odotta-
maan seitsemää minuuttia kutsumatta tutkijaa paikalle tai koskematta herkkuihin, hän ei läpäissyt testiä ja 
sai palkkioksi pienemmän annoksen. Seitsemän minuuttia onnistuneesti odottaneet lapset taas saivat isom-
man annoksen ja läpäisivät testin. 805:stä tutkimukseen osallistuneesta 4-vuotiaasta lapsesta 53 prosenttia 
läpäisi testin – enemmistö näinkin nuorista lapsista siis kykeni jo lykkäämään välitöntä mielihyvää. (Mi-
schel ym. 1989; Seeyave ym. 2009.) 
 

Itsesäätelykyvystä on hyötyä terveydelle 
 
Hyvän itsesäätelykyvyn on havaittu olevan yhteydessä parempaan menestykseen ja hyvinvointiin monilla 
elämän eri osa-alueilla. Hyvä itsesäätelykyky esimerkiksi ennustaa hyvää koulumenestystä. (Tangney ym. 
2004.) Wolfen ja Johnsonin (1995) tutkimuksessa itsesäätely oli ainut 32 persoonallisuusmuuttujasta, joka 
selvästi ennusti arvosanoja yliopisto-opiskelijoilla. Itsesäätelyllä ja siihen liittyvillä tekijöillä on yhteyksiä 
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myös terveyteen ja elintapoihin. Tunnollisuus on yhdistetty pidempään elinikään, terveellisempiin elinta-
poihin ja vähäisempään riskikäyttäytymiseen (Bogg & Roberts 2004; Kern & Friedman 2008). Jo lapsuus-
aikaisella itsesäätelykyvyllä on kauaskantoiset vaikutukset aikuisiän terveyteen, elintapoihin ja riskikäyt-
täytymiseen molemmilla sukupuolilla. Tutkimuksessa seurattiin tuhatta lasta syntymästä 32 vuoden ikään 
ja huomattiin, että lapsuuden huono itsesäätelykyky ennusti muun muassa huonompaa terveyttä ja suurem-
paa todennäköisyyttä päihteiden käyttöön aikuisiällä (Moffitt ym. 2011). Huono itsesäätelykyky saattaakin 
liittyä läheisesti moniin nyky-yhteiskunnassa ilmeneviin ongelmiin. Muun muassa päihde- ja peliriippu-
vuus, teiniraskaudet, kotiväkivalta ja sukupuolitaudit voivat olla seurausta yksilön puutteellisesta kyvystä 
kontrolloida omaa toimintaansa. (Baumeister & Heatherton 1996.) 

Hyvä itsesäätelykyky on yhteydessä myös parempaan oman syömisen säätelyyn. Omien syömis- ja 
juomistottumusten säätelyä voidaankin pitää yhtenä itsesäätelyn selvimmistä ilmenemismuodoista. (Tang-
ney ym. 2004.) Tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä jo lapsuusaikaisen itsesäätelykyvyn, syömiskäyttäy-
tymisen ja ylipainon välillä. Seeyaven ym. (2009) tutkimuksessa huono itsesäätelykyky 4-vuotiaana oli 
yhteydessä ylipainoon 11-vuotiaana, Gerritsin ym. (2010) tutkimuksessa taas suurempaan rasvaisten ruoki-
en kulutukseen 14–19-vuotiailla. Johnsonin (2000) tutkimuksessa niillä lapsilla, jotka olivat ylipainoisia tai 
joiden äidit olivat ylipainoisia, oli heikompi kyky säädellä omaa syömistä.  

Kun puhutaan syömisen säätelystä ja painonhallinnasta, viivästetty palkinto ei tarkoita isomman ruoka-
annoksen saamista myöhemmin, vaan abstraktimpaa palkintoa kuten hyvää terveyttä. Tämä tekee itsesääte-
lystä vielä haastavampaa, sillä hyvää terveyttä ei välttämättä edes mielletä palkinnoksi – sitä pidetään usein 
itsestäänselvyytenä. Tieto välittömän ja viivästetyn palkinnon välillä tehtävän valinnan psykologisesta ja 
biologisesta taustasta lisää ymmärrystä ylipainon yleisyydestä nyky-yhteiskunnassa, vaikka huonoa itsesää-
telyä ei pidä yhdistää automaattisesti ylipainoisuuteen. (de Ridder & van den Bos 2006.) 

Ihmisellä on myös esitetty olevan biologinen taipumus ylensyödä silloin kun ruokaa on tarjolla, koska 
ravinnon saannista tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämä toimintamalli soveltuu heikosti nyky-
yhteiskuntaan ja sen obesogeeniseen ympäristöön, jossa ravintoa on jatkuvasti tarjolla. Se johtaa nopeasti 
liialliseen energiansaantiin ja pidemmällä aikavälillä ylipainoon. Modernin yhteiskunnan ravintoon liittyvät 
houkutukset ja altistukset ovat usein niin suuria ja niistä saatava mielihyvä niin voimakasta, että yksilön 
itsesäätelykyky pettää. (de Ridder 2006 & van den Bos; Lowe 2003.) Siksi tarvitaan myös kansanterveyden 
näkökulmasta pohdittuja kannustimia: ympäristön ruokahoukutusten muuttamista niin ruokien saatavuuden, 
koostumuksen kuin ravintosisällönkin suhteen. (Lowe 2003.)  
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Sosiaaliset tekijät vaikuttavat  
syömiskäyttäytymiseen 

Sosiaalinen ympäristö muotoutuu sosioekonomisista  
ja -kulttuurisista tekijöistä 
 
Syömiskäyttäytymiseen ja ruokailutottumuksiin vaikuttavat monet sosiaaliset tekijät, jotka voivat osaltaan 
selittää eroja ylipainon yleisyydessä eri maiden välillä. Ne voidaan jakaa kahteen laajaan ryhmään: sosio-
ekonomisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin (Swinburn ym. 1999). Molempia esiintyy sekä väestötasolla 
(makrotaso) että yksilöiden välittömässä elinympäristössä, kuten perheissä ja kouluissa (mesotaso).  

Sosioekonominen asema määritellään aikuisilla yleisimmin koulutustason, tulotason ja varallisuuden, 
tai ammatin sekä siihen liittyvän sosiaaliluokan ja työmarkkina-aseman tai näiden eri yhdistelmien mukaan 
(Adler & Newman 2002; Currie ym. 2008; Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Lasten ja nuorten sosio-
ekonominen asema määritellään vanhempien sosioekonomisen aseman perusteella, sillä lapsilla itsellään ei 
yleensä ole mahdollisuuksia vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseensa (Currie ym. 2008). Nuorilla opintome-
nestys antaa viitteitä tulevasta sosioekonomisesta asemasta sekä terveyskäyttäytymisestä ja sen on havaittu 
toimivan itsenäisenä sosiaalisen aseman mittarina (Koivusilta ym. 2003; Koivusilta ym. 2006). Sosioeko-
nominen asema näyttää periytyvän sukupolvelta toiselle (Cohen ym. 2010; STM 2008). Korkeasti koulutet-
tujen ja varakkaiden lasten vanhemmilla on suurempi todennäköisyys saada korkeamman asteen koulutus, 
korkeampi asema sekä hyväpalkkainen työ (Cohen ym. 2010). Koulutustasoa voidaankin pitää sosioeko-
nomisen aseman määrittelyn perustana, sillä se luo edellytykset tulevaisuuden työllistymis- ja ansaitsemis-
mahdollisuuksille tiedon tarjoamisen ja taitojen kehittämisen ohella.  

Sosioekonomisen aseman lisäksi sosiokulttuurisilla tekijöillä on suuri merkitys yksilöiden elämäntavalle 
ja -valinnoille. Makrotasolla esimerkiksi väestötason hyvinvoinnin on havaittu olevan yhteydessä siihen, 
miten kiinnostuneita yksilöt ovat panostamaan terveyteensä pitkällä aikavälillä (Brunsø ym. 2004; Fred-
rickson 2005). Kansalliskulttuurien ulottuvuudet, kuten esimerkiksi Hofsteden (2001) aikaorientaatio (ly-
hyen tai pitkän tähtäimen suuntautuminen) ja individualismin tai kollektivismin painottaminen, voivat puo-
lestaan vaikuttaa siihen, miten paljon itsesäätelyä ja yksilön vastuuta omasta toiminnastaan arvostetaan. 
Mesotason tekijöitä ovat arkipäiväisiin toimintoihin välittömästi liittyvät ohjeet, menettelytavat ja normit. 
Näitä ovat esimerkiksi koulujen hyvinvointistrategiat tai opetussuunnitelmat sekä perheen ja vertaisten 
omaksumat normit ja toimintatavat. Sekä makro- että mesotason tekijät toimivat osoittimina siitä, kuinka 
suuret mahdollisuudet ja resurssit yksilöillä on käytössään vaikkapa oman terveytensä edistämiseen (Fred-
rickson 2005). Ne vaikuttavat myös siihen, kuinka voimakkaasti lapsia ja nuoria kannustetaan itsesääte-
lyyn, kuinka paljon itsesäätelyä arvostetaan ja miten sitä pyritään vahvistamaan. 
 

Sosioekonominen asema vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen ja terveyteen 
 
Sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan terveydentilassa, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa ilmene-
viä systemaattisia eroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä (STM 2008). Sosioekonomisen aseman osoit-
timet liittyvät vahvasti toisiinsa, mutta kullakin on myös oma itsenäinen kytkentänsä terveyteen, kuollei-
suuteen sekä erilaisiin sairauksiin kuten korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen (Adler & Newman 
2002; STM 2008). Vaikka sosioekonomisen aseman yhteydet sairastavuuteen ja kuolleisuuteen ovat selviä, 
yhteyden taustalla olevia syitä ei täysin tunneta. Kolme tärkeintä tekijää, joiden kautta sosioekonominen 
asema vaikuttaa terveyteen, ovat ympäristön altisteet, terveydenhuolto ja terveyskäyttäytyminen (Adler & 
Newman 2002.)  
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Korkeampi tulotaso voi parantaa yksilön mahdollisuuksia asianmukaisten terveydenhuollon palvelui-
den, ravitsemuksen, asunnon ja monessa maassa myös koulutuksen hankintaan ja voi lisäksi tarjota parem-
pia mahdollisuuksia myös vapaa-ajan viettoon. Alemman palkkatason töissä työntekijät lisäksi usein altis-
tuvat useammin sekä fysikaalisille että psykososiaalisille haittatekijöille. (Adler & Newman 2002.) Amma-
tin yhteys parempaan terveyteen näkyy yksinkertaisimmillaan selkeissä terveyseroissa työssäkäyvien ja 
työttömien välillä työssäkäyvien eduksi (Adler & Newman 2002; Gould ym. 2006). Myös elintavoissa on 
havaittu eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että alempaan sosioeko-
nomiseen asemaan kuuluvat tai vähemmän kolutusta saaneet elävät epäterveellisemmin (Koivusilta ym. 
1999, Turbin ym. 2006; Vazsonyi ym. 2006; Widhalm & Fussenegger 2005) ja näillä epäterveellisillä ruo-
kailutottumuksilla on yhteys myös ylipainoon (esim. Hill ym. 2003; Wadden ym. 2002).  

Tulotaso ja toimeentulo vaikuttavat painoon lisäämällä valinnanmahdollisuuksia sekä ravinnon että lii-
kuntaharrastusten suhteen (Swinburn ym. 1999). Lisäksi sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, millaisia 
ruokia pidetään houkuttavina ja miten vahvasti itsesäätelykykyä arvostetaan. Aikuisiän alhaisella sosioeko-
nomisella asemalla on yhteys epäterveellisempään ravintoon, kuten pienempään kuitujen sekä tuoreiden 
vihannesten ja hedelmien kulutukseen ja suurempaan rasvan kulutukseen (Darmon & Drewnowski 2008; 
Krebs-Smith ym. 1995). Vastaavasti korkeamman sosioekonomisen aseman omaavat syövät terveellisem-
min, eli enemmän kuitua, vähärasvaista lihaa, kalaa ja vähärasvaisia maitotuotteita (Darmon & Drewnows-
ki 2008). Myös Suomessa on havaittu, että korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat noudattavat 
suositusten mukaisia ruokatottumuksia useammin kuin muut (Seiluri ym. 2011; STM 2008). Seilurin ym. 
(2011) mukaan suomalaisten ravitsemus on viime vuosina muuttunut terveellisemmäksi, mutta sosioeko-
nomiset erot ravitsemuksessa eivät ole kaventuneet. 

Vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa monin tavoin lapsen hyvinvointiin. Sosioekonomisten 
terveyserojen juuret ovat lapsuudessa (STM 2008). Puutteelliset tai jopa terveydelle vaaralliset asuinolo-
suhteet vaikuttavat lapsen hyvinvointiin haitallisesti, kun taas hyvä kasvuympäristö tukee lapsen fyysistä, 
älyllistä ja sosiaalista kehitystä. Perheen alhaisen sosioekonomisen aseman on todettu useissa tutkimuksissa 
liittyvän lapsen heikompaan terveyteen, muun muassa suurempaan todennäköisyyteen sairastua hengi-
tyselinsairauksiin, veren korkeampiin lyijypitoisuuksiin, raudanpuutteeseen sekä hammaskariekseen. 
Alemman sosioekonomisen aseman omaavissa perheissä vanhemmilla ei välttämättä ole mahdollista tarjota 
lapsilleen riittävän terveellistä ravintoa tai tarvittavia terveydenhuoltopalveluita, mikä saattaa omalta osal-
taan heikentää lapsen terveyttä. Myös konkreettisilla ympäristötekijöillä, kuten tupakansavulle altistumisel-
la, on vaikutusta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. (Bradley & Corwyn 2002; Cohen ym. 2010.)  

Vanhempien alhaisempi tulotaso, koulutustaso ja ammatti ovat kaikki säännönmukaisesti yhteydessä 
lasten ja nuorten vähäisempään vihannesten ja hedelmien kulutukseen (Rasmussen ym. 2006). Vähemmän 
koulutusta saaneet äidit imettävät lapsiaan muita lyhyemmän ajan ja antavat vauvoille lisäruokia suositeltua 
aikaisemmin (STM 2008). Ravinnon laadun ohella sosioekonomisten luokkien väliset erot näkyvät lasten 
ylipainoisuuden yleisyydessä. Ylipainoisuuden sosioekonomiset erot voivat saada alkunsa jo imeväisiässä 
ja lapsuuden elinolot vaikuttavat ylipainon ja lihavuuden kehittymiseen. Etenkin vanhempien vähäisellä 
koulutuksella on vaikutusta nuoren aikuisen ylipainon kehittymiseen. (Kestilä 2008; STM 2008.) Stamata-
kis ym. (2010) tarkastelivat tutkimuksessaan ylipainon yleisyyden kehitystä 5-10-vuotiailla lapsilla Iso-
Britanniassa vuosien 1997 ja 2007 välillä. Ylipainon ja lihavuuden yleistyminen lapsilla oli kokonaisuudes-
saan tasaantunut, mutta sosioekonomisen aseman mukaiset erot olivat kasvaneet merkittävästi ylipainon 
lisääntyessä lapsilla alemmissa sosioekonomisissa asemissa (Stamatakis ym. 2010).  

On mahdollista, että vanhempien terveyskäyttäytymisen mallit selittävät osaltaan eroja lapsen terveys-
käyttäytymisessä. Korkean sosioekonomisen aseman perheissä lapset altistuvat todennäköisemmin useam-
min terveydelle hyödyllisille käytösmalleille ja harvemmin terveydelle haitallisille käytösmalleille. Tupa-
koinnin, liiallisen alkoholinkäytön ja rasvaisen ruuan syömisen todennäköisyys on suurempi nuorilla, joi-
den vanhemmat tekevät niin. (Cohen ym. 2010.) Myös lasten ja nuorten liikunnanharrastuneisuus vaihtelee 
perheen sosioekonomisen aseman mukaan (STM 2008). Ylemmän sosioekonomisen aseman perheissä 
vanhemmilla on parempi mahdollisuus hankkia lapsilleen palveluita ja tarjota heille virikkeitä ja kokemuk-
sia (Bradley & Corwyn 2002; Cohen ym. 2010). Cohenin (ym. 2010) mukaan perheen elintason noustessa 
myös todennäköisyys turvallisten leikki- ja liikuntapaikkojen yleisyydestä lähellä kotia ja omaa naapurus-



Sosiaaliset tekijät vaikuttavat  
syömiskäyttäytymiseen 

 

THL — Työpaperi 1/2013 14 Itsesäätely koululaisten  
hyvien ruokailutottumusten tukena 

toa kasvaa. Suomessa leikkipuistoja ja muita lähiliikuntapaikkoja ylläpidetään verovaroin ja ne ovat tasai-
semmin kaikkien väestöryhmien ulottuvilla, mutta harrastusmaksut voivat silti olla esteenä monien pienitu-
loisten lasten liikuntaharrastuksille.  

Lasten ja nuorten oma sosiaalinen asema ja tulevaisuuden koulutussuunnitelmat liittyvät myös terveys-
tottumuksiin. Hilsenin ym. (2010) tutkimuksessa yläaste- ja lukioikäisten oppilaiden ruokailutottumuksissa 
oli merkittäviä eroja sen mukaan, minkälaisia heidän jatko-opiskelu suunnitelmansa olivat. Korkeamman 
asteen koulutusta suunnittelevat söivät heidän tutkimuksessaan terveellisemmin kuin muut. Myös Koivusil-
lan ym. (1999) tutkimuksessa havaittiin yhteys nuoruusiän terveiden elintapojen ja sosioekonomisen ase-
man välillä. Niillä suomalaisilla 16-vuotiailla, jotka noudattivat terveitä elintapoja, oli suurempi todennä-
köisyys hakeutua hyvään sosioekonomiseen asemaan johtaville koulutusurille kuin niillä nuorilla, jotka 
elivät epäterveellisesti (Koivusilta ym. 1999).  

On vielä todettu, että lapsuusiän sosioekonomisen aseman ja aikuisiän terveyden välillä on selvä yhteys: 
alemman sosioekonomisen aseman perheissä kasvaneet lapset ovat aikuisiällä sairaampia ja heidän kuollei-
suutensa on korkeampi. Yhteys säilyy, vaikka aikuisiän oma sosioekonominen asema huomioidaan. (Cohen 
ym. 2010; van de Mheen ym. 1998.) Myös lapsuusiän sosioekonomisen aseman ja aikuisiän terveyskäyt-
täytymisen, etenkin vähäisen fyysisen aktiivisuuden, välillä näyttää olevan yhteys (van de Mheen ym. 
1998). Lapsuusiän alhainen sosioekonominen asema näyttää ennustavan aikuisiän lihavuutta etenkin naisil-
la myös silloin, kun vanhempien mahdollinen ylipaino otetaan tarkastelussa huomioon (Gonzáles ym. 
2009).  

Ruokailutottumuksia koskevat mielikuvat esimerkkeinä  
sosiokulttuurisista tekijöistä 
 
Ruokaan ja syömiseen liittyy monenlaisia mielikuvia, jotka vaihtelevat yksilöiden ja erilaisten kulttuurien 
välillä. Nämä voidaan katsoa mesotason sosiokulttuurisiksi tekijöiksi, eräänlaisiksi sosiaalisiksi normeiksi, 
jotka vaikuttavat syömiskäyttäytymiseemme. Monet mielikuvat ovat sosiaalisesti jaettuja ja käytämme niitä 
silloin kun arvioimme toistemme ruokailutottumuksia. Usein tämä tapahtuu tiedostamatta. Vaikka mieliku-
vat ja syömisen merkitykset ovat ajan saatossa muuttuneet, itse ilmiö on peräisin jo primitiivisistä kulttuu-
reista. Tällöin uskottiin hyvin kirjaimellisesti siihen, että ihminen on sitä mitä syö: syödyiltä eläimiltä us-
kottiin saatavan esimerkiksi niiden fyysisiä ominaisuuksia. Nykyään ruokailutottumuksiin liitetään erityi-
sesti sukupuolirooleja, sosiaalista veto- tai viehätysvoimaa, terveyttä ja painoa koskevia mielikuvia. Näitä 
arvioita voidaan kutsua ruoankulutusstereotypioiksi ja ne perustuvat usein kulutetun ruoan tyyppiin ja mää-
rään. (Vartanian ym. 2007.)  

Mielikuvien vaikutusta käyttäytymiseen on mallinnettu esimerkiksi prototyyppi-käyttäytymishalukkuus-
teoriassa (Prototype Willingness Model) (Gerrard ym. 2008; Gibbons ym. 2003; Gibbons & Gerrard 1995). 
Sen mukaan rationaalisen ajattelun rinnalla tapahtuu nopeaa, tiedostamatonta sosiaalista reagointia, johon 
vaikuttaa myönteinen tai kielteinen sosiaalisesti jaettu ja tunnistettu prototyyppi eli mielikuva tietyllä taval-
la käyttäytyvästä tyypillisestä omanikäisestä henkilöstä – esimerkiksi tyypillisestä tupakoijasta tai roska-
ruuan syöjästä. Mikäli nuori liittää prototyyppiin positiivisia ominaisuuksia, on hän itsekin taipuvaisempi 
toimimaan sopivan tilaisuuden tullen samoin kuin prototyyppi. Vaikutus on voimakkaampi niillä, jotka 
ovat erityisen taipuvaisia vertailemaan itseään muihin. (Gerrard ym. 2008; Gibbons ym. 2003; Gibbons & 
Gerrard 1995.) 

Elintarvikkeiden mainonnassa mielikuvia ja niihin vaikuttamista hyödynnetään runsaasti. Itse markki-
noitava tuote on usein pienessä roolissa ja keskiössä ovat mielikuvat, joita kuluttajan halutaan tuotteeseen 
assosioivan (kts. esimerkiksi kuva 1). Markkinoinnilla luodaan myönteisiä uskomuksia mainostetusta tuot-
teesta ja mainonnalle altistuminen onkin yhteydessä lasten ravitsemustietoon, ruokamieltymyksiin ja -
valintoihin, ostovaatimuksiin ja -käyttäytymiseen sekä kulutukseen (Boyland ym. 2011; Cairns ym. 2013; 
Chandon & Wansink 2012). Kellyn tutkimusryhmän (2010) kansainvälisessä 13 maan vertailussa havait-
tiin, että kaikista televisiomainoksista ruoka- ja juomamainonta kattoi noin 10–30 prosenttia. Näistä valta-
osa, maasta riippuen noin 50–90 prosenttia, mainosti ravintoköyhiä ja/tai hyvin energiapitoisia tuotteita, 
joiden ei tulisi muodostaa ruokavalion perustaa. Näiden tuotteiden mainoksia esiintyi lasten parhaina katse-
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luaikoina useammin kuin muulloin. Suurin osa suostuttelevaa mainontaa (esimerkiksi mainoshahmoja) 
sisältävistä mainoksista mainosti tuotteita, jotka sisälsivät paljon rasvaa, sokeria tai suolaa. (Kelly ym. 
2010.) Niinpä ei ole yllättävää, että epäterveellisien tuotteiden televisiomainoksille altistuminen näyttäisi 
olevan yhteydessä lasten ylipainoisuuteen (Lobstein & Dibb 2005). Kellyn (2010) tutkimusryhmän kan-
sainvälisessä vertailussa Ruotsi oli lähin mukana ollut maa, joten mainonnan määrä ja sisältö ovat Suomen 
osalta suuntaa antavia. 

Kuva 1.  Esimerkki mielikuvien hyödyntämisestä ruokien ja juomien mainonnassa. Kuvan lähde: 
 www.facebook.com/pepsi - kansikuvat. Kuva PepsiCo Nordicin luvalla. 

 
 

Palkitsevat ja mielihyvää tuottavat kokemukset ovat ihmisille tärkeitä motivaattoreita arjessa. Ruoan val-
mistaminen ja syöminen ovat monelle mielihyvän lähteitä. Lasten ja nuorten neurologinen ja kognitiivinen 
kehitys ovat vielä kesken ja siksi välittömien hyötyjen valitseminen kaukaisempien, vaikkakin suurempien 
hyötyjen kustannuksella korostuu usein heidän käyttäytymisessään. Myöskään itsesäätelykyky ei ole lapsil-
la ja nuorilla vielä täysin kehittynyt, vaikka siinä on suurta yksilöllistä vaihtelua jo hyvin nuorella iällä. 
(Fareri ym. 2008; Mischel ym. 1989; Moffitt ym. 2011; Seeyave ym. 2009; Steinberg 2008.) Nämä lienevät 
osasyitä siihen, miksi lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita ruokaan ja syömiseen liittyvien mielikuvien 
vaikutuksille ja ruokaan liittyvien houkutusten vastustaminen on heille usein vaikeampaa kuin aikuisille. 
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Tutkimuksen tavoitteet 

TEMPEST-hankkeessa pyrittiin saamaan kattavampaa tietoa itsesäätelykyvyn roolista ruokaan ja liikku-
mattomuuteen liittyvissä houkutuksissa. Keskeisessä osassa oli tutkia myös sitä sosiaalista kontekstia, jossa 
houkutukset esiintyvät ja jossa lasten ja nuorten itsesäätelykyky joutuu koetukselle. Suomessa osallistuttiin 
syömiseen liittyvää säätelyä kartoittavan itsesäätelymittarin testaamiseen ja itsesäätelyn tasoja kartoittavaan 
aineistonkeräykseen osana eurooppalaista validointitutkimusta.  Lisäksi osallistuttiin ruokaan ja syömiseen 
liittyvien sosiaalisesti jaettujen mielikuvien arviointiin sekä mielikuvien ja syömiskäyttäytymisen yhteyden 
tutkimiseen.  

Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten ala- ja yläkoululaisten ruokailutottumuksia, mielikuvia epä-
terveellisestä ja terveellisestä syömisestä, käsitystä oman ruokavalion terveellisyydestä sekä erilaisten syö-
misen säätelyyn ja houkutusten ohittamiseen liittyvien strategioiden käyttöä. Yläkoululaisten osalta tarkas-
tellaan myös erilaisten terveellisten ja epäterveellisten painonhallintakeinojen käyttöä. Tässä kappaleessa 
mainittuja tekijöitä tarkastellaan myös itsesäätelykyvyn ja sosioekonomisen aseman valossa. 
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Tutkimusmenetelmät 
Aineistonkeräys 
TEMPEST-koululaistutkimuksen suunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen tutkimuseettisessä työryhmässä kesäkuussa 2010. Aineistonkeräys toteutettiin marras-joulukuussa 2010 
Oulussa, Joensuussa, Tampereella, Porissa ja Helsingissä. Nämä kaupungit valittiin edustamaan asukas-
määrältään pieniä, keskisuuria ja suuria kaupunkeja eri puolilta Suomea. Kouluiksi pyrittiin poimimaan 
ylä- ja alakouluja, joissa oppilaiden sosioekonominen tausta on heterogeeninen. Sopivia kouluja tiedustel-
tiin kaupunkien opetusvirastoista, joista haettiin myös virallinen tutkimuslupa. Helsingissä saatiin lupa 
positiivisen diskriminaatioindeksin (Bernelius 2009) hyödyntämiseen kouluvalinnoissa, millä pyrittiin ta-
kaamaan, että aineistossa on sekä huono-osaisuuden että hyväosaisuuden leimaamia kouluja ja näiden vä-
limuotoja.  Rehtorit tekivät lopullisen päätöksen oman oppilaitoksensa osallistumisesta. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa oli Suomessa mukana 25 peruskoulua, 109 luokkaa ja 1983 lasta ja nuorta 5-
9. luokilta. Iältään vastaajat olivat 10–16-vuotiaita. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kahteen TEMPEST-
hankkeen osatutkimukseen. Vastaajista 58 prosenttia (N=1158) täytti osatutkimus yhden (WP21) lomakkeen, 
jossa kartoitettiin erityisesti syömisen säätelyyn ja epäterveellisten houkutusten vastustamiseen käytettäviä stra-
tegioita (kts. liite Kyselylomake 1). Loput eli 42 prosenttia (N=825) vastaajista puolestaan täytti osatutkimus 
kahden (WP52) lomakkeen, jossa kartoitettiin erityisesti terveellistä ja epäterveellistä syömistä koskevia mieliku-
via (kts. liite Kyselylomake 2). Tämän lomakkeen yhteydessä oli myös mahdollisuus pelata tietokonepeliä, jolla 
testattiin tiedostamattomia eli implisiittisiä asenteita terveelliseen ja epäterveelliseen syömiseen. Koko tutkimuk-
sen vastausprosentti oli 84. Kaupunkikohtaiset osallistujamäärät ja vastausprosentit on eritelty taulukossa 1. Pojat 
olivat molemmissa osatutkimuksissa hieman yliedustettuja. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tyttöjä oli 48 ja 
poikia 52 prosenttia, toisessa osatutkimuksessa tyttöjä oli 47 ja poikia 53 prosenttia. 

                                                        
 

 
1 Osatutkimus yksi sisältyi hankkeen Work Package 2 (WP2) -osioon. 
2 Osatutkimus kaksi sisältyi hankkeen Work Package 5 (WP5) -osioon. 

Taulukko 1.  TEMPEST-tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ja koululuokkien määrät 
 osatutkimusten ja tutkimuskaupunkien mukaan eriteltynä. 

 erepmaT uusneoJ iknisleH iroP uluO Yhteensä
OSATUTKIMUS 1       

       :)N( aijutsillasO
 101 351 111 74 961 atiaitouv 21-01 581 

 29 301 18 911 281 atiaitouv 51-31 577 
 391 652 291 661 153 :äsneethY 1158 

       :)lpk( aikkouL
 5 9 7 2 9 )6-5( uluokalA 32 
 5 5 7 6 9 )9-7( uluokälY 32 
 01 41 41 8 81 :äsneethY 64 

OSATUTKIMUS 2       
       :)N( aijutsillasO

 76 78 99 04 231 atiaitouv 21-01 425 
 36 001 97 97 97 atiaitouv 51-31 400 
 031 781 871 911 112 :äsneethY 825 

       :)lpk( aikkouL
 3 5 6 2 6 )6-5( uluokalA 22 
 3 5 7 4 4 )9-7( uluokälY 23 
 6 01 31 6 01 :äsneethY 45 

Kaupunkikohtainen vastausprosentti: 86 % 89 % 66 % 89 % 91 % 84 % 
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Tutkimusluokkien opettajille lähetettiin aina huoltajille jaettavat tutkimustiedotteet. Oulussa, Joensuus-
sa, Tampereella ja Porissa huoltajien tutkimusluvat voitiin toteuttaa passiivisesti eli huoltajien oli mahdol-
lista kieltää lapsensa tai huollettavansa osallistuminen tutkimukseen palauttamalla tiedotteen lopussa ollut 
lomake opettajalle. Mikäli tutkimukseen osallistuminen sopi huoltajille, tiedotteeseen ei ollut tarpeen rea-
goida millään tavalla. Helsingissä opetusvirasto edellytti aktiivisen suostumuksen keräämistä jokaisen tut-
kimukseen osallistuvan lapsen huoltajilta. Helsingissä huoltajille jaettavan tiedotteen lopussa oleva lomake 
oli siis aina palautettava, jotta lapsi tai huollettava saattoi osallistua tutkimukseen.  

Kyselyt täytettiin koululuokissa, joissa hankkeen tutkimusavustaja oli paikalla kertomassa tutkimukses-
ta sekä vastaamassa tarvittaessa lomakkeeseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimuksessa käytettiin sekä pape-
risia että sähköisiä lomakkeita. Molemmissa osatutkimuksissa 68 prosenttia vastaajista täytti lomakkeen 
sähköisesti. Sähköiset lomakkeet täytettiin koulun tietokoneluokassa, jonka luokanopettaja oli etukäteen 
varannut yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mahdollista, oppilaat sijoitettiin siten, etteivät he 
olleet vierekkäisillä tietokoneilla. Oppilaille painotettiin aina sen tärkeyttä, että jokaiselle annetaan työ-
rauha kyselyä täytettäessä eikä muiden vastauksia saa katsoa.  

Molemmilla kyselylomakkeilla oli oma sähköinen osoite, jonka linkki oli sijoitettu näkyvyydeltään raja-
tulle THL:n internetsivulle. Linkin sisältävä sivu ei näkynyt valikoissa vaan se avautui vain suoran url-
osoitteen kirjoittamisella. Sivun osoite oli vain tutkimusavustajien tiedossa. Kyselytilanteessa url-osoite 
kirjoitettiin luokkahuoneen taululle ja se pyyhittiin pois, kun luokka oli täyttänyt kyselyn. Sekä paperisten 
että sähköisten lomakkeiden ensimmäinen sivu täytettiin yhdessä, sillä siihen kirjoitettiin kouluille ja luo-
kille ennalta annetut tunnistenumerot. Jokaiselle vastaajalle luokassa annettiin myös oma juokseva vastaa-
janumero. Näitä tunnistetietoja hyödynnettiin aineistojen tarkistuksessa. Tutkimustilanteessa hankkeen 
tutkimusavustajat kertoivat koululaisille, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kyselylo-
makkeen täyttämisen voi halutessaan keskeyttää. Osallistumisen vapaaehtoisuus ilmaistiin selkeästi myös 
kyselylomakkeen ohjesivulla, jonka oppilaat kävivät läpi yhdessä tutkimusavustajan kanssa ennen lomak-
keen täyttämisen aloittamista. Ohjeet olivat hieman erilaiset sen mukaan, oliko kyseessä paperilomake vai 
sähköisesti täytettävä lomake (kts. paperilomakkeen ohje liite Kyselylomake 1, sähköisen lomakkeen ohje 
liite Kyselylomake 2). Lomakkeet täytettiin anonyymisti eikä oppilailta kerätty mitään yksilöiviä tunniste-
tietoja. Tutkimuksessa ei tehty terveysmittauksia. 

 

Tilastolliset menetelmät 

 
Tutkimusaineistoja analysoitiin SPSS-ohjelmalla (versio 21.0.0.0.0). Tilastollisina analyyseina käytettiin t-
testejä, korrelaatioita, χ2-testejä, yksisuuntaista varianssianalyysia sekä lineaarista regressioanalyysia. Tut-
kittavien suuren määrän takia tässä raportissa käytetään 0.01-merkitsevyystasoa tilastollisen merkitsevyy-
den rajana. Sitä heikompia tuloksia ei erikseen raportoida. 

 

Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

 
Ruokailutottumukset. Koululaisilta kysyttiin osatutkimus kahdessa kasvisten ja hedelmien, vähärasvais-
ten ja rasvattomien maitotuotteiden, hiilihapotettujen juomien, energiajuomien, makeiden ja suolaisten 
herkkujen sekä pikaruoan viikoittaista kulutusta. Tuotteet esitettiin lomakkeissa sekä tekstinä että kuvina. 
Kulutusindeksejä varten elintarvikkeet ryhmiteltiin kuvan 1 mukaisesti ja ne luokiteltiin uudelleen kuvaa-
maan jatkumona viitteellistä viikkokulutusta. Vastausvaihtoehdot olivat 1=En koskaan (uusi arvo 0), 
2=Harvemmin kuin kerran viikossa (0.25), 3=Kerran viikossa (1), 4=2-4 päivänä viikossa (3), 5=5-6 päivä-
nä viikossa (5.5), 6=Joka päivä yhden kerran (7) ja 7=Joka päivä useamman kerran (8). Kuhunkin elintar-
vikeryhmään kuuluvat tuotteet yhdistettiin keskiarvomuuttujaksi, jolloin kulutusskaalan arvot kullekin 
ryhmälle olivat 0-8. Cronbachin α olivat seuraavat: pikaruokaindeksi .90, herkkuindeksi .84, kasvis- ja 
hedelmäindeksi .74, maitotuoteindeksi .15 ja hiilihapotettujen juomien indeksi .59. Koska maitotuoteindek-
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sin Cronbachin α osoittautui hyvin alhaiseksi, se jätettiin pois tarkemmista analyyseista. Lisäksi ruokailu-
tottumuksia kysyttiin osatutkimus yhdessä yksittäisillä kysymyksillä: ”Kuinka monena päivänä viikossa 
keskimäärin syöt aamiaista?”, ”Kuinka monta lasillista virvoitusjuomia tai energiajuomia juot tavallisena 
päivänä?”, ”Kuinka monta annosta hedelmiä syöt tavallisena päivänä?”, ”Kuinka monta annosta keitettyjä 
tai raakoja kasviksia syöt tavallisena päivänä?” ja ”Kuinka monta annosta epäterveellisiä välipaloja tai 
naposteltavia syöt tavallisena päivänä?”. Näiden vastausvaihtoehdot löytyvät liitetaulukosta 2. 
 

Kuva 2. Elintarvikkeiden ryhmittely kulutusindekseihin. Sanalliset ilmaisut liitetaulukossa 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mielikuvat terveellisestä ja epäterveellisestä syömisestä. Tutkimuksessa selvitettiin, onko koululaisilla 
sosiaalisesti jaettuja mielikuvia, prototyyppejä, tyypillisestä terveellisesti tai epäterveellisesti syövästä hen-
kilöstä. Vastaajaa johdateltiin aiheeseen lomakkeessa seuraavasti: ”Useimmilla meillä on yhteisiä mieliku-
via siitä, millaisia tyypillisiä ominaisuuksia jollakin ihmisryhmällä on. Esimerkiksi tyypillinen elokuvatähti 
on yleensä kaunis tai rikas, tai tyypillinen isoäiti yleensä herttainen ja hauras.” Tämän jälkeen vastaajalle 
esitettiin kaksi erilaista prototyyppiä, jotka hän arvioi erilaisten nuorille tärkeiden ominaisuuksien valossa 
sanallisesti luokittelemattomalla jatkumolla 1-7, jossa 1 oli myönteisin ja 7 kielteisin arvio (kts. Kuvio 3 tai 
liite Kyselylomake 2). Arvioinnin kohteiksi valitut ominaisuudet perustuivat hankkeen toteuttamiin fokus-
ryhmähaastatteluihin Saksassa. Prototyyppiin samaistumista selvitettiin kysymällä voisiko tällainen henkilö 
olla yksi vastaajan parhaista ystävistä ja kuinka samanlaiseksi vastaaja kokee itsensä esitetyn prototyypin 
kanssa. Sekä epäterveellisen että terveellisen syömisen prototyypit yhdistettiin omiksi keskiarvomuuttujik-
seen, joita käytettiin jatkuvina muuttujina. Epäterveellisen syömisen prototyypin Cronbachin α .94 ja ter-
veellisen syömisen prototyypin Cronbachin α .95. 
 
Sosioekonominen asema. Sosioekonomista asemaa mitattiin tutkimuksessa kahdella eri tavalla. Osatutki-
mus yhdessä käytettiin neljän kysymyksen Family Affluence Scale (FASII)-mittaria, jota on käytetty laajal-
ti esimerkiksi Maailman terveysjärjestön Health Behavior of School-aged Children (HBSC) -
kyselytutkimuksessa (Currie ym. 2008; kts. kysymykset liitteestä Kyselylomake 1). Osatutkimus kahdessa 
sosioekonomista asemaa kysyttiin uudella tavalla, pyytämällä vastaajaa arvioimaan, kuinka paljon hänen 
kotonaan on kirjoja. Muuttujaa on käytetty aiemmin Euroopan komission koulutusselvityksessä (Wössman 
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2003). Muuttuja oli luokiteltu seuraavasti: ei yhtään tai vähän eli 0-10 kirjaa, yhden hyllyn verran eli 11–25 
kirjaa, yhden kokonaisen kirjahyllyn verran eli 26–100 kirjaa, kahden kokonaisen kirjahyllyn verran eli 
100–200 kirjaa, useamman kuin kahden kirjahyllyn verran eli yli 200 kirjaa. Vastaajan apuna olivat vaihto-
ehtoihin sopivat kuvat hyllyistä (kts. liite Kyselylomake 2). Molempia mittareina käytettiin analyyseissa 
jatkuvina muuttujina (FASII-mittarin Cronbachin α .24 ja summamuuttujan skaala 1-9; kirjahyllymittari 
koostuu vain yhdestä kysymyksestä, jossa skaala 1-5). Tulosten raportoinnissa lyhenteet FASII ja KH (kir-
jahyllymittari) kertovat, kumpaa mittaria on käytetty. 
 
Itsesäätelykyky. Yleistä itsesäätelykykyä mitattiin Tangneyn ym. (2004) 13 kysymyksen mittarilla. Tässä 
tutkimuksessa siitä muodostettiin analyyseja varten jatkuva keskiarvomuuttuja (Osatutkimus 1: Cronbachin 
α .77; Osatutkimus 2: Cronbachin α .78). Summatun muuttujan arvoille mahdollinen vaihteluväli oli kysy-
mysten alkuperäisskaalojen mukaisesti 1-5. Kysymykset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä Kyselylo-
make 2. 
 
Syömisen säätelykeinot. Tutkimuksessa kehitettiin uusi erityisesti syömiseen liittyvää itsesäätelyä ja epä-
terveellisten houkutusten vastustamista kartoittava mittari, Tempest Self-regulation Questionnaire for Ea-
ting (TESQ-E, lisätietoa mittarista ja sen tuloksista Stok ym. 2013). Kyselylomakkeessa esitettiin 60 syö-
misen säätelyyn liittyvää strategiaa, jotka oli osin kehitetty nuorten kanssa käytyjen fokusryhmähaastattelu-
jen perusteella (Kts. liite Kyselylomake 1). Koska alkuperäinen mittari oli hyvin laaja, siitä muodostettiin 
kaikkien TEMPEST-aineistonkeräykseen osallistuneiden maiden aineistojen analysoinnin perusteella tii-
viimpi, 24 kysymyksen mittari (kts. liitetaulukko 3). Mittarin tiivistyksessä hyödynnettiin Fishbachin ja 
Conversen (2011) itsesäätelystrategioiden erottelua, joista pystyttiin erottelemaan kolme korkeamman ta-
son faktoria Fishbachin ja Conversen neljän sijaan. Lopullinen TESQ-E-mittari sisältää seuraavat kolme 
faktoria ja kuusi strategiaa, joita käsitellään analyyseissa jatkuvina keskiarvomuuttujina (skaalat 1-5): 

 
 Houkutusten määrän vähentäminen  

o Houkutusten välttely (Cronbachin α .61)  
o Houkutusten hallinta (Cronbachin α .81)  

 Houkutusten arvon vähentäminen 
o Huomion kiinnittäminen muualle (Cronbachin α .76) 
o Houkutuksen tukahduttaminen (Cronbachin α .69)  

 Terveellisen syömisen tavoitteen tukeminen 
o Tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen (Cronbachin α .75) 
o Tavoitteiden pohdinta (Cronbachin α .79) 

  
Painonhallintakeinot. Yläkoululaisten lomakkeessa kysyttiin viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyistä 
painonhallintayrityksistä. Lisäksi käytettiin Health Behavior in School-aged Children (HBSC) -
tutkimuksen valinnaisiin kysymyksiin kuuluvaa kysymyssarjaa terveellisistä ja epäterveellisistä painonhal-
lintakeinoista (Ojala ym. 2007, Ojala 2011, Ojala ym. 2012, Currie ym. 2001). Siihen kuuluu kahdeksan 
terveellistä (esimerkiksi makeisten syönnin vähentäminen) ja kuusi epäterveellistä (esimerkiksi aterioiden 
väliin jättäminen) painonhallintastrategiaa (liitetaulukko 6). Strategioita tarkasteltiin sekä yksittäisinä että 
summamuuttujien avulla. Ensin luotiin terveellisten keinojen käyttöä (kahdeksan muuttujaa, Cronbachin α 
.63) ja epäterveellisten keinojen käyttöä (viisi muuttujaa, tupakanpoltto poistettuna vähäisen tupakoijien 
määrän takia, Cronbachin α .69) kuvaavat summamuuttujat. Ne yhdistettiin uudeksi neliluokkaiseksi muut-
tujaksi: ei minkään mainitun keinon käyttöä, vain terveellisten keinojen käyttöä, sekä terveellisten että 
epäterveellisten keinojen käyttöä ja pelkästään epäterveellisten keinojen käyttöä. 
 
Suhtautuminen omiin ruokailutottumuksiin. Suhtautumista omiin ruokailutottumuksiin selvitettiin ky-
symyksellä ”Mitä mieltä olet siitä, mitä syöt?” (vastausvaihtoehdot 1=Syön hyvin epäterveellisesti, 2=Syön 
epäterveellisesti, 3=En syö epäterveellisesti, mutta en myöskään terveellisesti, 4=Syön terveellisesti, 
5=Syön hyvin terveellisesti) sekä väittämillä ”Haluaisin syödä terveellisemmin.”, ”Tuntemani ihmiset 
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opastavat minua syömään terveellisemmin.” ja ”Minua ja muita lapsia tai nuoria yritetään monella tavalla 
opastaa syömään terveellisemmin.”, joissa kaikissa vastausvaihtoehdot olivat 1=Täysin eri mieltä, 2=Eri 
mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Samaa mieltä ja 5=Täysin samaa mieltä. Jakaumat löytyvät liitetau-
lukosta 7. 

TEMPEST-aineiston perustiedot sekä mittarien käyttö osatutkimuksissa on esitetty taulukossa 2. Osa-
tutkimusten kyselylomakkeet löytyvät julkaisun lopusta. Osatutkimus kahden kyselylomakkeessa ala- ja 
yläkoululaisille oli eri-ikäisten nuorten valokuvat vastaajan luokan mukaan. Lisäksi kyselylomakkeen ky-
symysjärjestys oli satunnaistettu vaihtelemaan suositun ja epäsuositun vertaisen sekä sukupuolen mukaan. 
Osatutkimus kahden osalta julkaisun lopussa esitetty mallilomake on siis yksi eri lomakevaihtoehdoista. 

Taulukko 2.  Aineiston perustiedot sekä mittarien käyttö osatutkimuksissa. Kyselylomakkeet julkaisun
lopussa liitteenä. 

 

 528=N ,2 sumiktutasO 8511=N ,1 sumiktutasO 

N % N %

Sukupuoli 

Tyttö 603 52,1 437 53,2 

Poika 555 47,9 384 46,8 

Ikä 

10 29 2,5 15 1,9 

11 282 24,4 177 21,9 

12 278 24 228 28,2 

13 226 19,5 119 14,7 

14 172 14,9 112 13,8 

15 165 14,3 150 18,5 

16 5 0,4 8 1 

Koulutyyppi 

Alakoulu 581 50,2 425 51,5 

Yläkoulu 577 49,8 400 48,5 

BMI 

Alipaino 13 1,2 12 1,6 

Normaalipaino 936 83,1 629 85,2 

Ylipaino 159 14,1 78 10,6 

Lihavuus 19 1,7 19 2,6 

Mittarien sijoittuminen osatutkimuksiin: 

TESQ-E x    

Yleinen  

itsesäätelykyky 

x  x  

Ruokafrekvenssikysely   x  

Yksittäiset ruokatottumuskysymykset (aamiainen, päivä-

kulutus virvoitusjuomille, hedelmille, kasviksille ja epä-
terveellisille välipaloille) 

x    

Prototyyppikysymykset   x  

Painonhallintakeinot   x  

Suhtautuminen omiin ruokailutottumuksiin x    
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Tulokset 

Alakoululaiset syövät yläkoululaisia terveellisemmin  

Alakoululaisten ruokavalio oli terveellisempi kuin yläkoululaisten, ja ero oli erityisen selvä poikien kohdal-
la. Alakoululaisten päivään kuului yläkoulua useammin hedelmiä ja kasviksia (Kuvio 1). Kasvisten ja he-
delmien syönti jäi silti alakoulussakin kauas ravitsemussuosituksista: jokaisen tulisi syödä niitä joka päivä, 
mutta vähemmän kuin kaksi kolmesta teki niin. Alakoululaisista harvempi kulutti useita kertoja viikossa 
pikaruokaa ja herkkuja sekä hiilihapotettuja juomia ja energiajuomia yläkoululaisiin verrattuna (Kuvio 2). 
 

Kuvio 1.  Hedelmiä tai kasviksia päivittäin kuluttavien osuudet (%) ylä- ja alakouluissa sukupuolen 
 mukaan. 

  
 

Kuvio 2.  Epäterveellisiä tuotteita useina päivinä viikossa kuluttavien osuudet (%) ylä- ja 
 alakouluissa sukupuolen mukaan.
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Tarkasteltaessa viikoittaista keskikulutusta eri elintarvikeryhmäindekseillä, havaittiin, että yläkoululaiset ja 
alakoululaiset erosivat merkitsevästi keskikulutuksessa sekä terveellisen että epäterveellisen syömisen suh-
teen (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Elintarvikeryhmien keskikulutus ylä- ja alakouluissa. 

 Alakoulu Yläkoulu   

 N Ka Kh N Ka Kh t-arvo p-arvo 

Kasvis- ja  

hedelmäindeksi 

411 3.6 1.7 395 3.1  1.9  4.288 .000*** 

Pikaruokaindeksi 420 0.5 0.7 397 0.7  1.2  -2.723 .007** 

Herkkuindeksi 417 1.1 1.0 397 1.6  1.4  -5.965 .000*** 

Hiilihapotettujen 

juomien indeksi 

419 0.9 1.0 397 1.2  1.4  -4.049 .000*** 

Indeksit perustuvat viikoittaiseen kulutukseen, mutta keskiarvot eivät ole suoraan tulkittavissa vuorokausina vaan 
antavat viitteellisen kuvan eri elintarvikeryhmien kulutuksen suuruudesta ja eroista ylä- ja alakoululaisten välillä. 
Lyhenteet: N = vastaajien määrä, Ka = keskiarvo, Kh = keskihajonta, t = T-testin arvo, p = tilastollinen merkitsevyys, 
** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.01 
*** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.001 

 
 
 
 
Ruokailutottumukset ovat yhteydessä sosioekonomiseen asemaan ja 
itsesäätelykykyyn 
 
Alakoululaisilla parempi sosioekonominen asema (KH) oli yhteydessä suurempaan kasvisten ja hedelmien 
kulutukseen (r=.288, p=.000). Epäterveelliseen syömiseen se ei ollut yhteydessä. Myös yläkoululaisilla 
parempi sosioekonominen asema oli yhteydessä hedelmien ja kasvisten syöntiin (r=.204, p=.000), mutta 
lisäksi sillä oli negatiivinen yhteys hiilihapotettujen juomien kulutuksen (r=-.145, p=.004) kanssa. 

Alakoululaisilla oli keskimäärin parempi itsesäätelykyky kuin yläkoululaisilla (Osatutkimus 1: ka 3.36 
vs. 3.09, t=7.985, p<0.001, Osatutkimus 2: ka 3.38 vs. 3.11, t=6.428, p<0.001). Sosioekonominen asema ei 
korreloinut tilastollisesti merkitsevästi itsesäätelyn kanssa, kummallakaan sosioekonomisen aseman mitta-
rilla mitattuna (molemmat p>.01). Hyvä itsesäätelykyky oli yhteydessä terveellisempiin ruokailutottumuk-
siin sekä ylä- että alakoululaisilla. Korkeammat pisteet itsesäätelymittarilla korreloivat positiivisesti hedel-
mien ja kasvisten kulutukseen sekä yläkoululaisilla (.258, p=.000) että alakoululaisilla (.177, p=.000). Kor-
keammat itsesäätelypisteet korreloivat puolestaan vähäisemmän hiilihapotettujen juomien kulutuksen kans-
sa (yläkoulu -.231, p=.000; alakoulu -.133, p=.008), samoin vähäisemmän herkkujen kulutuksen kanssa, 
mutta vain yläkoulussa (-.225, p=.000). Yläkoululaisilla parempi itsesäätely korreloi lisäksi vähäisemmän 
pikaruokakulutuksen kanssa (-.171, p=.001). 

Vertailtaessa itsesäätelykyvyn ja sosioekonomisen aseman keskinäistä suhdetta eri elintarvikkeiden ku-
lutusta selittävinä tekijöinä, itsesäätelykyky näytti selittävän tuotteiden kulutusta vahvemmin kuin sosio-
ekonominen asema (Taulukko 4). Parempi itsesäätelykyky ennusti alakoulussa suurempaa kasvisten ja 
hedelmien kulutusta ja pienempää hiilihapotettujen juomien kulutusta, kun taas parempi sosioekonominen 
asema ennusti vain suurempaa kasvisten ja hedelmien kulutusta. Yläkoulussa parempi itsesäätelykyky en-
nusti suurempaa kasvisten ja hedelmien kulutusta sekä pienempää pikaruoan, herkkujen ja hiilihapotettujen 
juomien kulutusta, kun sosioekonominen asema selitti merkitsevästi vain suurempaa kasvisten ja hedelmien 
kulutusta. 
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Taulukko 4.  Itsesäätelykyvyn ja sosioekonomisen aseman vertailu eri elintarvikkeiden kulutusta 
 selittävinä tekijöinä ala- ja yläkoulussa. 

 Alakoulu Yläkoulu 

 B Kv β p-arvo B Kv β p-arvo 

Kasvis- ja hedelmäindeksi 

SES .460 .080 .275 .000*** .284 .079 .174 .000*** 

Itsesäätelykyky .511 .154 .159 .001*** .704 .145 .236 .000*** 

Pikaruokaindeksi 

SES -.036 .034 -.053 .288 -.049 .052 -.048 .342 

Itsesäätelykyky -.080 .066 -.061 .229 -.310 .094 -.165 .001*** 

Herkkuindeksi 

SES -.015 .049 -.016 .756 -.122 .061 -.100 .046 

Itsesäätelykyky -.193 .094 -.104 .040 -.471 .111 -.211 .000*** 

Hiilihapotettujen juomien indeksi 

SES -.015 .048 -.016 .750 -.142 .059 -.119 .017 

Itsesäätelykyky -.243 .092 -.133 .009** -.477 .109 -.217 .000*** 

         
** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.01 
*** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.001 
Lineaarinen regressioanalyysi itsenäisesti kullekin elintarvikeryhmälle. Lyhenteet: B= Standardoimaton regressiokerroin Kv = 
Keskivirhe β = Standardoitu regressiokerroin p = tilastollinen merkitsevyys, SES = Sosioekonominen asema, tässä käytössä 
kirjahyllymittari. 

 

Terveellinen syöminen herättää myönteisiä mielikuvia   

 
Terveellisesti syövä tyypillinen esimerkkihenkilö, prototyyppi, arvioitiin kaikilla annetuilla asteikoilla 
myönteisemmin kuin epäterveellisesti syövä henkilö (Kuvio 3). Epäterveellisesti syövä oli erityisesti vä-
hemmän kivan näköinen, vähemmän fiksu ja vähemmän ”siisti” (”cool”). Vastaavasti terveellisen syömisen 
prototyyppi sai myönteisimmät arviot näissä väittämissä. 

Kun yksittäisistä kysymyksistä siirryttiin tarkastelemaan prototyyppejä keskiarvomuuttujien avulla, ter-
veellisen syömisen asteikko käännettiin (1=kielteisin arvio, 7=myönteisin arvio, vrt. Kuvio 3). Alakoululai-
set suhtautuivat yläkoululaisia myönteisemmin terveelliseen syömiseen [yläkoulu ka 5.52 (keskihajonta 
1.06), alakoulu ka 5.81 (kh .99); t=3.90, p=.000] ja kielteisemmin epäterveelliseen syömiseen [yläkoulu ka 
3.86 (kh 1.33), alakoulu ka 4.34 (kh 1.38); t=5.01, p=.000]. 
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Kuvio 3.  Koululaisten mielikuvat tyypillisesti terveellisesti ja epäterveellisesti syövästä henkilöstä 
 (prototyypistä).  

Mielikuvat ovat yhteydessä itsesäätelykykyyn ja ruokailutottumuksiin 
 
Mielikuvat terveellisestä tai epäterveellisestä prototyypistä eivät olleet yhteydessä perheen sosioekonomi-
seen asemaan (KH), mutta sekä alakoululaisilla (r=.216, p=.000) että yläkoululaisilla (r=.215, p=.000) 
myönteinen mielikuva terveellisesti syövästä henkilöstä oli yhteydessä parempaan itsesäätelykykyyn.  

Prototyypit olivat lisäksi yhteydessä lasten ja nuorten omiin ruokailutottumuksiin. Alakoululaisilla kiel-
teisempi mielikuva epäterveellisestä syömisestä oli yhteydessä vähäisemmän pikaruokien (r=-.194, p=.000) 
ja herkkujen (r=-.245, p=.000) ja runsaamman kasvisten ja hedelmien (r=.157, p=.002) kulutuksen kanssa. 
Yläkoululaisilla yhteydet olivat samansuuntaisia, mutta heikompia: merkitsevä yhteys oli pikaruokien (r=-
.148, p=.003) ja herkkujen (R=-.135, p=.007) kulutuksen kanssa, mutta ei kasvisten ja hedelmien. 

Tarkasteltaessa mielikuvia terveellisestä syömisestä, myönteinen suhtautuminen korreloi alakoululaisilla 
suurempaan hedelmien ja kasvisten (r=.228, p=.000) kulutukseen. Yläkoululaisilla myönteinen suhtautu-
minen korreloi pienempään pikaruoan (r=-.245, p=.000), herkkujen (r=-.156, p=.002) ja hiilihapotettujen 
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juomien (r=-.215, p=.000) kulutukseen. Lisäksi hedelmien ja kasvisten (r=.190, p=.000) kulutus oli yläkou-
lulaisilla suurempaa, kun he suhtautuivat terveelliseen syömiseen myönteisesti. 

 

Enemmistö lapsista ja nuorista haluaa syödä terveellisemmin  
 
Alakoululaisista yli puolet (56 prosenttia) koki syövänsä nykyisin terveellisesti tai hyvin terveellisesti. 
Yläkoululaisilla osuus oli selvästi pienempi (41 prosenttia, p=.000). Samalla suurempi osa yläkoululaisista 
kuin alakoululaisista (8 vs. 2 prosenttia) koki syövänsä epäterveellisesti tai hyvin epäterveellisesti. 

Sekä ala- että yläkoulussa enemmistö kuitenkin halusi syödä nykyistä terveellisemmin (Kuvio 4). Mie-
lenkiintoista oli, että kaikkein yleisintä halu terveelliseen syömiseen oli yläkouluikäisten poikien keskuu-
dessa, mikä voi liittyä siihen, että heidän ruokailutottumuksensa näyttävät tämän tutkimusjoukon epäter-
veellisimmiltä (vrt. Kuva 2). Lisäksi alakoululaisista 62 ja yläkoululaisista 66 prosenttia oli samaa tai täysin 
samaa mieltä väittämän ”Minua ja muita lapsia tai nuoria yritetään monella tavalla opastaa syömään ter-
veellisemmin” kanssa. Kuitenkin vain joka kolmas alakoululainen (33 prosenttia) ja joka viides yläkoulu-
lainen (21 prosenttia) koki, että heidän tuntemansa ihmiset opastavat heitä syömään terveellisemmin.  

Kun suhtautumista omiin ruokailutottumuksiin ja ympäristön tukeen tarkasteltiin sosioekonomisen ase-
man (FASII) valossa, merkittäviä yhteyksiä ei löytynyt. Itsesäätelykyky puolestaan korreloi vahvasti oman 
ruokavalion terveelliseksi kokemiseen sekä alakoululaisilla (r=.357, p=.000) että yläkoululaisilla (r=.424, 
p=.000). Alakoulussa parempi itsesäätelykyky oli yhteydessä siihen, ettei haluttu syödä terveellisemmin 
(r=-.152, p=.000), mikä liittynee alakoululaisten ja paremman itsesäätelykyvyn omaavien ennestään ter-
veellisempään ruokavalioon. Yläkoulussa parempi itsesäätelykyky korreloi siihen, että heidän tuntemansa 
ihmiset opastavat heitä syömään terveellisemmin (r=.109, p=.009). 

 

Kuvio 4. Ala- ja yläkoululaisten halu terveelliseen syömiseen sukupuolen mukaan. 
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Koululaiset pyrkivät säätelemään epäterveellistä syömistä monin keinoin 

 
Ala- ja yläkoululaiset käyttivät tutkimuksen kuutta epäterveellisen syömisen säätelykeinoa pääosin joskus 
tai säännöllisesti (Kuvio 5). Alakoululaiset käyttivät kaikkia kuutta keinoa yläkoululaisia aktiivisemmin, 
mikä oli mielenkiintoinen havainto. Yllättävää oli myös, että saman kouluasteen tyttöjen ja poikien välillä 
ei ollut eroja. Keskimäärin harvinaisinta oli tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen. Samalla kuitenkin tavoit-
teiden pohdintaa käytettiin useimmin. 

 

Kuvio 5.  Kuuden epäterveellistä syömistä koskevan säätelykeinon keskimääräinen käyttö ala- ja 
 yläkoululaisilla sukupuolen mukaan. Sitaatit ovat lainauksia 24 kysymyksen TESQ-E-
 mittarista. 

 
 
 
 
Sosioekonominen asema (FASII) ei ollut merkitsevästi yhteydessä eri keinojen käytön kanssa. Parempi 
yleinen itsesäätelykyky sen sijaan korreloi sekä ala- että yläkoululaisilla kaikkien kuuden keinon kanssa: 
houkutusten välttely (alakoulu r=.242, p=.000, yläkoulu r=.269, p=.000), houkutusten kontrollointi (alakou-
lu r=.299, p=.000, yläkoulu r=.312, p=.000), huomion kiinnittäminen muualle (alakoulu r=.162, p=.000, 
yläkoulu r=.174, p=.000), houkutusten tukahduttaminen (alakoulu r=.212, p=.000, yläkoulu r=.276, 
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p=.000), tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen (alakoulu r=.228, p=.000, yläkoulu r=.224, p=.000) ja tavoit-
teiden ajattelu (alakoulu r=.122, p=.004, yläkoulu r=.124, p=.003).  

Epäterveellistä syömistä koskevat säätelykeinot olivat yhteydessä myös koululaisten ruokailutottumuk-
siin (taulukko 5). Keinojen käyttö liittyi suurempaan hedelmien ja kasvisten päivittäiseen kulutukseen sekä 
vähäisempään virvoitus- ja energiajuomien ja epäterveellisten välipalojen tai naposteltavien päivittäiseen 
kulutukseen yläkoululaisilla, ja virvoitus- ja energiajuomien kulutusta lukuun ottamatta yhteydet olivat 
vastaavia myös alakoululaisilla. Yhteydet säännölliseen aamiaisen syömiseen eivät olleet yhtä selkeitä. 
Alakoululaisista säännöllisesti aamiaista syövät lapset käyttivät useammin houkutusten välttelyä, houkutus-
ten hallintaa, huomion kiinnittämistä muualle sekä tavoitteiden ja sääntöjen asettamista. Yläkoululaiset 
aamiaisen syöjät sen sijaan käyttivät useammin ainoastaan houkutusten hallintaa ja tavoitteiden ja sääntöjen 
asettamista. 

 Yläkoululaisilta kysyttiin lisäksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehtyjä painonhallintayrityksiä sekä niissä 
käytettyjä terveellisiksi tai epäterveellisiksi katsottujen keinojen käyttöä. Tytöistä 53 prosenttia ja pojista 24 
prosenttia ilmoitti olleensa laihdutuskuurilla, muuttaneensa ruokailutottumuksiaan tai tehneensä jotain 
muuta hallitakseen painoaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Painonhallintayrityksen tehneiden keskuu-
dessa terveelliset keinot olivat selkeästi yleisimpiä (kts. kuvio 6), mutta myös epäterveellisten keinojen 
käyttöä esiintyi. Kun eri keinojen käyttöä tarkasteltiin yhdistetyn muuttujan avulla, painonhallintayrityksiä 
tehneistä tytöistä yksi prosentti ja pojista 5 prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt yhtäkään listatuista kei-
noista. Tytöistä 53 prosenttia ja pojista 63 prosenttia ilmoitti käyttäneensä vain terveellisiä strategioita – 
näistä yleisin molemmilla sukupuolilla oli kuntoilu, mutta myös makeisten vähentäminen ja kasvisten li-
sääminen olivat yleisiä. Molempia, sekä terveellisiä että epäterveellisiä keinoja oli käyttänyt 46 prosenttia 
tytöistä ja 32 prosenttia pojista. Yleisimmin käytettyjä epäterveellisiä keinoja olivat aterioiden väliin jättä-
minen ja ruokavalion rajoittaminen. Kukaan ei ilmoittanut käyttäneensä pelkästään epäterveellisiä keinoja 
painonhallinnassa. Poikien vähäisen määrän takia korrelaatioita itsesäätelyn ja sosioekonomisen aseman 
suhteen ei tehty sukupuolittain. Parempi itsesäätely korreloi yksittäisistä strategioista myönteisesti yhden 
terveellisen keinon eli rasvan vähentämisen (r=.213, p=.008) ja kielteisesti kahden epäterveellisen keinon 
eli aterioiden väliin jättämisen (r=-.222, p=.006) sekä runsaamman tupakanpolton (r=-.266, p=.001) kanssa. 
Parempi sosioekonominen asema korreloi kielteisesti ruokavalion rajoittamisen (r=-.250, p=.002) ja run-
saamman tupakanpolton (r=-.214, p=.008) kanssa. Merkitseviä yhteyksiä itsesäätelykykyyn eikä sosioeko-
nomiseen asemaan ei kuitenkaan enää löytynyt, kun painonhallintakeinoja tarkasteltiin ryhmänä. 



Tulokset 

 

THL — Työpaperi 1/2013 29 
Itsesäätely koululaisten  

hyvien ruokailutottumusten tukena 

 

Taulukko 5.  Kuuden epäterveellistä syömistä koskevan säätelykeinon yhteydet ala- ja yläkoululaisten 
 ruokailutottumuksiin. 

  Aamiaisen 
syöminen 

Päivittäinen 
virvoitus- ja 
energiajuomien 
juominen 

Päivittäinen 
hedelmien 
kulutus 

Päivittäinen 
kasvisten 
kulutus 

Päivittäinen 
epäterveellisten 
välipalojen tai 
naposteltavien 
kulutus 

r ,144*** -,178*** ,171*** ,213*** -,252*** 

p-
arvo 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

Houkutusten 
välttely 

N 558 555 559 559 560 

r ,178*** -,205*** ,262*** ,245*** -,327*** 

p-
arvo 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Houkutusten 
hallinta 

N 558 555 559 559 560 

r ,146*** -,140*** ,250*** ,276*** -,245*** 

p-
arvo 

,001 ,001 ,000 ,000 ,000 

Huomion  
kiinnittäminen 
muualle 

N 558 555 559 559 560 

r ,076 -,208*** ,178*** ,167*** -,253*** 

p-
arvo 

,074 ,000 ,000 ,000 ,000 

Houkutuksen 
tukahduttaminen 

N 558 555 559 559 560 

r ,130** -,103 ,302*** ,248*** -,163*** 

p-
arvo 

,002 ,015 ,000 ,000 ,000 

Tavoitteiden ja 
sääntöjen 
asettaminen 

N 558 555 559 559 560 

r ,070 -,110** ,187*** ,164*** -,186*** 

p-
arvo 

,097 ,009 ,000 ,000 ,000 

Alakoulu 

Tavoitteiden 
pohdinta 

N 558 555 559 559 560 

r ,063 -,159*** ,141*** ,146*** -,261*** 

p-
arvo 

,133 ,000 ,001 ,000 ,000 

Houkutusten 
välttely 

N 571 568 568 570 570 

r ,111** -,247*** ,266*** ,276*** -,311*** 

p-
arvo 

,008 ,000 ,000 ,000 ,000 

Houkutusten 
hallinta 

N 571 568 568 570 570 

r ,087 -,221*** ,208*** ,246*** -,271*** 

p-
arvo 

,038 ,000 ,000 ,000 ,000 

Huomion  
kiinnittäminen 
muualle 

N 571 568 568 570 570 

r ,079 -,217*** ,188*** ,175*** -,207*** 

p-
arvo 

,059 ,000 ,000 ,000 ,000 

Houkutuksen 
tukahduttaminen 

N 571 568 568 570 570 

r ,152*** -,181*** ,333*** ,265*** -,155*** 

p-
arvo 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tavoitteiden ja 
sääntöjen  
asettaminen 

N 571 568 568 570 570 

r ,080 -,218*** ,251*** ,233*** -,163*** 

p-
arvo 

,057 ,000 ,000 ,000 ,000 

Yläkoulu 

Tavoitteiden 
pohdinta 

N 571 568 568 570 570 
** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.01 
*** tilastollisesti merkitsevä tasolla 0.001 
Lyhenteet: r = korrelaatiokerroin, p = tilastollinen merkitsevyys, N = vastaajien määrä 
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Kuvio 6.  Terveellisten ja epäterveellisten painonhallintakeinoja käyttäneiden osuudet (%) niiden 
 yläkoululaisten keskuudessa, jotka ilmoittivat olleensa laihdutuskuurilla, muuttaneensa 
 ruokailutottumuksia tai tehneen jotain muuta hallitakseen painoaan viimeisen 12 
 kuukauden aikana. Terveellisiksi ja epäterveellisiksi katsotut keinot eroteltu kuviossa 
 punaisella viivalla. 
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Pohdinta 

TEMPEST-hankkeen tutkimustulokset antavat mielenkiintoista lisätietoa suomalaisten koululaisten syö-
mistottumuksista, syömiseen liittyvistä mielikuvista ja itsesäätelykeinoista. Aiemmista tutkimuksista välit-
tyvä viesti ruokailutottumusten kielteisistä piirteistä näkyi selvästi tässäkin tutkimuksessa. Vastaushetkellä 
vain hieman yli puolet alakoululaisista koki syövänsä terveellisesti, yläkoululaisista vain kaksi viidestä. 
Koululaisten omat kokemukset ruokavalion (epä)terveellisyydestä heijastuvat heidän ruokailutottumuksi-
aan koskeviin vastauksiinsa. Alakoululaiset näyttävät syövän yleisesti ottaen hieman yläkoululaisia terveel-
lisemmin. Alakoulussa kulutettiin yläkoulua useammin päivittäin hedelmiä ja kasviksia. Niiden syönti jäi 
silti alakoulussakin kauas ravitsemussuosituksista. Alakoululaisista myös harvempi kulutti useita kertoja 
viikossa pikaruokaa ja herkkuja sekä hiilihapotettuja juomia ja energiajuomia yläkoululaisiin verrattuna. 
Molempien osalta tulokset ovat linjassa aiempien kouluikäisten ravitsemusta koskevien suomalaistutkimus-
ten kanssa (Hoppu ym. 2008; Mäki ym. 2010). 

Huolimatta näistä kielteisistä piirteistä, tutkimuksen päätulosten välittämä kuva on positiivinen lasten ja 
nuorten terveellisten ruokailutottumusten edistämisen kannalta: koululaiset suhtautuvat terveelliseen syö-
miseen myönteisesti monella eri mittarilla arvioituna. Terveelliseen syömiseen liitettiin tutkimuksessa mo-
nia myönteisiä mielikuvia. Ala- ja yläkoululaiset arvioivat terveellisen syömisen prototyyppiä, tyypillisesti 
terveellisesti syövää esimerkkihenkilöä, johdonmukaisesti positiivisemmin kuin vastaavaa epäterveellisen 
syömisen prototyyppiä. Myönteisimmin terveelliseen syömiseen suhtautuivat alakoululaiset, jotka suhtau-
tuivat myös epäterveelliseen syömiseen yläkoululaisia kielteisemmin.  

Tärkeä positiivinen viesti koululaisten vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa työkseen toimiville on 
myös nuorten kiinnostus terveellisempään syömiseen: yli puolet ala- ja yläkoululaisista raportoi haluavansa 
syödä nykyistä terveellisemmin. Enemmistö heistä koki, että lapsia ja nuoria yritetään opastaa monella 
tavalla syömään terveellisemmin – vaikuttaakin siltä, että lapset ja nuoret tunnistavat hyvin yhteiskunnassa 
vallitsevan pyrkimyksen terveyden edistämiseen ja ehkä myös erityisesti heihin eri tahoilta kohdistuvat 
terveellisen syömisen viestit. Tuki näyttää kuitenkin jäävän etäiseksi eikä käänny lasten käytännön arkeen: 
vain joka kolmas alakoululainen ja joka viides yläkoululainen koki, että heidän tuntemansa ihmiset opasta-
vat heitä syömään terveellisemmin.  

TEMPEST-hankkeessa tutkittiin myös epäterveellisten houkutusten vastustamiseen käytettäviä syömi-
sen säätelykeinoja sekä yleisemmän itsesäätelykyvyn roolia ruokailutottumuksissa. Alakoululaiset käyttivät 
syömisen säätelykeinoja epäterveellisten houkutusten vastustamiseen hieman useammin kuin yläkoululaiset. 
Kuutta tutkittua keinoa – houkutusten välttelyä, houkutusten hallintaa, huomion kiinnittämistä muualle, 
houkutuksen tukahduttamista, tavoitteiden ja sääntöjen asettamista ja tavoitteiden pohdintaa – käytettiin 
Suomessa pääosin joskus tai säännöllisesti. Yleisimmin käytetty keino oli tavoitteiden pohdinta, mutta 
samalla kuitenkin tavoitteiden ja sääntöjen tietoinen asettaminen oli harvinaisinta. Kaikki kuudesta tutkitus-
ta keinosta olivat myös yhteydessä terveellisempiin ruokailutottumuksiin: yläkoululaisilla päivittäinen vir-
voitus- ja energiajuomien kulutus oli vähäisempää, hedelmien ja kasvisten kulutus suurempaa ja päivittäis-
ten epäterveellisten välipalojen ja naposteltavien määrä pienempi säätelykeinoja säännöllisemmin käyttävil-
lä. Alakoululaisilla yhteydet olivat vastaavia virvoitus- ja energiajuomien kulutusta lukuun ottamatta. Kei-
not olivat osittain yhteydessä myös yhteen käyttämäämme terveellisen syömisen indikaattoriin eli säännöl-
lisempään aamiaisen syömiseen. 

Vaikka valtaosa TEMPEST-hankkeen aineistonkeräykseen osallistuneista koululaisista oli normaalipai-
noisia, painonhallintayritykset olivat silti yläkoululaisilla suhteellisen yleisiä. Hieman yli puolet tytöistä ja 
neljäsosa pojista raportoi olleensa laihdutuskuurilla, muuttaneensa ruokailutottumuksiaan tai tehneensä 
jotain muuta hallitakseen painoaan aineistonkeräystä edeltäneen 12 kuukauden aikana. Terveelliseksi kat-
sottavien painonhallintakeinojen käyttö, kuten makeistensyönnin vähentäminen, oli yleisintä. Painonhallin-
tayrityksen tehneiden keskuudessa vajaa puolet tytöistä ja kolmannes pojista raportoi kuitenkin käyttäneen-
sä terveellisten keinojen ohella myös epäterveellisiä keinoja, kuten jättäneensä aterioita väliin. 



Pohdinta 

 

THL — Työpaperi 1/2013 32 Itsesäätely koululaisten  
hyvien ruokailutottumusten tukena 

Yleinen itsesäätelykyky nousi tutkimuksessa esiin suojaavana tekijänä. Se oli yhteydessä suurempaan 
hedelmien ja kasvisten kulutukseen ja pienempään suolaisten ja makeiden herkkujen sekä hiilihapotettujen 
juomien kulutukseen ylä- ja alakoululaisilla. Yläkoululaisilla se oli yhteydessä myös vähäisempään pika-
ruokien kulutukseen. Lisäksi se oli yhteydessä myönteisempään suhtautumiseen terveellistä syömistä koh-
taan sekä ala- että yläkoululaisilla, oman ruokavalion kokemiseen terveelliseksi sekä houkutusten vastus-
tamiseen käytettyjen syömisensäätelykeinojen käyttöön. Niillä yläkoululaisilla, jotka olivat yrittäneet halli-
ta painoaan, parempi itsesäätely liittyi myönteisesti rasvan vähentämiseen painonhallintakeinona. Lisäksi se 
näytti suojaavan epäterveellisistä keinoista aterioiden väliin jättämiseltä sekä runsaammalta tupakanpoltolta, 
jos nuori tupakoi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että alakoululaiset saivat korkeammat pisteet itsesääte-
lymittarilla. Vaikka itsesäätelykyky kehittyy aikuisuuteen asti, on mahdollista, että teini-iän mukanaan 
tuoma fyysinen ja psyykkinen kehityspyrähdys saa itsesäätelyn kehityksen hetkellisesti taantumaan. Mur-
rosiän keskushermostomuutosten tiedetään johtavan palkitsevien kokemusten korostumiseen ja pienempään 
impulsiivisuuden hallintaan erityisesti vertaisten läsnä ollessa (Steinberg 2008).  

Sosiaalisen ympäristön vaikutus syömiskäyttäytymiseen ilmeni myös tässä tutkimuksessa: sekä sosio-
ekonominen asema että syömiseen liittyvät mielikuvat, prototyypit, olivat yhteydessä ala- ja yläkoululaisten 
ruokailutottumuksiin. Sekä kielteinen mielikuva tyypillisesti epäterveellisesti syövästä että myönteinen 
mielikuva terveellisestä syömisestä liittyivät vastaajien omiin terveellisempiin ruokailutottumuksiin sekä 
ylä- että alakoulussa. Korkeampi sosioekonominen asema oli puolestaan yhteydessä suurempaan kasvisten 
ja hedelmien kulutukseen, tulos joka näyttää johdonmukaisesti tulevan esiin monista eri-ikäisten ravitse-
mustutkimuksista (Absetz ym. 2010; Darmon & Drewnowski 2008; Seiluri ym. 2011). Yläkoululaisilla se 
liittyi lisäksi myös pienempään herkkujen ja hiilihapotettujen juomien kulutukseen. Tutkimuksessa vertail-
tiin myös itsesäätelykyvyn ja sosioekonomisen aseman keskinäistä suhdetta eri elintarvikkeiden kulutusta 
selittävinä tekijöinä. Myönteisenä tuloksena havaittiin, että hyvä itsesäätelykyky – jonka kehittämisessä 
lapsia voidaan auttaa ja tukea – näytti selittävän terveellisempiä ruokailutottumuksia vahvemmin ja moni-
puolisemmin kuin vain kasvisten syöntiin liittyvä sosioekonominen asema, erityisesti yläkouluikäisillä. 

 

Rajoitukset ja vahvuudet 
 
TEMPEST-tutkimus toteutettiin laajalla otoksella suomalaisista ala- ja yläkoululaisista, ja toteutukseen 
liittyy sekä vahvuuksia että rajoituksia. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, joihin koululaiset vastasivat 
itsenäisesti tutkimusavustajan ja opettajan valvonnassa. Itseraportoinnissa painoa ja pituutta ei välttämättä 
ilmoiteta luotettavasti eikä sitä voi suoraan verrata terveystarkastuksissa kerättyihin tietoihin. Aineiston 
BMI-jakaumat kuitenkin vastaavat suhteellisen hyvin muiden suomalaisten koululaistutkimusten tietoja 
ylipainoisten osuudesta (Mäki ym. 2010, Kautiainen 2008, Ojala ym. 2012). Kysely toteutettiin myös poik-
kileikkausasetelmassa, jolloin raportissa esitettyjen yhteyksien suunnasta ja mahdollisista kausaalisuhteista 
ei voida tällä aineistolla tehdä johtopäätöksiä. 

Enemmistö molempien osatutkimusten vastaajista täytti kyselylomakkeen sähköisesti. Tutkimuskoulu-
jen atk-luokkien koot vaihtelivat suuresti, mutta usein tilaa oli vähän ja näyttöruudut olivat suhteellisen 
lähellä toisiaan. Vaikka oppilaita ohjeistettiin olemaan katsomatta muiden näyttöjä ja tutkimusavustajat 
puuttuivat tällaiseen heti, jos sitä tapahtui, on mahdollista, että kaikki oppilaat eivät ole uskaltaneet vastata 
täysin totuudenmukaisesti. Toisaalta sama riski liittyy myös perinteiseen paperilomakekeräykseen, jos 
luokka on jaettu esimerkiksi kahden hengen pöytiin. 

Tutkimukseen pyrittiin valikoimaan erikokoisia kaupunkeja eri puolelta Suomea, jotta aineisto edustaisi 
suhteellisen kattavasti suomalaisia ala- ja yläkoululaisia. Aineisto ei kuitenkaan ole tilastollisesti edustava 
suomalaisista 10–16-vuotiaista nuorista eikä se ole satunnaisotos. Suomen aineistossa hyödynnettiin Hel-
singin osalta mahdollisuutta käyttää koulujen valinnassa positiivisen diskriminaation pisteytystä (Bernelius 
2009) ja poimia selkeästi sekä hyväosaisuuden että huono-osaisuuden leimaamia kouluja. Pienemmissä 
tutkimuskaupungeissamme vastaavia tilastointeja ei ollut saatavilla ja tutkimukseen poimittiin opetustoi-
men näkemyksen mukaisesti oppilaitokset, joissa oli mahdollisimman heterogeeninen oppilasaines.  
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Tutkimuksen vahvuutena on korkea vastausprosentti. Vastausaktiivisuuden ja koululaisten tasavertaisen 
osallistumisen parantamiseksi kyselylomaketutkimuksessa käytettiin passiivista huoltajien tutkimuslupaa, 
jossa huoltajia tiedotettiin tutkimuksesta, mutta heidän tarvitsi palauttaa lupalomake koululle vain siinä 
tapauksessa, että he eivät halunneet lapsensa osallistuvan tutkimukseen. On viitteitä siitä, että huoltajien 
aktiivisen luvan edellyttäminen heikentää vastausaktiivisuutta ja muodostaa riskin valikoituneen otoksen 
syntymiselle: tutkimuksesta jäävät todennäköisemmin pois heikommassa sosioekonomisessa asemassa 
olevien perheiden lapset sekä ne nuoret, joilla terveydellinen riskikäyttäytyminen ja alttius masennukselle 
ovat muita yleisempiä (White ym. 2004, Tigges 2003, Chartier ym. 2008). Helsingin opetusvirasto kuiten-
kin edellytti huoltajien kirjallista suostumusta jokaiselle oppilaalle. Tämä näkyi tutkimuksessa Helsingin 
kaupungin selkeästi alhaisempana vastausprosenttina (66 prosenttia, muut kaupungit 86–91 prosenttia). 

Aineiston vahvuutena on myös kahden erilaisen sosioekonomista asemaa kartoittavan mittarin käyttö. 
Tässä aineistossa FASII-mittari, jota on käytetty myös kansainvälisesti mm. HBSC-tutkimuksessa (Currie 
ym. 2008, Boyce ym. 2006), ei osoittautunut luotettavaksi. Elintasoa kuvaamaan pyrkivistä osoittimista – 
perheen omistusautot, vastaajan oma huone, perheen kuluneen vuoden lomamatkat ja perheen omistamat 
tietokoneet – muodostetun summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvin alhainen, mutta sen pisteytys oli kui-
tenkin johdonmukainen tarkasteltaessa pisteitä tutkimuskouluissa, joista oli saatavilla positiivisen diskrimi-
naation indeksin mukainen luokittelu (liitetaulukko 5). Pistemäärät eivät kuitenkaan eronneet merkitsevästi 
näiden koulujen välillä (liitetaulukko 5). Tässä tutkimuksessa mittarin keskiarvo (5.8) oli lähellä Suomessa 
HBSC-validointitutkimuksessa (Boyce ym. 2006) vuodelta 2001/2001 saatavilla olevaa keskiarvoa (5.2) ja 
ero on elintason nousun myötä johdonmukainen. Tutkimuksessa käytettiin myös tuntemattomampaa ”kirja-
hyllymittaria” perheen sosioekonomisen aseman osoittimena (Wössman 2003). Myös sen pisteytys oli joh-
donmukainen PD-indeksin valossa tarkasteltaessa, keskitason tai hyväosaisuuden leimaamissa kouluissa 
opiskelevia poikia lukuun ottamatta. Lisäksi pisteet erosivat tilastollisesti merkitsevästi näiden koulujen 
välillä (liitetaulukko 5). Molempien mittareiden kohdalla on pohdittava niiden pysyvyyttä ja luotettavuutta 
maailmassa, jossa esimerkiksi erilaiset elektroniikkatuotteet ovat aiempaa helpommin myös pienituloisten 
saatavilla. Perheiden elintason tai sosioekonomisen aseman päättely niiden avulla muuttuu jatkuvasti haas-
tavammaksi. Samalla lasten tai nuorten täyttämistä kyselylomakkeista on vaikeaa saada luotettavasti tietoja 
vanhempien koulutustaustasta, työmarkkina-asemasta tai tulotasosta. Tämän aineistonkeräyksen puutteena 
on, ettei lapsilta ja nuorilta kysytty esimerkiksi koulumenestystä, joka olisi voinut aiempien tutkimusten 
(Koivusilta ym. 2003, Koivusilta ym. 2006) perusteella antaa luotettavia viitteitä lapsen omasta sosiaalises-
ta asemasta sekä lapsen tulevasta sosioekonomisesta asemasta. Myös FASII- ja kirjahyllymittareiden tar-
kastelu lapsen oman koulumenestyksen valossa olisi voinut antaa mielenkiintoista lisätietoa niiden luotetta-
vuudesta koululaisten sosioekonomisen aseman mittareina. 

Laajassa kansainvälisessä hankkeessa vaikutusmahdollisuudet kyselylomakkeiden muokkaamiseksi 
suomalaisiin oloihin olivat rajalliset. Hankkeessa kehitettiin ja validoitiin laajaa syömisen säätelyä koske-
vaa mittaria (TESQ-E, kts. myös Stok ym. 2013) ja käytettiin myös uusia ruokailutottumusten ja proto-
tyyppien mittareita. Hankkeessa kehitetyt mittarit perustuivat kirjallisuuskatsauksista ja/tai fokusryhmä-
haastatteluista saatuihin tietoihin muun muassa Hollannista ja Saksasta. Myös Suomessa toteutettiin fokus-
ryhmähaastatteluja osatutkimus kahden lomakkeen kehittämistyössä. On kuitenkin mahdollista, että kaikki 
uusien mittarien kysymykset eivät vastaa suomalaislasten ja -nuorten käsityksiä syömisestä tai heidän ruo-
kailutottumuksiaan, ja että jokin Suomessa tyypillinen käsitys tai tottumus ei ole lomakkeissa mukana.  
Reliabiliteettien tarkastelussa Suomi poikkeaa muista tutkimukseen osallistuneista maista kuitenkin vain 
vähän; näyttäisi siltä että TESQ-E-mittarin houkutusten välttely ja tukahduttaminen toimivat Suomessa 
huonommin kuin koko aineistossa ja houkutusten hallinta taas paremmin3. Hankkeessa käytettiin kuitenkin 
myös ennestään laajoissa tutkimuksissa käytettyjä ja/tai validoituja mittareita, kuten yleisen itsesäätelyky-
vyn mittaria (Tangney ym. 2004) ja painonhallintakeinojen mittaria (Ojala ym. 2011). 

 

                                                        
 
 
3 Houkutusten välttely: Cronbachin α Suomi .61, koko aineisto .73. Houkutuksen tukahduttaminen: Cronbachin 
α Suomi .69, koko aineisto .76. Houkutusten hallinta: Cronbachin α Suomi .81, koko aineisto .74 
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TEMPEST-tutkimuksesta käytäntöön 
 
TEMPEST-hankkeen suomalaisaineiston keskeiset tulokset on tiivistetty kuvaan 3. Tulosten mukaan ylä-
kouluaika näyttää muodostavan nuorten ruokailutottumusten kehittymisessä erityisen kriittisen ajanjakson. 
Kun nuori itsenäistyy, hän alkaa tehdä enemmän omia ruokavalintoja ja -hankintoja ja liikkua vapaammin 
ympäristössä, jossa herkkuja on helposti ja edullisesti saatavilla. Silloin aikuisten on tärkeää kannustaa sekä 
hienovaraisesti ohjata nuorta terveelliseen syömiseen. Terveellisen välipalan valinta voidaan tehdä helpoksi 
ja houkuttelevaksi esimerkiksi tarjoamalla valmiiksi paloiteltuja hedelmiä kotona ja koulun välitunneilla. 
Kun lasten ja nuorten kanssa ruokaillaan yhdessä, aikuisten esimerkki antaa heille hienovaraisen vihjeen 
siitä, mitä ja miten kannattaa syödä. Kouluista ja harrastustiloista voidaan myös poistaa makeis- ja virvoi-
tusjuoma-automaatit, jolloin epäterveellisiä houkutuksia ei ole tarjolla heti, kun lapsi on kokeen tai urheilun 
jälkeen väsynyt ja itsesäätelyyn tarvittavat voimavarat ovat vähissä. Niihin tilanteisiin kannattaa houkutus-
ten sijaan varata terveellisiä eväitä tai välipalamahdollisuus. Lapsia ja nuoria voidaan myös kannustaa ke-
hittämään ja harjoittamaan tietoisia säätelykeinoja epäterveellisten herkkujen syömisen vähentämiseksi – 
esimerkiksi huomion kiinnittämistä muualle. Nämä keinot voivat tukea täysipainoisen ja tervettä kasvua 
edistävän ruokavalion ylläpitämistä ja estää ruokavalion painottumista epäterveellisiin välipaloihin ja na-
posteltaviin, erityisesti yläkouluiässä. 

 

Kuva 3.  Muuttuvat ruokailutottumukset ja vähäisempi epäterveellisen syömisen säätely muodostavat 
 yläkoulussa riskitilanteen ylipainon kehittymiselle. 
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Taulukko 6. Keinoja lapsen ja nuoren itsesäätelykyvyn harjoittamiseen ja vahvistamiseen. 

• Opeta lasta odottamaan – kaikkea ei tarvitse saada heti. Yleensä huomion kääntäminen muihin asioihin helpottaa: Voisi-
ko odottaessa tehdä jotain mieluisaa, vaikka ensin yhdessä lapsen kanssa? Tai voisiko odottamisesta itsestään tehdä lei-
kin, joka palkitsee? 

• Stressi, kaaos ja negatiiviset tunteet heikentävät itsesäätelykykyä, positiiviset kokemukset vahvistavat sitä. Mahdollista 
lapselle rauhallinen arki, jossa on selkeät rutiinit. Kiinnitä huomiota lapsen tekemiin positiiviin asioihin ja vahvista niitä. 

• Harjoitelkaa tunteiden tunnistamista ja nimeämistä niiden kontrolloimattoman purkamisen ja / tai kieltämisen sijaan. Oman 

ja toisten tunteiden ymmärtäminen helpottaa ja kehittää oman käytöksen hallintaa. 
• Auta lasta asettamaan konkreettisia, saavutettavissa olevia tavoitteita. Ohjaa ja tue lasta kun hän pyrkii tavoitteisiinsa, ja 

huomaa ja iloitse tavoitteisiin pääsystä yhdessä hänen kanssaan. Näin autat lasta kehittämään kykyä suunnitelmalliseen, 
pitkäjänteiseen toimintaan. 

• Pyri ennaltaehkäisemään vaikeat tilanteet ennakoinnin ja suunnittelun avulla. 
• Kiinnitä huomiota siihen, ettei kotona ole jatkuvasti suurta määrää epäterveellisiä herkkuja saatavilla. Kun lapsi ei joudu 

kohtaamaan toistuvasti uutta houkutusta heti edellisestä selviytymisen jälkeen, itsesäätelyyn jää enemmän resursseja. 
Kun energiaa ei tarvitse käyttää jatkuvaan herkkujen vastustamiseen, huomio on helpompaa kiinnittää tärkeämpiin asioi-
hin kuten vaikkapa kotitehtävien tekoon. 

• Kaikkien houkutusten poistaminen kotoa ei kuitenkaan valmista lasta houkutusten kohtaamiseen kodin ulkopuolella. Auta 
lasta tottumaan siihen, että ympärillä voi olla houkutuksia, mutta niihin voi oppia olemaan reagoimatta esimerkiksi kiinnit-
tämällä huomion aktiivisesti muuhun tekemiseen. Kokeile vaikka avaamattoman keksipaketin pitämistä hyllyllä näkyvillä. 

Tai anna lapselle kerralla viikon karamellit ja anna hänen itse säädellä niiden syömisen tahti. 
• Älä aloita houkutusten kanssa harjoittelua silloin, kun lapsesi on väsynyt, nälkäinen tai kiukkuinen, tai kun hänen pitäisi 

keskittyä muuhun, kuten kotitehtävien tekemiseen. 
• Näytä aikuisena hyvää esimerkkiä, samalla kehität myös omaa itsesäätelykykyäsi. 

 
 

Lapsia ja nuoria kannattaa myös kannustaa yleisen itsesäätelyn kehittämiseen ja harjoittamiseen, sillä se 
tukee elämänhallintaa laajemmin ja antaa lapselle hyvät edellytykset menestyksekkään ja onnellisen aikui-
suuden luomiseen. Harjoitteluun riittävät varsin yksinkertaiset keinot, joita voi käyttää kotona ja koulussa 
(Taulukko 6). Samalla on huomioitava, että moni lapsi ja nuori pohtii omaa painoaan ja tekee painonhallin-
tayrityksiä, vaikka paino olisi täysin normaalin kasvun rajoissa. Lasten ja nuorten syömishäiriöt ovat vaka-
via, ja niihin liittyy tyypillisesti pakkomielteinen syömisen kontrollointi (laihuushäiriöt) tai kontrollin me-
netys (ahmimishäiriöt). Tässä julkaisussa käsitellyt syömisen säätelykeinot epäterveellisten houkutusten 
vastustamiseksi voivat tukea terveellistä syömistä, mutta aikuisten on lasten ja nuorten kanssa toimiessaan 
tärkeää erottaa terveyttä ja hyvinvointia tukeva normaali itsesäätely patologisesta syömisen kontrolloinnis-
ta. 
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Liitetaulukot 

 
Liitetaulukkoluettelo: 

 
1. Ruokafrekvenssikysely ala- ja yläkoululaisilla. Kysymyskohtaiset jakaumat kouluasteen ja suku-

puolen mukaan. 
1.1. Kevytmaitoa 
1.2. Rasvatonta maitoa 
1.3. Muita normaalirasvaisia maitotuotteita (esim. jugurtti, maitokaakao, vanukas, rahka) 
1.4. Muita rasvattomia maitotuotteita (esim. rasvaton jugurtti, rasvaton rahka)   
1.5. Vettä 
1.6. Red Bullia tai muita energiajuomia 
1.7. Sokerittomia makuvesiä, kuplivia tai hiilihapottomia (esim. Bonaqua vadelma, Novelle sitruuna) 
1.8. Sokeripitoisia virvoitusjuomia (esim. Coca Cola, Fanta) 
1.9. Sokerittomia virvoitusjuomia (esim. Coca Cola Light, Fanta zero) 
1.10.  Hedelmiä (esim. banaania, omenaa, appelsiinia) 
1.11.  Vihreää salaattia tai raakoja vihanneksia (esim. porkkanaa, tomaattia, paprikaa)  
1.12.  Keitettyjä vihanneksia lisukkeena (tuoreista vihanneksista valmistettuna) 
1.13.  Keittovihanneksia (tuoreista vihanneksista valmistettuna) 
1.14.  Makkaraa 
1.15.  Hampurilaisia 
1.16.  Pizzaa 
1.17.  Ranskalaisia perunoita 
1.18.  Kananugetteja 
1.19.  Makeisia (esim. irtokarkit) 
1.20.  Suolaista naposteltavaa (esim. sipsit, suolatikut, suolakeksit) 
1.21.  Suklaapatukoita tai suklaata 
1.22.  Keksejä 
1.23.  Makeita leivonnaisia 
1.24.  Jäätelöä 

2. Yksittäiset ruokailutottumuksia koskevat kysymykset ala- ja yläkoulussa sukupuolen mukaan. 
2.1. Kuinka monena päivänä viikossa keskimäärin syöt aamiaista? 
2.2. Kuinka monta lasillista virvoitusjuomia tai energiajuomia juot tavallisena päivänä? 
2.3. Kuinka monta annosta hedelmiä syöt tavallisena päivänä? 
2.4. Kuinka monta annosta keitettyjä tai raakoja kasviksia syöt tavallisena päivänä? 
2.5. Kuinka monta annosta epäterveellisiä välipaloja tai naposteltavia syöt tavallisena päivänä? 

3. Epäterveellisen syömisen säätelykeinoja kartoittavan TESQ-E-mittarin kysymyskohtaiset ja-
kaumat koulutyypin ja sukupuolen mukaan. 
3.1. Jos olen kaupungilla, pidän huolen siitä, etten liiku pikaruokapaikkojen lähellä. 
3.2. Jos menen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en jää katselemaan sen näyteikkunoita. 
3.3. Jos menen ruokakauppaan, en mene makeisosastolle. 
3.4. Jos olen pitkästynyt, pysyn poissa keittiöstä. 
3.5. Jos haluan herkutella, otan vain vähän ja panen loput pois näkyvistä. 
3.6. Jos katselen televisiota, pidän huolen siitä, että perunalastut tai muut naposteltavat eivät ole minun 

ulottuvillani. 
3.7. Jos olen tietokoneella, varmistan, että ulottuvilla on jotain terveellistä ruokaa. 
3.8. Jos haluan syödä makeisia, syön muutaman ja panen pussin pois. 
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3.9. Jos minun tekee mieli ostaa makeisia, yritän ajatella jotain muuta. 
3.10.  Jos minun tekee mieli syödä jotain, soitan sen sijaan kaverille. 
3.11.  Jos minun tulee nälkä ennen ruoka-aikaa, yritän keksiä jotain tekemistä. 
3.12.  Jos minun tekee mieli syödä makeisia, keksin jotain muuta tekemistä. 
3.13.  Jos kuljen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en kiinnitä huomiota hyviin tuoksuihin. 
3.14.  Jos haluan syödä jotain epäterveellistä, sanon vain itselleni: EI! 
3.15.  Jätän epäterveelliset välipalat syömättä tahdonvoiman avulla. 
3.16.  Jos olen juhlissa, joissa tarjotaan paljon naposteltavaa, en kiinnitä tarjottaviin huomiota. 
3.17.  Suunnittelen etukäteen, että otan kouluun mukaan hedelmiä. 
3.18.  Olen sopinut itseni kanssa, montako makeista saan syödä päivässä. 
3.19.  Jos haluan napostella herkkuja, otan ensiksi hedelmän. 
3.20.  Asetan itselleni tavoitteita, jotta söisin terveellisemmin. 
3.21.  Jos haluan napostella jotain, yritän muistaa, että napostelu on epäterveellistä. 
3.22.  Jos minusta tuntuu, että syön liikaa, mietin, miten se voi haitata liikuntaharrastuksia. 
3.23.  Jos mieleni tekee napostella, muistan, että haluan pysyä hyvän näköisenä. 
3.24.  Jos mieleni tekee syödä jotain epäterveellistä, mietin, haluanko sitä oikein todella. 

4. Prototyyppikysymysten kysymyskohtaiset tunnusluvut koulutyypin ja sukupuolen mukaan. 
4.1. Prototyyppi epäterveellisestä syömisestä. 
4.2. Prototyyppi terveellisestä syömisestä. 

5. Sosioekonomisen aseman mittarit koulun positiivisen diskriminaatioaseman mukaan tarkastel-
tuna. 

6. Terveellisten ja epäterveellisten painonhallintakeinojen käyttö sukupuolen mukaan niiden ylä-
koululaisten keskuudessa, jotka ilmoittivat tehneensä painonhallintayrityksen viimeisen 12 kuu-
kauden aikana. 

7. Suhtautuminen ruokailutottumuksiin koulutyypin ja sukupuolen mukaan. 
7.1. Mitä mieltä olet siitä, mitä syöt? 
7.2. Haluaisin syödä terveellisemmin. 
7.3. Tuntemani ihmiset opastavat minua syömään terveellisemmin. 
7.4. Minua ja muita lapsia tai nuoria yritetään monella tavalla opastaa syömään terveellisemmin. 
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Liitetaulukko 1. Ruokafrekvenssikysely ala- ja yläkoululaisilla.  
Kysymyskohtaiset jakaumat kouluasteen ja sukupuolen mukaan. 
 
1.1 Kevytmaito 
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.363) 

Tytöt 35,7 (79) 13,6 (30) 7,2 (16) 6,8 (15) 5,9 (13) 10,4 (23) 20,4 (45) 100 (221) 

Pojat 30,8 (61) 10,1 (20) 4,5 (9) 9,1 (18) 6,1 (12) 11,1 (22) 28,3 (56) 100 (198) 

Yhteensä 33,4 (140) 11,9 (50) 6,0 (25) 7,9 (33) 6,0 (25) 10,7 (45) 24,1 (101) 100 (419) 

Yläkoulu (p=.011) 

Tytöt 33,0 (70) 19,8 (42) 6,1 (13) 13,7 (29) 5,7 (12) 7,5 (16) 14,2 (30) 100 (212) 

Pojat 28,3 (52) 17,9 (33) 4,9 (9) 6,0 (11) 6,0 (11) 8,7 (16) 28,3 (52) 100 (184) 

Yhteensä 30,8 (122) 18,9 (75) 5,6 (22) 10,1 (40) 5,8 (23) 8,1 (32) 20,7 (82) 100 (396) 

Kaikki  (p=.012) 

Tytöt 34,4 (149) 16,6 (72) 6,7 (29) 10,2 (44) 5,8 (25) 9,0 (39) 17,3 (75) 100 (433) 

Pojat 29,6 (113) 13,9 (53) 4,7  (18) 7,6 (29) 6,0 (23) 9,9 (38) 28,3 (108) 100 (382) 

Yhteensä 32,1 (262) 15,3 (125) 5,8 (47) 9,0 (73) 5,9 (48) 9,4 (77) 22,5 (183) 100 (815) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
1.2 Rasvatonta maitoa 
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.362) 

Tytöt 14,9 (33) 9,9 (22) 7,7 (17) 9,0 (20) 6,8 (15) 11,7 (26) 40,1 (89) 100 (222) 

Pojat 15,2 (30) 7,6 (15) 4,0 (8) 8,1 (16) 8,6 (17) 8,1 (16) 48,5 (96) 100 (198) 

Yhteensä 15,0 (63) 8,8 (37) 6,0 (25) 8,6 (36) 7,6 (32) 10,0 (42) 44,0 (185) 100 (420) 

Yläkoulu (p=.717) 

Tytöt 15,0 (32) 14,1 (30) 3,8 (8) 9,9 (21) 7,5 (16) 11,3 (24) 38,5 (82) 100 (213) 

Pojat 15,2 (28) 9,2 (17) 2,2 (4) 12,5 (23) 8,7 (16) 11,4 (21) 40,8 (75) 100 (184) 

Yhteensä 15,1 (60) 11,8 (47) 3,0 (12) 11,1 (44) 8,1 (32) 11,3 (45) 39,5 (157) 100 (397) 

Kaikki (p=.833) 

Tytöt 14,9 (65) 12,0 (52) 5,7 (25) 9,4 (41) 7,1 (31) 11,5 (50) 39,3 (171) 100 (435) 

Pojat 15,2 (58) 8,4 (32) 3,1 (12) 10,2 (39) 8,6 (33) 9,7 (37) 44,8 (171) 100 (382) 

Yhteensä 15,1 (123) 10,3 (84) 4,5 (37) 9,8 (80) 7,8 (64) 10,6 (87) 41,9 (342) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 



 

 

THL — Työpaperi 1/2013 44 Itsesäätely koululaisten  
hyvien ruokailutottumusten tukena 

 
1.3 Muita normaalirasvaisia maitotuotteita (esim. jugurtti, maitokaakao, vanukas, rahka)  
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.445) 

Tytöt 7,7 (17) 23,1 (51) 19,5 (43) 21,3 (47) 14,5 (32) 7,7 (17) 6,3 (14) 100 (221) 

Pojat 12,6 (25) 24,2 (48) 12,6 (25) 20,7 (41) 14,1 (28) 8,6 (17) 7,1 (14) 100 (198) 

Yhteensä 10,0 (42) 23,6 (99) 16,2 (68) 21,0 (88) 14,3 (60) 8,1 (34) 6,7 (28) 100 (419) 

Yläkoulu (p=.001***) 

Tytöt 10,7 (23) 21,0 (45) 15,0 (32) 24,3 (52) 14,0 (30) 11,7 (25) 3,3 (7) 100 (214) 

Pojat 20,7 (38) 18,5 (34) 12,0 (22) 26,1 (48) 7,1 (13) 6,0 (11) 9,8 (18) 100 (184) 

Yhteensä 15,3 (61) 19,8 (79) 13,6 (54) 25,1 (100) 10,8 (43) 9,0 (36) 6,3 (25) 100 (398) 

Kaikki (p=.004**) 

Tytöt 9,2 (40) 22,1 (96) 17,2 (75) 22,8 (99) 14,3 (62) 9,7 (42) 4,8 (21) 100 (435) 

Pojat 16,5 (63) 21,5 (82) 12,3 (47) 23,3 (89) 10,7 (41) 7,3 (28) 8,4 (32) 100 (382) 

Yhteensä 12,6 (103) 21,8 (178) 14,9 (122) 23,0 (188) 12,6 (103) 8.6 (70) 6,5 (53) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
1.4 Muita rasvattomia maitotuotteita (esim. rasvaton jugurtti, rasvaton rahka)   
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.768) 

Tytöt 7,7 (17) 20,3 (45) 15,3 (34) 25,7 (57) 18,0 (40) 6,8 (15) 6,3 (14) 100 (222) 

Pojat 10,6 (21) 18,1 (36) 14,6 (29) 25,1 (50) 14,6 (29) 8,0 (16) 9,0 (18) 100 (199) 

Yhteensä 9,0 (38) 19,2 (81) 15,0 (63) 25,4 (107) 16,4 (69) 7,4 (31) 7,6 (32) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.009**) 

Tytöt 9,8 (21) 25,2 (54) 15,4 (33) 24,8 (53) 14,5 (31) 7,9 (17) 2,3 (5) 100 (214) 

Pojat 15,8 (29 19,7 (36) 18,0 (33) 23,0 (42) 8,7 (16) 5,5 (10) 9,3 (17) 100 (183) 

Yhteensä 12,6 (50) 22,7 (90) 16,6 (66) 23,9 (95) 11,8 (47) 6,8 (27) 5,5 (22) 100  (397) 

Kaikki (p=.017) 

Tytöt 8,7 (38) 22,7 (99) 15,4 (67) 25,2 (110) 16,3  (71) 7,3 (32) 4,4 (19) 100 (436) 

Pojat 13,1 (50) 18,8 (72) 16,2 (62) 24,1 (92) 11,8 (45) 6,8 (26) 9,2 (35) 100 (382) 

Yhteensä 10,8 (88) 20,9 (171) 15,8 (129) 24,7 (202) 14,2 (116) 7,1 (58) 6,6 (54) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.5 Vettä     
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.218) 

Tytöt 0,4 (1) 1,8 (4) 2,7 (6) 7,2 (16) 10,8 (24) 12,1 (27) 65,0 (145) 100 (223) 

Pojat 2,0 (4) 2,5 (5) 2,5 (5) 8,1 (16) 14,1 (28) 17,7 (35) 53,0 (105) 100 (198) 

Yhteensä 1,2 (5) 2,1 (9) 2,6 (11) 7,6 (32) 12,4 (52) 14,7 (62) 59,4 (250) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.205) 

Tytöt 0,9 (2) 0,5 (1) 3,3 (7) 6,1 (13) 6,1 (13) 19,2 (41) 64,0 (137) 100 (214) 

Pojat 1,6 (3) 1,6 (3) 1,1 (2) 7,1 (13) 12,0 (22) 18,0 (33) 58,5 (107) 100 (183) 

Yhteensä 1,3 (5) 1,0 (4) 2,3 (9) 6,5 (26) 8,8 (35) 18,6 (74) 61,5 (244) 100 (397) 

Kaikki (p=.058) 

Tytöt 0,7 (3) 1,1 (5) 3,0 (13) 6,6 (29) 8,5 (37) 15,6 (68) 64,5 (282) 100 (437) 

Pojat 1,8 (7) 2,1 (8) 1,8 (7) 7,6 (29) 13,1 (50) 17,8 (68) 55,6 (212) 100 (381) 

Yhteensä 1,2 (10) 1,6 (13) 2,4 (20) 7,1 (58) 10,6 (87) 16,6 (136) 60,4 (494) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
1.6 Red Bullia tai muita energiajuomia    
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.000***) 

Tytöt 72,6 (162) 19,7 (44) 4,9 (11) 1,3 (3) 0,4 (1) 0,9 (2) 0,0 (0) 100 (223) 

Pojat 51,0 (101) 27,3 (54) 10,1 (20) 7,6 (15) 1,5 (3) 0,0 (0) 2,5 (5) 100 (198) 

Yhteensä 62,5 (263) 23,3 (98) 7,4 (31) 4,3 (18) 1,0 (4) 0,5 (2) 1,2 (5) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 53,7 (115) 30,8 (66) 7,9 (17) 2,8 (6) 2,3 (5) 1,4 (3) 0,9 (2) 100 (214) 

Pojat 22,4 (41) 33,3 (61) 15,3 (28) 14,8 (27) 5,5 (10) 1,1 (2) 7,7 (14) 100 (183) 

Yhteensä 39,3 (156) 32,0 (127) 11,3 (45) 8,3 (33) 3,8 (15) 1,3 (5) 4,0 (16) 100 (397) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 63,4 (277) 25,2 (110) 6,4 (28) 2,1 (9) 1,4 (6) 1,1 (5) 0,5 (2) 100 (437) 

Pojat 37,3 (142) 30,2 (115) 12,6 (48) 11,0 (42) 3,4 (13) 0,5 (2) 5,0 (19) 100 (381) 

Yhteensä 51,2 (419) 27,5 (225) 9,3 (76) 6,2 (51) 2,3 (19) 0,9 (7) 2,6 (21) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.7 Sokerittomia makuvesiä, kuplivia tai hiilihapottomia (esim. Bonaqua vadelma, Novelle sitruuna) 
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.859) 

Tytöt 33,2 (74) 38,6 (86) 12,1 (27) 7,6 (17) 4,9 (11) 1,8 (4) 1,8 (4) 100 (223) 

Pojat 35,4 (70) 32,8 (65) 15,2 (30) 9,6 (19) 4,0 (8) 1,5 (3) 1,5 (3) 100 (198) 

Yhteensä 34,2 (144) 35,9 (151) 13,5 (57) 8,6 (36) 4,5 (19) 1,7 (7) 1,7 (7) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.895) 

Tytöt 38,8 (83) 36,9 (79) 13,1 (28) 5,6 (12) 1,9 (4) 1,4 (3) 2,3 (5) 100 (214) 

Pojat 40,7 (74) 31,3 (57) 13,2 (24) 7,1 (13) 3,3 (6) 1,6 (3) 2,7 (5) 100 (182) 

Yhteensä 39,6 (157) 34,3 (136) 13,1 (52) 6,3 (25) 2,5 (10) 1,5 (6) 2,5 (10) 100 (396) 

Kaikki (p=.761) 

Tytöt 35,9 (157) 37,8 (165) 12,6 (55) 6,6 (29) 3,4 (15) 1,6 (7) 2,1 (9) 100 (437) 

Pojat 37,9 (144) 32,1 (122) 14,2 (54) 8,4 (32) 3,7 (14) 1,6 (6) 2,1 (8) 100 (380) 

Yhteensä 36,8 (301) 35,1 (287) 13,3 (109) 7,5 (61) 3,5 (29) 1,6 (13) 2,1 (17) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
1.8 Sokeripitoisia virvoitusjuomia (esim. Coca Cola, Fanta)   

 
 En  

koskaan 
Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.050) 

Tytöt 12,2 (27) 46,8 (104) 25,7 (57) 11,7 (26) 2,3 (5) 0,9 (2) 0,5 (1) 100 (222) 

Pojat 8,6 (17) 35,5 (70) 29,9 (59) 19,3 (38) 4,1 (8) 0,5 (1) 2,0 (4) 100 (197) 

Yhteensä 10,5 (44) 41,5 (174) 27,7 (116) 15,3 (64) 3,1 (13) 0,7 (3) 1,2 (5) 100 (419) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 12,7 (27) 42,7 (91) 17,4 (37) 18,3 (39) 5,6 (12) 1,9 (4) 1,4 (3) 100 (213) 

Pojat 6,6 (12) 21,9 (40) 22,4 (41) 28,4 (52) 10,4 (19) 1,1 (2) 9,3 (17) 100 (183) 

Yhteensä 9,8 (39) 33,1 (131) 19,7 (78) 23 (91) 7,8 (31) 1,5 (6) 5,1 (20) 100 (396) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 12,4 (54) 44,8 (195) 21,6 (94) 14,9 (65) 3,9 (17) 1,4 (6) 0,9 (4) 100 (435) 

Pojat 7,6 (29) 28,9 (110) 26,3 (100) 23,7 (90) 7,1 (27) 0,8 (3) 5,5 (21) 100 (380) 

Yhteensä 10,2 (83) 37,4 (305) 23,8 (194) 19,0 (155) 5,4 (44) 1,1 (9) 3,1 (25) 100 (815) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.9 Sokerittomia virvoitusjuomia (esim. Coca Cola Light, Fanta zero)  

 
 En  

koskaan 
Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.091) 

Tytöt 29 (64) 38,5 (85) 22,2 (49) 8,6 (19) 1,4 (3) 0 (0) 0,5 (1) 100 (221) 

Pojat 27,6 (54) 36,2 (71) 16,8 (33) 11,7 (23) 5,1 (10) 1,0 (2) 1,5 (3) 100 (196) 

Yhteensä 28,3 (118) 37,4  (156) 19,7 (82) 10,1 (42) 3,1 (13) 0,5 (2) 1,0 (4) 100 (417) 

Yläkoulu (p=.052) 

Tytöt 33,2 (71) 39,3 (84) 9,3 (20) 13,1 (28) 3,3 (7) 1,4 (3) 0,5 (1) 100 (214) 

Pojat 36,1 (66) 31,7 (58) 10,9 (20) 12,6 (23) 3,8 (7) 0 (0) 4,9 (9) 100 (183) 

Yhteensä 34,5 (137) 35,8 (142) 10,1 (40) 12,8 (51) 3,5 (14) 0,8 (3) 2,5 (10) 100 (397) 

Kaikki (p=.033) 

Tytöt 31,0 (135) 38,9 (169) 15,9 (69) 10,8 (47) 2,3 (10) 0,7 (3) 0,5 (2) 100 (435) 

Pojat 31,7 (120) 34,0 (129) 14,0 (53) 12,1 (46) 4,5 (17) 0,5 (2) 3,2 (12) 100 (379) 

Yhteensä 31,3 (255) 36,6 (298) 15,0 (122) 11,4 (93) 3,3 (27) 0,6 (5) 1,7 (14) 100 (814) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.10 Hedelmiä (esim. banaania, omenaa, appelsiinia)    
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.200) 

Tytöt 0,5 (1) 2,8 (6) 5,6 (12) 25,0 (54) 16,7 (36) 27,3 (59) 22,2 (48) 100 (216) 

Pojat 2,6 (5) 2,6 (5) 4,6 (9) 23,0 (45) 25,0 (49) 25,5 (50) 16,8 (33) 100 (196) 

Yhteensä 1,5 (6) 2,7 (11) 5,1 (21) 24,0 (99) 20,6 (85) 26,5 (109) 19,7 (81) 100 (412) 

Yläkoulu (p=.025) 

Tytöt 0 (0) 4,2 (9) 13,2 (28) 25,9 (55) 17,5 (37) 17,0 (36) 22,2 (47) 100 (212) 

Pojat 2,7 (5) 6,6 (12) 13,1 (24) 27,9 (51) 23,5 (43) 13,7 (25) 12,6 (23) 100 (183) 

Yhteensä 1,3 (5) 5,3 (21) 13,2 (52) 26,8 (106) 20,3 (80) 15,4 (61) 17,7 (70) 100 (395) 

Kaikki (p=.002**) 

Tytöt 0,2 (1) 3,5 (15) 9,3 (40) 25,5 (109) 17,1 (73) 22,2 (95) 22,2 (95) 100 (428) 

Pojat 2,6 (10) 4,5 (17) 8,7 (33) 25,3 (96) 24,3 (92) 19,8 (75) 14,8 (56) 100 (379) 

Yhteensä 1,4 (11) 4,0 (32) 9,0 (73) 25,4 (205) 20,4 (165) 21,1 (170) 18,7 (151) 100 (807) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.11 Vihreää salaattia tai raakoja vihanneksia (esim. porkkanaa, tomaattia, paprikaa)  

 
 En  

koskaan 
Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.086) 

Tytöt 0,9 (2) 4,2 (9) 6,5 (14) 18,2 (39) 22,9 (49) 23,8 (51) 23,4 (50) 100 (214) 

Pojat 3,6 (7) 8,2 (16) 8,2 (16) 24,0 (47) 18,9 (37) 19,4 (38) 17,9 (35) 100 (196) 

Yhteensä 2,2 (9) 6,1 (25) 7,3 (30) 21,0 (86) 21,0 (86) 21,7 (89) 20,7 (85) 100 (410) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 1,9 (4) 5,2 (11) 4,2 (9) 24,9 (53) 23,0 (49) 25,8 (55) 15,0 (32) 100 (213) 

Pojat 10,9 (20) 13,0 (24) 12,5 (23) 27,2 (50) 15,8 (29) 9,8 (18) 10,9 (20) 100 (184) 

Yhteensä 6,0 (24) 8,8 (35) 8,1 (32) 25,9 (103) 19,6 (78) 18,4 (73) 13,1 (52) 100 (397) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 1,4 (6) 4,7 (20) 5,4 (23) 21,5 (92) 23,0 (98) 24,8 (106) 19,2 (82) 100 (427) 

Pojat 7,1 (27) 10,5 (40) 10,3 (39) 25,5 (97) 17,4 (66) 14,7 (56) 14,5 (55) 100 (380) 

Yhteensä 4,1 (33) 7,4 (60) 7,7 (62) 23,4 (189) 20,3 (164) 20,1 (162) 17,0 (137) 100 (807) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.12 Keitettyjä vihanneksia lisukkeena (tuoreista vihanneksista valmistettuna)     
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.279) 

Tytöt 8,8 (19) 30,2 (65) 12,6 (27) 23,7 (51) 13,5 (29) 8,8 (19) 2,3 (5) 100 (215) 

Pojat 13,3 (26) 27,6 (54) 17,9 (35) 24,0 (47) 7,7 (15) 7,7 (15) 2,0 (4) 100 (196) 

Yhteensä 10,9 (45) 29,0 (119) 15,1 (62) 23,8 (98) 10,7 (44) 8,3 (34) 2,2 (9) 100 (411) 

Yläkoulu (p=.112) 

Tytöt 16,4 (35) 21,1 (45) 23,0 (49) 21,1 (45) 9,4 (20) 6,1 (13) 2,8 (6) 100 (213) 

Pojat 23,9 (44) 25,0 (46) 19,6 (36) 16,3 (30) 10,9 (20) 1,6 (3) 2,7 (5) 100 (184) 

Yhteensä 19,9 (79) 22,9  (91) 21,4 (85) 18,9 (75) 10,1 (40) 4,0 (16) 2,8 (11) 100 (397) 

Kaikki (p=.208) 

Tytöt 12,6 (54) 25,7 (110) 17,8 (76) 22,4 (96) 11,4 (49) 7,5 (32) 2,6 (11) 100 (428) 

Pojat 18,4 (70) 26,3 (100) 18,7 (71) 20,3 (77) 9,2 (35) 4,7 (18) 2,4 (9) 100 (380) 

Yhteensä 15,3 (124) 26,0 (210) 18,2 (147) 21,4 (173) 10,4 (84) 6,2 (50) 2,5 (20) 100 (808) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.13 Keittovihanneksia (tuoreista vihanneksista valmistettuna) 

 
 En  

koskaan 
Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.263) 

Tytöt 10,7 (23) 25,6 (55) 22,8 (49) 27,4 (59) 7,4 (16) 2,8 (6) 3,3 (7) 100 (215) 

Pojat 17,3 (34) 27,0 (53) 21,9 (43) 20,9 (41) 5,6 (11) 5,1 (10) 2,0 (4) 100 (196) 

Yhteensä 13,9 (57) 26,3 (108) 22,4 (92) 24,3 (100) 6,6 (27) 3,9 (16) 2,7 (11) 100 (411) 

Yläkoulu (p=.022) 

Tytöt 12,7 (27) 27,7 (59) 22,1 (47) 26,3 (56) 7,0 (15) 3,3 (7) 0,9 (2) 100 (213) 

Pojat 24,5 (45) 25,0 (46) 21,7 (40) 19,0 (35) 7,1 (13) 0,5 (1) 2,2 (4) 100 (184) 

Yhteensä 18,1 (72) 26,4 (105) 21,9 (87) 22,9 (91) 7,1 (28) 2,0 (8) 1,5 (6) 100 (397) 

Kaikki (p=.022) 

Tytöt 11,7 (50) 26,6 (114) 22,4 (96) 26,9 (115) 7,2 (31) 3,0 (13) 2,1 (9) 100 (428) 

Pojat 20,8 (79) 26,1 (99) 21,8 (83) 20,0 (76) 6,3 (24) 2,9 (11) 2,1 (8) 100 (380) 

Yhteensä 16,0 (129) 26,4 (213) 22,2 (179) 23,6 (191) 6,8 (55) 3,0 (24) 2,1 (17) 100 (808) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.14 Makkaraa  
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.002**) 

Tytöt 18,6 (41) 62,0 (137) 16,7 (37) 2,7 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (221) 

Pojat 7,0 (14) 67,8 (135) 16,1 (32) 8,0 (16) 0,5 (1) 0 (0) 0,5 (1) 100 (199) 

Yhteensä 13,1 (55) 64,8 (272) 16,4 (69) 5,2 (22) 0,2 (1) 0 (0) 0,2 (1) 100 (420) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 24,8 (53) 61,7 (132) 11,7 (25) 1,4 (3) 0 (0) 0 (0) 0,5 (1) 100 (214) 

Pojat 6,5 (12) 49,5 (91) 24,5 (45) 14,7 (27) 2,2 (4) 0 (0) 2,7 (5) 100 (184) 

Yhteensä 16,3 (65) 56,0 (223) 17,6 (70) 7,5 (30) 1,0 (4) 0 (0) 1,5 (6) 100 (398) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 21,6 (94) 61,8 (269) 14,3 (62) 2,1 (9) 0 (0) 0 (0) 0,2 (1) 100 (435) 

Pojat 6,8(26) 59,0 (226) 20,1 (77) 11,2 (43) 1,3 (5) 0 (0) 1,6 (6) 100 (383) 

Yhteensä 14,7 (120) 60,5 (495) 17,0 (139) 6,4 (52) 0,6 (5) 0 (0) 0,9 (7) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.15 Hampurilaisia     
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.008**) 

Tytöt 8,6 (19) 80,2 (178) 9,5 (21) 1,4 (3) 0,5 (1) 0 (0) 0 (0) 100 (222) 

Pojat 4,0 (8) 73,4 (146) 14,6 (29) 5,0 (10) 1,5 (3) 0 (0) 1,5 (3) 100 (199) 

Yhteensä 6,4 (27) 77,0 (324) 11,9 (50) 3,1 (13) 1,0 (4) 0 (0) 0,7 (3) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.004**) 

Tytöt 5,6 (12) 78,5 (168) 11,7 (25) 3,7 (8) 0 (0) 0 (0) 0,5 (1) 100 (214) 

Pojat 6,5 (12) 62,0 (114) 17,4 (32) 8,7 (16) 1,1 (2) 0,5 (1) 3,8 (7) 100 (184) 

Yhteensä 6,0 (24) 70,9 (282) 14,3 (57) 6,0 (24) 0,5 (2) 0,3 (1) 2,0 (8) 100 (398) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 7,1 (31) 79,4 (346) 10,6 (46) 2,5 (11) 0,2 (1) 0 (0) 0,2 (1) 100 (436) 

Pojat 5,2 (20) 67,9 (260) 15,9 (61) 6,8 (26) 1,3 (5) 0,3 (1) 2,6 (10) 100 (383) 

Yhteensä 6,2 (51) 74,0 (606) 13,1 (107) 4,5 (37) 0,7 (6) 0,1 (1) 1,3 (11) 100 (819) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.16 Pizzaa    
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.108) 

Tytöt 4,1 (9) 82,9 (184) 11,7 (26) 1,4 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (222) 

Pojat 1,5 (39) 79,4 (158) 15,1 (30) 1,5 (3) 0,5 (1) 0 (0) 2,0 (4) 100 (199) 

Yhteensä 2,9 (12) 81,2 (342) 13,3 (56) 1,4 (6) 0,2 (1) 0 (0) 1,0 (4) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 3,8 (8) 83,5 (177) 9,4 (20) 2,8 (6) 0 (0) 0 (0) 0,5 (1) 100 (212) 

Pojat 3,3 (6) 63,0 (116) 22,3 (41) 6,0 (11) 0,5 (1) 0,5 (1) 4,3 (8) 100 (184) 

Yhteensä 3,5 (14) 74,0 (293) 15,4 (61) 4,3 (17) 0,3 (1) 0,3 (1) 2,3 (9) 100 (396) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 3,9 (17) 83,2 (361) 10,6 (46) 2,1 (9) 0 (0) 0 (0) 0,2 (1) 100 (434) 

Pojat 2,3 (9) 71,5 (274) 18,5 (71) 3,7 (14) 0,5 (2) 0,3 (1) 3,1 (12) 100 (383) 

Yhteensä 3,2 (26) 77,7 (635) 14,3 (117) 2,8 (23) 0,2 (2) 0,1 (1) 1,6 (13) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.17 Ranskalaisia perunoita    
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.499) 

Tytöt 1,8 (4) 82,4 (182) 11,8 (26) 3,2 (7) 0,5 (1) 0 (0) 0,5 (1) 100  (221) 

Pojat 3,0 (6) 80,3 (159) 10,1 (20) 3,0 (6) 2,0 (4) 0 (0) 1,5 (3) 100 (198) 

Yhteensä 2,4 (10) 81,4 (341) 11,0 (46) 3,1 (13) 1,2 (5) 0 (0) 1,0 (4) 100 (419) 

Yläkoulu (p=.048) 

Tytöt 3,8 (8) 77,5 (165) 12,7 (27) 4,7 (10) 0,9 (2) 0 (0) 0,5 (1) 100 (213) 

Pojat 4,9 (9) 64,1 (118) 17,9 (33) 8,7 (16) 0,5 (1) 0,5 (1) 3,3 (6) 100 (184) 

Yhteensä 4,3 (17) 71,3 (283) 15,1 (60) 6,5 (26) 0,8 (3) 0,3 (1) 1,8 (7) 100 (397) 

Kaikki (p=.074) 

Tytöt 2,8 (12) 80,0 (347) 12,2 (53) 3,9 (17) 0,7 (3) 0 (0) 0,5 (2) 100 (434) 

Pojat 3,9 (15) 72,5 (277) 13,9 (53) 5,8 (22) 1,3 (5) 0,3 (1) 2,4 (9) 100 (382) 

Yhteensä 3,3 (27) 76,5 (624) 13,0 (106) 4,8 (39) 1,0 (8) 0,1 (1) 1,3 (11) 100 (816) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.18 Kananugetteja     
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.733) 

Tytöt 16,3 (36) 73,3 (162) 5,4 (12) 4,1 (9) 0,5 (1) 0 (0) 0,5 (1) 100 (221) 

Pojat 16,1 (32) 71,4 (142) 8,0 (16) 2,5 (5) 1,0 (2) 0 (0) 1,0 (2) 100 (199) 

Yhteensä 16,2 (68) 72,4 (304) 6,7 (28) 3,3 (14) 0,7 (3) 0 (0) 0,7 (3) 100 (420) 

Yläkoulu (p=.010) 

Tytöt 20,1 (43) 67,3 (144) 9,8 (21) 1,4 (3) 0,9 (2) 0 (0) 0,5 (1) 100 (214) 

Pojat 10,9 (20) 67,9 (125) 10,3 (19) 6,0 (11) 1,1 (2) 1,1 (2) 2,7 (5) 100 (184) 

Yhteensä 15,8 (63) 67,6 (269) 10,1 (40) 3,5 (14) 1,0 (4) 0,5 (2) 1,5 (6) 100 (398) 

Kaikki (p=.105) 

Tytöt 18,2 (79) 70,3 (306) 7,6 (33) 2,8 (12) 0,7 (3) 0 (0) 0,5 (2) 100 (435) 

Pojat 13,6 (52) 69,7 (267) 9,1 (35) 4,2 (16) 1,0 (4) 0,5 (2) 1,8 (7) 100 (383) 

Yhteensä 16,0 (131) 70,0 (573) 8,3 (68) 3,4 (28) 0,9 (7) 0,2 (2) 1,1 (9) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.19 Makeisia (esim. irtokarkit)   
   

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.217) 

Tytöt 1,4 (3) 14,0 (31) 60,8 (135) 18,0 (40) 3,2 (7) 1,8 (4) 0,9 (2) 100 (222) 

Pojat 3,5 (7) 20,5 (41) 53,5 (107) 18,0 (36) 1,0 (2) 2,0 (4) 1,5 (3) 100 (200) 

Yhteensä 2,4 (10) 17,1 (72) 57,3 (242) 18,0 (76) 2,1 (9) 1,9 (8) 1,2 (5) 100 (422) 

Yläkoulu (p=.246) 

Tytöt 2,3 (5) 12,1 (26) 34,1 (73) 34,6 (74) 10,3 (22) 2,8 (6) 3,7 (8) 100 (214) 

Pojat 1,6 (3) 18,0 (33) 29,0 (53) 36,1 (66) 5,5 (10) 3,3 (6) 6,6 (12) 100 (183) 

Yhteensä 2,0 (8) 14,9 (59) 31,7 (126) 35,3 (140) 8,1 (32) 3,0 (12) 5,0 (20) 100 (397) 

Kaikki (p=.029) 

Tytöt 1,8 (8) 13,1 (57) 47,7 (208) 26,1 (114) 6,7 (29) 2,3 (10) 2,3 (10) 100 (436) 

Pojat 2,6 (10) 19,3 (74) 41,8 (160) 26,6 (102) 3,1 (12) 2,6 (10) 3,9 (15) 100 (383) 

Yhteensä 2,2 (18) 16,0 (131) 44,9 (368) 26,4 (216) 5,0 (41) 2,4 (20) 3,1 (25) 100 (819) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.20 Suolaista naposteltavaa (esim. sipsit, suolatikut, suolakeksit)   
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.614) 

Tytöt 4,1 (9) 50,0 (110) 35,0 (77) 7,3 (16) 2,3 (5) 0,9 (2) 0,5 (1) 100 (220) 

Pojat 4,5 (9) 42,2 (84) 41,2 (82) 8,5 (17) 1,5 (3) 0,5 (1) 1,5 (3) 100 (199) 

Yhteensä 4,3 (18) 46,3 (194) 37,9 (159) 7,9 (33) 1,9 (8) 0,7 (3) 1,0 (4) 100 (419) 

Yläkoulu (p=.038) 

Tytöt 4,2 (9) 52,3 (112) 27,6 (59) 11,2 (24) 1,9 (4) 0,9 (2) 1,9 (4) 100 (214) 

Pojat 7,7 (14) 36,6 (67) 32,2 (59) 13,1 (24) 4,9 (9) 1,1 (2) 4,4 (8) 100 (183) 

Yhteensä 5,8 (23) 45,1 (179) 29,7 (118) 12,1 (48) 3,3 (13) 1,0 (4) 3,0 (12) 100 (397) 

Kaikki (p=.032) 

Tytöt 4,1 (18) 51,2 (222) 31,3 (136) 9,2 (40) 2,1 (9) 0,9 (4) 1,2 (5) 100 (434) 

Pojat 6,0 (23) 39,5 (151) 36,9 (141) 10,7 (41) 3,1 (12) 0,8 (3) 2,9 (11) 100 (382) 

Yhteensä 5,0 (41) 45,7 (373) 33,9 (277) 9,9 (81) 2,6 (21) 0,9 (7) 2,0 (16) 100 (816) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.21 Suklaapatukoita tai suklaata  
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.611) 

Tytöt 2,3 (5) 40,3 (89) 37,1 (82) 14,5 (32) 2,7 (6) 2,3 (5) 0,9 (2) 100 (221) 

Pojat 5,5 (11) 38,7 (77) 37,7 (75) 13,1 (26) 2,5 (5) 1,0 (2) 1,5 (3) 100 (199) 

Yhteensä 3,8 (16) 39,5 (166) 37,4 (157) 13,8 (58) 2,6 (11) 1,7 (7) 1,2 (5) 100 (420) 

Yläkoulu (p=.095) 

Tytöt 1,9 (4) 20,7 (44) 33,8 (72) 27,7 (59) 9,9 (21) 2,3 (5) 3,8 (8) 100 (213) 

Pojat 2,7 (5) 30,1 (55) 26,2 (48) 27,9 (51) 4,4 (8) 2,7 (5) 6,0 (11) 100 (183) 

Yhteensä 2,3 (9) 25,0 (99) 30,3 (120) 27,8 (110) 7,3 (29) 2,5 (10) 4,8 (19) 100 (396) 

Kaikki (p=.151) 

Tytöt 2,1 (9) 30,6 (133) 35,5 (154) 21,0 (91) 6,2 (27) 2,3 (10) 2,3 (10) 100 (434) 

Pojat 4,2 (16) 34,6 (132) 32,2 (123) 20,2 (77) 3,4 (13) 1,8 (7) 3,7 (14) 100 (382) 

Yhteensä 3,1 (25) 32,5 (265) 33,9 (277) 20,6 (168) 4,9 (40) 2,1 (17) 2,9 (24) 100 (816) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.22 Keksejä   
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.018) 

Tytöt 8,1 (18) 57,0 (126) 19,5 (43) 11,8 (26) 1,4 (3) 2,3 (5) 0 (0) 100 (221) 

Pojat 7,5 (15) 43,7 (87) 32,7 (65) 12,6 (25) 0,5 (1) 1,5 (3) 1,5 (3) 100 (199) 

Yhteensä 7,9 (33) 50,7 (213) 25,7 (108) 12,1 (51) 1,0 (4) 1,9 (8) 0,7 (3) 100 (420) 

Yläkoulu (p=.183) 

Tytöt 5,6 (12) 51,4 (110) 21,0 (45) 15,9 (34) 1,9 (4) 2,8 (6) 1,4 (3) 100 (214) 

Pojat 7,1 (13) 45,9 (84) 22,4 (41) 18,0 (33) 4,4 (8) 0 (0) 2,2 (4) 100 (183) 

Yhteensä 6,3 (25) 48,9 (194) 21,7 (86) 16,9 (67) 3,0 (12) 1,5 (6) 1,8 (7) 100 (397) 

Kaikki (p=.019) 

Tytöt 6,9 (30) 54,3 (236) 20,2 (88) 13,8 (60) 1,6 (7) 2,5 (11) 0,7 (3) 100 (435) 

Pojat 7,3 (28) 44,8 (171) 27,7 (106) 15,2 (58) 2,4 (9) 0,8 (3) 1,8 (7) 100 (382) 

Yhteensä 7,1 (58) 49,8 (407) 23,7 (194) 14,4 (118) 2,0 (16) 1,7 (14) 1,2 (10) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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1.23 Makeita leivonnaisia  
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.021) 

Tytöt 5,0 (11) 70,6 (156) 16,3 (36) 7,2 (16) 0,5 (1) 0 (0) 0,5 (1) 100 (221) 

Pojat 12,5 (25) 57,5 (115) 22,5 (45) 6,5 (13) 0 (0) 0 (0) 1,0 (2) 100 (200) 

Yhteensä 8,6 (36) 64,4 (271) 19,2 (81) 6,9 (29) 0,2 (1) 0 (0) 0,7 (3) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.045) 

Tytöt 5,1 (11) 53,3 (114) 23,4 (50) 15,9 (34) 0,5 (1) 1,4 (3) 0,5 (1) 100 (214) 

Pojat 6,6 (12) 57,4 (105) 21,9 (40) 8,2 (15) 2,7 (5) 0,5 (1) 2,7 (5) 100 (183) 

Yhteensä 5,8 (23) 55,2 (219) 22,7 (90) 12,3 (49) 1,5 (6) 1,0 (4) 1,5 (6) 100 (397) 

Kaikki (p=.009**) 

Tytöt 5,1 (22) 62,1 (270) 19,8 (86) 11,5 (50) 0,5 (2) 0,7 (3) 0,5 (2) 100 (435) 

Pojat 9,7 (37) 57,4 (220) 22,2 (85) 7,3 (28) 1,3 (5) 0,3 (1) 1,8 (7) 100 (383) 

Yhteensä 7,2 (59) 59,9 (490) 20,9 (171) 9,5 (78) 0,9 (7) 0,5 (4) 1,1 (9) 100 (818) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

1.24 Jäätelöä  
 

 En  
koskaan 

Harvemmin 
kuin kerran 

viikossa 

Kerran 
viikossa 

2-4  
päivänä 
viikossa 

5-6  
päivänä 
viikossa 

Joka päivä  
yhden 
kerran 

Joka päivä 
useamman 

kerran 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.059) 

Tytöt 3,2 (7) 59,7 (132) 20,8 (46) 11,8 (26) 3,6 (8) 0,9 (2) 0 (0) 100 (221) 

Pojat 7,5 (15) 47,5 (95) 28,5 (57) 12,5 (25) 2,5 (5) 0,5 (1) 1,0 (2) 100 (200) 

Yhteensä 5,2 (22) 53,9 (227) 24,5 (103) 12,1 (51) 3,1 (13) 0,7 (3) 0,5 (2) 100 (421) 

Yläkoulu (p=.007**) 

Tytöt 4,2 (9) 58,7 (125) 18,3 (39) 13,6 (29) 2,8 (6) 1,9 (4) 0,5 (1) 100 (213) 

Pojat 3,8 (7) 44,8 (82) 33,9 (62) 9,8 (18) 2,7 (5) 2,2 (4) 2,7 (5) 100 (183) 

Yhteensä 4,0 (16) 52,3 (207) 25,5 (101) 11,9 (47) 2,8 (11) 2,0 (8) 1,5 (6) 100 (396) 

Kaikki (p=.000***) 

Tytöt 3,7 (16) 59,2 (257) 19,6 (85) 12,7 (55) 3,2 (14) 1,4 (6) 0,2 (1) 100 (434) 

Pojat 5,7 (22) 46,2 (177) 31,1 (119) 11,2 (43) 2,6 (10) 1,3 (5) 1,8 (7) 100 (383) 

Yhteensä 4,7 (38) 53,1 (434) 25,0 (204) 12,0 (98) 2,9 (24) 1,3 (11) 1,0 (8) 100 (817) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 2. Yksittäiset ruokailutottumuksia koskevat kysymykset ala- ja 
yläkoulussa sukupuolen mukaan. 
 
2.1 Kuinka monena päivänä viikossa keskimäärin syöt aamiaista? 

 
 En yhtenä-

kään 
Yhdestä 
kolmeen 

Neljästä 
kuuteen 

Seitsemänä Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.510) 

Tytöt 2,3 (7) 8,7 (26) 19,7 (59) 69,2 (207) 100 (299) 

Pojat 3,3 (9) 9,9 (27) 15,4 (42) 71,4 (195) 100 (273) 

Yhteensä 2,8 (16) 9,3 (53) 17,7 (101) 70,3 (402) 100 (572) 

Yläkoulu (p=.272) 

Tytöt 4,7 (14) 13,4 (40) 24,4 (73) 57,5 (172) 100 (299) 

Pojat 5,0 (14) 18,7 (52) 25,5 (71) 50,7 (141) 100 (278) 

Yhteensä 4,9 (28) 15,9 (92) 25,0 (144) 54,2 (313) 100 (577) 

Kaikki (p=.334) 

Tytöt 3,5 (21) 11,0 (66) 22,1 (132) 63,4 (379) 100 (598) 

Pojat 4,2 (23) 14,3 (79) 20,5 (113) 61,0 (336) 100 (551) 

Yhteensä 3,8 (44) 12,6 (145) 21,3 (245) 62,2 (715) 100 (1149) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen 

merkitsevyys. 

 
 

2.2 Kuinka monta lasillista virvoitusjuomia tai energiajuomia juot tavallisena päivänä? 
 

 Alle 1 1 2 3 4 Enemmän 
kuin 4 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.280) 

Tytöt 63,4 (189) 17,4 (52) 11,1 (33) 5,7 (17) 1,3 (4) 1,0 (3) 100 (298) 

Pojat 63,7 (172) 20,0 (54) 8,1 (22) 4,8 (13) 0,4 (1) 3,0 (8) 100 (270) 

Yhteensä 63,6 (361) 18,7 (106) 9,7 (55) 5,3 (30) 0,9 (5) 1,9 (11) 100 (568) 

Yläkoulu (p=.344) 

Tytöt 53,5 (159) 22,6 (67) 11,1 (33) 5,1 (15) 1,3 (4) 6,4 (19) 100 (297) 

Pojat 60,3 (167) 19,5 (54) 12,3 (34) 3,6 (10) 1,1 (3) 3,2 (9) 100 (277) 

Yhteensä 56,8  

(326) 

21,1 (121) 11,7 (67) 4,4 (25) 1,2 (7) 4,9 (28) 100 (574) 

Kaikki (p=.715) 

Tytöt 58,5 (348) 20,0 (119) 11,1 (66) 5,4 (32) 1,3 (8) 3,7 (22) 100 (595) 

Pojat 62,0 (339) 19,7 (108) 10,2 (56) 4,2 (23) 0,7 (4) 3,1 (17) 100 (547) 

Yhteensä 60,2 (687) 19,9 (227) 10,7 (122) 4,8 (55) 1,1 (12) 3,4 (39) 100 (1142) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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2.3 Kuinka monta annosta hedelmiä syöt tavallisena päivänä? 
 

 Alle 1 1 2 3 4 Enemmän 
kuin 4 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.974) 

Tytöt 12,6 (38) 29,2 (88) 31,2 (94) 15,6 (47) 5,3 (16) 6,0 (18) 100 (301) 

Pojat 13,6 (37) 30,0 (82) 30,8 (84) 16,5 (45) 4,4 (12) 4,8 (13) 100 (273) 

Yhteensä 13,1 (75) 29,6 (170) 31,0 (178) 16,0 (92) 4,9 (28) 5,4 (31) 100 (574) 

Yläkoulu (p=.088) 

Tytöt 23,9 (71) 33,7 (100) 25,6 (76) 10,10 (30) 4,4 (13) 2,4 (7) 100 (297) 

Pojat 17,3 (48) 31,0 (86) 31,8 (88) 15,2 (42) 2,5 (7) 2,2 (6) 100 (277) 

Yhteensä 20,7 (119) 32,4 (186) 28,6 (164) 12,5 (72) 3,5 (20) 2,3 (13) 100 (574) 

Kaikki (p=.345) 

Tytöt 18,2 (109) 31,4 (188) 28,4 (170) 12,9 (77) 4,8 (29) 4,2 (25) 100 (598) 

Pojat 15,5 (85) 30,5 (168) 31,3 (172) 15,8 (87) 3,5 (19) 3,5 (19) 100 (550) 

Yhteensä 16,9 (194) 31,0 (356) 29,8 (342) 14,3 (164) 4,2 (48) 3,8 (44) 100 (1148) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

2.4 Kuinka monta annosta keitettyjä tai raakoja kasviksia syöt tavallisena päivänä? 
 

 Alle 1 1 2 3 4 Enemmän 
kuin 4 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.232) 

Tytöt 27,3 (82) 32,7 (98) 23,0 (69) 11,3 (34) 2,7 (8) 3,0 (9) 100 (300) 

Pojat 21,9 (60) 31,4 (86) 31,4 (86) 9,5 (26) 1,8 (5) 4,0 (11) 100 (274) 

Yhteensä 24,7 (142) 32,1 (184) 27,0 (155) 10,5 (60) 2,3 (13) 3,5 (20) 100 (574) 

Yläkoulu (p=.891) 

Tytöt 26,8 (80) 39,3 (117) 21,8 (65) 9,4 (28) 1,3 (4) 1,3 (4) 100 (298) 

Pojat 28,8 (80) 37,1 (103) 20,5 (57) 10,1 (28) 2,5 (7) 1,1 (3) 100 (278) 

Yhteensä 27,8 (160) 38,2 (220) 21,2 (122) 9,7 (56) 1,9 (11) 1,2 (7) 100 (576) 

Kaikki (p=.803) 

Tytöt 27,1 (162) 36,0 (215) 22,4 (134) 10,4 (62) 2,0 (12) 2,2 (13) 100 (598) 

Pojat 25,4 (140) 34,2 (189) 25,9 (143) 9,8 (54) 2,2 (12) 2,5 (14) 100 (552) 

Yhteensä 26,3 (302) 35,1 (404) 24,1 (277) 10,1 (116) 2,1 (24) 2,3 (27) 100 (1150) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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2.5 Kuinka monta annosta epäterveellisiä välipaloja tai naposteltavia syöt tavallisena päivänä? 
 

 Alle 1 1 2 3 4 Enemmän 
kuin 4 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.200) 

Tytöt 38,4 (116) 40,1 (121) 14,2 (43) 4,6 (14) 1,7 (5) 1,0 (3) 100 (302) 

Pojat 44,5 (122) 33,9 (93) 14,6 (40) 2,6 (7) 1,5 (4) 2,9 (8) 100 (274) 

Yhteensä 41,3 (238) 37,2 (214) 14,4 (83) 3,6 (21) 1,6 (9) 1,9 (11) 100 (576) 

Yläkoulu (p=.053) 

Tytöt 32,9 (98) 36,9 (110) 19,5 (58) 4,4 (13) 2,3 (7) 4,0 (12) 100 (298) 

Pojat 27,7 (77) 36,3 (101) 22,7 (63) 9,7 (27) 0,7 (2) 2,9 (8) 100 (278) 

Yhteensä 30,4 (175) 36,6 (211) 21,0 (121) 6,9 (40) 1,6 (9) 3,5 (20) 100 (576) 

Kaikki (p=.463) 

Tytöt 35,7 (214) 38,5 (231) 16,8 (101) 4,5 (27) 2,0 (12) 2,5 (15) 100 (600) 

Pojat 36,1 (199) 35,1 (194) 18,7 (103) 6,2 (34) 1,1 (6) 2,9 (16) 100 (552) 

Yhteensä 35,9 (413) 36,9 (425) 17,7 (204) 5,3 (61) 1,6 (18) 2,7 (31) 100 (1152) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 3. Epäterveellisen syömisen säätelykeinoja kartoittavan TESQ-E-
mittarin kysymyskohtaiset jakaumat koulutyypin ja sukupuolen mukaan. 
 

3.1 Jos olen kaupungilla, pidän huolen siitä, etten liiku pikaruokapaikkojen lähellä. 

 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.809) 

Tytöt 20,7 (60) 31,7 (92) 18,6 (54) 19,3 (56) 9,7 (28) 100 (290) 

Pojat 18,6 (50) 29,4 (79) 21,6 (58) 21,6 (58) 8,9 (24) 100 (269) 

Yhteensä 19,7 (110) 30,6 (171) 20,0 (112) 20,4 (114) 9,3 (52) 100 (559) 

Yläkoulu (p=.617) 

Tytöt 42,3 (126) 30,2 (90) 15,1 (45) 9,1 (27) 3,4 (10) 100 (298) 

Pojat 39,6 (108) 34,4 (94) 13,9 (38) 10,3 (28) 1,8 (5) 100 (273) 

Yhteensä 41,0 (234) 32,2 (184) 14,5 (83) 9,6 (55) 2,6 (15) 100 (571) 

Kaikki (p=.746) 

Tytöt 31,6 (186) 31,0 (182) 16,8 (99) 14,1 (83) 6,5 (38) 100 (588) 

Pojat 29,2 (158) 31,9 (173) 17,7 (96) 15,9 (86) 5,4 (29) 100 (542) 

Yhteensä 30,4 (344) 31,4 (355) 17,3 (195) 15,0 (169) 5,9 (67) 100 (1130) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 

 

3.2 Jos menen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en jää katselemaan sen näyteikkunoita. 

 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.501) 

Tytöt 19,0 (55) 22,8 (66) 13,4 (39) 24,8 (72) 20,0 (58) 100 (290) 

Pojat 16,8 (45) 27,6 (74) 11,2 (30) 21,6 (58) 22,8 (61) 100 (268) 

Yhteensä 17,9 (100) 25,1 (140) 12,4 (69) 23,3 (130) 21,3 (119) 100 (558) 

Yläkoulu (p=.192) 

Tytöt 20,8 (62) 24,5 (73) 15,1 (45) 17,4 (52) 22,1 (66) 100 (298) 

Pojat 19,1 (52) 27,6 (75) 10,7 (29) 23,5 (64) 19,1 (52) 100 (272) 

Yhteensä 20,0 (114) 26,0 (148) 13,0 (74) 20,4 (116) 20,7 (118) 100 (570) 

Kaikki (p=.279) 

Tytöt 19,9 (117) 23,6 (139) 14,3 (84) 21,1 (124) 21,1 (124) 100 (588) 

Pojat 18,0 (97) 27,6 (149) 10,9 (59) 22,6 (122) 20,9 (113) 100 (540) 

Yhteensä 19,0 (214) 25,5 (288) 12,7 (143) 21,8 (246) 21,0 (237) 100 (1128) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.3 Jos menen ruokakauppaan, en mene makeisosastolle. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.135)  

Tytöt 6,8 (20) 39,4 (115) 25,7 (75) 22,6 (66) 5,5 (16) 100 (292) 

Pojat 12,6 (34) 34,9 (94) 25,3 (68) 19,7 (53) 7,4 (20) 100 (269) 

Yhteensä 9,6 (54) 37,3 (209) 25,5 (143) 21,2 (119) 6,4 (36) 100 (561) 

Yläkoulu (p=.664) 

Tytöt 17,1 (51) 48,0 (143) 21,5 (64) 10,7 (32) 2,7 (8) 100 (298) 

Pojat 16,1 (44) 43,2 (118) 23,4 (64) 13,9 (38) 3,3 (9) 100 (273) 

Yhteensä 16,6 (95) 45,7 (261) 22,4 (128) 12,3 (70) 3,0 (17) 100 (571) 

Kaikki (p=.446) 

Tytöt 12,0 (71) 43,7 (258) 23,6 (139) 16,6 (98) 4,1 (24) 100 (590) 

Pojat 14,4 (78) 39,1 (212) 24,4 (132) 16,8 (91) 5,4 (29) 100 (542) 

Yhteensä 13,2 (149) 41,5 (470) 23,9 (271) 16,7 (189) 4,7 (53) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.4 Jos olen pitkästynyt, pysyn poissa keittiöstä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.623)   

Tytöt 12,7 (37) 29,5 (86) 22,6 (66) 25,0 (73) 10,3 (30) 100 (292) 

Pojat 9,3 (25) 31,9 (86) 25,6 (69) 22,6 (61) 10,7 (29) 100 (270) 

Yhteensä 11,0 (62) 30,6 (172) 24,0 (135) 23,8 (134) 10,5 (59) 100 (562) 

Yläkoulu (p=.011) 

Tytöt 16,8 (50) 42,1 (125) 21,5 (64) 13,8 (41) 5,7 (17) 100 (297) 

Pojat 28,6 (78) 39,2 (107) 15,8 (43) 10,3 (28) 6,2 (17) 100 (273) 

Yhteensä 22,5 (128) 40,7 (232) 18,8 (107) 12,1 (69) 6,0 (34) 100 (570) 

Kaikki (p=.318) 

Tytöt 14,8 (87) 35,8 (211) 22,1 (130) 19,4 (114) 8,0 (47) 100 (589) 

Pojat 19,0 (103) 35,5 (193) 20,6 (112) 16,4 (89) 8,5 (46) 100 (543) 

Yhteensä 16,8 (190) 35,7 (404) 21,4 (242) 17,9 (203) 8,2 (93) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.5 Jos haluan herkutella, otan vain vähän ja panen loput pois näkyvistä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.913) 

Tytöt 7,9 (23) 29,6 (86) 20,3 (59) 30,9 (90) 11,3 (33) 100 (291) 

Pojat 6,6 (18) 32,5 (88) 18,8 (51) 29,9 (81) 12,2 (33) 100 (271) 

Yhteensä 7,3 (41) 31,0 (174) 19,6 (110) 30,4 (171) 11,7 (66) 100 (562) 

Yläkoulu (p=.701) 

Tytöt 20,5 (61) 38,9 (116) 19,8 (59) 16,4 (49) 4,4 (13) 100 (298) 

Pojat 15,8 (43) 42,3 (115) 20,6 (56) 16,5 (45) 4,8 (13) 100 (272) 

Yhteensä 18,2 (104) 40,5 (231) 20,2 (115) 16,5 (94) 4,6 (26) 100 (570) 

Kaikki (p=.564) 

Tytöt 14,3 (84) 34,3 (202) 20,0 (118) 23,6 (139) 7,8 (46) 100 (589) 

Pojat 11,2 (61) 37,4 (203) 19,7 (107) 23,2 (126) 8,5 (46) 100 (543) 

Yhteensä 12,8 (145) 35,8 (405) 19,9 (225) 23,4 (265) 8,1 (92) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.6 Jos katselen televisiota, pidän huolen siitä, että perunalastut tai muut naposteltavat eivät ole minun 
ulottuvillani. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.869) 

Tytöt 15,8 (46) 37,7 (110) 20,2 (59) 17,1 (50) 9,2 (27) 100 (292) 

Pojat 14,0 (38) 35,8 (97) 19,9 (54) 20,3 (55) 10,0 (27) 100 (271) 

Yhteensä 14,9 (84) 36,8 (207) 20,1 (113) 18,7 (105) 9,6 (54) 100 (563) 

Yläkoulu (p=.783) 

Tytöt 28,5 (85) 43,6 (130) 13,4 (40) 9,7 (29) 4,7 (14) 100 (298) 

Pojat 27,8 (76) 41,8 (114) 15,4 (42) 11,7 (32) 3,3 (9) 100 (273) 

Yhteensä 28,2 (161) 42,7 (244) 14,4 (82) 10,7 (61) 4,0 (23) 100 (571) 

Kaikki (p=.747) 

Tytöt 22,2 (131) 40,7 (240) 16,8 (99) 13,4 (79) 6,9 (41) 100 (590) 

Pojat 21,0 (114) 38,8 (211) 17,6 (96) 16,0 (87) 6,6 (36) 100 (544) 

Yhteensä 21,6 (245) 39,8 (451) 17,2 (195) 14,6 (166) 6,8 (77) 100 (1134) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.7 Jos olen tietokoneella, varmistan, että ulottuvilla on jotain terveellistä ruokaa. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.740) 

Tytöt 22,6 (66) 34,9 (102) 20,9 (61) 16,1 (47) 5,5 (16) 100 (292) 

Pojat 22,1 (60) 32,7 (89) 22,4 (61) 14,7 (40) 8,1 (22) 100 (272) 

Yhteensä 22,3 (126) 33,9 (191) 21,6 (122) 15,4 (87) 6,7 (38) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.152) 

Tytöt 38,3 (114) 38,3 (114) 16,4 (49) 5,0 (15) 2,0 (6) 100 (298) 

Pojat 45,4 (124) 29,7 (81) 15,8 (43) 7,7 (21) 1,5 (4) 100 (273) 

Yhteensä 41,7 (238) 34,2 (195) 16,1 (92) 6,3 (36) 1,8 (10) 100 (571) 

Kaikki (p=.372) 

Tytöt 30,5 (180) 36,6 (216) 18,6  (110) 10,5 (62) 3,7 (22) 100 (590) 

Pojat 33,8 (184) 31,2 (170) 19,1 (104) 11,2 (61) 4,8 (26) 100 (545) 

Yhteensä 32,1 (364) 34,0 (386) 18,9 (214) 10,8 (123) 4,2 (48) 100 (1135) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.8 Jos haluan syödä makeisia, syön muutaman ja panen pussin pois. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.933) 

Tytöt 9,2 (27) 33,6 (98) 21,6 (63) 24,7 (72) 11,0 (32) 100 (292) 

Pojat 11,0 (30) 32,0 (87) 19,9 (54) 25,7 (70) 11,4 (31) 100 (272) 

Yhteensä 10,1 (57) 32,8 (185) 20,7 (117) 25,2 (142) 11,2 (63) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.257) 

Tytöt 28,5 (85) 36,6 (109) 19,1 (57) 12,8 (38) 3,0 (9) 100 (298) 

Pojat 24,2 (66) 39,6 (108) 15,0 (41) 17,9 (49) 3,3 (9) 100 (273) 

Yhteensä 26,4 (151) 38,0 (217) 17,2 (98) 15,2 (87) 3,2 (18) 100 (571) 

Kaikki (p=.544) 

Tytöt 19,0 (112) 35,1 (207) 20,3 (120) 18,6 (110) 6,9 (41) 100 (590) 

Pojat 17,6 (96) 35,8 (195) 17,4 (95) 21,8 (119) 7,3 (40) 100 (545) 

Yhteensä 18,3 (208) 35,4 (402) 18,9 (215) 20,2 (229) 7,1 (81) 100 (1135) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.9 Jos minun tekee mieli ostaa makeisia, yritän ajatella jotain muuta. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.644) 

Tytöt 12,0 (35) 35,7 (104) 19,6 (57) 22,3 (65) 10,3 (30) 100 (291) 

Pojat 11,5 (31) 31,9 (86) 23,7 (64) 24,4 (66) 8,5 (23) 100 (270) 

Yhteensä 11,8 (66) 33,9 (190) 21,6 (121) 23,4 (131) 9,4 (53) 100 (561) 

Yläkoulu (p=.062) 

Tytöt 22,8 (68) 41,9 (125) 20,1 (60) 12,1 (36) 3,0 (9) 100 (298) 

Pojat 15,8 (43) 41,8 (114) 19,0 (52) 19,0 (52) 4,4 (12) 100 (273) 

Yhteensä 19,4 (111) 41,9 (239) 19,6 (112) 15,4 (88) 3,7 (21) 100 (571) 

Kaikki (p=.172) 

Tytöt 17,5 (103) 38,9 (229) 19,9 (117) 17,1 (101) 6,6 (39) 100 (589) 

Pojat 13,6 (74) 36,8 (200) 21,4 (116) 21,7 (118) 6,4 (35) 100 (543) 

Yhteensä 15,6 (177) 37,9 (429) 20,6 (233) 19,3 (219) 6,5 (74) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.10 Jos minun tekee mieli syödä jotain, soitan sen sijaan kaverille. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.675) 

Tytöt 31,7 (92) 32,1 (93) 19,7 (57) 13,1 (38) 3,4 (10) 100 (290) 

Pojat 31,9 (86) 34,8 (94) 17,4 (47) 10,7 (29) 5,2 (14) 100 (270) 

Yhteensä 31,8 (178) 33,4 (187) 18,6 (104) 12,0 (67) 4,3 (24) 100 (560) 

Yläkoulu (p=.322) 

Tytöt 50,3 (150) 30,2 (90) 13,8 (41) 5,7 (17) 0 (0) 100 (298) 

Pojat 51,1 (139) 32,0 (87) 9,6 (26) 6,6 (18) 0,7 (2) 100 (272) 

Yhteensä 50,7 (289) 31,1 (177) 11,8 (67) 6,1 (35) 0,4 (2) 100 (570) 

Kaikki (p=.351) 

Tytöt 41,2 (242) 31,1 (183) 16,7 (98) 9,4 (55) 1,7 (10) 100 (588) 

Pojat 41,5 (225) 33,4 (181) 13,5 (73) 8,7 (47) 3,0 (16) 100 (542) 

Yhteensä 41,3 (467) 32,2 (364) 15,1 (171) 9,0 (102) 2,3 (26) 100 (1130) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.11 Jos minun tulee nälkä ennen ruoka-aikaa, yritän keksiä jotain tekemistä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.988) 

Tytöt 7,2 (21) 23,6 (69) 14,7 (43) 35,3 (103) 19,2 (56) 100 (292) 

Pojat 6,3 (17) 25,0 (68) 15,1 (41) 34,6 (94) 19,1 (52) 100 (272) 

Yhteensä 6,7 (38) 24,3 (137) 14,9 (84) 34,9 (197) 19,1 (108) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.585) 

Tytöt 17,4 (52) 33,2 (99) 20,8 (62) 23,8 (71) 4,7 (14) 100 (298) 

Pojat 14,3 (39) 35,2 (96) 19,4 (53) 23,8 (65) 7,3 (20) 100 (273) 

Yhteensä 15,9 (91) 34,2 (195) 20,1 (115) 23,8 (136) 6,0 (34) 100 (571) 

Kaikki (p=.769) 

Tytöt 12,4 (73) 28,5 (168) 17,8 (105) 29,5 (174) 11,9 (70) 100 (590) 

Pojat 10,3 (56) 30,1 (164) 17,2 (94) 29,2 (159) 13,2 (72) 100 (545) 

Yhteensä 11,4 (129) 29,3 (332) 17,5 (199) 29,3 (333) 12,5 (142) 100 (1135) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.12 Jos minun tekee mieli syödä makeisia, keksin jotain muuta tekemistä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.660) 

Tytöt 9,6 (28) 35,3 (103) 19,5 (57) 28,1 (82) 7,5 (22) 100 (292) 

Pojat 7,7 (21) 35,3 (96) 24,3 (66) 25,4 (69) 7,4 (20) 100 (272) 

Yhteensä 8,7 (49) 35,3 (199) 21,8 (123) 26,8 (151) 7,4 (42) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.017) 

Tytöt 22,5 (67) 38,6 (115) 23,8 (71) 11,4 (34) 3,7 (11) 100 (298) 

Pojat 16,5 (45) 43,8 (119) 18,4 (50) 19,1 (52) 2,2 (6) 100 (272) 

Yhteensä 19,6 (112) 41,1 (234) 21,2 (121) 15,1 (86) 3,0 (17) 100 (570) 

Kaikki (p=.296) 

Tytöt 16,1 (95) 36,9 (218) 21,7 (128) 19,7 (116) 5,6 (33) 100 (590) 

Pojat 12,1 (66) 39,5 (215) 21,3 (116) 22,2 (121) 4,8 (26) 100 (544) 

Yhteensä 14,2 (161) 38,2 (433) 21,5 (244) 20,9 (237) 5,2 (59) 100 (1134) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.13 Jos kuljen leipomon tai muun herkkukaupan ohi, en kiinnitä huomiota hyviin tuoksuihin. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.679) 

Tytöt 20,2 (59) 36,3 (106) 17,1 (50) 16,1 (47) 10,3 (30) 100 (292) 

Pojat 18,8 (51) 34,9 (95) 17,3 (47) 14,7 (40) 14,3 (39) 100 (272) 

Yhteensä 19,5 (110) 35,6 (201) 17,2 (97) 15,4 (87) 12,2 (69) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.245) 

Tytöt 27,2 (81) 33,6 (100) 16,8 (50) 12,1 (36) 10,4 (31) 100 (298) 

Pojat 25,4 (69) 42,3 (115) 12,5 (34) 9,9 (27) 9,9 (27) 100 (272) 

Yhteensä 26,3 (150) 37,7 (215) 14,7 (84) 11,1 (63) 10,2 (58) 100 (570) 

Kaikki (p=.461) 

Tytöt 23,7 (140) 34,9 (206) 16,9 (100) 14,1 (83) 10,3 (61) 100 (590) 

Pojat 22,1 (120) 38,6 (210) 14,9 (81) 12,3 (67) 12,1 (66) 100 (544) 

Yhteensä 22,9 (260) 36,7 (416) 16,0 (181) 13,2 (150) 11,2 (127) 100 (1134) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.14 Jos haluan syödä jotain epäterveellistä, sanon vain itselleni: EI! 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.541) 

Tytöt 17,1 (50) 42,1 (123) 21,2 (62) 13,0 (38) 6,5 (19) 100 (292) 

Pojat 14,3 (39) 42,3 (115) 22,4 (61) 16,5 (45) 4,4 (12) 100 (272) 

Yhteensä 15,8 (89) 42,2 (238) 21,8 (123) 14,7 (83) 5,5 (31) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.343) 

Tytöt 28,9 (86) 42,6 (127) 16,8 (50) 9,7 (29) 2,0 (6) 100 (298) 

Pojat 23,4 (64) 44,7 (122) 16,1 (44) 14,3 (39) 1,5 (4) 100 (273) 

Yhteensä 26,3 (150) 43,6 (249) 16,5 (94) 11,9 (68) 1,8 (10) 100 (571) 

Kaikki (p=.123) 

Tytöt 23,1 (136) 42,4 (250) 19,0 (112) 11,4 (67) 4,2 (25) 100 (590) 

Pojat 18,9 (103) 43,5 (237) 19,3 (105) 15,4 (84) 2,9 (16) 100 (545) 

Yhteensä 21,1 (239) 42,9 (487) 19,1 (217) 13,3 (151) 3,6 (41) 100 (1135) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.15 Jätän epäterveelliset välipalat syömättä tahdonvoiman avulla. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.689) 

Tytöt 13,7 (40) 39,0 (114) 20,2 (59) 19,2 (56) 7,9 (23) 100 (292) 

Pojat 12,5 (34) 34,6 (94) 23,2 (63) 22,4 (61) 7,4 (20) 100 (272) 

Yhteensä 13,1 (74) 36,9 (208) 21,6 (122) 20,7 (117) 7,6 (43) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.330) 

Tytöt 24,9 (74) 37,0 (110) 22,6 (67) 11,4 (34) 4,0 (12) 100 (297) 

Pojat 18,7 (51) 43,6 (119) 20,5 (56) 12,5 (34) 4,8 (13) 100 (273) 

Yhteensä 21,9 (125) 40,2 (229) 21,6 (123) 11,9 (68) 4,4 (25) 100 (570) 

Kaikki (p=.526) 

Tytöt 19,4 (114) 38,0 (224) 21,4 (126) 15,3 (90) 5,9 (35) 100 (589) 

Pojat 15,6 (85) 39,1 (213) 21,8 (119) 17,4 (95) 6,1 (33) 100 (545) 

Yhteensä 17,5 (199) 38,5 (437) 21,6 (245) 16,3 (185) 6,0 (68) 100 (1134) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.16 Jos olen juhlissa, joissa tarjotaan paljon naposteltavaa, en kiinnitä tarjottaviin huomiota. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.203) 

Tytöt 28,8 (84) 37,7 (110) 17,8 (52) 8,6 (25) 7,2 (21) 100 (292) 

Pojat 23,5 (64) 44,5 (121) 20,6 (56) 7,0 (19) 4,4 (12) 100 (272) 

Yhteensä 26,2 (148) 41,0 (231) 19,1 (108) 7,8 (44) 5,9 (33) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.149) 

Tytöt 36,9 (110) 33,6 (100) 17,1 (51) 8,4 (25) 4,0 (12) 100 (298) 

Pojat 41,5 (113) 37,1 (101) 14,7 (40) 4,4 (12) 2,2 (6) 100 (272) 

Yhteensä 39,1 (223) 35,3 (201) 16,0 (91) 6,5 (37) 3,2  (18) 100 (570) 

Kaikki (p=.079) 

Tytöt 32,9 (194) 35,6 (210) 17,5 (103) 8,5 (50) 5,6 (33) 100 (590) 

Pojat 32,5 (177) 40,8 (222) 17,6 (96) 5,7 (31) 3,3 (18) 100 (544) 

Yhteensä 32,7 (371) 38,1 (432) 17,5 (199) 7,1 (81) 4,5 (51) 100 (1134) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.17 Suunnittelen etukäteen, että otan kouluun mukaan hedelmiä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.009**) 

Tytöt 49,1 (143) 27,8 (81) 10,0 (29) 10,3 (30) 2,7 (8) 100 (291) 

Pojat 39,1 (106) 37,6 (102) 10,3 (28) 6,6 (18) 6,3 (17) 100 (271) 

Yhteensä 44,3 (249) 32,6 (183) 10,1 (57) 8,5 (48) 4,4 (25) 100 (562) 

Yläkoulu (p=.020) 

Tytöt 71,8 (214) 19,8 (59) 5,0 (15) 1,7 (5) 1,7 (5) 100 (298) 

Pojat 64,8 (177) 24,9 (68) 5,5 (15) 4,8 (13) 0 (0) 100 (273) 

Yhteensä 68,5 (391) 22,2 (127) 5,3 (30) 3,2 (18) 0,9 (5) 100 (571) 

Kaikki (p=.033) 

Tytöt 60,6 (357) 23,8 (140) 7,5 (44) 5,9 (35) 2,2 (13) 100 (589) 

Pojat 52,0 (283) 31,3 (170) 7,9 (43) 5,7 (31) 3,1 (17) 100 (544) 

Yhteensä 56,5 (640) 27,4 (310) 7,7 (87) 5,8 (66) 2,6 (30) 100 (1133) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.18 Olen sopinut itseni kanssa, montako makeista saan syödä päivässä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.782) 

Tytöt 44,9 (131) 21,2 (62) 15,4 (45) 9,6 (28) 8,9 (26) 100 (292) 

Pojat 42,6 (116) 23,2 (63) 18,4 (50) 8,5 (23) 7,4 (20) 100 (272) 

Yhteensä 43,8 (247) 22,2 (125) 16,8 (95) 9,0 (51) 8,2 (46) 100 (564) 

Yläkoulu (p=.926) 

Tytöt 58,4  (174) 24,8 (74) 9,4 (28) 4,4 (13) 3,0 (9) 100 (298) 

Pojat 58,6 (160) 24,5 (67) 8,4 (23) 5,9 (16) 2,6 (7) 100 (273) 

Yhteensä 58,5 (334) 24,7 (141) 8,9 (51) 5,1 (29) 2,8 (16) 100 (571) 

Kaikki (p=.927) 

Tytöt 51,7 (305) 23,1 (136) 12,4 (73) 6,9 (41) 5,9 (35) 100 (590) 

Pojat 50,6 (276) 23,9 (130) 13,4 (73) 7,2 (39) 5,0 (27) 100 (545) 

Yhteensä 51,2 (581) 23,4 (266) 12,9 (146) 7,0 (80) 5,5 (62) 100 (1135) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.19 Jos haluan napostella herkkuja, otan ensiksi hedelmän. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.679)  

Tytöt 22,9 (67) 42,8 (125) 15,8 (46) 12,7 (37) 5,8 (17) 100 (292) 

Pojat 18,5 (50) 43,5 (118) 15,9 (43) 15,1 (41) 7,0 (19) 100 (271) 

Yhteensä 20,8 (117) 43,2 (243) 15,8 (89) 13,9 (78) 6,4 (36) 100 (563) 

Yläkoulu (p=.778) 

Tytöt 38,7 (115) 39,7 (118) 12,8 (38) 6,7 (20) 2,0 (6) 100 (297) 

Pojat 35,5 (97) 40,3 (110) 13,6 (37) 9,2 (25) 1,5 (4) 100 (273) 

Yhteensä 37,2 (212) 40,0 (228) 13,2 (75) 7,9 (45) 1,8 (10) 100 (570) 

Kaikki (p=.529) 

Tytöt 30,9 (182) 41,3 (243) 14,3 (84) 9,7 (57) 3,9 (23) 100 (589) 

Pojat 27,0 (147) 41,9 (228) 14,7 (80) 12,1 (66) 4,2 (23) 100 (544) 

Yhteensä 29,0 (329) 41,6 (471) 14,5 (164) 10,9 (123) 4,1 (46) 100 (1133) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.20 Asetan itselleni tavoitteita, jotta söisin terveellisemmin. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.803)  

Tytöt 17,2 (50) 24,4 (71) 26,1 (76) 22,0 (64) 10,3 (30) 100 (291) 

Pojat 15,4 (42) 27,6 (75) 23,5 (64) 21,3 (58) 12,1 (33) 100 (272) 

Yhteensä 16,3 (92) 25,9 (146) 24,9 (140) 21,7 (122) 11,2 (63) 100 (563) 

Yläkoulu (p=.000***) 

Tytöt 32,2 (96) 33,9 (101) 19,1 (57) 9,7 (29) 5,0 (15) 100 (298) 

Pojat 22,1 (60) 35,7 (97) 14,3 (39) 21,0 (57) 7,0 (19) 100 (272) 

Yhteensä 27,4 (156) 34,7 (198) 16,8 (96) 15,1 (86) 6,0 (34) 100 (570) 

Kaikki (p=.013) 

Tytöt 24,8 (146) 29,2 (172) 22,6 (133) 15,8 (93) 7,6 (45) 100 (589) 

Pojat 18,8 (102) 31,6 (172) 18,9 (103) 21,1 (115) 9,6 (52) 100 (544) 

Yhteensä 21,9 (248) 30,4 (344) 20,8 (236) 18,4 (208) 8,6 (97) 100 (1133) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.21 Jos haluan napostella jotain, yritän muistaa, että napostelu on epäterveellistä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.612) 

Tytöt 10,0 (29) 29,2 (85) 17,5 (51) 27,8 (81) 15,5 (45) 100 (291) 

Pojat 8,9 (24) 29,9 (81) 22,1 (60) 23,6 (64) 15,5 (42) 100 (271) 

Yhteensä 9,4 (53) 29,5 (166) 19,8 (111) 25,8 (145) 15,5 (87) 100 (562) 

Yläkoulu (p=.004**) 

Tytöt 23,2 (69) 35,6 (106) 17,4 (52) 18,8 (56) 5,0 (15) 100 (298) 

Pojat 13,2 (36) 39,3 (107) 15,8 (43) 20,2 (55) 11,4 (31) 100 (272) 

Yhteensä 18,4 (105) 37,4 (213) 16,7 (95) 19,5 (111) 8,1 (46) 100 (570) 

Kaikki (p=.043) 

Tytöt 16,6 (98) 32,4 (191) 17,5 (103) 23,3 (137) 10,2 (60) 100 (589) 

Pojat 11,0 (60) 34,6 (188) 19,0 (103) 21,9 (119) 13,4 (73) 100 (543) 

Yhteensä 14,0 (158) 33,5 (379) 18,2 (206) 22,6 (256) 11,7 (133) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.22 Jos minusta tuntuu, että syön liikaa, mietin, miten se voi haitata liikuntaharrastuksia. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.874) 

Tytöt 19,9 (58) 29,5 (86) 12,7 (37) 21,6 (63) 16,4 (48) 100 (292) 

Pojat 17,4 (47) 30,0 (81) 14,4 (39) 23,3 (63) 14,8 (40) 100 (270) 

Yhteensä 18,7 (105) 29,7 (167) 13,5 (76) 22,4 (126) 15,7 (88) 100 (562) 

Yläkoulu (p=.106) 

Tytöt 33,1 (98) 32,1 (95) 15,2 (45) 14,9 (44) 4,7 (14) 100 (296) 

Pojat 27,9 (76) 38,2 (104) 15,4 (42) 10,3 (28) 8,1 (22) 100 (272) 

Yhteensä 30,6 (174) 35,0 (199) 15,3 (87) 12,7 (72) 6,3 (36) 100 (568) 

Kaikki (p=.497) 

Tytöt 26,5 (156) 30,8 (181) 13,9 (82) 18,2 (107) 10,5 (62) 100 (588) 

Pojat 22,7 (123) 34,1 (185) 14,9 (81) 16,8 (91) 11,4 (62) 100 (542) 

Yhteensä 24,7 (279) 32,4 (366) 14,4 (163) 17,5 (198) 11,0 (124) 100 (1130) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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3.23 Jos mieleni tekee napostella, muistan, että haluan pysyä hyvän näköisenä. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.329) 

Tytöt 13,7 (40) 20,9 (61) 14,7 (43) 27,4 (80) 23,3 (68) 100 (292) 

Pojat 11,8 (32) 21,4 (58) 19,2 (52) 21,4 (58) 26,2 (71) 100 (271) 

Yhteensä 12,8 (72) 21,1 (119) 16,9 (95) 24,5 (138) 24,7 (139) 100 (563) 

Yläkoulu (p=.175) 

Tytöt 23,2 (69) 31,3 (93) 17,8 (53) 16,2 (48) 11,4 (34) 100 (297) 

Pojat 18,3 (50) 32,6 (89) 14,3 (39) 17,6 (48) 17,2 (47) 100 (273) 

Yhteensä 20,9 (119) 31,9 (182) 16,1 (92) 16,8 (96) 14,2 (81) 100 (570) 

Kaikki (p=.234) 

Tytöt 18,5 (109) 26,1 (154) 16,3 (96) 21,7 (128) 17,3 (102) 100 (589) 

Pojat 15,1 (82) 27,0 (147) 16,7 (91) 19,5 (106) 21,7 (118) 100 (544) 

Yhteensä 16,9 (191) 26,6 (301) 16,5 (187) 20,7 (234) 19,4 (220) 100 (1133) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
3.24 Jos mieleni tekee syödä jotain epäterveellistä, mietin, haluanko sitä oikein todella. 
 

 En koskaan Joskus Säännöllisesti Usein Aina Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.685) 

Tytöt 12,0 (35) 31,2 (91) 20,9 (61) 25,7 (75) 10,3 (30) 100 (292) 

Pojat 12,5 (34) 27,7 (75) 23,6 (64) 23,2 (63) 12,9 (35) 100 (271) 

Yhteensä 12,3 (69) 29,5 (166) 22,2 (125) 24,5 (138) 11,5 (65) 100 (563) 

Yläkoulu (p=.391) 

Tytöt 22,0 (65) 36,8 (109) 22,0 (65) 14,5 (43) 4,7 (14) 100 (296) 

Pojat 17,9 (49) 40,7 (111) 17,9 (49) 18,3 (50) 5,1 (14) 100 (273) 

Yhteensä 20,0 (114) 38,7 (220) 20,0 (114) 16,3 (93) 4,9 (28) 100 (569) 

Kaikki (p=.833) 

Tytöt 17,0 (100) 34,0 (200) 21,4 (126) 20,1 (118) 7,5 (44) 100 (588) 

Pojat 15,3 (83) 34,2 (186) 20,8 (113) 20,8 (113) 9,0 (49) 100 (544) 

Yhteensä 16,2 (183) 34,1 (386) 21,1 (239) 20,4 (231) 8,2 (93) 100 (1132) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 4. Prototyyppikysymysten kysymyskohtaiset tunnusluvut koulu-
tyypin ja sukupuolen mukaan. Kunkin adjektiiviparin kohdalla asteikko 1-7, 
jossa 1 positiivisin ja 7 negatiivisin arvio. Katso tarkempi kuvaus liitteestä Ky-
selylomake 2. 
 
4.1 Prototyyppi epäterveellisestä syömisestä. 
 

  Siisti - 
ei siisti   

Suosittu - 
epä-

suosittu   

Fiksu - 
ei fiksu 

Kivan-
näköinen -  

ei kivan-
näköinen 

Saa aina 
päättää - 

Ei saa 
koskaan 
päättää   

Muut 
kuuntele-
vat häntä 
- Häntä ei 
koskaan 

kuunnella  

Hänellä 
on paljon 
ystäviä - 
Hänellä 

on vähän 
ystäviä 

Hän on 
pidetty - 

Hän ei 
ole 

pidetty  

Alakoulu 

Keskiarvo 4,51 4,20 4,51 5,07 4,11 4,17 4,28 4,44 

N 222 222 222 222 222 222 222 221 

Keskihajonta 1,548 1,606 1,503 1,566 1,549 1,604 1,727 1,666 

Tytöt 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 4,39 4,01 4,16 5,02 4,10 4,01 4,09 4,25 

N 198 198 199 198 198 198 198 198 

Keskihajonta 1,703 1,761 1,706 1,873 1,596 1,660 1,807 1,793 

Pojat 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 4,45 4,11 4,34 5,04 4,11 4,09 4,19 4,35 

N 420 420 421 420 420 420 420 419 

Keskihajonta 1,622 1,682 1,610 1,716 1,570 1,631 1,766 1,728 

Yhteensä 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Yläkoulu 
Keskiarvo 4,02 3,55 4,09 4,62 3,77 3,72 3,62 3,78 

N 213 213 213 213 213 213 213 213 

Keskihajonta 1,419 1,368 1,255 1,637 1,303 1,304 1,526 1,489 

Tytöt 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 3,96 3,54 3,99 4,34 3,73 3,67 3,54 3,77 

N 184 184 184 184 184 184 183 183 

Keskihajonta 1,717 1,701 1,601 1,755 1,613 1,660 1,747 1,714 

Pojat 

Mediaani 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 3,99 3,55 4,05 4,49 3,75 3,70 3,59 3,78 

N 397 397 397 397 397 397 396 396 

Keskihajonta 1,563 1,529 1,425 1,696 1,453 1,478 1,630 1,595 

Yhteensä 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Kaikki 
Keskiarvo 4,27 3,88 4,31 4,85 3,94 3,95 3,96 4,12 

N 435 435 435 435 435 435 435 434 

Keskihajonta 1,504 1,528 1,402 1,615 1,442 1,480 1,663 1,614 

Tytöt 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 4,18 3,78 4,08 4,69 3,92 3,85 3,82 4,02 

N 382 382 383 382 382 382 381 381 

Keskihajonta 1,722 1,746 1,656 1,845 1,613 1,666 1,797 1,770 

Pojat 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Keskiarvo 4,23 3,84 4,20 4,78 3,93 3,90 3,90 4,07 

N 817 817 818 817 817 817 816 815 

Keskihajonta 1,609 1,633 1,529 1,727 1,524 1,570 1,727 1,688 

Yhteensä 

Mediaani 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 t-arvoa 4.166 5.020 2.832 4.603 3.425 3.619 5.111 5.018 

 p-arvoa .000*** .000*** .005** .000*** .001*** .000*** .000*** .000*** 
a T-testit ala- ja yläkoululaisten välillä, ilman sukupuolierottelua. 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, t = T-testin arvo, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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4.2 Prototyyppi terveellisestä syömisestä. 
 

  Siisti - 
ei siisti   

Suosittu 
- epä-

suosittu   

Fiksu - 
ei 

fiksu 

Kivan-
näköinen - 

ei kivan-
näköinen 

Saa 
aina 

päättää  
- Ei saa 

kos-
kaan 

päättää   

Muut kuun-
televat 
häntä - 

Häntä ei 
koskaan 

kuunnella  

Hänellä 
on paljon 
ystäviä - 
Hänellä 

on vähän 
ystäviä 

Hän on 
pidetty - 

Hän ei ole 
pidetty  

Alakoulu         

Keskiarvo 1,92 2,32 1,74 1,92 2,72 2,22 2,05 2,15 

N 205 205 205 205 205 205 205 205 

Keskihajonta 1,077 1,250 1,057 1,141 1,145 1,192 1,251 1,240 

Tytöt 

Mediaani 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,15 2,34 1,93 2,16 2,74 2,38 2,16 2,30 

N 188 188 188 188 187 187 187 187 

Keskihajonta 1,284 1,275 1,082 1,197 1,191 1,227 1,241 1,222 

Pojat 

Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,03 2,33 1,83 2,04 2,73 2,30 2,10 2,22 

N 393 393 393 393 392 392 392 392 

Keskihajonta 1,185 1,260 1,072 1,173 1,166 1,210 1,246 1,232 

Yhteensä 

Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Yläkoulu          
Keskiarvo 2,29 2,65 1,93 2,17 2,79 2,50 2,32 2,30 

N 214 213 214 214 214 212 213 213 

Keskihajonta 1,143 1,052 ,937 ,970 ,938 1,028 1,047 1,001 

Tytöt 

Mediaani 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,45 2,85 2,20 2,48 2,90 2,70 2,62 2,69 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

Keskihajonta 1,485 1,488 1,291 1,441 1,377 1,388 1,428 1,424 

Pojat 

Mediaani 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,37 2,74 2,06 2,31 2,84 2,59 2,46 2,48 

N 398 397 398 398 398 396 397 397 

Keskihajonta 1,313 1,275 1,121 1,219 1,162 1,211 1,246 1,230 

Yhteensä 

Mediaani 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Kaikki          

Keskiarvo 2,11 2,49 1,84 2,05 2,75 2,36 2,19 2,22 

N 419 418 419 419 419 417 418 418 

Keskihajonta 1,126 1,163 1,001 1,064 1,044 1,119 1,158 1,126 

Tytöt 

Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,30 2,59 2,06 2,32 2,82 2,54 2,39 2,50 

N 372 372 372 372 371 371 371 371 

Keskihajonta 1,393 1,406 1,196 1,331 1,287 1,317 1,356 1,338 

Pojat 

Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Keskiarvo 2,20 2,54 1,94 2,18 2,78 2,45 2,28 2,35 

N 791 790 791 791 790 788 789 789 

Keskihajonta 1,261 1,284 1,102 1,204 1,164 1,219 1,258 1,237 

Yhteensä 

Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

 t-arvo -3.786 -4.369 -2.957 -3.307 -1.377 -3.460 -4.081 -2.965 

 p-arvo .000*** .000*** .003** .001** .169 .001** .000*** .003** 
a T-testit ala- ja yläkoululaisten välillä, ilman sukupuolierottelua. 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, t = T-testin arvo, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 5. Sosioekonomisen aseman mittarit koulun positiivisen diskri-
minaatioaseman mukaan tarkasteltuna. Lisätietoa positiivisesta diskriminaa-
tioindeksistä Bernelius: Helsingin positiivisen diskriminaation (PD) malli suo-
men- ja ruotsinkielisille peruskouluille. 
 
 Kirjahyllymittaria Family Affluence Scale (FAS-II) -mittarib 

  Ka N Kh Mediaani Ka N Kh Mediaani 

Heikompiosaisuuden leimaama koulu 

Tytöt 3,17 30 1,053 3,00 5,0000 15 1,46385 5,0000 

Pojat 3,05 21 1,284 3,00 5,2727 22 1,35161 5,5000 

Yhteensä 3,12 51 1,143 3,00 5,1622 37 1,38471 5,0000 

Keskitason koulu         

Tytöt 3,50 32 1,047 3,00 6,1273 55 1,82630 6,0000 

Pojat 3,70 44 1,025 4,00 5,6000 50 1,48461 5,5000 

Yhteensä 3,62 76 1,032 4,00 5,8762 105 1,68532 6,0000 

Hyväosaisuuden leimaama koulu 

Tytöt 4,14 29 ,875 4,00 6,3333 21 1,85293 6,0000 

Pojat 3,55 20 1,146 4,00 6,1034 29 1,39757 6,0000 

Yhteensä 3,90 49 1,026 4,00 6,2000 50 1,59079 6,0000 

Kaikki 

Tytöt 3,59 91 1,064 4,00 5,9890 91 1,81656 6,0000 

Pojat 3,51 85 1,140 4,00 5,6733 101 1,44989 6,0000 

Yhteensä 3,55 176 1,099 4,00 5,8229 192 1,63723 6,0000 

F-arvo (df)c 6.993 (2)    4.559 (2)    

p-arvoc .001**    .012    

a Kirjahyllymittarin asteikko 1-5. 
b FAS-II-mittarin asteikko 1-9. 
c Yksisuuntainen varianssianalyysi, jossa riippuvana muuttujana sosioekonomista asemaa kuvaavan mittarin pisteet 

ja selittäjänä koulun asema positiivisen diskriminaatioindeksin mukaan luokiteltuna, ilman sukupuolierottelua. 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, F = F-testin arvo, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 6. Terveellisten ja epäterveellisten painonhallintakeinojen käyttö 
sukupuolen mukaan niiden yläkoululaisten keskuudessa, jotka ilmoittivat teh-
neensä painonhallintayrityksen viimeisen 12 kuukauden aikana. 
 
  Tytöt Pojat Kaikki p-arvo 

  % (N) % (N) % (N)  

Kuntoillut Ei 13,6 (15) 11,6 (5) 13,1 (20) .740 

 Kyllä 86,4 (95) 88,4 (38) 86,9 (133)  

 Yhteensä 100 (110) 100 (43) 100 (153)  

Syönyt vähemmän makeisia Ei 17,9 (20) 34,9 (15) 22,6 (35) .023 

 Kyllä 82,1 (92) 65,1 (28) 77,4 (120)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Käyttänyt vähemmän rasvaa Ei 42,3 (47) 41,9 (18) 42,2 (65) .957 

 Kyllä 57,7 (64) 58,1 (25) 57,8 (89)  

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

Syönyt enemmän hedelmiä ja/tai 

vihanneksia. 

Ei 22,3 (25) 37,2 (16) 26,5 (41) .060 

 Kyllä 77,7 (87) 62,8 (27) 73,5 (114)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Juonut enemmän vettä. Ei 38,1 (43) 39,5 (17) 38,5 (60) .865 

 Kyllä 61,9 (70) 60,5 (26) 61,5 (96)  

 Yhteensä 100 (113) 100 (43) 100 (156)  

Juonut vähemmän sokeripitoisia 

limsoja. 

Ei 40,2 (45) 44,2 (19) 41,3 (64) .650 

 Kyllä 59,8 (67) 55,8 (24) 58,7 (91)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Syönyt vähemmän, pienempiä 

annoksia. 

Ei 58,9 (66) 62,8 (27) 60,0 (93) .660 

 Kyllä 41,1 (46) 37,2 (16) 40,0 (62)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Laihduttanut terveydenhuollon 

ammattilaisen valvonnassa 

Ei 99,1 (110) 95,3 (41) 98,1 (151) .131 

 Kyllä 0,9 (1) 4,7 (2) 1,9 (3)  

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

Jättänyt aterioita väliin. Ei 58,9 (66) 72,1 (31) 62,6 (97) .129 

 Kyllä 41,1 (46) 27,9 (12) 37,4 (58)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Rajoittanut ruokavalion vain yh-

teen tai muutamaan ruoka-

aineeseen. 

Ei 83,0 (93) 86,0 (37) 83,9 (130) .648 

 Kyllä 17,0 (19) 14,0 (6) 16,1 (25)  

 Yhteensä 100 (112) 100 (43) 100 (155)  

Paastonnut eli ollut syömättä 24 

tuntia tai enemmän 

Ei 88,3 (98) 93,0 (40) 89,6 (138) .388 

 Kyllä 11,7 (13) 7,0 (3) 10,4 (16)  



 

 

THL — Työpaperi 1/2013 74 Itsesäätely koululaisten  
hyvien ruokailutottumusten tukena 

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

Polttanut enemmän tupakkaa Ei 91,9 (102) 95,3 (41) 92,9 (143) .455 

 Kyllä 8,1 (9) 4,7 (2) 7,1 (11)  

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

Oksentanut Ei 92,8 (103) 97,7 (42) 94,2 (145) .247 

 Kyllä 7,2 (8) 2,3 (1) 5,8 (9)  

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

Käyttänyt laihdutuspillereitä tai 
ulostuslääkettä 

Ei 97,3 (108) 97,7 (42) 97,4 (150) .895 

 Kyllä 2,7 (3) 2,3 (1) 2,6 (4)  

 Yhteensä 100 (111) 100 (43) 100 (154)  

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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Liitetaulukko 7. Suhtautuminen ruokailutottumuksiin koulutyypin ja sukupuo-
len mukaan. 
 

7.1 Mitä mieltä olet siitä, mitä syöt? 

 
 Syön hyvin 

epäterveellisesti 

Syön epä- 

terveellisesti 

En syö epä- 

terveellisesti, mutta 

en myöskään  

terveellisesti 

Syön  

terveellisesti 

Syön hyvin  

terveellisesti 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.533)    

Tytöt 0 (0) 1,7 (5) 44,2 (133) 50,8 (153) 3,3 (10) 100 (301) 

Pojat 0,4 (1) 1,1 (3) 39,8 (109) 56,2 (154) 2,6 (7) 100 (274) 

Yhteensä 0,2 (1) 1,4 (8) 42,1 (242) 53,4 (307) 3,0 (17) 100 (575) 

Yläkoulu (p=.556) 

Tytöt 2,0 (6) 5,7 (17) 50,3 (150) 40,3 (120) 1,7 (5) 100 (298) 

Pojat 0,7 (2) 7,2 (20) 52,9 (146) 37,0 (102) 2,2 (6) 100 (276) 

Yhteensä 1,4 (8) 6,4 (37) 51,6 (296) 38,7 (222) 1,9 (11) 100 (574) 

Kaikki (p.897) 

Tytöt 1,0 (6) 3,7 (22) 47,2 (283) 45,6 (273) 2,5 (15) 100 (599) 

Pojat 0,5 (3) 4,2 (23) 46,4 (255) 46,5 (256) 2,4 (13) 100 (550) 

Yhteensä 0,8 (9) 3,9 (45) 46,8 (538) 46,0 (529) 2,4 (28) 100 (1149) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 

7.2 Haluaisin syödä terveellisemmin. 

 
 Täysin  

eri mieltä 

Eri mieltä Ei samaa  

eikä eri mieltä 

Samaa 

mieltä 

Täysin  

samaa mieltä 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.084)    

Tytöt 3,0 (9) 3,6 (11) 31,7 (96) 40,6 (123) 21,1 (64) 100 (303) 

Pojat 2,2 (6) 9,1 (25) 31,5 (87) 35,5 (98) 21,7 (60) 100 (276) 

Yhteensä 2,6 (15) 6,2 (36) 31,6 (183) 38,2 (221) 21,4 (124) 100 (579) 

Yläkoulu (p=.013**) 

Tytöt 3,0 (9) 5,4 (16) 38,1 (114) 40,8 (122) 12,7 (38) 100 (299) 

Pojat 2,9 (8) 5,1 (14) 25,3 (70) 47,7 (132) 19,1 (53) 100 (277) 

Yhteensä 3,0 (17) 5,2 (30) 31,9 (184) 44,1 (254) 15,8 (91) 100 (576) 

Kaikki (p=.054) 

Tytöt 3,0 (18) 4,5 (27) 34,9 (210) 40,7 (245) 16,9 (102) 100 (602) 

Pojat 2,5 (14) 7,1 (39) 28,4 (157) 41,6 (230) 20,4 (113) 100 (553) 

Yhteensä 2,8 (32) 5,7 (66) 31,8 (367) 41,1 (475) 18,6 (215) 100 (1155) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 
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7.3 Tuntemani ihmiset opastavat minua syömään terveellisemmin. 

 
 Täysin  

eri mieltä 

Eri mieltä Ei samaa  

eikä eri mieltä 

Samaa 

mieltä 

Täysin  

samaa mieltä 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.978) 

Tytöt 10,9 (33) 21,2 (64) 34,4 (104) 24,8 (75) 8,6 (26) 100 (302) 

Pojat 12,0 (33) 22,5 (62) 33,5 (92) 23,3 (64) 8,7 (24) 100 (275) 

Yhteensä 11,4 (66) 21,8 (126) 34,0 (196) 24,1 (139) 8,7 (50) 100 (577) 

Yläkoulu (p=.045*) 

Tytöt 11,0 (33) 22,1 (66) 42,8 (128) 21,4 (64) 2,7 (8) 100 (299) 

Pojat 10,8 (30) 30,6 (85) 40,3 (112) 14,0 (39) 4,3 (12) 100 (278) 

Yhteensä 10,9 (63) 26,2 (151) 41,6 (240) 17,9 (103) 3,5 (20) 100 (577) 

Kaikki (p=.175) 

Tytöt 11,0 (66) 21,6 (130) 38,6 (232) 23,1 (139) 5,7 (34) 100 (601) 

Pojat 11,4 (63) 26,6 (147) 36,9 (204) 18,6 (103) 6,5 (36) 100 (553) 

Yhteensä 11,2 (129) 24,0 (277) 37,8 (436) 21,0 (242) 6,1 (70) 100 (1154) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
7.4 Minua ja muita lapsia tai nuoria yritetään monella tavalla opastaa syömään terveellisemmin. 

 
 Täysin  

eri mieltä 

Eri mieltä Ei samaa  

eikä eri mieltä 

Samaa 

mieltä 

Täysin  

samaa mieltä 

Yhteensä 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Alakoulu (p=.504) 

Tytöt 6,6 (20) 8,6 (26) 25,4 (77) 33,0 (100) 26,4 (80) 100 (303) 

Pojat 5,8 (16) 6,5 (18) 22,2 (61) 39,6 (109) 25,8 (71) 100 (275) 

Yhteensä 6,2 (36) 7,6 (44) 23,9 (138) 36,2 (209) 26,1 (151) 100 (578) 

Yläkoulu (p=.345) 

Tytöt 3,0 (9) 6,7 (20) 25,1 (75) 50,2 (150) 15,1 (45) 100 (299) 

Pojat 1,8 (5) 7,6 (21) 24,5 (68) 45,3 (126) 20,9 (58) 100 (278) 

Yhteensä 2,4 (14) 7,1 (41) 24,8 (143) 47,8 (276) 17,9 (103) 100 (577) 

Kaikki (p=.701) 

Tytöt 4,8 (29) 7,6 (46) 25,2 (152) 41,5 (250) 20,8 (125) 100 (602) 

Pojat 3,8 (21) 7,1 (39) 23,3 (129) 42,5 (235) 23,3 (129) 100 (553) 

Yhteensä 4,3 (50) 7,4 (85) 24,3 (281) 42,0 (485) 22,0 (254) 100 (1155) 

** p< 0.01, *** p< 0.001. Lyhenteet: N = vastaajamäärä, p = yhteyden tilastollinen merkitsevyys. 

 
 
 



   

  

 
Kyselylomakkeet 

Kyselylomake 1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kiitos yhteistyöstä!
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Mitä koulua käyt? Kirjoita koulusi nimi alla olevalle viivalle. 

……………………………………………………………… 

Millä luokalla olet? Kirjoita luokkasi alla olevalle viivalle (esim. 5A). 

…………… 

Kuinka vanha olet? 

……………   vuotta vanha 

Oletko poika vai tyttö?  

    Tyttö                    Poika     

Mitä kieltä yleensä puhut vanhempiesi kanssa?  

    Suomea                     Muuta kieltä, joka on ………………………………………………    

Mitä kieltä yleensä puhut kavereidesi kanssa? 

    Suomea                      Muuta kieltä, joka on ………………………………………………   

Onko sinun perheelläsi oma henkilöauto, pakettiauto tai kuorma-auto? 

    Ei                    On, yksi              On, kaksi tai useampia 

 

Onko sinulla oma huone, jossa ei nuku muita? 

     Ei                   Kyllä 

 

Montako kertaa olet 12 viime kuukauden aikana käynyt lomamatkalla perheesi 
kanssa? 

 En yhtään 

 Kerran 

 Kaksi kertaa 

 Useammin kuin kaksi kertaa 

 

Montako tietokonetta perheesi omistaa? 

 Ei yhtään 

 Yhden 

 Kaksi 

 Enemmän kuin kaksi 

 



 

4 

 

Kuinka pitkä olet? …………………cm 

Jos et ole varma, yritä arvioida pituus niin hyvin kuin osaat. 
 

Kuinka paljon painat? ……………………………kg 

Jos et ole varma, yritä arvioida paino niin hyvin kuin osaat. 
 

Mitä mieltä olet omasta painostasi? 

 Painan aivan liian paljon 

 Painan liian paljon 

 Olen normaalipainoinen 

 Painan liian vähän 

 Painan aivan liian vähän 

 

Mitä mieltä olet siitä, mitä syöt? 

 Syön hyvin epäterveellisesti 

 Syön epäterveellisesti 

 En syö epäterveellisesti, mutta en myöskään terveellisesti 

 Syön terveellisesti  

 Syön hyvin terveellisesti 

 

Kerro seuraavaksi, oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa. 
Ympyröi se vastaus (1-5) joka riviltä, joka kuvaa parhaiten omaa mielipidettäsi. 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Haluaisin syödä terveellisemmin. 1 2 3 4 5 

Aion syödä terveellisemmin. 1 2 3 4 5 

Vanhempani sanovat, että minun 
pitää syödä terveellisesti. 

1 2 3 4 5 

Vanhempani syövät itse terveellisesti. 1 2 3 4 5 

Terveellisesti syöminen on tärkeää 
minulle. 

1 2 3 4 5 

Kiinnitän itse huomiota siihen, että 
söisin terveellisesti. 

1 2 3 4 5 

Tuntemani ihmiset opastavat minua 
syömään terveellisemmin. 

1 2 3 4 5 

Minua ja muita lapsia tai nuoria 
yritetään monella tavalla opastaa 
syömään terveellisemmin. 

1 2 3 4 5 
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Seuraavat kysymykset koskevat ruokailutottumuksiasi. 
 

Kuinka monena päivänä viikossa keskimäärin syöt aamiaista? 
 

 En yhtenäkään 

 Yhdestä kolmeen 

 Neljästä kuuteen 

 Seitsemänä 

 

Kuinka monta lasillista virvoitusjuomia tai energiajuomia juot tavallisena päivänä?  
(Älä laske mukaan sokerittomia kevytvirvoitusjuomia ja kivennäisvettä) 

 
 Alle 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Enemmän kuin 4 

 

Kuinka monta annosta hedelmiä syöt tavallisena päivänä? (Yksi annos vastaa noin 
yhtä kourallista) 

 
 Alle 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Enemmän kuin 4 

 

Kuinka monta annosta keitettyjä tai raakoja kasviksia syöt tavallisena päivänä?  
(Yksi annos vastaa noin yhtä kauhallista tai kourallista) 

 
 Alle 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Enemmän kuin 4 

 

Kuinka monta annosta epäterveellisiä välipaloja tai naposteltavia syöt tavallisena 
päivänä? (Yksi annos vastaa esimerkiksi noin yhtä suklaapatukkaa tai kourallista 
perunalastuja tai makeisia) 
 
 Alle 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Enemmän kuin 4 

 

Kuinka kova nälkä sinulla on juuri nyt? Ympyröi numero, joka vastaa parhaiten 
nälän tunnettasi (välillä 1 = ei lainkaan nälkä, 7 = todella kova nälkä). 
 

Ei 
lainkaan 

nälkä 
1 2 3 4 5 6 7 

Todella kova  
nälkä 
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Nykyään joka paikassa on saatavana hyvänmakuista, mutta usein epäterveellistä 
ruokaa. Pikaruokaakin voi ostaa lähes joka kadunkulmasta, kouluista ja 
liikuntapaikoista. Miten sinä tulet toimeen sen kanssa, että ympärilläsi on niin 
paljon ruokaan liittyviä houkutuksia?  
 
Seuraavassa on joukko väitteitä, jotka koskevat ruokaa ja syömiseen liittyviä 
toimintatapoja. Ympyröi joka riviltä se vastaus (1-5), joka kuvaa parhaiten omaa 
toimintaasi. Muistele vastatessasi, miten olet toiminut kahden viime viikon aikana.  
 
Esimerkkiväite: ”Kun olen syönyt jotain makeaa, olen harjannut sen jälkeen 
hampaani.” Jos et ole kahden viime viikon aikana yhtään kertaa tehnyt näin, 
ympyröi vastaus ”en koskaan”. Jos sinulla on usein ollut tapana harjata hampaasi 
sen jälkeen, kun olet syönyt jotain makeaa, voit ympyröidä vastauksen ”usein”. 
 

 
En 

koskaan 
Joskus Säännöllisesti Usein Aina 

Kun olen syönyt paljon 
makeisia, harrastan enemmän 
liikuntaa. 

1 2 3 4 5 

Jos olen illalla menossa juhliin, 
en syö makeisia päivän aikana. 

1 2 3 4 5 

Jos olen syönyt tukevan 
lounaan, en syö mitään ennen 
iltaruokaa. 

1 2 3 4 5 

Jos olen jonain päivänä syönyt 
liikaa, syön seuraavana 
päivänä vähemmän. 

1 2 3 4 5 

Jos minulla on helppo päivä 
eikä paljoakaan tekemistä, 
syön vähemmän. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan juotavaa, en juo 
virvoitusjuomaa, vaan vettä. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli 
naposteltavaa, en syö 
makeisia, vaan hedelmiä. 

1 2 3 4 5 

Jos syön jälkiruokaa, en ota 
esimerkiksi suklaakeksejä tai 
muita herkkuja, vaan 
hedelmän. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli 
virvoitusjuomaa, valitsen 
mieluummin sokerittoman 
juoman kuin tavallisen. 

1 2 3 4 5 

Jos katselen televisiota ja 
haluan syödä jotain, valitsen 
esimerkiksi hedelmiä tai 
vihanneksia mieluummin kuin 
perunalastuja. 

1 2 3 4 5 
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En 

koskaan 
Joskus Säännöllisesti Usein Aina 

Kun lähden ulos, otan 
mukaan hedelmiä. 

1 2 3 4 5 

Jos lähden ulos kavereiden 
kanssa, syön aina kotona 
ennen lähtöä. 

1 2 3 4 5 

Kun lähden ulos, otan 
mukaan vettä. 

1 2 3 4 5 

Syön terveellisen 
aamiaisen, jotta minulle ei 
tulisi pian nälkä. 

1 2 3 4 5 

Kun minulla on koulussa 
väli- tai hyppytunti, pysyn 
poissa ruokakaupoista. 

1 2 3 4 5 

Jos olen kaupungilla, pidän 
huolen siitä, etten liiku 
pikaruokapaikkojen lähellä. 

1 2 3 4 5 

Jos menen leipomon tai 
muun herkkukaupan ohi, 
en jää katselemaan sen 
näyteikkunoita. 

1 2 3 4 5 

Jos menen ruokakauppaan, 
en mene makeisosastolle. 

1 2 3 4 5 

Jos olen pitkästynyt, pysyn 
poissa keittiöstä. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan herkutella, otan 
vain vähän ja panen loput 
pois näkyvistä. 

1 2 3 4 5 

Jos katselen televisiota, 
pidän huolen siitä, että 
perunalastut tai muut 
naposteltavat eivät ole 
minun ulottuvillani. 

1 2 3 4 5 

Jos olen tietokoneella, 
varmistan, että ulottuvilla 
on jotain terveellistä 
ruokaa. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan syödä makeisia, 
syön muutaman ja panen 
pussin pois. 

1 2 3 4 5 
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En 

koskaan 
Joskus Säännöllisesti Usein Aina 

Jos haluan syödä 
perunalastuja, syön koko 
pussin. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan napostella jotain, 
pyydän vanhempiani 
muistuttamaan minua 
terveellisestä syömisestä. 

1 2 3 4 5 

Pyydän vanhempiani 
varoittamaan minua, jos syön 
liikaa. 

1 2 3 4 5 

Pyydän vanhempiani 
pesemään, kuorimaan tai 
muuten valmistelemaan 
minulle hedelmiä syötäväksi. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan napostella jotain, 
yritän muistaa, että napostelu 
on epäterveellistä. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli 
makeisia, kuvittelen miltä 
näyttäisin, jos olisin lihava. 

1 2 3 4 5 

Jos minusta tuntuu, että syön 
liikaa, mietin, miten se voi 
haitata liikuntaharrastuksia. 

1 2 3 4 5 

Jos minun ei tee mieli 
omenaa, muistutan itseäni, 
että hedelmien syöminen on 
terveellistä. 

1 2 3 4 5 

Jos mieleni tekee napostella, 
muistan, että haluan pysyä 
hyvän näköisenä. 

1 2 3 4 5 

Ennen kuin otan välipalaa tai 
naposteltavaa, mietin, onko 
minulla tosiaan nälkä. 

1 2 3 4 5 

Jos mieleni tekee napostella, 
yritän muistaa, että hedelmät 
maistuvat todella hyviltä. 

1 2 3 4 5 

Jos mieleni tekee syödä jotain 
epäterveellistä, mietin, 
haluanko sitä oikein todella. 

1 2 3 4 5 
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En 

koskaan 
Joskus Säännöllisesti Usein Aina 

Jos minulla on nälkä, mietin 
ensin terveellisiä ruokia. 

1 2 3 4 5 

Jos minusta tuntuu, että olen 
kohta syönyt liikaa, kiinnitän 
huomiota siihen, miten 
kylläinen oloni jo on. 

1 2 3 4 5 

Tiedän, minkälaisissa 
tilanteissa saatan syödä liikaa. 

1 2 3 4 5 

Pidän silmällä, syönkö 
päivässä tarpeeksi hedelmiä. 

1 2 3 4 5 

Jos syön makeisia, tiedän, 
paljonko olen jo syönyt. 

1 2 3 4 5 

Yritän päästä paremmin 
perille siitä, mitä välipaloja 
syön ja milloin. 

1 2 3 4 5 

Jos pidän todella paljon 
tarjolla olevasta ruoasta, syön 
itseni aivan täpötäyteen. 

1 2 3 4 5 

Suunnittelen etukäteen, että 
otan kouluun mukaan 
hedelmiä. 

1 2 3 4 5 

Olen sopinut itseni kanssa, 
montako makeista saan syödä 
päivässä. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan napostella 
herkkuja, otan ensiksi 
hedelmän. 

1 2 3 4 5 

Otan jälkiruokaa vain, jos olen 
myös syönyt kaikki kasvikset. 

1 2 3 4 5 

Asetan itselleni tavoitteita, 
jotta söisin terveellisemmin. 

1 2 3 4 5 

Jos minulla on nälkä, en pysty 
ajattelemaan muuta kuin 
ruokaa. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli ostaa 
makeisia, yritän ajatella jotain 
muuta. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli syödä 
jotain, soitan sen sijaan 
kaverille. 

1 2 3 4 5 
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En 

koskaan 
Joskus Säännöllisesti Usein Aina 

Jos minun tulee nälkä ennen 
ruoka-aikaa, yritän keksiä 
jotain tekemistä. 

1 2 3 4 5 

Jos minun tekee mieli syödä 
makeisia, keksin jotain muuta 
tekemistä. 

1 2 3 4 5 

Jos kuljen leipomon tai muun 
herkkukaupan ohi, en kiinnitä 
huomiota hyviin tuoksuihin. 

1 2 3 4 5 

Jos haluan syödä jotain 
epäterveellistä, sanon vain 
itselleni: EI! 

1 2 3 4 5 

Jätän epäterveelliset välipalat 
syömättä tahdonvoiman 
avulla. 

1 2 3 4 5 

Jos minulle tulee makeisten 
himo, syön niitä. 

1 2 3 4 5 

Jos olen juhlissa, joissa 
tarjotaan paljon 
naposteltavaa, en kiinnitä 
tarjottaviin huomiota. 

1 2 3 4 5 

 

 
Kuvittele, että saisit palkinnon jostain tekemästäsi asiasta. Näin ei todellisuudessa 
käy, mutta kuvittele, että niin olisi käymässä. Palkkio olisi joko 7 euroa, jotka saisit 
heti paikalla, tai 10 euroa, jotka saisit joskus myöhemmin. Montako päivää olisit 
valmis odottamaan 10 euron palkkiota? 
 
…… päivää 
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Seuraavaksi haluaisimme selvittää, miten sinä yleensä toimit. Ole hyvä ja ilmoita, 

miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat sinua. 

 

Ei kuvaa 
minua 

lainkaan 

Ei 
oikeastaan 

kuvaa 
minua 

Kuvaa 
minua 
jonkin 
verran 

Kuvaa 
minua 
melko 
hyvin 

Kuvaa 
minua 

erittäin 
hyvin 

Olen hyvä vastustamaan 

kiusausta. 1 2 3 4 5 

Minun on vaikea päästä eroon 

huonoista tavoista.  1 2 3 4 5 

Olen laiska.  
1 2 3 4 5 

Sanon sopimattomia asioita.  
1 2 3 4 5 

Teen joskus itselleni haitallisia 

asioita, jos ne vain ovat 

hauskoja.  
1 2 3 4 5 

Kieltäydyn asioita, jotka ovat 

minulle haitallisia. 1 2 3 4 5 

Toivon, että minulla olisi 

parempi itsekuri.  1 2 3 4 5 

Ihmiset sanovat, että minulla 

on raudanluja itsekuri. 1 2 3 4 5 

Hauskanpito häiritsee joskus 

velvollisuuksieni hoitamista.  1 2 3 4 5 

Minun on vaikea keskittyä.  
1 2 3 4 5 

Pystyn työskentelemään 

tehokkaasti pitkäaikaisten 

tavoitteiden eteen. 
1 2 3 4 5 

Joskus en voi estää itseäni 

tekemästä jotakin vaikka 

tietäisin, että se on väärin.  
1 2 3 4 5 

Toimin usein ajattelematta 

kaikkia vaihtoehtoja.  1 2 3 4 5 
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Seuraavat väitteet koskevat epäterveellisiä välipaloja ja napostelua. 

Epäterveellisiä välipaloja tai naposteltavia ovat makeat ja rasvaiset herkut tai 

pikkupurtavat, kuten perunalastut ja suklaa. Ilmoita, oletko samaa vai eri mieltä 

seuraavien väitteiden kanssa. 

 
Täysin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Syön usein epäterveellisiä 

välipaloja. 1 2 3 4 5 

Epäterveellinen napostelu on 

minulle automaattista. 1 2 3 4 5 

Syön epäterveellisiä välipaloja 

ilman, että ajattelen asiaa. 1 2 3 4 5 

Epäterveellisten välipalojen tai 

napostelun välttäminen vaatisi 

ponnistelua. 
1 2 3 4 5 

Alan syödä epäterveellistä 

välipalaa ennen kuin tajuan, 

että olen tekemässä sitä. 
1 2 3 4 5 

Minun olisi vaikea olla syömättä 

epäterveellisiä välipaloja. 1 2 3 4 5 

 
 

Seuraavat väitteet koskevat syömistä ja painoa. Ilmoita, oletko samaa vai eri 

mieltä seuraavien väitteiden kanssa. 

 

Täysin eri 
mieltä 

Eri mieltä 
Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Minua huolestuttaa, olenko 
ylipainoinen. 

1 2 3 4 5 

Kiinnitän huomiota siihen, mitä 
syön, jotta en lihoisi. 

1 2 3 4 5 

Minulla on liian iso vatsa. 1 2 3 4 5 
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Ympyröi seuraavasta sana, joka sinusta kuuluu parhaiten yhteen vasemmalla olevan 

sanan kanssa. 

Suklaakakku Syyllisyys Juhliminen 

Jäätelö Herkullinen Lihottava 

Liikunta Huvia Työtä 

Ruoka Terveys Mielihyvä 

 

Seuraavat kysymykset koskevat ruokaa. Ilmoita, oletko samaa vai eri mieltä 
seuraavien väitteiden kanssa. 

 
Täysin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ajattelen ruokaa silloinkin, kun 
minulla ei oikeastaan ole nälkä. 

1 2 3 4 5 

Minulle syöminen tuottaa 
enemmän mielihyvää kuin 
melkein mikään muu. 

1 2 3 4 5 

Jos näen tai haistan jotain 
ruokaa, josta pidän, minun 
alkaa tehdä sitä mieli todella 
kovasti. 

1 2 3 4 5 

Ajattelen usein, mitä ruokaa 
voisin loppupäivänä syödä. 

1 2 3 4 5 

Kun maistan jotain 
mieliruokaani, se tuottaa suurta 
mielihyvää. 

1 2 3 4 5 

Kun näen mainoksissa 
herkullista ruokaa, minun tekee 
mieli syödä. 

1 2 3 4 5 

Kun syön herkullista ruokaa, 
kiinnitän paljon huomiota 
siihen, miltä se maistuu. 

1 2 3 4 5 

Arvelen, että pidän syömisestä 
paljon enemmän kuin 
useimmat muut lapset tai 
nuoret. 

1 2 3 4 5 

Tuntuu siltä, että ajattelen 
ruokaa usein. 

1 2 3 4 5 

Minulle on hyvin tärkeää, että 
syömäni ruoka on 
mahdollisimman herkullista. 

1 2 3 4 5 

Ennen kuin syön mieliruokaani, 
vesi nousee kielelleni. 

1 2 3 4 5 

 

- Tässä olivat kaikki kysymykset. Paljon kiitoksia siitä, että osallistuit! - 



 
Kyselylomake 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kiitos yhteistyöstä!
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