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1 JOHDANTO  

Suomalaisten nuorten terveyskäyttäytymisessä on viime vuosien aikana tapahtunut positiivisia 

muutoksia, kuten alkoholin käytön ja tupakoinnin väheneminen (THL 2017). Terveyshaasteita 

löytyy kuitenkin edelleen, sillä huomattava osa suomalaisnuorista nukkuu ja harrastaa 

liikuntaa suosituksiin nähden liian vähän (THL 2017). Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on 

kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana (Kautiainen 2008). Lihavuuden 

yleistyminen on herättänyt huolta nuorten ruokavalion laadusta ja välipalatottumuksista 

(Onyiriuka ym. 2013). Ylipainon yleistyessä myös välipalojen kulutus on lisääntynyt niin 

Suomessa (Eloranta 2014) kuin muualla maailmassa merkittävästi viime vuosien aikana 

erityisesti nuorten keskuudessa (Bellisle 2014; Nielsen 2002). Myös välipaloista saadun 

energian määrä on kasvanut (Field ym. 2004), minkä vuoksi nykyinen lihavuusepidemia on 

liitetty välipalojen kulutuksen kasvavaan trendiin (Bellisle 2014).  

Välipalojen kulutus on kasvanut siinä määrin, että puhutaan snackificaatiosta eli kulttuurista, 

joka murentaa perinteistä ruokakulttuuriamme (Syrjälä ym. 2016). Nykyiset ruokatottumukset 

kolmesta päivän pääaterian nauttimisesta ovat muuttumassa siten, että ruokaa nautitaan 

pienempiä annoksia usein, eli napostellaan. Napostelu ja välipalojen kulutus voivat olla 

yhteydessä positiiviseen energiatasapainoon riippuen välipalojen laadusta, 

ympäristötekijöistä sekä syömisen säännöllisyydestä (Bellisle 2014). Etenkin pääaterioiden 

korvaaminen energiatiheillä välipaloilla on yleistynyt maailmanlaajuisesti (Savige ym. 2007).  

Välipalojen ravitsemuslaadun ja terveyskäyttäytymisen yhteydestä on tehty vain vähän 

tutkimusta. Erityisesti nuorten käyttämien välipalojen laadusta ja syömistottumuksista löytyy 

niukasti tietoa (Moreno ym. 2010). Suomalaisnuorten terveyskäyttäytymistä on tutkittu 

erityisesti WHO:n Koululaistutkimuksissa (Currie ym. 2012) sekä THL:n 

Kouluterveyskyselyissä (THL 2017). Keskeisimmät lasten ja nuorten ravitsemushaasteet 

liittyvät suolan ja sokerin liialliseen saantiin, joka näkyy etenkin makeisten ja juomien runsaana 

kulutuksena välipaloilla (Eloranta 2014). Tyydyttynyttä rasvaa ja sakkaroosia sisältävien 

välipalojen ja välipalajuomien käyttöä tulisi vähentää ja ruokavalion energiamäärän tulisi 

vastata kulutusta (VRN 2016). Erityisesti välipalojen energiatiheyteen tulisi kiinnittää 

huomiota, sillä välipaloista saadaan jopa 40 % päivän kokonaisenergiasta, vaikka suositus on 

alle 15 % (Hoppu ym. 2008).  

Nuorten terveyttä voidaan edistää ja tukea ravitsevien täysipainoisten välipalojen avulla, 

jolloin on erityisen tärkeää ohjata nuorta terveellisten välipalojen valinnassa. Maailman 

terveysjärjestö (WHO) painottaa ennen kaikkea kouluruokailua ja terveellisiä välipaloja osana 

nuorten terveyttä edistävää kasvatusympäristöä (WHO 2016). Suomalaisten ruokavalion laatu 
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on parantunut viime vuosikymmeniin verrattuna, mutta edelleen kasvisten, hedelmien ja 

marjojen sekä täysjyväviljan kulutusta tulisi lisätä (THL 2017).  

Etelä-Pohjanmaalla väestön merkittävimpiä terveyshaasteita ovat nuorten vähäinen fyysisen 

aktiivisuuden määrä ja lisääntyvä ylipaino (THL 2017; Dalla Valle ym. 2015; Etelä-Pohjanmaan 

liitto 2014). Seinäjokelaisista nuorista 21 % on ylipainoisia (THL 2017), joten on tärkeää 

selvittää, ovatko välipalojen valinta ja ravitsemuslaatu yhteydessä nuorten 

terveyskäyttäytymiseen ja ylipainoon. Seinäjokelaisista nuorista ainoastaan 20 % harrastaa 

liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä, nuoret viettävät lisääntyvissä määrin aikaa 

internetissä ja sosiaalisessa mediassa sekä kärsivät uniongelmista aiempaa enemmän (THL 

2017). Osalla nuorista ateriarytmi on epäsäännöllinen, sillä yli 40 % seinäjokelaisista nuorista 

ei syö koululounasta eikä aamupalaa päivittäin. Etelä-Pohjanmaalla seinäjokelaisten 8.-9.-

luokkalaisten oppilaiden kasvisten ja hedelmien käyttö on niukkaa, sillä yli 80 % söi kasviksia 

ja hedelmiä alle kuusi kertaa viikossa (THL 2017), mikä on reilusti alle suosituksen. Sokeroituja 

mehuja ja virvoitusjuomia kulutetaan runsaasti (THL 2017). Välipalojen kuluttamista tulisi 

tuntea aiempaa paremmin, jotta tarjontaa voitaisiin ohjata mahdollisimman osuvasti kohti 

terveellisempiä tuotteita ja palveluita (Syrjälä ym. 2016). Välipalojen laatu heijastelee yleensä 

myös ruokavalion laatua kokonaisuudessaan, jolloin määrittelemällä välipalojen 

ravitsemuslaatua voidaan tehdä päätelmiä myös yksilön ruokavalion laadusta (Barnes ym. 

2015).  

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella 8.-9.-

luokkalaisten välipalatottumuksia ja välipalojen ravitsemuslaadun sekä käyttöfrekvenssien 

yhteyttä nuorten terveyskäyttäytymiseen. Kartoitan tutkimuksessani nuorten 

terveyskäyttäytymistä eli ateriarytmiä ja koululounaalle osallistumista, fyysisen aktiivisuuden 

määrää, koulussa ja vapaa-ajalla vietettyä ruutuajan määrää, yöunen kestoa ja subjektiivista 

kokemusta yöunen riittävyydestä sekä tupakan ja alkoholin käyttöä.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

     2.1 Terveyskäyttäytyminen 

Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan ihmisen käyttäytymistä ja valintoja, joilla on keskeinen 

merkitys terveyden edistämisessä ja tärkeimpien kansansairauksien ehkäisyssä 

(Terveyskirjasto 2017). Terveyskäyttäytyminen voidaan jakaa terveyttä kuluttavaan 

käyttäytymiseen kuten päihteiden käyttöön, fyysiseen passiivisuuteen sekä epäterveellisiin 

ruokailutottumuksiin. Toisaalta terveyskäyttäytyminen voi olla terveyttä edistävää toimintaa 

kuten säännöllinen ateriarytmi, riittävä uni ja fyysinen aktiivisuus. Toinen yleinen 

terveyskäyttäytymisen määrittely perustuu kolmijakoon terveyttä edistävään käyttäytymiseen 

(health-enhancing-behaviours), terveyttä ylläpitävään käyttäytymiseen (health-maintaing-

behaviours) sekä terveydelle vahingolliseen käyttäytymiseen (health-damaging-behaviours) 

(McQueen 1987). 

Terveyskäyttäytyminen muovautuu jo nuoruudessa opittujen tietoisten ja tiedostamattomien 

tottumusten pohjalta, millä on suuri merkitys kansansairauksien ja sosioekonomisten 

terveyserojen ehkäisyssä. Nuorten terveyskäyttäytymistä on tutkittu useissa maissa. Terveyttä 

edistävät interventiot ovat keskittyneet pääasiassa nuorten riskikäyttäytymisen 

vähentämiseen ja rohkaisemaan terveyttä edistävää käyttäytymistä (Seedhom 2017). 

Yleisimmät nuorten riskikäyttäytymiseen liittyvät elintavat ovat alkoholin ja tupakan käyttö. 

Useimmiten esimerkiksi nuoren alkoholin käyttö on yhteydessä muihin epäedullisiin 

elintapoihin kuten tupakointiin tai epäsäännölliseen ateriarytmiin (Laaksonen ym. 2001).  

 

Etelä-Pohjanmaalla väestön merkittävimpiä terveyshaasteita ovat nuorten vähäinen fyysisen 

aktiivisuuden määrä ja lisääntyvä ylipaino (THL 2017; Dalla Valle ym. 2015; Etelä-Pohjanmaan 

liitto 2014). Etelä-Pohjanmaa edustaa nuorten ylipainotilastoissa kärkeä yhdessä 

Ahvenanmaan ja Satakunnan kanssa (THL 2017). Seinäjokelaisista 8.-9.-luokkalaisista nuorista 

21 % on ylipainoisia (THL 2017). Väestön lihominen on kolminkertaistunut viimeisen 30 

vuoden aikana, jonka vuoksi sillä on vakavia kansanterveydellisiä ja kasvavia 

kansantaloudellisia vaikutuksia. Lihavuus lisää riskiä sairastua muun muassa tyypin 2 

diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä useisiin syöpätyyppeihin (WHO 2016). 

Seinäjoella nuorista ainoastaan 20 % harrastaa liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä, 

nuoret viettävät lisääntyvissä määrin aikaa internetissä ja sosiaalisessa mediassa sekä kärsivät 

uniongelmista aiempaa enemmän (THL 2017). Osalla nuorista ateriarytmi on epäsäännöllinen, 

sillä yli 40 % seinäjokelaisista nuorista ei syö koululounasta eikä aamupalaa päivittäin. Etelä-

Pohjanmaalla seinäjokelaisten 8.-9.-luokkalaisten oppilaiden kasvisten ja hedelmien käyttö on 
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niukkaa, sillä yli 80 % nuorista söi kasviksia ja hedelmiä alle kuusi kertaa viikossa (THL 2017), 

mikä on reilusti alle suosituksen. Sokeroituja mehuja ja virvoitusjuomia kulutetaan runsaasti 

(THL 2017). Erityisesti nuoret ovat välipalojen kuluttajia, joten välipalojen kuluttamista tulisi 

tuntea aiempaa paremmin, jotta tarjontaa voitaisiin ohjata mahdollisimman osuvasti kohti 

terveellisempiä tuotteita ja palveluita (Syrjälä ym. 2016).  

    2.2 Syömiskäyttäytyminen ruokavalintojen taustalla 

Syömiskäyttäytyminen eli syöminen ja sen säätely on yksi terveyskäyttäytymisen muodoista. 

Syömisen biologiseen säätelyyn liittyvät tekijät voidaan jakaa kehon sisäisiin ja ulkoisiin 

tekijöihin. Syömisen laukaisevina tai hillitsevinä sisäisinä tekijöinä toimivat kehon viestit nälän 

ja kylläisyyden tunteesta sekä erilaiset psykologiset viestit kuten surun tai ilon tunteet. 

Biologiset säätelymekanismit syömisen taustalla voidaan jakaa pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen 

syömisen säätelyyn (Pietiläinen 2003). Pitkäaikainen säätely toimii lyhytaikaisen säätelyn 

taustalla ja pyrkii säilyttämään kehon energiatasapainon. Lyhytaikainen säätely puolestaan 

säätelee syömistä aterioiden välillä ja päivän aikana (Ukkola & Karhunen ym. 2015). 

Lyhytaikaisen säätelyn mekanismit ohjaavat syömisen alkamista ja loppumista sekä ruoan 

koostumusta ja määrää. Ulkoisia syömiseen liittyviä tekijöitä ovat erilaiset ympäristötekijät 

kuten ruoan näkeminen ja haistaminen. Sekä ulkoiset että sisäiset tekijät voivat toimia 

syömisen laukaisevana tai hillitsevänä tekijänä. Ympäristöstä löytyy paljon erilaisia 

syömismahdollisuuksia sekä syömiseen liittyviä viestejä, jotka stimuloivat elimistön biologisia 

säätelymekanismeja. Psykososiaalisten- ja ympäristötekijöiden vaikutus syömisen säätelyssä 

on usein voimakkaampi kuin biologiset säätelymekanismit. Näillä tekijöillä on vaikutusta 

siihen, millaisia ruokavalintoja nuori tekee.  

Ruokavalintoihimme vaikuttavat voimakkaasti ruokakulttuuri ja -ympäristö, jossa elämme. 

Myös ruoan ominaisuudet kuten aistittava laatu, kuluttajan yksilölliset ominaisuudet kuten 

asenteet, mieliala ja mieltymykset vaikuttavat valintoihimme (VTT 2001). Välipalojen valintaan 

ja yleisesti ruoka-aineiden valintaan sekä syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät 

(kuva 1). Tarjolla oleva välipalavalikoima vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millaisia välipaloja 

nuoret kuluttavat. Lisääntynyt tuotteiden valikoima on johtanut siihen, että ruokaa kulutetaan 

erilaisten tapahtumien ja juhlien yhteydessä, mutta myös aterioiden välillä. Tarjolla olevalla 

välipalavalikoimalla on merkittävä vaikutus välipalojen kulutukseen (Lucan ym. 2010). 

Välipalojen käyttö voi edistää ylimääräistä energian saantia ja painonnousua sekä vaikuttaa 

ravintoaineiden saantiin esimerkiksi epäedullisen syömisympäristön, kulutustottumusten ja 

elintarvikkeiden energiatiheyden kautta (Bellisle 2014; Bes-Rastrollo ym. 2010; Collision ym. 

2010). Viimeisten vuosien aikana myös elintarvikkeiden pakkauskoot ovat kasvaneet (Piernas 
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ym. 2006), mikä voi johtaa välipalojen ylikuluttamiseen sekä ylimääräiseen energian saantiin 

jopa riippumatta siitä, onko näläntunnetta tai onko välipala miellyttävä (Wansink ym. 2007). 

Syömiskäyttäytymisen taustalla yhdistyvät niin biologiset säätelymekanismit, sosiaalinen 

ympäristö, kognitiiviset ja psyykkiset tekijät, henkilökohtaiset mielipiteet, ruokamieltymykset 

ja -tavat sekä tunteet (National Heart Lung and Blood Institute, 2004). Esimerkiksi niin kutsutut 

tunnesyöjät ja yksilöt, joilla on runsaasti stressiä, kuluttavat todennäköisesti runsasenergisiä 

välipaloja kuten makeisia ja rasvaisia välipaloja (Camilleri ym. 2014). Tieto terveellisistä 

välipaloista ja samalla minäpystyvyys ovat tärkeitä käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä välipaloja 

valittaessa (Schunk ym. 2009). Biologisista tekijöistä geenit vaikuttavat yksilön 

makuaistireseptoreiden kehittymiseen ja maun aistimiseen sekä sitä kautta ruokien ja juomien 

miellyttävyyden kokemukseen (Grimm ym. 2011). Ympäristötekijöistä kulttuurinen, 

sosiaalinen ja fyysinen ympäristö sekä taloudellinen tilanne muokkaavat syömiskäyttäytymistä 

sekä vaikuttavat syödyn ruoan määrään ja annoskokoon (Camilleri ym. 2014). 

Ruokamieltymykset ovat osin opittuja ja osin perinnöllisiä, mutta etenkin rasvaiseen ruokaan 

ihmisellä on erityinen luontainen mieltymys (Drewnowski & Almiron-Roig 2010). Osa 

ihmisistä voi olla myös herkempiä ympäristön syömistä lisääville vaikutuksille muun muassa 

perinnöllisistä syistä tai aiempien kokemusten pohjalta (Ukkola & Karhunen 2015).  

Syömiseen ja välipalojen valintaan vaikuttavat myös monet muut eri tekijät ja toiminnot kuten 

aikataulut, paikat ja sosiaaliset tilanteet. Syömiseen liittyvät tekijät voivat olla myös opittuja, 

jolloin puhutaan opitusta nälästä. Tällöin jokin syömiseen liittyvä tekijä kuten paikka yhdistyy 

niin voimakkaasti syömisen vihjeeseen, että se laukaisee syömisen (Ukkola & Karhunen 2015). 

Tällaisten ulkoisten syömistä ohjaavien tekijöiden merkitystä ei usein edes tiedosteta, jolloin 

sitä on myös vaikea säädellä tai hallita.  

Nuorten välipalojen valinnassa tärkein vaikuttava tekijä on maku (Onyiriuka ym. 2013). 

Tärkeitä valintakriteereitä ovat myös välipalan soveltuvuus välipalatuotteeksi, hinta ja halu 

yhdenvertaisuuteen ja hyväksyttävyyteen kavereiden kanssa. Välipalan ravitsevuus on 

toissijainen tekijä valintatilanteessa, mikä usein johtaa taipumukseen valita suolaisia, 

runsassokerisia tai runsasrasvaisia välipaloja terveellisempien vaihtoehtoja sijasta (Onyiriuka 

ym. 2013). Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa nälkä ja 

välipalan houkuttelevuus olivat suurimpia syitä kuluttaa epäterveellisiä välipaloja (Cleobury & 

Tapper 2013). Alle kolmasosa tutkittavista ilmoitti kyllästymisen, tylsistymisen tai stressin 

olevan syy epäterveellisen välipalan kulutukseen. 



 11  
 

 

KUVA 1. Nuorten syömiskäyttäytymiseen yhteydessä olevat tekijät (Hoppu ym. 2008). 

 

2.3 Välipalat 

2.3.1 Määritelmä  

Välipaloilla tarkoitetaan ruokia ja juomia, joita kulutetaan pääaterioiden eli aamupalan, 

lounaan ja päivällisen välillä (Hess ym. 2016; Njike ym. 2016).  Eri ateriatyyppien määrittely on 

kuitenkin haasteellista, sillä yhtenäisiä kriteereitä siihen, milloin ateria muuttuu välipalaksi tai 

milloin välipala muuttuu naposteluksi, ei ole (Tilles-Tirkkonen 2016). Tästä johtuen välipalan 

määritelmä vaihtelee. Osassa tutkimuksia välipalaksi voidaan määritellä ajanjaksot 

pääaterioiden jälkeen, joiden kesto on lyhyt esimerkiksi 15 minuuttia (Larson ym. 2013). 

Toisinaan taas välipalat määritellään niiden sisältämien energian tai annoskoon mukaan, 

välipalojen ollessa pienempiä kokonaisuuksia verrattuna pääaterioihin (Chaplin ym. 2011). 

Osassa tutkimuksia välipalat on määritelty vähemmän valmistelua vaativiksi tuotteiksi tai 

tuotteiksi, jotka sisältävät vähemmän ravintoaineita eivätkä edusta pääateriaa (Fisher ym. 

2015). Toisaalta välipalat voivat olla vähän energiaa sisältäviä elintarvikkeita ja terveydelle 

merkittävä välttämättömien ravintoaineiden lähde.   

Huolimatta siitä, että välipaloja kulutetaan maailmanlaajuisesti yhä enemmän, ovat välipalat 

tutkimusaiheena vähän tutkittuja (Syrjälä ym. 2016). Välipalat ovat kuitenkin nuorten 

ruokavaliossa merkittävä ravintoaineiden ja energian lähde (Fisher ym. 2015), jonka vuoksi 

välipalojen ja pääaterioiden ero on tärkeää ymmärtää, jotta voidaan määritellä niiden 

mahdolliset erot energiatasapainoon ja terveyteen (Chapli ym. 2011). Välipalojen luokittelu 

Syömiskäyttäytyminen

Biologiset tekijät

• Energian tarve
• Syömisen fysiologinen säätely
• Kylläisyyden kokemus
• Sukupuoli
• BMI

Fyysinen ympäristö

• Ruoan saatavuus ja tarjoilu 
(Koululounas, välipalatarjoilu, 
ähistöllä sijaitsevat 
ruokakaupat, pikaruokalat, 
huoltoasemat) 

• Ruoan hinta

Psyykkiset tekijät

• Elämäntyyli ja -
tavat:ateriarytmi, 
liikuntaottumukset

• Tiedot, taidot, asenteet, 
mielihalut

• Itsesäätelytaidot, tunteet
• Tyytyväisyys omaan kehoon ja 

ulkonäköön

Sosiaalinen ympäristö

• Sosioekonominen asema, perhe
• Ruokailutottumukset
• Sosiaaliset arvot ja normit
• Kulttuuri
• Ystävät ja ihmissuhteet
• Kouluympäristö
• Media ja mainonta
• Tuotetietous
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terveellisiin ja epäterveellisiin on eri tutkimuksissa ollut epäjohdonmukaista (Njike ym. 2016). 

Useimmat tutkimukset luokittelevat epäterveellisiksi välipaloiksi runsaasti energiaa ja vähän 

ravintoaineita sisältävät välipalat (Larson ym. 2013; Field ym. 2004). Epäterveellisissä 

välipaloissa on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, transrasvahappoja, lisättyä sokeria ja suolaa 

(WHO 2016). Terveelliset välipalat voidaan koostaa ravitsemussuosituksia mukaillen, jolloin 

ne koostuvat kasviksista, täysjyvätuotteista ja laadukkaista proteiinin ja tyydyttymättömän 

rasvan lähteistä (VRN 2016).  

     2.3.2 Ravitsemuslaadun arviointi 

Ravitsemuslaatu kuvaa yksittäisen elintarvikkeen, ruoan tai ruokavalion koostumusta tai 

ravintoainesisältöä verrattuna ravitsemussuosituksiin (STM 2010). Välipalojen 

ravitsemuslaatua voidaan määrittää tarkastelemalla ruokavalintoja sen mukaan, kuinka hyvin 

ruokavalinnat noudattavat kansallisia ravitsemussuosituksia. Ravitsemussuositusten 

toteutuminen välipalojen valinnassa kertoo, että elintarvike on ravitsemuslaadultaan hyvää ja 

terveyttä edistävää. Ravitsemuslaatu kuvastaa välipalan ravintoainesisältöä ja -koostumusta 

suhteessa ravitsemussuositusten tavoitteisiin. Välipalojen tai ruokavalion ravitsemuslaadun 

arvioinnissa erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota kasvisten riittävään määrään, rasvan 

laatuun, kuitupitoisuuteen sekä suolan ja lisätyn sokerin määrään. Nämä ravintoaineet toimivat 

ravitsemuslaadun indikaattoreina välipalan valinnassa ja siksi myös tässä tutkimuksessa ne on 

valittu kuvaamaan välipalan ravitsemuslaatua. Ravitsemuslaatua huonontavat erityisesti 

tyydyttyneen rasvan, lisätyn sokerin ja suolan määrät tuotteessa (VRN 2016). Tyydyttymätön 

rasva ja kuitu lisäävät välipalan ravintotiheyttä ja näin ollen ravitsemuslaatua. Välipalojen 

laadun arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon välipalojen kulutustiheys.  

2.3.3 Ravitsemuslaatua koskevat kansalliset suositukset 

Välipalojen suunnittelua ja tarjontaa ohjaavat Suomessa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 

laatimat ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset (VRN 2016). Terveelliseen ja terveyttä 

edistävään välipalaan kuuluvat osana kasvikset, hedelmät, marjat, kuitupitoiset vähemmän 

suolaa sisältävät täysjyväpuurot-, leivät ja -leivonnaiset sekä rasvattomat ja vähärasvaiset 

maitovalmisteet (taulukko 1). Kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät vähän energiaa, mutta 

runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita, jolloin niitä tulisi valita jokaiselle aterialle ja 

välipalalle. Pehmeän rasvan lähteet kuten kasviöljyt ja niitä sisältävät rasiamargariinit ja 

levitteet ovat hyviä valintoja välipaloille, Leivän levitteinä tuleekin suosia vähintään 60 % 

rasvaa sisältävää kasvimargariinia. Leikkeleet tulee valita vähärasvaisina (≤ 12 %) ja 

vähäsuolaisina (≤ 1,5 %). Leikkeleiden ja eläinproteiinin määrää on suositeltavaa vähentää ja 

painottaa kasviproteiinia sisältäviä välipaloja. Maitovalmisteet kuten jogurtit, viilit ja rahkat 
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tulee valita rasvattomina tai korkeintaan 1 % rasvaa sisältävinä. Maitotuotteissa suositeltavaa 

on tarkistaa myös sokeripitoisuus, joka ei saisi olla korkeampi kuin 12 %. Maitovalmisteet ovat 

tärkeitä proteiinin ja kalsiumin lähteitä ja sisältävät erityisesti D- ja B –vitamiineja sekä muita 

kivennäisaineita. Muroissa ja mysleissä tulee kiinnittää huomio rasvan (≤ 5 %), suolan (≤ 1 %) 

ja sokerin (≤ 16 %) määrään. Pähkinät, mantelit ja siemenet ovat välipaloina suositeltavia. 

Välipalajuomana suositeltavaa on nauttia rasvatonta maitoa tai piimää sekä vettä.  Kuten 

aterian koostamisessa niin myös välipalan koostamisessa apuna voidaan käyttää lautasmallia.  

TAULUKKO 1. Ruoka-aineiden terveyttä edistävät valinnat välipaloilla (VRN 2017). 

Ruoka-aineryhmä Suositeltavat valinnat Käytännön toteutus 

Kasvikset, hedelmät ja marjat Monipuolisesti, sesongin mukaan Joka välipalalla eri muodoissa tuoreita ja värikkäitä 
kasviksia, marjoja ja hedelmiä sellaisinaan, 
juureslohkoina, leivillä, pirtelöissä, 
rahkavälipaloissa, dippilautasella ja 
tuoremarjakiisseleissä. Käytetään runsaasti 
kasviksia myös piirakoihin, pannareihin, lämpimiin 
voileipiin ym. välipaloihin 

Palkokasvit (herneet, pavut, 

linssit) 
Monipuolisesti Leivänpäällisinä palkokasveista valmistettuja 

tahnoja (hummus ym.) 

Leivonnaiset Vähärasvaiset ja vähemmän 

sokeria ja suolaa sisältävät 

vaihtoehdot 

Leivonnaisissa hiivataikinapohja muro- ja 

voitaikinoiden sijaan. Makeina leivonnaisina 

pullapohjaisia marja/hedelmäpiirakoita. 

Karjalanpiirakat ja vähärasvaiset kasvipitoiset 

piirakat.  

Leipä ja puurot Vähemmän suolaa sisältävät 

(pehmeä leipä, suolaa enintään 

0,7 g/100 g, näkkileipä enintään 

1,2 g/100 g) täysjyvävaihtoehdot 

(kuitua vähintään 6 g/100 g, 

näkkileipä vähintään 10 g/100 g) 

Joka välipalalla eri muodoissaan. Suositaan 

täysjyväviljavalmisteita. Tarjotaan myös marja- ja 

hedelmäpuuroja. Käytetään leseitä ja hiutaleita 

taikinoihin, jogurtteihin ja pirtelöihin.  

Maito/maitojuoma/piimä 
  
Nestemäiset maitovalmisteet/ 

hapanmaitovalmisteet 

Rasvaton ja D-vitaminoitu tuote. 
 

Rasvattomat ja enintään 1 % 

rasvaa sisältävät 

sokeroimattomat ja vain vähän 

sokeria sisältävät vaihtoehdot. 

Sokereita jogurtissa ja rahkassa 

enintään 10 g/100 g ja viilissä 

enintään 12 g/100 g 

  
  
Suosi maustamatonta jogurttia, viiliä tai rahkaa. 

Maustetuista tuotteista valitse vähemmän sokeria 

sisältäviä tai sokeroimattomia jogurtteja, viilejä tai 

rahkoja.  

Juusto Vähärasvaiset (enintään 17 % 

rasvaa) ja vähemmän suolaa 

sisältävät (enintään 1,2 g/100 g) 

vaihtoehdot 

Enintään kerran viikossa 

Kala* Kalalajia vaihdellen Kalapohjaiset levitteet-, hampurilaiset 
Lihavalmisteet ja makkarat Vähärasvaiset ja vähemmän 

suolaa sisältävät lihavalmisteet 
Leikkeleenä enintään kerran viikossa 

Kananmuna 
  

Ruoanvalmistuksessa, leivonnassa, 

leikkeleenä/lisäkkeenä 
Rasvalevitteet Vähintään 60 % rasvaa sisältävä 

margariini 
Leipärasva 

Pähkinät, mantelit ja 

siemenet** 
Lajeja vaihdellen (allergiat 

yksilöllisesti huomioiden) 
Enintään 15-30 g/päivä 
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*Kalan käyttöä koskevat rajoitukset ovat saatavilla osoitteesta: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-

elintarvikkeista/elintarvikevaarat/elintarvikkeiden-kayton-rajoitukset/kalan-syontisuositukset/ 

**Määrärajoitus pähkinöille, manteleille ja siemenille on perusteltua sen vuoksi, että ne sisältävät runsaasti energiaa korkean 

rasvapitoisuutensa vuoksi. Lisäksi joidenkin öljykasvien siemeniin kerääntyy raskasmetalleja maaperästä. Nuorille 

suositeltava annos siemeniä päivässä on 1-2 rkl.   

 

Suosituksen mukaan oppilaille tulee myös järjestää kouluaikana mahdollisuus välipalaan, jos 

oppitunnit kestävät koululounaan jälkeen pitempään kuin 3 tuntia mukaan lukien oppitunnit 

ja koulumatkaan käytetty aika (VRN 2016). Tarjottava välipala on osa opetusta ja tarjoaa 

oppilaalle virkistymistauon opiskelun ohessa. Välipalojen tarjonnassa tulisi suosia 

vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat sen omatoimisen koostamisen, jotta nuoret oppivat 

valitsemaan ja koostamaan välipalansa monipuolisesti ja terveellisesti. Mikäli kouluissa on 

välipala-automaatteja tai kioskitoimintaa, tulee niiden valikoiman perustua terveyttä 

edistävien tuotteiden tarjoamiseen. Epäterveellisten välipalojen kuten makeiden juomien ja 

makeisten nauttiminen koulupäivän aikana yläkoulussa on yleistä, ja tällä on haitallisia 

vaikutuksia sekä yleis- että suunterveyteen (VRN 2016).  

Välipaloina sokeroitujen juomien käyttö on kasvattanut suosiotaan. Sokeroituja, makeita ja 

happamia juomia tulisi käyttää ainoastaan satunnaisesti ja mieluiten aina ruoan yhteydessä. 

Alle 15-vuotiaille ei suositella kofeiinipitoisia juomia kuten energiajuomia (VRN 2008). 

Kofeiinia on energiajuomien lisäksi erityisesti kahvissa, teessä sekä kolajuomissa. Juomista voi 

saada reilusti energiaa, jos niitä käytetään paljon, eivätkä ne sisällä tarpeellisia ravintoaineita 

tai tuota kylläisyyden tunnetta samoin, kuin oikea ateria tai ravitseva välipala. Juomien 

sisältämän energian, sokerin, happojen, kofeiinin ja rasvan vuoksi on tärkeää rajoittaa tiettyjen 

juomien käyttöä (WHO 2015; VRN 2008). Energiaa sisältämättömät virvoitus- ja muut juomat 

kuten light, zero ja kevytjuomat ovat parempia vaihtoehtoja sokeroituihin, runsasenergisisiin 

juomiin verrattuna, mutta niidenkin käyttötiheyden tulee olla pieni juomien sisältämien 

haitallisten happojen vuoksi. Paras janojuoma on vesi, jolla on suositeltavaa tyydyttää 

päivittäinen nesteen tarve myös välipaloilla. Rasvattomat ja maustamattomat maidot ja piimät 

ovat suositeltavia välipalajuomia käytettäväksi päivittäin. Maitovalmisteiden rinnalla voidaan 

käyttää maustamattomia soija-, riisi- ja kaurajuomia. Täysmehuja ja nektareita voidaan nauttia 

pääaterioiden yhteydessä, mutta erityisesti välipalajuomiksi niitä ei kuitenkaan suositella 

erityisesti niiden sisältämän energian, sokerin ja happojen vuoksi.  

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävien välipalatuotteiden jatkuvaa käyttöä tulee välttää. Sokeri 

sisältää veren glukoosipitoisuutta nopeasti nostavaa hiilihydraattia ja energiaa, mutta ei 

tarpeellisia ravintoaineita, minkä vuoksi se pienentää ruoan ravintoainetiheyttä. Makeiset, 

suklaa, vanukkaat, maustetut jogurtit, hillot ja makeat leivonnaiset sisältävät runsaasti lisättyä 

sokeria, minkä vuoksi niitä ei suositella päivittäiseen ruokavalioon. Myös suolan ja 



 15  
 

runsassuolaisten elintarvikkeiden käyttöä välipaloilla tulee vähentää. Ruokasuola (NaCl) 

sisältää haitallista natriumia, jonka runsaan saannin on todettu kohottavan verenpainetta 

(Lahti-Koski & Rautavirta 2015).  

 

     2.3.4 Ravitsemuslaatua koskevat kansainväliset suositukset  

Kanadan, Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden ravitsemussuosituksissa välipalojen käytölle 

annetaan joitakin ohjeistuksia. Erityisesti makeita ja suolaisia välipaloja kehotetaan 

välttämään. Pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa, joihin myös Suomalaiset 

ravitsemussuositukset (VRN 2014) pohjautuvat, kehotetaan rajoittamaan runsaasti suolaa, 

tyydyttynyttä rasvaa ja lisättyä sokeria sisältävien välipalojen käyttöä. Pohjoismaisissa 

suosituksissa ei kuitenkaan anneta tarkkoja suosituksia siitä, mitkä välipalat olisivat terveyttä 

edistäviä vaihtoehtoja. Australian ravitsemussuositukset kannustavat palkokasvien, 

pähkinöiden ja siementen käyttöön välipalana. Brasilian suosituksissa sopivina välipaloina 

pidetään esimerkiksi maitoa, jogurttia ja pähkinöitä. Niissä painotetaan välttämään 

valmisruokia ja pikaruokaa sekä hyvin pitkälle prosessoituja ruokia. Hyvin prosessoituina 

tuotteina pidetään etenkin perunalastuja, keksejä, virvoitusjuomia sekä pikanuudeleita. 

Brasiliassa kehotetaan myös olemaan kriittisiä ruokamainontaa kohtaan, sillä jopa 75 % 

median mainonnasta liittyy pikaruokaan tai runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävien 

välipalatuotteiden mainontaan, jotka on kohdistettu erityisesti lapsille ja nuorille (Ministry of 

Health of Brazil 2014). Yhdysvaltojen ravitsemussuosituksissa kehotetaan nauttimaan 

terveellisiä tai”fiksuja” välipaloja, mutta suosituksissa ei ole listattu vaihtoehtoja terveellisille 

välipaloille tai määritelty, millaiset välipalat ovat ”fiksuja” valintoja. Yhdysvalloissa välipaloista 

saadaan neljäsosa päivän kokonaisenergiansaannista ja erityisenä huolenaiheena on 

välipalojen heikko ravitsemuslaatu. Erityisen huolestuttavaa on, että välipaloista saadaan 

vähemmän tärkeitä ravintoaineita kuten proteiinia, rautaa, D-vitamiinia ja kuitua, mutta 

esimerkiksi lisättyä sokeria saadaan jopa 42 % päivän aikana nautituista välipaloista (US 

Department of Agriculture 2015).  

Muutamien maiden, kuten Kreikan, Ruotsin, Ranskan ja Sveitsin ravitsemussuosituksissa 

tarjotaan terveellisten välipalojen kulutukselle maitotuotteiden ja pähkinöiden lisäksi 

laajemminkin vaihtoehtoja. Kreikassa välipalojen kulutus on todettu suositeltavaksi ja 

erityisesti hedelmien, vihannesten ja kuivatun kalan syöminen välipaloilla on suositeltavaa 

(Ministry of Health and Welfare 1999).   

Kansainvälisesti useimmilla mailla on omat kriteerinsä terveellisten välipalojen 

toteuttamiselle, mutta maiden väliltä löytyy hyvin samankaltaisia piirteitä (taulukko 2). 
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Yhteisten suositusten laatiminen välipalojen käytölle ja säännöllisyydelle on hyvin haasteellista 

useista syistä johtuen. Yhtä yleistä välipalojen valintaa ja kulutustiheyttä koskevaa 

maailmanlaajuista kaikille sopivaa suositusta ei ole mahdollista laatia, koska 

elintarvikevalikoima poikkeaa maittain. Lisäksi ravitsemushaasteet voivat vaihdella eri maiden 

välillä, jonka vuoksi suositukset pääaterioiden ja välipalojen sisältämistä ruoka-aineista voivat 

vaihdella. 

TAULUKKO 2. Yhteenveto välipalojen käyttöä koskevista suosituksista maittain (Hess ym. 2016). 

Maa Välipalojen käyttöä koskeva suositus 

Australia1 Välipalojen käytössä tulee noudattaa harkinnanvaraisuutta, sillä monet 

välipaloiksi luokiteltavat elintarvikkeet ovat ravintoarvoltaan köyhiä. 

Runsaasti suolaa, sokeria ja rasvaa sisältävien välipalojen kulutusta tulee 

rajoittaa. 

Palkokasveja, pähkinöitä ja siemeniä suositellaan välipaloiksi.  

Brasilia2 Ravitsemussuositukset ohjeistavat välttämättään välipalojen kulutusta 

aterioiden välissä, mutta suosittelevat pieniä välipaloja kuten hedelmiä, 

maitoa, jogurttia tai pähkinöitä esimerkiksi nuorille, joilla energian tarve on 

suurempi aikuisiin verrattuna.  

Kanada3 Suolaisten välipalojen kulutusta tulee vähentää ja suosia välipaloina etenkin 

hedelmiä ja kasviksia.  

Englanti4 Suositellaan kuivattuja hedelmiä, mutta myös pähkinöitä ja tuoreita 

hedelmiä. Kansallinen terveyspalvelu on myös tehnyt listauksen 

vähäkalorisista välipalatuotteista.  

Ranska5 Suositukset painottavat säännöllistä ateriarytmiä välipalat mukaan lukien. 

Jatkuvaa napostelua tulee välttää. Välipaloiksi suositellaan maitotuotteita, 

hedelmiä, hedelmämehuja, kasviksia sekä leipää voilla tai hillolla.   

Kreikka6 Hedelmiä, pähkinöitä ja siemeniä suositellaan välipalaksi, kunhan energian 

saanti vastaa kulutusta.  

Pohjoismaat7 Erityisesti kehotetaan rajoittamaan runsaasti suolaa, rasvaa ja sokeria 

sisältäviä tuotteita välipalana.  

Ruotsi8 Välipaloja suositellaan kulutettavan 2-3 päivässä osana terveellistä 

ruokavaliota. 

Yhdysvallat9 Suositusten mukaan välipaloiksi luokiteltuja tuotteita tulee erityisesti välttää, 

sillä usein ne sisältävät runsaasti energiaa, sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja 

ovat siten ravintoarvoltaan köyhempiä, kuin pääateriat.  

1Australian Government, National Health and Medical Research Council, Department of Health and Aging. Eat for Health: 
Australian Dietary Guidelines summary. 2013.  
2 Ministry of Health of Brazil. Dietary guidelines for the Brazilian population 2014.  
3 Health Canada. Canada’s Food Guide. 2011.  

4Department of Health. NHS Choices—your health, your choices.  
5 Ancellin R, Baelde D, Barthelemy L ym.  Le guide alimentaire pour tous. 2011.  
6 Ministry of Health and Welfare. Dietary guidelines for adults in Greece. Arch Hell Med 1999;16:16–24.   
7 Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012 Integrating nutrition and physical activity.  

 8 Livsmedelsverket. Find your way to eat greener, not too much and be active. 2015.  
9 US Department of Agriculture; US Department of Health and Health Services. Scientific report of the 2015 Dietary Guidelines 

Advisory Committee. Washington (DC) 
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2.4 Välipalojen kulutus 

2.4.1 Ruokatottumusten yhteys välipalojen valintaan ja ravitsemuslaatuun 

Ruokavalio muodostaa kokonaisuuden sisältäen pääateriat ja välipalat, jotka tukevat toisiaan 

ja muodostavat yhdessä täysipainoisen kokonaisuuden (VRN 2016). Välipalojen käyttö 

heijastelee yleensä myös ruokavalion laatua kokonaisuudessaan, jolloin määrittelemällä 

välipalojen ravitsemuksellista laatua voidaan tällöin mahdollisesti tehdä päätelmiä yksilön 

ruokavalion kokonaislaadusta (Barnes ym. 2015). Välipalojen kulutus on useissa tutkimuksissa 

yhdistetty ravitsemuksellisesti laadukkaampaan ruokavalioon (Barnes ym. 2015, Bellisle 

2014).  Energian saanti hedelmistä, mehuista ja pähkinöistä oli positiivisesti yhteydessä 

ruokavalion ravitsemuslaatuun (Barnes ym. 2015). Kun taas energian saanti jälkiruoista, 

makeisista ja sokerilla makeutetuista juomista oli käänteisesti yhteydessä ruokavalion laatuun. 

Välipalat kattavat suuren osan nuorten päivittäisestä energian saannista, joten on tärkeää ottaa 

huomioon, millainen on välipalojen ravitsemuslaatu. Myös välipalojen syömisen säännöllisyys 

on liitetty ruokavalion parempaan laatuun (Murakami ym. 2016). Ruokavalion laatua on 

aiemmin hahmoteltu usein yksittäisten ravintoaineiden ja niiden terveyttä edistävien tai 

heikentävien tekijöiden kautta. Terveyden kannalta tärkeää on myös tarkastella ruoka-

aineiden valintaa kokonaisuudessaan.    

2.4.2 Nuorten käyttämät välipalat ja niiden ravitsemuslaatuun liittyvät haasteet 

Erityisesti nuorten välipalojen kulutus on jatkuvasti lisääntynyt viimeisten vuosien aikana 

(Larson ym. 2015). Pääaterioiden sisältämät energiamäärät ovat pysyneet vakiona, mutta sen 

sijaan välipaloista saadun energian määrä on kasvanut ja nykyään välipalat sisältävät enemmän 

energiaa kuin pääateriat (Jahns ym. 2001). Nykypäivänä lähes kolmasosa nuorten 

päivittäisestä energiansaannista tulee erilaisista välipaloista (Whitney Evans ym. 2015, 

Onyiriuka ym. 2013; Dausch ym. 1995). Vaikka välipalojen keskimääräinen koko ja 

energiansaanti välipaloista on pysytellyt suhteellisen vakaana, on välipalojen käytön 

kokonaismäärä lisääntynyt huomattavasti (Phillips ym. 2004). Välipalojen kulutustiheys 

vaihtelee maittain jonkin verran. Vuonna 1994 Yhdysvalloissa noin 90 % nuorista kulutti yhden 

välipalan päivässä (Cross ym. 1994), kun vuonna 2016 nuoret kuluttivat keskimäärin 4,3 

välipalaa päivässä, joista 2,2 oli energiatiheitä välipaloja (Larson ym. 2016). Useimmissa maissa 

suosituimmat välipalat ovat runsasrasvaisia tuotteita kuten perunalastuja ja jälkiruokia sekä 

sokerilla makeutettuja juomia (Larson ym. 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24780506
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Erityistä huolta on herättänyt nuorten kuluttamien välipalojen ravitsemuslaatu, sillä nuoret 

valitsevat hedelmiä ja vihanneksia välipaloiksi harvemmin kuin muita tuotteita (Eloranta 2014; 

Onyiriuka ym. 2013; Dausch ym. 1995). Nuoret suosivat välipaloina usein samanlaisia tuotteita 

maasta riippumatta, vaikka välipaloiksi luokiteltavat elintarvikevalikoimat saattavat vaihdella 

suuresti maittain. Yhdysvalloissa nuorten suosimia välipaloja ovat etenkin perunalastut, 

jäätelö, makeiset, keksit ja aamiaismurot, erilaiset jälkiruoat sekä sokerilla makeutetut 

virvoitusjuomat (Piernas ym. 2010), joten yleisesti nuorten suosimat välipalat eivät juurikaan 

sisällä tärkeitä ravintoaineita. Yhdysvalloissa nuoret saavat jopa 40 % päivittäisestä lisätyn 

sokerin määrästä välipaloista (U.S. Department of Agriculture 2009-2019). Erityisesti 

pitkittäistutkimuksia ja interventioita aiheesta tarvitaan lisää. Etelä-Amerikassa Uruguayssa, 

Chilessä ja Argentiinassa 13–17-vuotiaista nuorista kaksi kolmasosaa raportoi käyttävän 

päivittäin sokerilla makeutettuja juomia (WHO 2013). Englannissa, Belgiassa, Slovakiassa ja 

Sloveniassa 15-vuotiaista nuorista yli 40 % kulutti sokeroituja virvoitusjuomia päivittäin 

(Currie ym. 2012).   

Kanadalaiset nuoret suosivat välipaloina etenkin suolaisia naposteltavia, keksejä, popcorneja 

ja pretzeleitä (Mercille ym. 2010). Päivän kaloreista 23 % tuli välipalojen mukana, 

tyydyttynyttä rasvaa välipaloista nuoret saivat 22 % ja sakkaroosia 31 % päivän 

energiansaannista, mikä kuvastaa erityisesti energiatiheiden elintarvikkeiden suosimista 

välipaloina. Suositusten mukaan energian saannista 10 % tulisi saada erilaisista päivän aikana 

nautituista välipaloista. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että nuoret saavat energiaa 

välipaloista usein suositeltua enemmän (Mercille ym. 2010; U.S. Department of Agriculture 

2009-2019).  

Tanskassa on havaittu, että ravitsemussuositusten noudattaminen on vaikeaa etenkin 13–18-

vuotiaiden nuorten joukossa. Etenkin täysjyvätuotteiden, kasviksisten ja hedelmien kulutus on 

vähäisempää ja sokeroituja juomia kulutetaan runsaammin verrattuna nuorempiin ikäryhmiin 

(Tetens ym. 2018). Ruokatottumukset muuttuvat epäterveellisemmiksi, kun nuoret 

itsenäistyvät ja alkavat viettää aikaa kodin ulkopuolella omia valintojaan tehden.  

    2.4.3 Suomalaisnuorten välipalojen kulutustottumukset  

Suomalaisten yläkoululaisten nuorten päivittäisestä energian saannista enimmillään 40 % 

tulee välipaloista (Hoppu ym. 2008). Etelä-Pohjanmaan ala- ja yläkoulun oppilaista 46 % 

ilmoitti syövänsä välipalaa lähes joka päivä koulun jälkeen (Peltola ym. 2008). Oppilaista 5 % 

ei syönyt välipalaa päivän aikana ollenkaan. Tytöt kuluttivat poikia useammin välipaloja, mutta 
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pojat nauttivat tyttöjä useammin runsaasti sokeria sisältäviä juomia kuten virvoitusjuomia. 

Tyttöjen käyttämät välipalat olivat useammin terveellisempiä ja sisälsivät useammin kasviksia 

ja hedelmiä kuin poikien, jotka kuluttavat tyttöjä useammin muun muassa pikaruokaa ja 

einesvälipaloja (Hoppu ym. 2008). Sokerin osuus energiansaannista on suosituksia suurempaa 

ja kuidun saanti liian vähäistä. Runsaasti sokeria sisältävät välipalat ja juomat pienentävät 

ruokavalion ravintoainetiheyttä, mikä johtaa runsaampaan energiansaantiin. 

WHO:n Koululaistutkimus (2012) osoitti, että suomalaisista 11-, 13-, ja 15 -vuotiaista tytöistä 

söi päivittäin vihanneksia 26–35 % ja hedelmiä 29–33 % (Currie ym. 2012). Poikien 

vihannesten ja hedelmien kulutus oli tyttöjen kulutusta vähäisempää. Suomalaisten nuorten 

vihannesten ja hedelmien kulutus on vähäisempää verrattuna muihin Euroopan maihin (Lynch 

ym. 2014). Keskimääräinen eurooppalaisten 11-vuotiaiden kasvisten ja hedelmien päivittäinen 

kulutus vaihtelee 220–345 gramman välillä. Suomessa kasviksia kulutetaan päivittäin noin 220 

grammaa, mikä jää alle puoleen suositellusta määrästä. Kansainvälisen suosituksen mukaan 

kasviksia tulisi nauttia 400 grammaa päivässä (WHO 2016). Harva nuori Suomessa ja 

Euroopassa kuitenkaan yltää suositukseen (Lynch ym. 2014).  

 

Ruoka-aineiden ja välipalojen kulutustottumukset ovat muuttuneet viimeisten 

vuosikymmenten aikana (Pietinen ym. 2001). Positiivisia muutoksia on tapahtunut, sillä 

runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden kulutus on kokonaisuudessaan 

vähentynyt. Myös leivän päällä käytettävän rasvan laatu on parantunut. Ravintotaseen (Luke 

2018) mukaan maidon kulutus on suomalaisten keskuudessa jatkuvasti vähentynyt jo usean 

vuoden ajan. Maidoista ja maitotuotteista erityisesti rasvattoman maidon kulutus väheni 

Suomessa vuonna 2017 yli 14 %:lla verrattuna vuoteen 2016, kun taas kevytmaidon kulutus 

pysyi ennallaan ja täysmaidon kulutus kasvoi 7 %:lla (Luke 2018). Piimän ja viilin kulutus on 

vähentynyt noin kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Voita kulutetaan noin 6 

kg/hlö/vuosi, ja sen kulutusmäärät ovat pysyneet ennallaan (Luke 2018).  

 

Kouluterveyskyselyn (2010/2011) mukaan suomalaisista nuorista 25 % söi koulupäivän 

aikana vähintään kerran viikossa makeisia. Sokeroituja virvoitusjuomia nuorista kerran 

viikossa kulutti 23 %, energiajuomia 17 % ja jäätelöä 8 %. Luopa ym. (2005) mukaan 

suomalaisten nuorten yleisimpiä välipaloja olivat leipä (13 %), makeiset (10 %), 

virvoitusjuomat (8 %) ja hedelmät (5 %). Tutkimusten tulokset antavat samansuuntaisia 

tuloksia välipalojen suosiosta, hedelmien ollessa vähiten suosittu välipala nuorten 
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keskuudessa. Myös Kainuussa tehdyssä tutkimuksessa 5.-9.-luokkalaiset suosivat päivittäin 

välipaloinaan leipää (63 %), maitotuotteita kuten maitoa, jogurttia tai viiliä (51 %) sekä marjoja 

ja hedelmiä (23 %), virvoitus- tai energiajuomaa (20 %) sekä kasviksia (12 %) (Tilles-

Tirkkonen 2016).    

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn (2017) mukaan suomalaisista 8.-9.-

luokkalaisista nuorista lähes 10 % söi makeisia, suklaata, sokeroituja virvoitusjuomia tai 

mehuja 6-7 päivänä viikossa. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja nuoret kuluttavat reilusti alle 

suosituksen. Nuorista noin 80 % syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja harvemmin kuin kuusi 

kertaa viikossa (THL 2017). Myös pähkinöiden kulutus välipaloilla on vähäistä. Suomessa 

vuoden 2017 ravintotaseen mukaan suomalaiset söivät pähkinöitä noin 1,5 kg/hlö/vuosi (Luke 

2017), jolloin kulutettu määrä ei ole lähelläkään ravitsemussuositusten mukaista 

vähimmäismäärää. Pähkinät voivat suojata ylipainolta ja painon nousulta, kun ne korvaavat 

vähemmän hyödyllisiä elintarvikkeita ja energianlähteitä ruokavaliossa (Bes-Rastrollo ym. 

2009). Manteleiden kulutuksen välipaloilla on todettu vähentävän aterianjälkeistä veren 

glukoosia ja lisäävän kylläisyyden tunnetta (Bes-Rastrollo ym. 2009).  Palkokasvien tai kalan 

käyttöä välipaloilla ei ole tutkittu.  

Runsaasti sokeria sisältävien virvoitusjuomien, energiajuomien ja makeisten käytön on todettu 

köyhdyttävän nuorten ruokavalion ravitsemuslaatua sekä olevan osassa tutkimuksissa 

yhteydessä ylipainoon (Eloranta 2014, Moreno ym. 2010). Suomalaisten lasten ja nuorten 

ruokavaliossa huolestuttavaa on etenkin sokeripitoisten tuotteiden kuten sokerilla 

makeutettujen juomien runsas kulutus, kun taas kasvisten, hedelmien, marjojen ja 

täysjyväviljatuotteiden kulutus on vähäistä (Eloranta 2014). Välipalat ovat nuorten 

ruokavaliossa merkittävä energian ja sakkaroosin lähde.  

2.5 Välipalojen ravitsemuslaadun yhteys terveyteen ja hyvinvointiin 

Nuoruus on nopean kasvun ja kehityksen aikaa, jolloin muutoksia tapahtuu niin fyysisessä, 

psyykkisessä kuin sosiaalisessa kehityksessä (Stang ym. 2005). Hyvinvoinnin perustana on 

tasapainoinen arki, johon kuuluvat monipuolinen ravinto, riittävä uni ja liikunta. Nuorena 

opitut terveyteen liittyvät elämäntavat ovat hyvin pysyviä ja säilyvät usein aikuisuuteen asti 

(THL 2017; Mikkilä ym. 2005). Nuoruudessa ratkaistaan myös oma suhtautuminen päihteisiin, 

seksuaalisuuteen ja muihin tärkeisiin terveyteen liittyviin elämänalueisiin. Murrosiässä nuoret 

tarvitsevat paljon energiaa kasvuun ja kehitykseen, minkä vuoksi sopiva energian saanti ja 

ruoan ravitsevuus ovat erityisen tärkeitä. Usein nuoruudessa kontrolli omasta ruokavaliosta ja 
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siihen liittyvistä valinnoista lisääntyy, jolloin nuoret tekevät ruokavaliota koskevia valintoja 

aiempaa itsenäisemmin (Tetens ym. 2018). Nuoruudessa tehdyt ruokavalinnat voivat toisinaan 

olla huonoja kuten aamiaisen syömättä jättäminen (Siega-Riz ym. 1998), aterioiden syöminen 

toistuvasti kodin ulkopuolella tai turvautuminen päivän aikana pikaruokaan (Nielsen ym. 

2002). Tämänkaltaiset ruokatottumukset voivat johtaa energiatiheiden välipalojen 

kulutukseen, joka voi myös olla yhteydessä ylipainon todennäköisyyteen ja fyysiseen 

passiivisuuteen. Lihavuus ja ylipaino lisäävät etenkin kohonneen verenpaineen, rasva-

aineenvaihdunnan häiriöiden ja uniapnean riskiä lyhyellä aikavälillä ja korkean verenpaineen, 

tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiä pitkällä aikavälillä (Tetens ym. 2018). 

Terveellinen ruokavalio yhdessä terveellisempien välipalojen kanssa, johtavat 

todennäköisemmin nuoren optimaaliseen kasvuun ja suojaavat kroonisilta sairauksilta kuten 

diabetekselta, sydän- ja verisuonisairauksilta sekä korkealta verenpaineelta (Washi ym. 2010; 

McNaughton ym. 2008). 

Tutkimuksissa on havaittu syy-seuraussuhteita erityyppisten välipalojen kulutuksen ja 

hyvinvoinnin välillä (Smith ym. 2014). Suklaan ja perunalastujen kulutuksen on todettu olevan 

yhteydessä tunnesyömiseen ja masennukseen (Smith ym. 2014). Tummalla suklaalla on 

kuitenkin todettu olevan mahdollisia terveyttä edistäviä ominaisuuksia johtuen antioksidantti- 

ja fytokemikaalipitoisuuksistaan. Hedelmien kulutuksen on todettu olevan yhteydessä 

vähäisempään hermostuneisuuteen, masennukseen ja emotionaaliseen stressiin (Smith ym. 

2014). Myös kognitiivisia vaikeuksia ja somaattisia oireita on liitetty runsaampaan 

epäterveellisten välipalojen kulutukseen (Smith ym. 2014). Kuitenkin viimeaikaisissa 

systemaattisissa katsauksissa (Miller ym. 2013) ja meta-analyyseissa (Lai ym. 2014) kaivataan 

lisää tutkimusta välipalojen kulutuksen ja terveyden välisestä yhteydestä.   

Välipalojen kulutukseen on liitetty joitakin ei-toivottuja terveyteen vaikuttavia tekijöitä kuten 

lihavuus, aterioiden syömättä jättäminen, epäterveelliset ruokavalinnat sekä 

ravitsemuslaadultaan kehno ruokavalio (Paulus ym. 2001; Cusatis ym. 1996). Mikäli nuori 

valitsee toistuvasti energiatiheitä, epäterveellisiä välipaloja kuten makeisia ja suolaisia 

tuotteita, voi joidenkin ravintoaineiden saanti jäädä puutteelliseksi (Kant 2003). 

Ravitsemussuosituksista poikkeavilla ruokailutottumuksilla kuten aterioiden väliin 

jättämisellä ja aterioiden korvaamisella energiatiheillä välipaloilla on vaikutus nuorten 

terveyteen erityisesti pitkällä aikavälillä.  

Kuitenkin osassa tutkimuksia välipalojen kulutuksen säännöllisyyden on todettu olevan 

yhteydessä parempaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, huolimatta välipalojen laadusta 
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(Chaplin ym. 2011). Ne nuoret, jotka kuluttivat runsaammin epäterveelliseksi luokiteltuja 

välipaloja kuten perunalastuja ja suklaata, olivat huolestuneempia omasta terveydestään ja 

olivat vähemmän motivoituneempia pysymään terveinä verrattuna niihin, jotka kuluttivat 

välipaloinaan hedelmiä ja jogurttia (Chaplin ym. 2011). Kuitenkaan tutkimuksen perusteella ei 

voida sanoa, johtivatko terveyshuolet epäterveellisten välipalojen kulutukseen vai 

epäterveellisten välipalojen kulutus terveyshuoliin. Välipalojen lisääntyneen kulutuksen 

havaittiin olevan positiivisessa yhteydessä suolaisten ja makeiden välipalatuotteiden 

kulutukseen, mikä puolestaan antaa viitteitä siitä, että välipalojen kulutuksen kasvaessa 

todennäköisemmin valitaan energiatiheitä välipaloja.  

2.5.1 Ylipaino ja lihavuus 

Energiansaannin ollessa kulutusta suurempaa on seurauksena positiivinen energiatasapaino, 

joka on merkittävä lihavuudelle altistava tekijä (Njike ym. 2016). Suomalaisista 

yläkouluikäisistä noin neljäsosa on ylipainoisia (THL 2017). Ylipainon yhteyttä suomalaisten 

nuorten välipalojen ravitsemuslaatuun ei ole selvitetty. Välipalojen kulutuksen ja 

ravitsemuslaadun yhteys lihavuuteen on myös ollut epäjohdonmukaista eri tutkimusten välillä 

(Keast ym. 2010; Phillips ym. 2004; Field ym. 2004). Kuitenkin lisääntynyt päivittäinen 

välipalojen käyttö, suuremmat välipalojen annoskoot (Kerr ym. 2009) sekä tarpeeseen nähden 

liiallinen energian saanti (Graaf 2006) ja vähäisempi ravintoaineiden saanti välipaloista voivat 

altistaa ylipainon riskille. Länsimaisessa ruokavaliossa erityisesti välipalojen kasvavat 

annoskoot ovat aiheuttaneet huolta, koska välipaloina kulutettavat elintarvikkeet ovat 

useimmiten energiatiheitä (Piernas ym. 2010). Tutkimuksissa ei olla päästy konsensukseen 

siitä, onko erityisesti välipalojen syömisen tiheys yhteydessä ylipainoon vai toimiiko se painon 

nousua ehkäisevänä tekijänä (Hampl ym. 2003). Kokonaisuudessaan ruokavalion laadulla on 

merkitystä yksilön terveyden taustalla, mutta toistuva välipalojen kulutus ei osassa 

tutkimuksia ole ollut itsessään syy painonnousuun tai energian saannin kasvamiseen 

(Hartmann ym. 2012). 

Havainnointi- ja interventiotutkimuksissa selkeää syy-seurausyhteyttä välipalojen ja 

lihavuuden välillä ei ole osoitettu (Njike ym. 2016). Tutkittaessa lihavuuden ja välipalojen 

käytön yhteyttä ovat tulokset vaihdelleet etenkin lopputulosten, interventioiden pituuden, 

tutkittavien henkilöiden sekä tutkimuksessa mukana olevien välipalojen määrän, laadun ja 

valikoiman osalta. Osassa tutkimuksia käytettiin välipaloja, jotka sisälsivät runsaasti kuitua tai 

proteiinia, osassa tutkittiin runsasrasvaisia tai runsaasti sokeria sisältäviä välipaloja. 

Välipalojen merkitys energiatasapainon ja painon ylläpitämisen kannalta on siis edelleen 
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epäselvä. Tutkimusten mukaan lisääntynyt välipalojen käyttö liittyi negatiivisesti kehon 

painoon (Summerball ym. 1996) ja osassa tutkimuksia välipalojen käytön yhteyttä painoon ei 

havaittu lainkaan (Phillips ym. 2004; Hampl ym. 2003). Yhdysvaltalaisessa aikuisilla tehdyssä 

kontrollitutkimuksessa välipalojen kulutus on ollut myös ylipainolta suojaava tekijä välipalan 

ravitsemuslaatu, kulutustiheys ja syömisajankohta huomioiden (Kong ym. 2011).  Välipalojen 

on osassa tutkimuksia todettu olevan yhteydessä kehon painoon positiivisesti, kun taas 

säännöllisten aterioiden on todettu mahdollisesti suojaavan ylipainolta (Chapelot 2010).   

Usein toistuvalla välipalastelulla voi olla yhteyksiä lisääntyneeseen energiansaantiin sekä 

painoon etenkin niiden nuorten osalta, jotka kuluttavat välipaloja aterioiden sijaan (Larson ym. 

2016). Suomalaisten nuorten miesten keskuudessa välipalatyyppinen ruokaileminen havaittiin 

väestötutkimuksessa vuonna 2002, jolloin suomalaisista nuorista miehistä 36 % kulutti 

vähintään 4 välipalaa päivässä (Männistö ym. 2003). Lisäksi toistuva napostelu usein edistää 

ylimääräistä energiansaantia etenkin silloin, kun välipaloja kulutetaan pääaterioiden lisäksi ja 

erityisesti silloin, kun valitaan energiatiheitä ja ravintotiheydeltään yksipuolisia ruokia ja 

juomia (Larson ym. 2016).  

Lisätutkimuksia välipalojen merkityksestä ylipainoa selittävänä tekijänä tarvitaan. Osassa 

tutkimuksia välipalojen on raportoitu olevan ravitsemuslaadultaan huonoja, mutta ne eivät 

kuitenkaan olleet yhteydessä painon muutoksiin (Field ym. 2004). Kuitenkin puolalaisessa 

poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että ylipainoiset nuoret kuluttivat normaalipainoisia 

nuoria vähemmän välipaloja, vaikka heidän ateriarytminsä oli epäsäännöllisempää kuin 

normaalipainoisten nuorten (Jodkowska ym. 2011). Yhdysvalloissa 10-vuotiailla lapsilla 

tehdyssä tutkimuksessa välipalojen koostumus ei ollut yhteydessä päivän muiden aterioiden 

kulutukseen tai ylimääräiseen energian saantiin, eikä välipalojen kulutus johtanut painon 

nousuun (Nicklas ym. 2003). Myös aikuisilla tehdyissä interventiotutkimuksissa on voitu 

osoittaa painon pysyminen normaalina huolimatta välipalojen kulutuksesta ja 

ravitsemuslaadusta (Nederkoorn ym. 2010).  

Amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa nuorten suosimat epäterveelliset välipalat eivät olleet 

tärkeä itsenäinen painonnousua määrittävä tekijä nuorten keskuudessa riippumatta siitä, 

olivatko välipalat energiatiheitä ja ravintoarvoltaan yksipuolisia (Field ym. 2004). 

Välipalakäyttäytyminen ei ollut yhteydessä korkeampaan painoindeksiin eikä selvää yhteyttä 

painoon havaittu myöskään nuorilla, jotka käyttivät runsaasti välipaloja (Larson & Story 2013). 

Pitkittäistutkimuksessa, jossa tarkasteltiin lasten välipalojen käyttöfrekvenssejä, havaittiin 

kuitenkin positiivinen yhteys kulutettujen välipalojen ja lihavuuden välillä, mutta samaa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26482095
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yhteyttä ei havaittu kaikkien kulutettujen välipalojen kuten sokerilla makeutettujen 

virvoitusjuomien osalta (Jodkowska ym. 2011). Aikuisilla tehdyissä 

poikkileikkaustutkimuksessa ylipainolle altistavat ruokatottumukset johtivat suurempaan 

sokerilla makeutettujen juomien kulutukseen ja välipalojen nauttimiseen päivän aikana 

(Muñoz-Pareja ym. 2013). Välipalojen kulutustiheyden ei havaittu olevan yhteydessä 

painoindeksiin aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa (Hartmann ym. 2012).  

Lopputuloksena voidaan sanoa, että tutkimukset, joissa tutkittavat käyttivät ravintotiheitä 

välipaloja, liittyivät laihtumiseen tai painon pysymiseen vakaana, kun taas energiatiheiden 

välipalojen käyttö oli yhteydessä painonnousuun tai se ei vaikuttanut painoon. Osassa 

tutkimuksia ylipainoiset nuoret kuluttivat energiatiheitä välipaloja jopa normaalipainoisia 

ikätovereitaan vähemmän (Jodkowska ym. 2011). Ottaen huomioon eri tutkimuksiin liittyvät 

rajoitukset, välipalojen kulutuksen yhteydestä painoon löytyy paljon ristiriitaisia tuloksia. 

Taulukossa 3 on kuvattuna yhteenveto tutkimuksista, joissa on tutkittu nuorten välipalojen 

ravitsemuslaadun ja kulutuksen yhteyttä kehon painoon.  
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TAULUKKO 3. Nuorten välipalojen kulutustiheyden ja ravitsemuksellisen laadun yhteys painoindeksiin. 

Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä, 

vuotta 

Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Larson ym. 

2016 

USA 2793 12–19 

 

Sosiodemografiset tekijät, 

välipalojen kulutus ja laatu, 

aterioiden väliin jättäminen, 

television katselu, fyysinen 

aktiivisuus, BMI 

Kyselylomakkeet, FFQ ja  

antropometriset mittaukset 

suoritettiin kouluissa 

vuosina 2009-2010 

Runsaasti energiaa sisältävien välipalojen kulutus oli suoraan 

yhteydessä suurempaan BMI: iin, mutta kulutettujen välipalojen 

kokonaismäärä oli käänteisesti yhteydessä BMI: iin eli välipalojen 

laadulla oli merkitystä. Suurin osa (69%) nuorista kulutti välipaloja 

usein samalla kuin katsoi televisiota. Välipalojen kokonaiskulutus 

viikossa oli lievästi yhteydessä suurempaan energiatiheiden 

välipalojen kulutukseen, suurempaan todennäköisyyteen nauttia ei-

kotona valmistettuja välipaloja ja säännöllisempään välipalojen 

nauttimiseen television katselun yhteydessä.  

Evans ym. 

2015 

USA 155 9–15 Ateriarytmi, päivittäiset 

syömistilanteet 

Prospektiivinen 

poikkileikkaustutkimus. 

Kahtena päivänä viikossa 

tapahtuva 24-tunnin 

ruoankäyttöhaastattelu 

Lasten ja nuorten BMI z-pisteet nousivat sitä enemmän, mitä 

useammin ruokailutilanteita päivässä oli. Välipalojen runsaampi 

kulutustiheys ennusti korkeampaan BMI:ä.  

de Jong ym. 

2011 

Alankomaat 4072 4–13 BMI, vyötärönympärys, 

sosiodemografiset tekijät, 

sokeripitoisten juomien 

kulutus, elektroniikan määrä 

kotitaloudessa, ruutuaika 

Kyselylomake vanhemmille 

koskien tutkittavia tekijöitä 

Ylipainon ja TV:n katselun välistä suhdetta ei pystytä selittämään 

sosiodemografisilla muuttujilla eikä runsaasti sokeria sisältävillä 

juomilla.  

Jodkowska 

ym. 2011 

Puola 1 906 13–15 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin 

välipalojen käytön tiheyttä 

ja laatua sekä ateriarytmiä. 

Nuorista 953 oli ylipainoisia 

ja 953 normaalipainoisia. 

Poikkileikkaustutkimus, 

jossa tutkittavat täyttivät 

kyselylomakkeen 

Ylipainoiset nuoret kuluttivat epäterveellisiä välipaloja kuten 

makeisia ja perunalastuja merkittävästi vähemmän verrattuna 

normaalipainoisiin ikätovereihin. Ylipainoiset tytöt kuluttivat 

tummaa leipää useammin ja kuluttivat virvoitusjuomia vähemmän 

kuin normaalipainoiset ikätoverit. Ylipainoiset nuoret napostelivat 

harvemmin verrattuna normaalipainoisiin ikätovereihin.  

Keast ym. 

2010 

USA 5811 12–18 Välipalojen kulutuksen 

yhteys painoon ja 

vyötärölihavuuteen, 

sukupuoli, demografiset ja 

elämäntapoihin liittyvät 

tekijät kuten television ja 

tietokoneen käyttö ja 

tupakointi 

24-tunnin 

ruoankäyttökysely, 

välipalojen kulutuksen 

säännöllisyys, energian 

saanti välipaloista 

Lihavuuteen ja ylipainoon voitiin yhdistää lisääntynyt välipalojen 

kokonaiskäyttö ja energiatiheiden välipalojen kulutus. 



 26  
 

Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Field ym. 

2004 

USA 14 977 9–14 Välipalojen kulutus, fyysinen 

aktiivisuus, BMI ja painon 

muutokset 

Kohorttitutkimus, jossa 

ruokavalion laatua, fyysistä 

aktiivisuutta ja 

inaktiivisuutta sekä painoa 

ja pituutta itsearvioitiin 

vuosittain vuodesta 1996 

vuoteen 1999. Ruokavalion 

laatua arvioitiin validoidulla 

kyselylomakkeella sekä 

puolikvantitatiivisella 

FFQ:lla viimeisen vuoden 

ajalta. Lomakkeet täytettiin 

joka vuosi.   

Pojat kuluttivat tyttöjä enemmän välipaloja. Tulokset osoittivat, että 

vaikka välipalat usein ovat ravitsemukselliselta laadultaan köyhiä, ne 

eivät kuitenkaan ole määräävä painon nousua edistävä tekijä. 

Fyysinen aktiivisuus tai passiivisuus ja ikä eivät olleet yhteydessä 

välipalojen kokonaiskulutukseen pojilla. Välipalojen kulutuksen ja 

BMI:n muutosten välillä ei havaittu yhteyttä, mutta tyttöjen 

välipalojen kulutuksen ja painon muutosten välillä oli heikko 

käänteinen yhteys.  

Phillips ym. 

2004 

USA 196 8–12 Energiatiheiden välipalojen 

(kakut, jäätelö, perunalastut, 

virvoitusjuomat ja makeiset) 

kulutuksen yhteys kehon 

rasvaprosenttiin ja BMI: iin 

sekä television katseluun.   

Prospektiivinen 

kohorttitutkimus, jossa 

kerättiin vuosittain 10 

vuoden ajalta tietoja 

tyttöjen kasvusta ja 

kehityksestä. Tyttöjä 

tarkkailtiin ennen 

ensimmäisten kuukautisten 

alkamista vuosina 1990-

1993. Kuukautisten alettua 

heitä seurattiin vielä neljän 

vuoden ajan. Vuosittaiset 

seurantakäynnit, jossa 

mitattiin kehon 

rasvaprosentti ja BMI:n z-

pisteet sekä selvitettiin 

ruokavalion laatu.  

Energiatiheiden välipalojen kokonaiskulutuksen ja BMI:n z-pisteiden 

tai kehon rasvaprosentin välillä ei havaittu yhteyttä.  

Virvoitusjuomat olivat ainoa energiatiheä välipala, joka oli 

merkittävästi yhteydessä BMI:n z-pisteisiin 10 vuoden tarkastelun 

aikana, mutta se ei ollut yhteydessä kehon rasvaprosenttiin. 

Positiivinen yhteys havaittiin energiatiheiden välipalojen kulutuksen 

sekä TV:n katselun välillä.  

Nicklas ym. 

2003 

USA 1 562 10 Kulutettujen välipalojen 

yhteys painoindeksiin 

Poikkileikkaustutkimus, 

jossa käytettiin 24-tunnin 

ruoankäyttöhaastattelua.  

Sokerilla makeutettujen juomien, makeisten, lihatuotteiden 

(kalkkuna, merenelävät, kananmunat, nauta) sekä 

ravitsemuslaadultaan köyhien välipalojen yhteys painoon oli 

positiivinen.  
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2.5.3 Ateriarytmi 

Säännöllinen ateriarytmi luo perustan terveelliselle ruokavaliolle ja hyvälle ravitsemukselle 

takaamalla riittävän ravintoaineiden ja energian saannin (VRN 2014). Säännöllinen ateriarytmi 

tukee lasten ja nuorten jaksamista päivän aikana. Säännölliseen ateriarytmiin kuuluu 

perinteisesti kolme pääateriaa: aamiainen, lounas ja päivällinen sekä 1–2 välipalaa (VRN 2017). 

Lapsuudessa opitut ruokatottumuksiin liittyvät käyttäytymismallit säilyvät todennäköisesti 

aikuisikään asti ja opitut elintavat luovat pohjan myöhemmille elintavoille (Kuźbicka & Rachoń 

2013; Mikkilä ym. 2005), joten säännölliseen ateriarytmiin tulee totutella varhain. Säännöllinen 

ateriarytmi pitää verensokerin tasaisena ja hillitsee nälän tunnetta, jolloin houkutus välipalojen 

naposteluun ja ruoan ahmimiseen päivän aikana vähenee (VRN 2014). Nuorille erityisen 

tärkeää on, että päivittäinen energian saanti jakautuu tasaisesti pää- ja väliaterioiden kesken. 

Nuoret tarvitsevat runsaasti energiaa ja ravintoaineita kasvuun ja kehitykseen, eivätkä pysty 

hyödyntämään elimistön energiavarastoja yhtä hyvin kuin aikuiset, joten säännöllinen 

ateriarytmi turvaa riittävän energian ja ravintoaineiden saannin päivän aikana (VRN 2014). 

Välipalojen toistuva napostelu ei kuitenkaan ole järkevää, sillä se voi johtaa runsaaseen 

energian saantiin ja painon nousuun (Graaf 2006). Taulukossa 4 on tarkastelu ateriarytmin 

yhteyttä nuorten ruokavalintoihin välipalalla. 

Epäsäännöllinen ateriarytmi ja aterioiden väliin jättäminen johtavat yleensä naposteluun ja 

epäterveellisille välipalavalinnoille sekä näyttävät liittyvän terveyden kannalta ei-toivottuihin 

tottumuksiin (Vikstedt ym. 2012; Savige ym. 2007). Lasten ruokailurytmi on pääosin 

säännöllinen, mutta nuoruudessa ateriarytmi muuttuu epäsäännöllisemmäksi (Tetens ym. 

2018). Yksilöllisen ruokailun trendi murentaa säännöllistä ateriarytmiä ja syömisen 

epäsäännöllisyys onkin yleistynyt maailmanlaajuisesti. Erityisesti aamupalan syömättä 

jättäminen on nuorten keskuudessa yleistynyt (Vereecken ym. 2009), samalla kun välipalojen 

kulutus on lisääntynyt (Jahns ym. 2001). Kouluterveyskyselyn (THL 2017) mukaan 

suomalaisista yläkoulun 8.-9.-luokkalaisista nuorista lähes 40 % ei syö aamupalaa joka 

arkiaamu ja noin 30 % ei syö koululounasta tai päivällistä joka päivä. Ulkomaisissa 

tutkimuksissa nuoret, jotka syövät kouluaterian säännöllisesti, nauttivat muita nuoria 

harvemmin epäterveellisiä välipaloja (Vikstedt ym. 2012, Savige ym. 2007).  

Koululounaan suosio on suomalaisnuorten keskuudessa kuitenkin pysynyt vakaana (Vikstedt 

ym. 2012). Lähes kaikki nuoret syövät koululounaalla edelleen pääruoan, mutta jokaisen 

ateriaan kuuluvan osan syö vain joka viides (THL 2017). Tämä voi osaltaan lisätä 

energiatiheiden välipalojen nauttimista päivän aikana, kun koululounasta ei syödä 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ku%C5%BAbicka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Racho%C5%84%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Racho%C5%84%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577898
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kokonaisuudessaan. Toisaalta suomalaisessa tutkimuksessa ei välipalojen käyttötiheydessä 

havaittu eroja täysipainoisen ja ei-täysipainoisen koululounaan syövien 5.-9.-luokkalaisten 

välillä (Tilles-Tirkkonen 2016). Kuitenkin ne nuoret, jotka nauttivat täysipainoisen 

koululounaan, nauttivat myös välipalana useammin marjoja tai hedelmiä ja harvemmin 

virvoitus-ja energiajuomia verrattuna nuoriin, jotka eivät nauttineet koululounaalla kaikkia 

aterian osia (Tilles-Tirkkonen 2016). Osassa tutkimuksia on havaittu, että lapset, jotka jättivät 

aamupalan syömättä, saivat runsaammin energiaa ja proteiinia lounaasta kuin ikätoverinsa, 

jotka söivät aamiaisen (Nicklas ym. 1998), kun taas osassa tutkimuksia aamiaisen syömättä 

jättäminen oli yhteydessä runsaampaan välipalojen kulutukseen (Bellisle ym. 1998).  

Valtaosa suomalaisista 11–16-vuotiaista nuorista syö 1–2 välipalaa päivittäin (Tilles-

Tirkkonen ym. 2011). Aterioiden väliin jättäminen on ollut yhteydessä muihin epäedullisiin 

elintapoihin ja ruokailutottumuksiin (Sjöberg ym. 2002). Ruotsalaistutkimuksessa nuorten 

aamiaisen sekä aamiaisen ja lounaan pois jättäminen johti yksipuolisempaan ravintoaineiden 

saantiin ja ruoka-aineiden valintaan. Tanskalainen tutkimus puolestaan osoitti, että 13- ja 15 -

vuotiaiden nuorten epäsäännöllinen aamiais-, lounas- ja ilta -ateriointi liittyi vähäisempään 

hedelmien ja vihannesten saantiin riippumatta siitä, minkä aterian nuori jätti päivän aikana 

syömättä (Pedersen ym. 2012.)  Osassa tutkimuksia on haivattu, että välipalojen kulutus yöllä 

tai pitkin päivää oli kaikista epäedullisin tottumus (Savige ym. 2007), sillä tapa oli yhteydessä 

aamiaisen väliin jättämiseen, minkä on todettu olevan yhteydessä ruokavalion heikkoon 

laatuun (Woodruff ym. 2008). Säännöllisen ateriarytmin edistäminen on erityisen tärkeää 

nuorten hedelmien ja vihannesten käytön päivittäisessä lisäämisessä (VRN 2016).  

Suomalaisten nuorten koulupäivän aikainen ateriarytmi on usein epäsäännöllinen. Pojista noin 

40 % ja tytöistä noin 30 % söi koulupäivän aikana säännöllisesti aamiaisen, lounaan ja 

päivällisen (Ojala ym. 2006). Tytöillä epäsäännöllinen ateriarytmi yhdistettiin alkoholin 

viikoittaiseen käyttöön sekä 9-luokkaisilla tytöillä tupakointiin. Poikien kohdalla vastaavia 

yhteyksiä ei löytynyt. Säännöllinen ateriarytmi liittyy usein samalla myös elämäntapaan, johon 

kuuluu terveydelle edullisia tottumuksia kuten liikunnallista aktiivisuutta ja 

tupakoimattomuutta (Ojala ym. 2006). Aamiaisen väliin jättäminen on yhdistetty nuorilla 

muuhun epäedulliseen terveyskäyttäytymiseen sekä korkeampaan painoindeksiin (Keski-

Rahkonen ym. 2003). Aamupala jää siis yhä useammalta nuorelta väliin ja aterioita korvataan 

päivän aikana välipaloilla. Säännöllinen ateriarytmi on myös useammin ollut yhteydessä 

vähäisempään energian saantiin sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviin elintarvikevalintoihin 

(Aljurainban ym. 2015). Erityisesti aamiaisen syömisen on todettu olevan yhteydessä 
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normaalipainoisuuteen (Moreno 2010, Roseman ym. 2007) sekä heijastelevan ruokavalion 

ravitsemuksellista laatua (Matthys ym. 2007).  Välipalat ovat tärkeä osa nuorten päivittäistä 

ruokailua, mikä tukee säännöllistä ruokailurytmiä ja koulussa jaksamista. Niukka syöminen 

esimerkiksi koululounaalla, saattaa altistaa myöhemmin iltapäivällä naposteluun ja 

energiatiheiden välipalojen nauttimiseen. Nykyinen elämänrytmin hektisyys on johtanut 

siihen, että nuoret suosivat helppoja ja nopeita välipaloja kantamatta huolta niiden laadusta tai 

määrästä (Klonaridou ym. 2006).   

 

 

 

 

 



 30  
 

TAULUKKO 4. Ateriarytmin yhteys nuorten ruokavalintoihin välipalalla.  

Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä, v Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Pedersen ym. 
2012 

Tanska 3913 11, 13 ja 15 Hedelmien ja vihannesten 
kulutus, ateriarytmi, 
sukupuoli, ikä 

Kyselypohjainen FFQ, tutkittavat 
valittiin satunnaisotannalla 
tanskalaisista kouluista 

Epäsäännöllinen aamiaisen, lounaan ja päivällisen nauttiminen oli yhteydessä 
vähäisempään hedelmien ja vihannesten kulutukseen ainoastaan tytöillä. 
Epäsäännöllinen päivällisen ja vähäisen hedelmien kulutuksen välillä ei havaittu 
samanlaista yhteyttä. Aterioiden väliin jättämisestä johtuva vähäisempi hedelmien ja 
vihannesten kulutus havaittiin olevan riski etenkin nuorempien tutkittavien joukossa.  

Vikstedt ym. 
2012 

Suomi 192 414 14–17 Kouluaterian syöminen, 
kouluaikaisen syömisen 
yleisyys, kouluruokailuun 
yhteydessä olevat tekijät 

Kouluterveyskysely vuosina 2010-
2011, johon nuoret vastasivat 

Nuoret, jotka söivät kouluaterian säännöllisesti, kuluttivat muita harvemmin 
epäterveellisiä välipaloja kouluaikana. Suosituimpia nautittuja välipaloja olivat 
makeiset, virvoitusjuomat ja leipä.  Pojista n. 30 % nautti sokeroituja virvoitusjuomia 
viikoittain, ja energiajuomia n. 25 % pojista.  

Savige ym. 
2007 

Australia 3250 13–15 Aterioiden väliin 
jättäminen, sukupuoli, 
luokka-aste, välipalojen 
nauttimiseen liittyvät 
kontekstit 

Verkkokysely oppitunnin aikana, 
jossa kartoitettiin nuorten 
välipalatottumuksia ja aterioiden 
väliin jättämistä viimeisen 
kuluneen kuukauden aikana.  

Yleisimmin välipaloja kulutettiin koulun jälkeen, TV:tä katsellessa ja ystävien seurassa. 
Aterioiden väliin jättäminen oli yhteydessä sukupuoleen; tytöt jättivät 
todennäköisimmin aamupalan ja lounaan syömättä useimpina päivinä tai joka päivä 
viimeisen kuukauden aikana. Nuoret jättivät useimmin syömättä aamupalan kuin 
lounaan tai päivällisen. Nuoret, jotka kuluttavat välipaloja koulumatkan aikana, 
napostelivat pitkin päivää tai yömyöhään, todennäköisimmin he myös jättivät aterioita 
väliin.   

Sjöberg ym. 
2003 

Ruotsi 1245 15–16 Ruokien valinta, 
ravintoaineiden saanti ja 
elämäntapoihin liittyvät 
tekijät 

Poikkileikkaustutkimus, jossa 
käytettiin verkkokyselylomaketta 
sekä haastatteluja, 
retrospektiivisesti kerätty data 
nuorten kasvusta 

Epäsäännöllinen aamupalan ja koululounaan kulutus oli yhteydessä runsaampaan 
energiansaantiin välipaloista kuten makeista leivonnaisista, kekseistä, kakuista, 
jäätelöstä ja jälkiruoista, makeisista, pähkinöistä, perunalastuista ja virvoitusjuomista. 
Aamupalan puuttuminen liittyi epäterveellisempään ruokavalioon ja oli näin 
yhteydessä vähäisempään ravintoaineiden saantiin. Epäterveellisten välipalojen 
kulutus oli yhteydessä korkeampaan BMI: iin ja tupakointiin.  Tupakointi, säännöllinen 
ateriarytmi ja elämäntapoihin liittyvät tekijät ovat yhteydessä myös 
ruokatottumuksiin. Tytöillä, jotka eivät syöneet aamupalaa eivätkä koululounasta oli 
epäterveellisiä ruokavalintoja liittyen maidon ja leivän valintaan. He kuluttivat 
enemmän makeisia ja virvoitusjuomia ja saivat näin ollen enemmän sakkaroosia 
ruokavaliostaan.  

Gillman ym. 
2000 

USA 16 202 9–14 Hedelmien ja vihannesten 
kulutus, 
täysjyvätuotteiden, 
punaisen ja prosessoidun 
lihan ja 
välipalatuotteiden, 
virvoitusjuomien ja 
monivitamiinin kulutus, 
fyysinen aktiivisuus 
(tunteina viikossa), 
television katselu 
(tunteina päivässä), BMI 

Validoitu itsetäytettävä semi-
kvantitatiivinen FFQ, joka 
lähetettiin postikyselynä 

Nuoret, jotka aterioivat säännöllisesti perheen kanssa yhdessä, kuluttivat harvemmin 
uppopaistettuja ruokia ja virvoitusjuomia. Monivitamiinin käyttö oli myös yleisempää 
niillä nuorilla, jotka söivät säännöllisesti perheensä kanssa yhteisen päivällisen. 
Perheen yhteisen ruokailun ja täysjyvätuotteiden, maitotuotteiden, punaisen ja 
prosessoidun lihan sekä välipalatuotteiden käytön kohdalla ei havaittu samaa 
yhteyttä. Perheensä kanssa päivällisen säännöllisesti kuluttavien nuorten ruokavalio 
on ravitsemukselliselta laadultaan parempi sisältäen enemmän vitamiineja, 
kivennäisaineita ja kuitua sekä sisältäen vähemmän tyydyttynyttä rasvaa ja 
transrasvaa.   
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2.5.4 Fyysinen aktiivisuus 

Ruokatottumusten kuten ateriarytmin ja koululounaan syömisen lisäksi nuorten terveyteen 

vaikuttavat merkittävästi fyysisen aktiivisuuden määrä, ruutuaika sekä nukutun yöunen kesto 

ja riittävyys (Mäki ym. 2010). Fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan lukuisia positiivisia 

yhteyksiä terveyteen (Santos Silva ym. 2015). Vähäisen fyysisen aktiivisuuden määrän on 

todettu heikentävän terveyttä ja hyvinvointia, ja lisäävän sairastumista kroonisiin tauteihin 

kuten diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, tiettyihin syöpätyyppeihin sekä lihavuuteen 

(Wiklund 2016; WHO 2016).  

Nykyään nuorten fyysinen kunto on heikentynyt ja yleinen passiivisuus on lisääntynyt 

maailmanlaajuisesti (WHO 2016; Husu ym. 2011; Phillips ym. 2004). Suositukset fyysiselle 

aktiivisuudelle poikkeavat hieman maittain. Suomalaisten suositusten mukaan suositeltava 

fyysisen aktiivisuuden määrä 7–18-vuotiaille on vähintään tunti päivässä (UKK-instituutti 

2008). Fyysisen aktiivisuuden tulisi olla monipuolista ja vaihtelevaa sekä sopivassa määrin 

lihaksia ja luita kuormittavaa. Pitkäkestoista, passiivista ajankäyttöä kuten istumista tulee 

välttää (VRN 2014). Liiallisesta istumisesta seuraa eriasteisia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja 

kuten niska, hartia- ja selkävaivoja. WHO:n fyysistä aktiivisuutta koskeva suositus 5-17-

vuotiaille on vähintään 60 minuuttia kohtalaista ja vaihtelevaa liikuntaa päivittäin (WHO 

2010). 

LATE-tutkimuksen mukaan suomalaisista kahdeksasluokkalaisista ainoastaan 7 % harrastaa 

liikuntaa vähintään tunnin päivässä (Mäki ym. 2010). Varsinaisten liikuntaharrastusten määrä 

ei ole vähentynyt, mutta sen sijaan arkiliikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat vähentyneet samalla 

kun ylipaino ja lihavuus nuorten keskuudessa ovat yleistyneet (UKK-instituutti 2008). Brasilian 

kansallisen kouluikäisten lasten terveyttä mittaavan tutkimuksen osalta havaittiin, että 9.-

luokkalaisista brasilialaisista oppilaista yli puolet ei täytä liikkumiselle asetettuja suosituksia 

eli eivät liiku viitenä päivänä viikossa vähintään 60 minuuttia (Santos Silva ym. 2015). 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 13–15-vuotiaista nuorista yli 80 % ei täytä fyysiselle 

aktiivisuudelle asetettuja suosituksia maailmanlaajuisesti (Hallal ym. 2012). WHO:n (2010) 

mukaan 81 % 11–17-vuotiaista nuorista ei saavuta fyysiselle aktiivisuudelle asetettua 

suositusta. Syynä vähentyneeseen fyysisen aktiivisuuden määrän voidaan pitää muun muassa 

teknologian kehittymistä, jonka vaikutus fyysisen passiivisuuden määrään on ilmeinen. 

Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoruus- ja aikuisiän aikana opitaan usein monia 

epäedullisia terveyskäyttäytymiseen liittyviä tapoja, joista yleisimpiä ovat fyysinen 

passiivisuus sekä riittämätön hedelmien ja vihannesten kulutus (Santos Silva ym. 2015). 
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Hedelmien ja vihannesten kulutus on riittämätöntä sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. 

Osassa tutkimuksia on löydetty positiivisia yhteyksiä fyysisen aktiivisuuden ja hedelmien 

kulutuksen välillä (Hallal ym. 2016). Brasilialaisilla 13–18-vuotiailla nuorilla tehdyssä 

tutkimuksessa vähäinen fyysinen aktiivisuus (< 60 minuuttia fyysistä liikuntaa alle 5 kertaa 

viikossa) oli yhteydessä vähäisempään hedelmien (< 3 annosta päivässä) ja vihannesten 

kulutukseen (< 4 annosta päivässä) iästä riippumatta (Santos Silva ym. 2015). Näillä nuorilla 

havaittiin kuitenkin usein myös muita epäedullisia elämäntapoja, jotka nostavat riskiä 

sairastua kroonisiin sairauksiin kuten diabetekseen aikuisiällä.  

Fyysistä aktiivisuutta tukevassa ympäristössä nuoret todennäköisesti omaksuvat myös 

terveellisiä ruokatottumuksia. Paljon liikuntaa harrastavat nuoret ovat todennäköisesti myös 

tietoisempia terveelliseen ruokavalioon liittyvistä valinnoista, ja voivat siksi tehdä parempia 

valintoja välipalojensa suhteen (Klonaridou ym. 2006). Urheilijoiden on osassa tutkimuksia 

havaittu yleisesti käyttävän vähemmän rasvaa ja sokeria sisältäviä tuotteita verrattuna ei-

urheilijoihin (Andersen ym. 1995), mutta Suomessa fyysisen aktiivisuuden yhteyttä välipalojen 

valintaan ja ravitsemuslaatuun ei kuitenkaan ole tutkittu. Yleisimmin on tutkittu fyysisen 

aktiivisuuden yhteyttä hedelmien ja vihannesten valintaan. Suomalaisten nuorten kohdalla ei 

siis löydy tutkimustietoa siitä, onko fyysisesti passiivisilla nuorilla myös muita epäedullisia 

terveyteen liittyviä tapoja kuten energiatiheiden välipalojen valitseminen. 

Kreikkalaisilla kuudesluokkalaisilla tytöillä ja pojilla fyysinen liikunta oli positiivisesti 

yhteydessä päärynöiden, omenoiden ja appelsiinien kulutukseen (Klonaridou ym. 2006). 

Paljon urheilevat pojat kuluttivat tyttöjä enemmän epäterveellisiä välipaloja kuten keksejä ja 

pizzaa, mutta toisaalta pojat kuluttivat myös terveellisiä välipaloja kuten pinaattia, tyttöjä 

enemmän. Urheilevat tytöt kiinnittävät enemmän huomiota välipalojensa valintaan ja 

kuluttivat poikia vähemmän epäterveellisiä, runsaasti energiaa sisältäviä välipaloja 

(Klonaridou ym. 2006).  

     2.5.5 Ruutuaika 

Nuorten ruutuajan ja sosiaalisen median käyttö on viime vuosien aikana kasvanut 

merkittävästi ympäri maailman (Hardy ym. 2010). THL (2017) luokittelee ruutuajan käyttöön 

television ja internetin käytön, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisilla laitteilla kuten 

kännykällä, tabletilla, pelikonsoleilla ja tietokoneella käytettäviä sovelluksia, pelejä, elokuvia 

tai ohjelmia. Sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käyttö luetaan yhtä lailla kuuluvaksi 

ruutuaikaan. Viihdemedian käyttö ei saisi ylittää kahta tuntia päivässä (UKK-instituutti 2008), 

sillä tietokoneen ja erilaisten sovellusten parissa vietetty aika yleensä vähentää muun muassa 

http://www.emeraldinsight.com/author/Klonaridou%2C+V
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liikuntaan käytetyn ajan määrää. Television katselu voi edesauttaa ylipainon kehittymistä 

muun muassa vähentämällä nuorten aktiivisuutta ja energian kulutusta (Robinson 1999) sekä 

rohkaisemalla nuoria käyttämään energiatiheitä välipaloja kuten elintarvikkeita, jotka 

sisältävät runsaasti sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa (Coon ym. 2001). Toisaalta 

television ääressä saatetaan napostella huomaamatta, mikä voi johtaa ylensyömiseen ja 

runsaaseen naposteluun (Coon ym. 2001).  

Tutkimusten mukaan 2–18-vuotiaat katsovat vähintään 2,5 tuntia televisiota päivässä ja 

altistuvat 6,5 tuntia päivässä eri lähteistä välittyvälle medialle (Woodard ym. 2000; Roberts ym. 

1999). Television katselu voi edistää lisääntynyttä energiansaantia ruoista, ja johtaa 

vähäisempään ravintotiheiden elintarvikkeiden kulutukseen (Coon ym., 2001; Crespo ym. 

2001) ja epäedullisiin syömistottumuksiin (Andaya ym. 2010; Parvanta ym. 2009). Runsas 

istuminen esimerkiksi TV:tä katsellessa on liitetty vähäisempään hedelmien, vihannesten ja 

viljatuotteiden kulutukseen, runsaampaan energiatiheiden välipalojen, juomien ja pikaruoan 

kulutukseen (Pearson ym. 2011; Phillips ym. 2004). Nuoret, jotka katsoivat yli kolme tuntia 

televisiota päivässä, kuluttivat enemmän pikaruokaa ja virvoitusjuomia sekä vähemmän 

kasviksia kuin nuoret, jotka katsoivat televisiota kaksi tuntia päivässä (Scully ym. 2005; de Jong 

2013). Television ja sosiaalisen median käyttö on todennäköisimmin yhteydessä fyysisen 

aktiivisuuden vähenemiseen sekä napostelun lisääntymiseen, vaikka toisaalta molempien 

tekijöiden voidaan myös ajatella ruokkivan toisiaan.  

Ruutuajan käytön, kuten television katselun, tietokoneella pelaamisen ja internetissä vietetyn 

ajan on havaittu olevan yhteydessä illan välipalojen annoskokoon, energiatiheyteen sekä 

käyttötiheyteen (Francis ym. 2003). Yhteyttä on pyritty selittämään muun muassa 

televisiomainosten aiheuttamalla altistuksella energiatiheiden välipalojen houkutukselle sekä 

mahdollisesta sähköisen median aiheuttamasta sisäisten kylläisyyssignaalien vähenemisestä, 

jolloin kylläisyyden tunteen heikko aistiminen johtaisi runsaampaan välipalojen nauttimiseen 

(Bellissimo ym. 2007). Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa, onko muunlainen istuminen 

esimerkiksi ilman television katselua, yhteydessä välipalojen runsaampaan kulutukseen.   

Suomalaisista kahdeksasluokkaisista pojista 55 % ja lähes 70 % tytöistä katsoi televisiota tai 

käytti tietokonetta päivässä noin tunnin ajan (Luopa ym. 2014). Viikonloppuisin ruutuaikaan 

kului nuorilla enemmän aikaa kuin arkisin. Kouluterveyskyselyn (THL 2013) mukaan 

peruskoulun 8.-9.-luokkalaisista pojista 30 % vietti arkisin vähintään neljä tuntia sosiaalisen 

median parissa. Tyttöjen kohdalla vastaava luku oli 22 %. Runsasenergisten tuotteiden 

mainostamisen on todettu lisäävän välipalojen kulutusta (Story & French 2004). Televisio, 
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internet sekä elintarvikkeet logoineen ja mainoslauseineen toimivat mainosten välittäjinä. 

Ruokia ja elintarvikkeita, joita lapsille ja nuorille mainostetaan, sisältävät usein runsaasti 

sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa (Story & French 2004). Lapset eivät ymmärrä mainosten 

tarkoitusta eikä heillä ole keinoja arvioida mainosten luotettavuutta. Kokeellisia ja 

epidemiologisia tutkimuksia mainonnan merkityksestä lasten ja nuorten ruokavalintoihin, 

syömiskäyttäytymiseen ja kehon painoon tarvitaan yhä lisää.    

Ciccone ym. (2013) tutkimuksessa ruutuajan suurempi määrä oli yhteydessä vähäisempään 

hedelmien ja vihannesten kulutukseen iltavälipalana sekä kasvatti illan välipalan annoskokoja. 

Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka viettivät koulun jälkeen ruutuajan parissa yli 6 tuntia, 

omasivat todennäköisemmin ravitsemuslaadultaan heikomman ruokavalion verrattuna niihin 

nuoriin, jotka käyttivät ruutuaikaa ainoastaan tunnin päivässä. Yhteenvetoa ruutuajan ja 

fyysisen aktiivisuuden yhteydestä välipalojen valintaan löytyy taulukosta 5.  
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TAULUKKO 5. Fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan käytön yhteys välipalojen valintaan ja ravitsemuslaatuun.  

Tutkimus   Maa Otos Ikäryhmä, v Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Pearson ym. 
2017 

Australia 521 11–12 Hedelmien, vihannesten ja 
energiatiheiden 
välipalojen käyttö, 
television ääressä 
syöminen, perheen 
yhteinen ruokailu 

Validoitu FFQ-kyselylomake, jolla 
kartoitettiin välipalojen käyttöä 
edellisen viikon ajalta, sekä 
kysely liittyen syömistapoihin 

Energiatiheiden välipalojen nauttiminen TV:n katselun yhteydessä oli 
negatiivisesti yhteydessä hedelmien ja vihannesten kulutukseen sekä 
positiivisesti yhteydessä energiatiheiden välipalojen nauttimiseen. 
Mikäli TV:n ääressä nautittiin hedelmiä ja vihanneksia, oli sillä 
positiivinen yhteys niiden kokonaiskulutukseen. Perheen yhteisellä 
ruokailulla oli positiivinen yhteys vihannesten kulutukseen. TV:n 
katselu voi olla yhteydessä sekä terveellisiin että epäterveellisiin 
välipalavalintoihin.   

Santos Silva 
ym. 2014 

Brasilia 2057 13–18 Fyysisen aktiivisuuden 
taso, hedelmien ja 
vihannesten kulutus, 
sukupuoli, ikä, 
vanhempien koulutus, 
sosioekonominen status, 
alkoholin ja tupakan 
käyttö 

Standardoitu ja validoitu 
kyselylomake hedelmien ja 
vihannesten käytöstä sekä 
fyysisestä aktiivisuudesta 
viimeisen seitsemän päivän 
aikana 

Vähäinen fyysinen aktiivisuus (vähintään 60 minuuttia fyysistä 
liikuntaa alle 5 kertaa viikossa) oli yhteydessä vähäisempään 
hedelmien (alle kolme annosta päivässä) ja vihannesten kulutukseen 
(alle neljä annosta päivässä). Näillä nuorilla usein myös muita 
epäedullisia elämäntapoja, jotka nostavat riskiä sairastua kroonisiin 
sairauksiin aikuisena.  

Ciccone ym. 
2013 

Kanada 1008 12–16 Ruutuajan käyttö, illan 
välipala ja 
ruokatottumukset, 
välipalojen ja ruokavalion 
laatu 

Verkkokysely koskien 
syömistottumuksia. 

Tutkimus sisälsi 24-tunnin 
ruoankäyttökyselyn, jolla 
kartoitettiin syömiseen ja 
ruutuajan käyttöön liittyviä 
tottumuksia sekä ravintoaineiden 
saantia. Näiden lisäksi kysyttiin 
paino ja pituus, joista laskettiin 
BMI.  

Nuorista 62 % kulutti illan välipalan, joka kattoi 11 % heidän 
päivittäisestä energian saannistaan. Välipalan syömättömyys kuvasti 
muutenkin heikkoa ruokavalion laatua, verrattuna illan välipalan 
syöviin nuoriin. Nuoret, jotka viettivät koulun jälkeen ruutuajan 
parissa yli 6 tuntia, omasivat todennäköisemmin ravitsemukselliselta 
laadultaan heikomman ruokavalion verrattuna niihin nuoriin, jotka 
käyttivät ruutuaikaa ainoastaan tunnin päivässä. Runsas ruutuajan 
käyttö oli yhteydessä vähäisempään hedelmien ja vihannesten 
kulutukseen iltavälipalana sekä kasvatti illan välipalan annoskokoja.  

Pearson ym. 
2012 

Australia 2984 12–15 Energiatiheiden 
välipalojen kulutus, TV:n 
katselemisen määrä 
viikon aikana 

Lyhyt validoitu FFQ välipalojen 
kulutuksesta (37 elintarviketta) 
viimeisen kuukauden ajalta, 
kysely sisälsi kysymyksiä myös 
TV:n katsomisesta (tunteja 
päivässä) 

Television katselu oli positiivisesti yhteydessä energiatiheiden 
välipalojen valintaan. TV:n katselulla on merkittävä vaikutus nuorten 
epäterveellisiin ruokatottumuksiin. 

Keast ym. 
2010 

USA 5811 12–18 Välipalojen kulutuksen 

yhteys painoon ja 

vyötärölihavuuteen, 

sukupuoli, demografiset ja 

elämäntapoihin liittyvät 

tekijät kuten television ja 

tietokoneen käyttö ja 

tupakointi 

24-tunnin ruoankäyttökysely, 

välipalojen kulutuksen 

säännöllisyys, energian saanti 

välipaloista 

Nuoret, joilla oli ruutuaikaa alle 2 tuntia päivässä, saivat välipaloista 

vähemmän energiaa kuin ne nuoret, joiden ruutuaika käsitti kahdesta 

neljään tuntia päivässä.  
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Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Parvanta ym. 
2009 

Kiina 1552 6–17,99 TV:n katseleminen 
viikoittain, mainosten 
katselemisen tiheys, 
välipalojen kulutus, 
sosiodemografiset tekijät 

The longitudinal China Health 
and Nutrition (CHNS) - 
tutkimuksen tietoja analysoitiin 
poikkileikkauksella. Tiedot 
kerättiin vuonna 1989 
yhdeksässä Kiinan 23:sta 
provinssista. Alueet erosivat 
toisistaan maantieteellisesti, 
ekonomiselta kehitykseltään ja 
terveyspalvelujen osalta.  

Vastaajat, jotka kiinnittivät huomiota mainoksiin, todennäköisesti 
myös ostivat näkemiään välipaloja useammin. TV:n katselu ei ollut 
merkittävästi yhteydessä välipalojen kulutukseen. 

Klonaridou 
ym. 2006 

Kreikka 338 12–13 välipalojen kulutus ja 
valinta, fyysinen 
aktiivisuus, sukupuoli 

Kyselylomake, FFQ, jossa 
kysyttiin edellisen viikon 
välipalojen kulutuksesta ja 
fyysisestä aktiivisuudesta 

Fyysisellä aktiivisuudella todettiin positiivinen yhteys päärynöiden, 
omenoiden, appelsiinien, täysmehujen ja virvoitusjuomien 
nauttimiseen. Fyysisellä aktiivisuudella ei kuitenkaan ollut 
merkittävää vaikutusta muiden terveellisten tai epäterveellisten 
välipalojen nauttimiseen. Kaikista aktiivista nuorista pojat kuluttivat 
tyttöjä enemmän keksejä, pizzaa ja pinaattia.  Kaikista pojista fyysisesti 
aktiiviset pojat kuluttivat enemmän pizzaa ja pinaattia kuin pojat, jotka 
eivät olleet aktiivisia. Fyysisellä aktiivisuudella ja sukupuolella ei 
havaittu olevan yhteyttä muiden välipalojen valintaan. 

Francis ym. 
2003 

USA 173 5 - 9 -vuotiaat TV:n katselemiseen käytetty aika, välipalojen 
kuluttaminen TV:tä katsellessa, välipalojen 
kulutustiheys, rasvan saanti energiatiheistä 

välipaloista, BMI 

Pitkittäistutkimus, jossa lapsia 
tutkittiin, kun he olivat 5,7 ja 9 

vuoden iässä. 

TV:n katselun ja välipalojen kulutus todettiin olevan riskitekijöitä lasten ylipainon 
kehittymisessä. TV saatta tarjota mahdollisuuden runsaaseen välipalojen kulutukseen ja 

inaktiivisuuteen. 

 

USA 173 5–9 
 

TV:n katselemiseen 
käytetty aika, välipalojen 
kuluttaminen TV:tä 
katsellessa, välipalojen 
kulutustiheys, rasvan 
saanti energiatiheistä 
välipaloista, BMI 
 

Pitkittäistutkimus, jossa lapsia 
tutkittiin, kun he olivat 5,7 ja 9 
vuoden iässä.  
 

TV:n katselun ja välipalojen kulutus todettiin olevan riskitekijöitä 
lasten ylipainon kehittymisessä. TV saattaa tarjota mahdollisuuden 
runsaaseen välipalojen kulutukseen ja inaktiivisuuteen.  
 

Coon ym. 
2001 

 

USA 91 10–12 
 

Sosioekonomiset 
taustatiedot, television 
käyttö, ruokavalion laatu. 
Tutkimukseen osallistui 
myös yksi lapsen 
vanhemmista.  
 

Tutkimushaastattelut TV:n 
käyttömääristä lapsen 
vanhemmalle, 24-tunnin 
ruoankäyttöhaastattelu, jotta 
saatiin tiedot lapsen 
ruokavaliosta.  
 

Niissä perheissä, joissa TV:n katsominen oli osa ruokailuhetkeä, 
kuluttivat lapset vähemmän vihanneksia ja hedelmiä sekä enemmän 
pizzaa, suolaisia välipaloja ja virvoitusjuomia kuin niissä perheissä, 
joissa TV ei ollut osa ruokailuhetkeä.  
 



 37  
 

    2.5.6 Yöunen kesto ja riittävyys 

Murrosikä on nopeaa fyysisen, kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen aikaa, joka tuo 

nuoren elämään paljon muutoksia ja haavoittuvuutta. Ikään liittyy monia psyykkisiä ja 

sosiaalisia prosesseja, kuten identiteetin rakentumista, joka vaatii psyykkistä ja fyysistä 

tasapainotilaa, jossa riittävä uni on erittäin tärkeässä asemassa (Tynjälä ym. 1999). Niin 

yöunen kestosta (Hirshkowitz ym. 2015) kuin laadustakin (Ohayon ym. 2017) on asetettu omat 

suosituksensa. 14–17-vuotiaat ovat kriittisessä elämänvaiheessa, jossa unta tulisi saada noin 

8–10 tuntia joka yö (Hirshkowitz ym. 2015). Fyysinen ja psyykkinen ponnistelu lisäävät unen 

tarvetta, jolloin unen tarve voi vaihdella ja ajoittain lisääntyä. Liian vähäinen unen kesto on 

yhteydessä vireystilan laskuun, keskittymishäiriöihin ja ärtyneisyyteen (Moore ym. 2011). 

Sosiaalisen median ja yöunen pituuden ja laadun välisestä yhteydestä löytyy toistaiseksi vain 

vähän tutkittua tietoa (Levenson 2016). Kuitenkin jatkuvasti kasvava nuorten sosiaalisen 

median käytön yleistyminen on herättänyt huolta paitsi nuorten riittävästä yöunen kestosta, 

myös yöunen laadusta (Zimmerman 2008). Sekä liian pitkät, että liian lyhyet yöunet vaikuttavat 

merkittävästi sydän- ja verisuonitautien sekä aikuistyypin diabeteksen riskiin (THL 2014). 

Suomalaisista 8.-9.-luokkalaisista nuorista lähes 35 % nukkuu vähemmän kuin 8 tuntia joka yö 

(THL 2017). Yhä useammalle suomalaiselle nuorelle uniongelmat ja päiväväsymys ovat tuttuja. 

Uniongelmista eniten kärsivät juuri yhdeksäsluokkalaiset nuoret, jotka kokevat stressiä muun 

muassa tulevaisuutensa ja siihen liittyvien päätösten suhteen (THL 2017).  

Voisiko yöunen laadulla ja riittävyydellä olla yhteys myös välipalojen ravitsemukselliseen 

laatuun? Aikaisempia tutkimuksia yöunen keston ja ruokatottumusten tai ruokavalion laadusta 

on vain vähän (Westerlund ym. 2009). Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että 

yöunen laatu ei ole yhteydessä pelkästään päiväaikaiseen vireyteen vaan sillä on yhteys myös 

syömistottumuksiin (Westerlund ym. 2009). Toisaalta selkeää syy-seurausyhteyttä ei ole 

pystytty todistamaan. Siksi on haastavaa sanoa, heijastuuko unen laatu ruokatottumuksiin vai 

ennustavatko ruokatottumukset unen laatua. Vähäinen yöunen kesto on yhdistetty lihavuuden 

riskiin etenkin lapsilla ja nuorilla. Vähäinen unen kesto, huono unen laatu ja myöhäisempi 

nukkumaanmenoaika olivat yhteydessä ruokavalion heikkoon laatuun ja kasvavaan välipalojen 

kulutukseen (Westerlund ym. 2009). Lyhyt, alle 7 tuntia kestävä yöuni on myös ollut 

yhteydessä runsaampaan energiansaantiin rasvaisista ruoista ja välipaloista (Westerlund ym. 

2009). Nukutun yöunen keston ja ruoan kulutuksen välinen yhteys havaittiin etenkin arkena 

kouluviikon aikana, kun taas viikonloppuna samankaltaista vahvaa yhteyttä ei havaittu. Tytöt 
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ja pojat, jotka eivät mielestään nukkuneet tarpeeksi, söivät myös epäsäännöllisemmin kuin 

nuoret, jotka kokivat yöunensa riittäväksi (Chaput 2014).  

Tutkimusten mukaan yhä useammin on osoitettu, että unella on merkittävä yhteys ruokavalion 

laatuun ja kulutustottumuksiin erityisesti kasvavaan energian, välipalojen ja kokonaisrasvan 

saantiin (Cordova ym. 2018; St-Onge ym. 2016). Japanilaisilla naisilla tehdyssä tutkimuksessa 

(Katagiri ym. 2014) makeisten ja nuudeleiden nauttiminen todettiin olevan yhteydessä 

heikkoon unen laatuun, kun taas kalan ja vihannesten nauttimisen todettiin ennustavan 

parempaa unta. Myös säännöllinen energiajuomien (enemmän kuin 1 krt/kk) ja sokerilla 

makeutettujen juomien kulutus oli yhteydessä heikompaan unen laatuun aikuisilla tehdyssä 

tutkimuksessa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty nautittuja ruoka-aineita erityisesti 

välipalojen osalta (Grandner ym. 2015). Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti siitä, miten yöunen 

kesto on yhteydessä elintarvikkeiden kulutukseen sekä siitä, mikä selittäisi elintarvikkeiden 

kulutuksen eroja viikonloppuna ja arkena nukuttujen yöunien välillä. Epidemiologiset 

tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä runsaampi energian saanti, että vähäisempi energian 

kulutus yhdistettynä lyhyeen yöuneen ovat potentiaalisia riskitekijöitä lihavuuden 

yleistymisessä (McDonald ym. 2015; Weiss ym. 2010).  Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa 

havaittiin, että alle 6 tuntia nukkuvat kuluttivat myös enemmän välipaloja kuin yli 6 tuntia 

nukkuvat. Miehillä havaittiin vähäisemmän proteiinin saannin (<16 E %) ja naisilla 

vähäisemmän hiilihydraattien (<50 E %) saannin olevan yhteydessä heikompaan yöunen 

laatuun (Tanaka ym. 2013). Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että toistuva vähäinen 

yöunen kesto voi lisätä energian saantia etenkin välipaloista, mutta ei aterioista (Nedeltcheva 

ym. 2009). Yhdysvalloissa aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että alle 7 tuntia 

nukkuvilla aikuisilla ruokavalio oli yksipuolisempi, ja tutkittavat saivat päivittäin vähemmän 

energiaa proteiinista, hiilihydraateista ja kuidusta verrattuna aikuisiin, jotka nukkuivat 7-8 

tuntia vuorokaudessa (St-Onge ym. 2016). 

Suomalaisia 10–11-vuotiaita lapsia kartoittavassa tutkimuksessa, pojat, jotka nukkuivat 

vähemmän arki-iltaisin, todennäköisesti myös kuluttivat useammin energiatiheitä ruokia. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan mainittu, olivatko nämä energiatiheät ruoat välipaloja vai 

aterioita. Myös lyhyen yöunen nukkuneet tytöt kuluttivat todennäköisemmin useammin 

energiatiheitä ruokia, mutta myös vähemmän ravintotiheitä ruokia. Tutkimusten perusteella 

on siis todettu, että yöunen kestolla ja laadulla on yhteys myös syömistottumuksiin 

(Wersterlund ym. 2009).  
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     2.5.7 Päihteet 

Terveyskäyttäytymiseen lukeutuvista tekijöistä päihteiden kuten tupakan ja alkoholin käyttö 

on vuosien aikana vähentynyt suomalaisten nuorten keskuudessa (THL 2017). Elintapoihin 

lukeutuvista tekijöistä tupakointi on erittäin haitallista, koska se lisää eri keuhkosyöpätyyppien 

yleisyyttä samoin kuin riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin muun muassa sen 

sisältämien karsinogeenisten yhdisteiden vuoksi. Osassa tutkimuksia on selvitetty tupakoivien 

ja ei-tupakoivien nuorten syömistottumuksia ja välipalojen ravitsemuslaatua. Myös alkoholin 

terveysvaikutuksia on tutkittu hyvin laajasti (Padrão ym. 2007).  

Tupakointi on usein liitetty epäedulliseen terveyskäyttäytymiseen kuten ravitsemuksellisesti 

köyhempään ruokavalioon ja syömistottumuksiin (Wilson ym. 2002). Yhdysvaltalaisilla 10-

vuotiailla tehdyssä tutkimuksessa lapset, jotka tupakoivat kuluttivat myös säännöllisemmin 

suolaisia välipaloja kuten perunalastuja, makkaroita ja pikaruokaa verrattuna lapsiin, jotka 

eivät tupakoineet. Hedelmien, vihannesten sekä maitotuotteiden kulutuksessa ei ollut eroja 

tupakoivien ja ei-tupakoivien välillä. Tupakoivien lasten mieltymyksiä energiatiheisiin 

välipaloihin on selitetty muun muassa sillä, että tupakoivien lasten perheessä lapsille 

mahdollisesti tarjotaan useammin suolaisia välipaloja (Hruba ym. 2010) tai tupakoinnin 

vaikutus makuaistiin muuttaa mieltymyksiä ja täten halua kuluttaa suolaisia välipaloja 

hedelmien ja vihannesten sijaan (Hruba ym. 2010). Osassa tutkimuksia (taulukko 6) havaittiin 

yhteys tupakoinnin sekä vähäisempien hedelmien, vihannesten, hedelmämehujen ja 

maitotuotteiden käytön välillä naispuolisten teini-ikäisten osalta (Wilson ym. 2002). Myös 

aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa on haivattu tupakoijien ruokavalion olevan yhteydessä 

epäterveellisiin ruokavalintoihin (Heydari ym. 2010). Nuorten 17–21-vuotiaiden suomalaisten 

miesten terveyskäyttäytymistä mittaavassa tutkimuksessa todettiin, että miesten vähäinen 

päivittäinen hedelmien (13 %) ja marjojen (13 %) sekä vihannesten (8 %) kulutus, mutta 

toisaalta runsaampi pizzan (24 %) ja hampurilaisten (19 %) kulutus selittyi muun muassa 

terveyskäyttäytymiseen liittyvillä tekijöillä kuten tupakoinnilla, fyysisellä inaktiivisudella ja 

alkoholin kulutuksella (Bingham ym. 2010).  

19-vuotiailla yliopisto-opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa puolet opiskelijoista ilmoitti, että 

alkoholin kulutus oli johtanut ylensyömiseen sekä epäterveellisempiin ruokavalintoihin. 

Alkoholin kulutus lisäsi ruokahalua kolmasosalla opiskelijoista, mikä osaltaan saattoi johtaa 

energiatiheiden ruoka-aineiden kulutukseen. Myöhäisen iltasyömisen todettiin myös olevan 

yhteydessä alkoholin todennäköiseen kulutukseen sekä isompiin annoskokoihin sekä 

vähemmän terveellisiin ruokavalintoihin (Lloyd-Richardson ym. 2008).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padr%26%23x000e3%3Bo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608935


 40  
 

Päihteiden käytön ja nuorten välipalojen kulutuksen yhteydestä on vähän tutkimusta ja monet 

tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan yleisesti tupakoivien tai ei-tupakoivien nuorten 

ruokatottumuksia kokonaisuudessaan, eivät pelkästään välipalojen ravitsemuslaatua. 

Esimerkiksi kiinalaisessa tutkimuksessa tupakoivat nuoret miehet kuluttivat merkittävästi 

vähemmän vihanneksia, hedelmiä, maitoa ja muita maitotuotteita, sekä omasivat muita 

epäedullisia elintapoja, kuten nukkuivat ja urheilivat vähemmän sekä kuluttivat alkoholia 

enemmän verrattuna miehiin, jotka eivät tupakoineet (Masood ym. 2015).  
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TAULUKKO 6. Päihteiden käytön yhteys ruokatottumuksiin.  

Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä, v Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Masood 
ym. 2015 

Kiina 12122 13–16  Tupakointi, ruokatottumukset, fyysinen 
aktiivisuus ja alkoholin käyttö 

Aineisto kerättiin vuonna 2002 kiinalaisesta 
terveyskäyttäytymisen -tutkimuksesta. 
Kyselylomake, jossa vastattiin ruokatottumuksiin 
ja terveyskäyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin. 
Tutkimus kontrolloitiin iän, sosioekonomisen 
aseman ja asuinalueen osalta.  

Tupakoivat nuoret miehet kuluttivat 
merkittävästi vähemmän vihanneksia, 
hedelmiä, maitoa ja muita maitotuotteita, 
sekä omasivat muita epäedullisia 
elintapoja, kuten nukkuivat ja urheilivat 
vähemmän sekä kuluttivat alkoholia 
enemmän verrattuna poikiin, jotka eivät 
tupakoineet. Tutkimus ei kuvaillut, 
olivatko kulutetut elintarvikkeet käytetty 
välipaloina.  

Bingham 
ym. 2010 

Suomi 2905 17–21 Tutkimuskohteena olivat miehet. 
Sosiodemografiset ja 
terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät: 
peruskoulutus, paino ja pituus, 
tupakointi, aamiaisen kulutustottumus, 
liikunnan harrastaminen, pikaruokien 
kuten hampurilaisten, ranskalaisten, 
lihapasteijoiden ja pizzojen kulutus, 
leivänpäällä käytettävän rasvan sekä 
maidon laatu.  

Vuonna 2007 kerätty data sosiodemografisista ja 
terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä 
itsetäytettävällä kyselylomakkeella, joka sisälsi 
myös FFQ:n 36 ruoka-aineen osalta, joiden 
käyttöä selvitettiin edellisen viikon aikana. 
Välipalojen kulutuksesta muodostettiin kaksi 
indeksiä, joista toinen kuvaili terveellistä 
syömistä (core food index), joka pohjautui 
ravitsemussuosituksiin. Toinen indeksi kuvasi 
ylimääräistä (extra food index) välipalatyyppistä 
syömistä, joka koostui epäterveellisistä ruoka-
aineista, joita ei suositella päivittäin käytettynä 
terveyttä edistävään ruokavalioon (pizzat, 
virvoitusjuomat).  

Miesten vähäinen päivittäinen hedelmien 
(13 %) ja marjojen (13 %) sekä 
vihannesten (8 %) kulutus, mutta 
toisaalta runsaampi pizzan (24 %) ja 
hampurilaisten (19 %) kulutus selittyi 
muun muassa terveyskäyttäytymiseen 
liittyvillä tekijöillä kuten tupakoinnilla, 
fyysisellä aktiivisudella, alkoholin 
kulutuksella ja aamiaisen syömisellä.  

Keast ym. 
2010 

USA 5811 12–18 Välipalojen kulutuksen yhteys painoon 
ja vyötärölihavuuteen, sukupuoli, 
demografiset ja elämäntapoihin liittyvät 
tekijät kuten television ja tietokoneen 
käyttö ja tupakointi 

24-tunnin ruoankäyttökysely, välipalojen 
kulutuksen säännöllisyys, energian saanti 
välipaloista 

Nuoret, jotka tupakoivat kuluttivat 
vähemmän välipaloja, mutta saivat niistä 
enemmän energiaa kuin ne nuoret, jotka 
eivät tupakoineet.  

Hruba ym. 
2010 

USA 1082 10 Tupakoivien ja ei-tupakoivien lasten 
erot terveyskäyttäytymissä 

Semipitkittäinen kohorttitutkimus, jossa ruokaan 
ja alkoholin käyttöön liittyvät tiedot kerättiin 
kyselylomakkeella, johon lapset vastasivat 
oppitunnin aikana. Osa lapsista (47,2 %) oli 
noudattanut 1.luokalta lähtien 
tupakoimattomuus-ohjelmaa, joka on eräänlainen 
interventio pyrkien kannustamaan lapsia 
tupakoimattomuuteen ja terveellisiin 
elämäntapoihin. Kontrolliryhmän lapset (52,7 
%)eivät olleet mukana ohjelmassa.   

Useimmin tupakoivat lapset kuluttivat 
säännöllisemmin suolaisia välipaloja 
kuten perunalastuja, makkaroita ja 
pikaruokaa. Hedelmien, vihannesten sekä 
maitotuotteiden kulutuksessa Tupakoivat 
lapset kuluttivat vähemmän hedelmiä, 
vihanneksia ja maitotuotteita kuin ei-
tupakoivat lapset.   
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Tutkimus Maa Otos Ikäryhmä, v Tutkittavat tekijät Menetelmä Päätulokset 

Lloyd-
Richarson 
ym. 2008 

Islanti 282 Ensimmäisen 
vuoden 

yliopisto-
opiskelijat 

Alkoholin käyttö, BMI, ruoka- ja 
liikuntatottumukset 

Syömistottumuksia ja alkoholin käyttöä 
kartoittava kyselylomake, alkoholin käyttöä 
mittaava AUDIT-testi, tutkimusryhmä mittasi 
opiskelijoiden painon ja pituuden tutkimuksen 
alussa ensimmäisen opiskeluvuoden alussa, 
toisen opiskeluvuoden alussa sekä toisen 
opiskeluvuoden lopussa.  

Puolet opiskelijoista ilmoitti, että 
alkoholin kulutus oli johtanut myös 
ylensyömiseen sekä epäterveellisempien 
ruokavalintojen tekemiseen. Alkoholin 
kulutuksen todettiin lisäävään ruokahalua 
(32,5 % opiskelijoista).  

Padrão ym. 
2007 

Portugali 38225 19–39  Sosiodemografiset, terveyteen ja 
terveystottumuksiin liittyvät tekijät, 
tupakointi, tiettyjen ruoka-aineiden ja 
juomien kulutustottumukset 

Tutkittavat olivat osa Portugalin kansallista 
terveystutkimusta. Haastattelut suoritettiin 
valituille perheille.  

Tupakoijat kuluttivat vähemmän 
elintarvikkeita, jotka sisälsivät vähemmän 
kuitua, antioksidantteja ja 
fytokemikaaleja. Tupakoijat kuluttivat 
vähemmän erityisesti kasviksia ja 
hedelmiä. Tupakoijat kuluttivat enemmän 
alkoholijuomia verrattuna 
tupakoimattomiin. Tupakointi oli 
yhteydessä epäterveelliseen ruokavalioon 
ja suurempaan alkoholin kulutukseen.  

Margetts 
ym. 1993 

Iso-
Britannia 

2197 16–64 Ruokatottumuksen, ruokavalion laatu, 
ravintoaineiden saanti, tupakointi 

Aineisto kerättiin poikkileikkaustutkimuksessa 
vuosina 1986-1987. Kyselylomakkeen 
elintarvikkeiden käytöstä ja 
tupakointitottumuksistaan.  

Tupakoijat kuluttivat enemmän vaaleaa 
leipää, sokeria, paistettua lihaa, voita ja 
täysmaitoa sekä vähemmän 
täysjyväleipää ja -muroja, hedelmiä ja 
porkkanoita. Tupakoijat saivat 
ruokavaliostaan vähemmän 
monityydyttymättömiä rasvahappoja, 
proteiinia, hiilihydraatteja, kuitua, rautaa, 
karoteenia ja askorbiinihappoa.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Tutkimukseni kohteeksi valittiin Etelä-Pohjanmaalla seinäjokelaiset 8.-9.-luokkalaiset nuoret, 

sillä Seinäjoella nuorten ruokatottumukset ovat muuttuneet huonompaan suuntaan ja 

energiatiheiden välipalojen etenkin makeisten ja virvoitusjuomien kulutus on lisääntynyt (THL 

2017). Suomalaisten nuorten välipalojen kulutuksesta ei löydy laaja-alaista tutkimusta, jossa 

olisi tutkittu nuorten käyttämien välipalojen ravitsemuslaatua ja käyttöfrekvenssejä. Esille on 

noussut myös nuorten vähäinen fyysisen aktiivisuuden määrä sekä ruutuajan vieton kasvava 

osuus nuorten vapaa-ajasta. Etelä-Pohjanmaalla myös nuorten tupakointi on yleisempää kuin 

muualla Suomessa (THL 2017). Ylipainoisten ja lihavien 8.-9.-luokkalaisten nuorten osuus 

Etelä-Pohjanmaalla on kolmanneksi suurinta Satakunnan ja Ahvenanmaan jälkeen.   

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, toteutuvatko nuorten välipalojen 

ravitsemuslaadulle ja käyttötiheydelle asetut ravitsemussuositukset. Lisäksi tavoitteena on 

tutkia seinäjokelaisten yläkouluikäisten nuorten käyttämien välipalojen ravitsemuslaadun ja 

käyttöfrekvenssien yhteyttä nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä, eroaako välipalojen 

ravitsemuslaatu ja käyttöfrekvenssit ylipainoisten ja normaalipainoisten nuorten välillä. 

Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä eteläpohjalaisten nuorten välipalojen 

kulutustottumuksista ja kehittää niihin pohjautuen mahdollisia keinoja hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi. Tässä tutkimuksessa terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä 

tarkasteltiin ateriarytmiä, koululounaalle osallistumista, fyysisen aktiivisuuden määrää, 

ruutuajan määrää sekä koulussa että vapaa-ajalla, yöunen kestoa ja nuoren subjektiivista 

kokemusta yöunen riittävyydestä sekä alkoholin ja tupakan käyttöä. Edellä mainitut tekijät 

ovat keskeisimpiä suomalaisten kansantautien riski- ja suojatekijöitä (THL 2017). Välipalojen 

ravitsemuslaatua tarkastellaan välipalojen rasvan laadun ja määrän, kuidun, sakkaroosin ja 

suolan sekä kasvisten käytön osalta.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Toteutuuko nuorten välipalojen kulutuksessa välipalojen ravitsemuslaatua ja käyttötiheyttä 

koskevat ravitsemussuositukset? 

2. Ovatko terveyskäyttäytymiseen eli ruokailutottumuksiin, fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan 

määrään, yöunen kestoon ja riittävyyteen, tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvät tekijät 

yhteydessä välipalojen ravitsemuslaatuun ja käyttöfrekvensseihin? 

3. Eroaako välipalojen ravitsemuslaatu ylipainoisten ja normaalipainoisten nuorten välillä? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1. Tutkimusasetelma ja aineisto 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Seinäjoen kaupunkialueen yläkoulujen 8.-9.-luokkien 

oppilaat, jolloin yhteensä noin 800 oppilasta muodostivat tutkimuksen kohderyhmän. 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena poikkileikkaustutkimuksena, jossa 

tutkimusmenetelmänä käytettiin strukturoitua sähköistä Webropol-kyselylomaketta, joka 

sisälsi kysymyksiä liittyen nuorten välipalojen käyttöön, ruokailutottumuksiin ja 

terveyskäyttäytymiseen.  Satunnaisotannalla mukaan tutkimukseen valikoitui Seinäjoen lyseo, 

muut Seinäjoen alueen viisi yläkoulua jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Seinäjoen lyseo sijaitsee 

kaupungin keskustassa ja oppilaita yläkoulussa on noin 500.   

Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan Seinäjoen lyseon 8.-9.-luokkien oppilaat, joiden 

lukujärjestyksessä oli biologian tai terveystiedon oppitunteja helmikuussa 2018. Kaikki 

kyselyyn kutsutut oppilaat, jotka olivat kyseisillä oppitunneilla kyselypäivänä, vastasivat 

kyselyyn.  

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin koulussa oppitunnin aikana opettajan valvonnassa täytettävä 

välipalojen ravitsemuslaatua, käyttöfrekvenssejä ja terveyskäyttäytymistä kartoittava kysely, 

joka toteutettiin Webropol-ohjelmaa hyödyntäen. Kysely valikoitui tutkimusmenetelmäksi 

siksi, että se on nopea täyttää ja vie pienen osan oppitunnin ajasta. Lisäksi menetelmän avulla 

on mahdollista tuottaa myös sellaista tietoa, mikä on yleistettävissä tutkittavan ryhmän 

ulkopuolellekin.  

Oppitunnilla täytettävän kyselyn etu on se, että oppilaat eivät voineet vertailla toistensa 

vastauksia keskenään tai käydä niistä keskustelua, sillä jokainen oppilaista täytti oman 

kyselynsä. Opettajan läsnäolo ja valvonta vähensivät kelvottomien vastausten määrää ja 

vaikutti positiivisesti vastaajien huolellisuuteen. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn 

vastaaminen oli koululle ja oppilaille vapaaehtoista. Yksittäistä oppilasta ei voida tunnistaa 

aineistosta, koska henkilön tunnistamiseen mahdollistavia tietoja ei lomakkeessa kysytty.  

Tässä tutkimuksessa etsittiin mahdollisia yhteyksiä tutkittavien tekijöiden välillä ja haluttiin 

muodostaa hypoteeseja jatkotutkimuksia varten.  
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      4.2.1 Kyselylomakkeen laatiminen 

Välipalojen ravitsemuslaatua ja käyttöfrekvenssejä sekä terveyskäyttäytymistä kartoittava 

kyselylomake (liite 1) laadittiin siten, että se oli mahdollisimman nopea ja selkeä täyttää 

ikäryhmä huomioiden. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen oli pakollista, jonka avulla 

minimoitiin puutteellisten tai keskeneräisten vastausten osuus kyselyssä. Kysely oli rakennettu 

siten, että kyselyssä eteneminen ei onnistunut, jollei oppilas ollut vastannut edellisiin 

kysymyksiin. Kysely sisälsi sekä valintakysymyksiä, joista vastaaja pystyi valitsemaan vain 

yhden vastausvaihtoehdon, mutta myös monivalintakysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen kesti 

noin 10–15 minuuttia ja oppilaat pystyivät vastaamaan siihen omalla tietokoneella tai 

kännykällä.   

Terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä kartoitettiin nuorten ateriarytmiä sekä 

koululounaan syömisen säännöllisyyttä, fyysisen aktiivisuuden määrää, ruutuajan määrää 

arkena ja viikonloppuna, yöunen kestoa ja subjektiivista kokemusta yöunen riittävyydestä sekä 

tupakan ja alkoholin käyttöä. Terveyskäyttäytymistä kartoittavassa osiossa kysymysten 

laadinnassa hyödynnettiin THL:n Kouluterveyskyselyä (2017) sekä Tilles-Tirkkosen (2016) 

väitöskirjassa käytettyä kyselyä lasten ja nuorten ruokatottumuksista sekä niihin yhteydessä 

olevista tekijöistä. Näiden pohjalta kyselylomaketta muokattiin ja täydennettiin tähän 

tutkimukseen sopivaksi. Tilles-Tirkkosen (2016) kyselyssä selvitettiin nuorten asumistaustaa, 

painoa ja pituutta, ateriarytmiä, perheen yhteistä ateriointia ja välipalojen käyttöä. Näitä 

tekijöitä selvittävät kysymykset valittiin mukaan myös tähän tutkimukseen. Erona Tilles-

Tirkkosen kyselylomakkeeseen oli, että koululounaan osien syömistä, syömisen taitoa, 

oppilaan itsetuntoa ja kehonkuvaa selvittävät osiot oli jätetty tästä tutkimuksesta pois. THL:n 

Kouluterveyskyselystä (2017) tähän tutkimukseen mukaan valittiin nuorten päihteiden eli 

tupakan ja alkoholin käyttöä ja fyysistä aktiivisutta selvittävät kysymykset. Tässä 

tutkimuskyselyssä mukana oli myös välipalojen käyttöfrekvenssejä ja ravitsemuslaatua 

kartoittava FFQ-lomake (Korkalo ym. 2019), jonka pohjana hyödynnettiin DAGIS-

tutkimuksessa käytössä ollutta validoitua lasten ruoankäyttökyselyä.  

4.2.2 Kyselylomakkeen esitestaus 

Kyselylomakkeen toimivuudesta suoritettiin esitestaus tammi-helmikuussa 2018 viikolla 5, 

ennen kyselyn toteuttamista. Esitestauksen tarkoituksena oli saada käsitys lomakkeen 

toimivuudesta ja ymmärrettävyydestä sekä siitä, kuinka paljon kyselyyn vastaaminen veisi 

aikaa. Viisi 14–17-vuotiasta nuorta esitestasi kyselyn. Esitestaajista tyttöjä oli kolme ja poikia 

oli kaksi. Esitestaajat olivat yläkoululaisia (n=4) tai lukiolaisia (n=1) Kauhajoelta, Seinäjoelta, 
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Lapualta sekä Lappeenrannasta. Esitestaajat antoivat kyselylomakkeen toimivuudesta sekä 

kirjallista että suullista palautetta. Palautetta annettiin etenkin kyselyyn vastaamiseen 

kuluneesta ajasta, joka vaihteli 8–19 minuutin välillä. Lisäksi palautetta annettiin kyselyn 

ulkoasuun liittyen, jossa toivottiin, että välipalojen kulutustiheyksien määrät näkyisivät vielä 

selkeämmin, mikä helpottaisi kysymyksiin vastaamista myös esimerkiksi kännykällä, jossa 

näyttöruutu on pieni ja ruudulle mahtuu vain rajallinen määrä tekstiä. Palautteen avulla 

selkeytettiin kysymyksiä siten että myös kännykällä vastattaessa koko kysymys on nähtävissä 

näyttöruudulla, jottei välipalojen käyttöfrekvenssiluokkia tarvitse tarkistaa lomakkeen 

yläosasta. Kysymysten pituus ja määrät koettiin toimivaksi, joten niihin ei tehty muutoksia. 

Esitestaajat eivät olleet mukana lopullisessa tutkimuksessa. Esitestaajat suorittivat testauksen 

Webropol-kyselynä varsinaisen tutkimuskyselyn tavoin, osa suoritti kyselyn omalla 

kännykällään ja osa tietokoneella.   

4.3 Aineiston käsittely 

Kyselyyn vastanneiden oppilaiden vastaukset tallentuivat Webropol-tietokantaan. Aineisto 

analysoitiin käyttämällä Excel-taulukkolaskentaohjelmaa (Microsoft Office 2013) ja SPSS-

tilasto-ohjelmaa (IBM SPSS Statistics 25). Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvona käytettiin 

p-arvoa 0,05. Muuttujien normaalisuutta tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnov ja Shapiro-Wilk -

testeillä sekä graafisten kuvaajien ja taulukoiden avulla. Muuttujat, jotka olivat normaalisti 

jakautuneita, analysoitiin käyttämällä parametrisia testejä. Ei-normaalijakautuneille 

muuttujille käytettiin tilastollisina menetelminä ei-parametrisia testejä. Tilastollisina 

menetelminä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, Mann-Whitney U-testiä, Kruskal-

Wallis –testiä sekä logistista regressioanalyysiä.  

Välipalojen käyttöfrekvenssejä terveyskäyttäytymisen eri luokissa tarkasteltiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Varianssianalyysillä voitiin testata, onko 

terveyskäyttäytymisen (ruokailutottumukset, fyysinen aktiivisuus, ruutuaika, yöuni, päihteet) 

eri luokkien keskiarvojen välillä merkitseviä eroja. Näistä laskettiin tilastollinen merkitsevyys, 

jossa kaksiluokkaiset muuttujat eli päihteiden käyttö, ateriarytmi ja yöunen riittävyys 

suhteessa välipalojen kulutukseen määritettiin Mann-Whitney U-testillä. Kolmiluokkaisten 

terveyskäyttäytymisen muuttujien eli fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan määrää sekä 

koululounaan syömisen säännöllisyyden merkitsevyyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallis -testillä.  

Välipalojen suosituksen mukaista käyttöä tarkasteltiin ravitsemussuositukseen nähden 

ristiintaulukoinnin avulla tyttöjen ja poikien osalta. Lisäksi logistisella regressioanalyysillä 

tarkasteltiin, selittääkö sukupuoli tai ISO-BMI välipalojen ravitsemuslaatua, kun tarkastellaan 
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ravintotiheitä välipalakokonaisuuksia sekä mitkä terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä 

selittävät välipalojen ravitsemuslaatua.  

Yöunen pituutta kysyttäessä, yksi tytöistä ja kaksi pojista olivat merkinneet vastaukseen viivan 

tai olivat ilmoittaneet yöunen pituuden yhtenä tuntina vuorokaudessa, jolloin nämä tiedot 

jouduttiin merkitsemään puuttuvaksi tiedoksi. Myös ruutuajan määrää kysyttäessä yksi tyttö 

oli merkinnyt vastaukseen viivan, jolloin tieto jouduttiin merkitsemään puuttuvaksi tiedoksi. 

Neljässä painoon liittyvän kysymyksen vastauksessa havaittiin epäloogisuutta, jolloin näiden 

osalta vastaus jouduttiin merkitsemään puuttuvaksi tiedoksi. Perusteena vastauksen 

merkitsemiseen puuttuvaksi oli vastauksen selkeä epävalidius. Tässä tapauksessa syynä 

epävalidiuteen oli painon ilmoittaminen yhtenä kilogrammana, pisteenä tai viivana. 

Tutkittavat muuttujat jaettiin kolmeen suurempaan ryhmään: a) terveyskäyttäytymistä 

kuvaaviin muuttujiin b) selitettäviin muuttujiin, joka koskee välipalojen ravitsemuslaatua ja 

käyttötiheyttä sekä c) taustamuuttujiin. Tuloksia tarkastellaan ryhmän a muuttujien suhteessa 

ryhmiin b ja c (kuva 2). 

 

 

KUVA 2. Tulosten pohjana oleva muuttujaryhmien vertailu. 

4.4 Tietosuoja ja eettiset kysymykset 

Tutkimuksen ja kyselyn toteuttamiselle pyydettiin lupa Seinäjoen lyseon rehtorilta. Koululle ja 

opettajille lähetettiin myös informaatiokirje (liite 8), jossa kerrottiin tutkimuksen 

Selitettävät muuttujat 

Välipalojen ravitsemuslaatu ja 
käyttötiheys

Taustamuuttujat 

Sukupuoli

ISO-BMI

Terveyskäyttäytyminen

Ruokailutottumukset

Fyysisen aktiivisuuden määrä

Ruutuajan määrä

Yöunen kesto ja riittävyys

Tupakointi

Alkoholin käyttö
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toteuttamisesta lyseon 8.-9.-luokkalaisille. Koulun oppilaille kyselyyn vastaaminen oli 

vapaaehtoista.  

Tutkimuksen aineistoa käsiteltiin ja säilytettiin huolellisesti salasanasuojan takana, eikä 

tutkittavien vastauksia pystytty missään vaiheessa tutkimusta yhdistämään tutkimukseen 

osallistuneisiin henkilöihin. Tutkimus toteutettiin noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä.     

4.5 Tilastolliset menetelmät ja muuttujien uudelleen luokittelu 

Taustatiedot 

Kyselyn taustatietoina kysyttiin vastaajien sukupuoli, luokka-aste, paino, pituus, perherakenne, 

mahdolliset erityisruokavaliot sekä ravintolisien käyttö. Perherakennetta selvitettiin 

kysymyksillä: (liite 1, kysymys 11) ”Asun yhdessä”, joihin vastausvaihtoehdot olivat äidin 

kanssa, isän kanssa, äidin ja isän kanssa, vuorotellen isän ja äidin kanssa, äidin ja isäpuolen 

kanssa, isän ja äitipuolen kanssa tai jonkun muun/ muiden kanssa. Lisäksi kysyttiin (liite 1, 

kysymys 12) ”Kuinka monta sisarusta sinulla on?” Vastausvaihtoehdot olivat 0, 1, 2, 3, 4 tai yli 

5.  

Nuorten ilmoittaman painon (kg) ja pituuden (cm) mukaan laskettiin nuorelle ISO-BMI. Lasten 

(2–18-vuotiaiden) paino tulee arvioida käyttämällä aikuista vastaavaa painoindeksiä eli ISO-

BMI:tä (Saari ym. 2010). Siinä nuoren painoindeksi voidaan muuttaa iänmukaisella kertoimella 

vastaamaan aikuisen painoindeksiä. Nuorten painoindeksit laskettiin käyttämällä 

Terveyskirjaston painoindeksin (ISO-BMI) laskinta. Lasten ISO-BMI arvot perustuvat yli 70 000 

suomalaisen 2–18-vuotiaan lapsen painon ja pituuden mukaan saatuihin kertoimiin. Aikuisen 

BMI-arvot eivät ole vertailukelpoisia lasten BMI-arvojen kanssa, koska lasten kehon 

mittasuhteet ovat erilaiset ja muuttuvat nopeasti iän ja kasvun myötä. Lisäksi lasten kasvun 

arviointia voidaan tehostaa vertaamalla pituutta ja painoa pituus-painokäyriin. Niiden antamat 

arvot voivat kuitenkin hieman poiketa painoindeksistä, mikä johtuu lähinnä lasten välisistä 

rakenne-eroista. Esimerkiksi pituus-painokäyrien mukaan lapsi voi olla lievästi alipainoinen, 

mutta painoindeksin mukaan hänet luokitellaan normaalipainoiseksi (Saari ym. 2010).  

Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta, milloin, missä ja kuka painon ja pituuden on viimeksi 

mitannut, jotta voitiin varmistua vastausten ajantasaisuudesta. Lasten painoindeksit 

luokiteltiin tutkimuksessa neljään luokkaan seuraavasti (kg/m2):  

1. Normaalipaino, ≥ 17  ja < 25  
2. Alipaino, <17 
3. Ylipaino, ≥ 25 ja <30  
4. Lihava, ≥ 30 
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Ruokailutottumukset 

Kyselyn ruokailutottumuksia kartoittavassa osassa tarkasteltiin, kuinka usein nuori nauttii 

aamupalan, päivällisen ja iltapalan (liite 1, kysymys 13). Vastausvaihtoehdot oli jaettu viiteen 

luokkaan: En koskaan, 1–2 päivänä, 3–4 päivänä, 5–6 päivänä tai joka päivä. Koululounaan 

osalta kysyttiin ”Kuinka usein syöt koululounaan kouluviikon aikana?” (liite 1, kysymys 14). 

Vastausvaihtoehdot oli jaettu neljään luokkaan: En koskaan, 1–2 päivänä, 3–4 päivänä tai joka 

päivä.  

Tilastollisia analyysejä varten tutkimuksessa käytettäviä muuttujia luokiteltiin uudelleen. 

Mikäli nuori jätti päivittäin aamupalan, koululounaan, päivällisen tai välipalan syömättä 

ateriarytmi luokiteltiin epäsäännölliseksi. Ateriarytmi luokiteltiin säännölliseksi, mikäli nuori 

kulutti päivittäin aamupalan, lounaan, päivällisen sekä 1-2 välipalaa. 

0. Epäsäännöllinen ateriarytmi 

1. Säännöllinen ateriarytmi 

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka usein nuori kuluttaa välipaloja päivän aikana (liite 1, kysymys 

16), johon vastausvaihtoehdot oli jaettu viiteen luokkaan: En syö välipaloja juuri koskaan, en 

syö välipaloja päivittäin, 1–2 välipalaa päivässä, 3 välipalaa päivässä, 4 välipalaa tai useamman 

päivässä. Lisäksi kartoitettiin, kuinka usein nuori korvaa koululounaan välipalalla kouluviikon 

aikana (liite 1, kysymys 17). Vastausvaihtoehdot olivat viidessä luokassa: Joka päivä, 3–4 kertaa 

viikossa, 2 kertaa viikossa, kerran viikossa tai en korvaa koululounasta välipaloilla.  

Koululounaan korvaaminen välipaloilla luokiteltiin kolmeen luokkaan seuraavasti:  

0. Korvaa koululounaan välipalalla 3 – 4 kertaa viikossa tai useammin  

1. Korvaa koululounaan välipalalla 1 – 2 kertaa viikossa 

2. Ei korvaa koululounasta välipaloilla 

Kysymyksissä kartoitettiin myös paikkoja (liite 1, kysymys 18), joissa nuoret kuluttivat tai 

hankkivat välipaloja kuten: Syön koulun tarjoaman välipalan, joku perheen vanhemmista 

laittaa välipalan valmiiksi, valmistan itse välipalan kotoa mukaan, haen päivän aikana kaupasta, 

kioskista jne., välipala-automaatista, en syö välipaloja kouluviikon aikana tai joku muu, mikä. 

Lisäksi tarkasteltiin niitä tilanteita, joista nuoret mahdollisesti hankkivat välipalansa (liite 1, 

kysymys 19): ”Mitkä ovat ne tilanteet, joissa tyypillisesti nautit välipaloja?” 

Vastausvaihtoehdoista nuori sai valita 1–2 itselleen sopivinta vaihtoehtoa. Vastausvaihtoehdot 

olivat: Koulussa, kotona koulutehtävien tekemisen yhteydessä, 

television/älypuhelimen/tietokoneen/netin käytön yhteydessä, lukemisen (lehdet, kirjat yms.) 
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yhteydessä, omassa rauhassa, yhdessä perheen/kaverin kanssa, harrastuksissa ja joku muu, 

mikä?”. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka usein perhe nauttii yhteisen aterian viikon aikana (liite 1, 

kysymys 15). Vastausvaihtoehdot oli luokiteltu seuraavasti: Harvoin, 1–2 päivänä viikossa, 3-4 

päivänä viikossa, 5–6 päivänä viikossa tai joka päivä.  

Fyysinen aktiivisuus 

Fyysistä aktiivisuuden määrää selvitettiin kysymyksellä (liite 1, kysymys 20): ”Kuinka monta 

minuuttia keskimäärin päivässä liikut (kävely, pyöräily, harrastukset, koulumatkat)?” 

Vastausvaihtoehdot oli luokiteltu viiteen ryhmään: Alle 15 minuuttia päivässä, 15–29 

minuuttia päivässä, 30–44 minuuttia päivässä, 45–59 minuuttia päivässä, 60 minuuttia tai 

enemmän päivässä. Fyysinen aktiivisuus luokiteltiin tilastollisia analyysejä varten kolmeen 

luokkaan seuraavasti: 

0. Vähäinen fyysisen aktiivisuuden määrä (< 15 min/ vrk) 

1. Kohtalainen fyysisen aktiivisuuden määrä (≥ 15–59 min/ vrk) 

2. Suositukseen mukainen fyysinen aktiivisuuden määrä (≥ 60 min/vrk) 

Ruutuaika 

Ruutuajan käyttömääriä tarkasteltiin kyselyssä seuraavasti: ”Kuinka monta tuntia päivässä 

sinulla on ruutuaikaa kouluajan ulkopuolella ja kotona? (liite 1, kysymykset 24 ja 25). Sekä 

”Kuinka monta tuntia päivässä sinulla on ruutuaikaa kouluaikana?” Ruutuajalla tarkoitettiin 

tässä yhteydessä erilaisilla laitteilla kuten kännykällä, tabletilla ja tietokoneella käytettäviä 

sovelluksia, television tai elokuvien katselua sekä video- tai nettipelien pelaamista. Netin 

käyttöä ovat myös sosiaalinen media ja verkkopalvelut. Vastausvaihtoehdot oli luokiteltu 

viiteen kategoriaan: Alle tunti päivässä, 1–2 tuntia päivässä, 3–4 tuntia päivässä, 5–6 tuntia 

päivässä tai yli 6 tuntia päivässä.  

Tutkimuksessani tarkasteltiin ruutuajan käyttöä erityisesti vapaa-ajalla, jossa ruutuajan määrä 

luokiteltiin edelleen kolmeen luokkaan seuraavasti: 

0. Runsas ruutuajan määrä vapaa-ajalla (≥ 5 h/ vrk) 

1. Kohtalainen ruutuajan määrä vapaa-ajalla (> 2 ja < 5 h/ vrk) 

2. Suosituksen mukainen ruutuajan määrä vapaa-ajalla (≤ 2 h/vrk) 

Yöunen kesto ja kokemus unen riittävyydestä 

Kyselylomakkeen kysymyksistä kolme käsitteli yöunen kestoa ja riittävyyttä (liite 1, 

kysymykset 21-23). Nuoren tuli arvioida ”Kuinka monta tuntia (h) vuorokaudessa nukut 
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keskimäärin arkena” sekä ”Kuinka monta tuntia (h) vuorokaudessa nukut keskimäärin 

viikonloppuisin”. Näihin kysymyksiin nuoret saivat kirjata numeerisen vastauksen. Lisäksi 

kysyttiin (liite 1, kysymys 24) ”Koetko nukkuvasi riittävästi?”, johon vastausvaihtoehdot 

luokiteltiin: Harvoin, toisinaan tai kyllä lähes aina.  

Muuttujat luokiteltiin uudelleen siten, että vähintään 8 h/vrk nukkuvat ja ne nuoret, jotka 

kokivat nukkuvansa riittävästi, luokiteltiin ryhmään, jossa yöuni on riittävä. Nuoret jotka 

kokivat nukkuvansa riittävästi ainoastaan toisinaan tai harvoin luokiteltiin ryhmään, jossa 

yöuni on riittämätöntä. 

0. Yöuni riittämätön  

1. Yöuni riittävä 

Päihteiden käyttö 

Nuorten tupakoinnin ja alkoholin käyttöä tarkasteltiin kyselylomakkeessa kysymyksillä 27–29 

(liite 1). Tupakointia selvitettiin kysymyksellä ”Kuinka usein tupakoit?” Vastausvaihtoehdot 

luokiteltiin neljään luokkaan: a) olen lopettanut tai en tupakoi b) tupakoin harvemmin kuin 

kerran viikossa c) tupakoin kerran viikossa tai useammin d) tupakoin kerran päivässä tai 

useammin. Tupakoinnista muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja seuraavasti: 

0. Tupakoi (vastausvaihtoehdot b, c ja d) 

1. Ei tupakoi (vastausvaihtoehto a) 

 

Alkoholin käyttöä selvitettiin kysymyksellä: ”Kuinka usein käytät alkoholia (esim. tölkki olutta 

tai enemmän)?” Vastausvaihtoehdot luokiteltiin seuraavasti: En käytä alkoholijuomia, 

harvemmin, noin kerran kuukaudessa, pari kertaa kuukaudessa, kerran viikossa tai useammin. 

Lisäksi tarkasteltiin käytettyjä alkoholiannoksia: ”Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet 

ottanut niinä päivinä, jolloin olet juonut alkoholia?”. Vastausvaihtoehdot jaettiin seuraavasti: 

En käytä alkoholijuomia, 1–2 annosta, 3–4 annosta, 5–6 annosta, 7–9 annosta, 10 annosta tai 

enemmän. Alkoholin käytöstä muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja seuraavasti: 

0. Käyttää alkoholia 

1. Ei käytä alkoholia 

Terveydentila  

Nuoren kokemusta omasta subjektiivisesta jaksamisesta ja hyvinvoinnista mitattiin 

kysymyksellä (liite 1, kysymys 26): ”Millaiseksi koet nykyisen terveydentilasi ja jaksamisesi?”. 
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Vastausvaihtoehdot oli jaoteltu viiteen luokkaan: Erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen, melko huono 

tai erittäin huono.  

Välipalojen ravitsemuslaatu ja käyttöfrekvenssit 

Välipalojen ravitsemuslaatua ja käyttöfrekvenssejä kartoitettiin samassa kyselylomakkeessa 

olevalla ruoankäyttökyselyllä (FFQ). FFQ-lomakkeen pohjana käytettiin DAGIS-tutkimuksen 

FFQ-lomaketta (Korkalo ym. 2019) sekä VRN:n ravitsemussuosituksia nuorten välipalojen 

ravitsemuslaadulle (taulukko 1). Näiden pohjalta FFQ-kysely muokattiin yläkouluikäisille 

sopivaksi ja mukaan valittiin laaja joukko erityisesti nuorten käyttämiä ja välipaloiksi 

soveltuvia elintarvikkeita, yhteensä 52 kappaletta. FFQ-kyselylomakkeella haluttiin selvittää 

erityisesti nuorten välipalojen käyttötiheyttä ja välipalojen ravitsemuslaatua, joten mukaan 

valikoitui DAGIS-tutkimuksen FFQ-kyselyn pohjalta erityisesti välipaloiksi luokiteltavia 

elintarvikkeita.  

DAGIS-tutkimuksen FFQ-lomakkeessa huoltajat täyttivät kyselyn lastensa puolesta vastaamalla 

numeerisesti, kuinka monta kertaa päivässä tai viikossa tiettyjä elintarvikkeita käytettiin. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat täyttivät itsenäisesti FFQ-lomakkeen omasta välipalojen käytöstään 

edellisen viikon ajalta. Lomakkeeseen oli luokiteltu valmiit kategoriat välipalojen 

käyttöfrekvensseille. DAGIS-tutkimuksessa valmiita käyttöfrekvenssikategorioita ei ollut, vaan 

vastaaja määritteli itse kunkin elintarvikkeet käyttötiheyden päivän tai viikon ajalta. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin luoda valmiit käyttöfrekvenssiluokat elintarvikkeille, jotta vastaajat 

jaksavat keskittyä täyttämään kyselyn huolellisesti, ja jotta he ehtivät täyttää kyselyn 

oppitunnin aikana. Valmiit vastauskategoriat helpottavat nuoria arvioimaan omaa välipalojen 

käyttöä, joka ilman käyttöfrekvenssiluokittelua olisi voinut olla nuorille haastavaa. Välipalojen 

käyttöfrekvenssejä arvioitiin kysymällä, kuinka usein nuori kulutti välipaloiksi luokiteltuja 

elintarvikkeita edellisen viikon aikana. Välipalojen käyttöä tarkasteltiin jatkuvina muuttujina, 

jossa niiden käyttö jaettiin kuuteen luokkaan: 1) ei ollenkaan, 2) 1 – 2 kertaa viikossa, 3) 3 – 4 

kertaa viikossa, 4) 5 – 6 kertaa viikossa, 5) kerran päivässä tai 6) 2 kertaa päivässä tai 

useammin. Kokonaisuudessaan kyselyssä mukana olevat elintarvikeryhmät olivat 1. kasvikset, 

hedelmät ja marjat, 2. pähkinät, mantelit ja siemenet, 3. juomat 4. rasvalevitteet, 5. runsaasti 

lisättyä sokeria sisältävät makeat ja suolaiset välipalat, 6. viljavalmisteet, 7. valmisruoat, joista 

hampurilaiset ja mikro- ja pakastepizzat, 8.  maitovalmisteet sekä 9. lihavalmisteet, kananmuna 

ja kala.  

FFQ -lomaketta muokattiin niin, että se heijastaa tiedonkeruuajan elintarvikevalikoimaa 

välipalojen osalta. DAGIS -tutkimuksessa mukana olleista elintarvikkeista tässä kyselyssä 
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jätettiin pois peruna, punainen ja vaalea liha, koska nämä voidaan luokitella pääaterioille 

kuuluviksi energian ja proteiinin lähteiksi. Viljavalmisteista pääruoan energialisäkkeistä riisin 

tai pastan käyttöä ei kysytty, koska nämä ei eivät ole tyypillisiä valintoja välipaloilla. Makeiden 

alkoholijuomien tai muiden alkoholijuomien osuutta ei myöskään tässä tutkimuksessa 

selvitetty. Kuitenkin alkoholin käyttöä ja annosmääriä kysyttiin terveyskäyttäytymistä 

selvittävässä osiossa (kts. 4.5 Tilastolliset menetelmät ja muuttujien uudelleen luokittelu, 

päihteiden käyttö). Sen sijaan tässä tutkimuksessa välipalojen käytön FFQ -lomakkeessa 

kysyttiin kuivalihan ja valmisruokien kuten hampurilaisten, mikro- ja pakastepitsojen 

käyttöfrekvenssejä, joita DAGIS-tutkimuksen FFQ -lomakkeessa ei kysytty. FFQ -kysely sisälsi 

myös avoimia kohtia, joihin vastaaja pystyi halutessaan täydentämään käyttämiään 

elintarvikkeita, joita ei kyselyssä ollut mukana. Nämä vastaajan itse esiintuomat elintarvikkeet 

on voitu jälkikäteen lisätä sopivaan kategoriaan.  

Kyselyssä mukana olleet elintarvikkeet oli valittu niin, että niiden pohjalta voitiin tehdä 

päätelmiä välipalojen ravitsemuslaadusta. DAGIS -tutkimus oli suunnattu lapsiperheille ja 

lasten huoltajille, joten se sisälsi myös avoimia kysymyksiä muun muassa itujen, versojen ja 

villiyrttien syömisestä sekä tavallisesta ruokavaliosta poikkeavista elintarvikevalinnoista. 

Näitä ei kuitenkaan otettu mukaan tähän tutkimukseen, koska kohderyhmä huomioon ottaen 

haluttiin käyttää strukturoitua kyselylomaketta ja näin välttää epäkelvollisten vastausten 

määrää.  

Tilastollisia analyyseja varten välipalamuuttujat käsiteltiin jatkuvina muuttujina ja niistä 

laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Arvoista nähdään, kuinka monta kertaa välipalaa syötiin 

keskimäärin tarkastelujakson aikana. Tämän jälkeen välipalojen käyttötiheyksiä tarkasteltiin 

terveyskäyttäytymisen eri luokissa. Välipalojen ravitsemuslaatua tarkasteltiin välipalojen 

sisältämän sakkaroosin, suolan, rasvan laadun ja määrän, runsaskuituisten välipalojen sekä 

kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöfrekvensseillä.  

Tuoreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöfrekvenssejä tarkasteltiin eri 

terveyskäyttäytymisen luokissa. Kasvisten käytölle laskettiin keskimääräinen käyttöfrekvenssi 

ja keskihajonta terveyskäyttäytymisen luokissa.  

Runsaskuituisten välipalojen kulutusta tarkasteltiin runsaskuituisten leipien, -puurojen, -

murojen ja -myslien käyttöfrekvensseillä, jossa huomioitiin myös marja- ja hedelmäpuurojen 

kulutus. Runsaskuituisten välipalatuotteiden käyttöfrekvenssejä tarkasteltiin 

terveyskäyttäytymisen luokissa. Lisäksi tutkittiin nuorten vähäkuituisten viljavalmisteiden 
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käyttöä, johon luokiteltiin vaalea ja sekaleipä, keksit ja välipalapatukat sekä makeat 

leivonnaiset, kakut ja muffinit.  

Rasvan määrän ja laadun tarkastelussa otettiin huomioon tyydyttymättömiä rasvahappoja 

sisältävien välipalojen käyttöfrekvenssit, jossa tarkasteltiin rasvattoman /vähärasvaisen 

(rasvaa ≤ 1 %) maidon ja piimän sekä kasvipohjaisten juomien kulutusta ja 

rasvattomien/vähärasvaisten maitovalmisteiden ja hapanmaitovalmisteiden, vähärasvaisten 

juustojen (≤ 17 % rasvaa), kasvimargariinin (≥ 60 % rasvaa), kalan sekä maustamattomien 

pähkinöiden, manteleiden ja siementen käyttöfrekvenssejä.  

Rasvan määrää ja laatua sekä suolaisten välipalojen kulutusta tarkasteltiin energiatiheiden, 

tyydyttyneitä rasvahappoja ja suolaa sisältävien välipalojen eli perunalastujen ja popcornien, 

suolapähkinöiden, mikro- ja pakastepizzojen, hampurilaisten, suolaisten leivonnaisten ja 

piirakoiden kulutuksella. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös tyydyttynyttä rasvaa sisältävien 

maitojen, piimän sekä rasvaisten juustojen (> 17 %) sekä voi ja voi-kasviöljyseosten 

käyttöfrekvenssejä. Nämä välipalat toimivat indikaattoreina rasvan laadultaan heikkojen 

välipalojen kulutuksesta. Sakkaroosia sisältävistä välipaloista tarkasteltiin happamien juomien 

eli energiajuomien, sokeroitujen ja sokeroimattomien virvoitusjuomien sekä mehujen 

kulutusta. Lisäksi tarkasteltiin runsaasti sakkaroosia sisältävien välipalojen eli makeisten, 

maitosuklaan, sokeroitujen murojen ja myslien sekä jäätelön käyttöfrekvenssejä. Nämä 

välipalat olivat indikaattoreita runsassokeristen välipalojen käytöstä.   

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Tutkittavien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 152 oppilasta, joista 8.luokan oppilaita oli 74 % ja 9. luokan oppilaita 

oli 26 %. Tyttöjä vastaajista oli 52 % ja poikia 48 %. Tutkimukseen osallistuneista tytöistä 83 

% ja pojista 69 % oli normaalipainoisia (taulukko 7). Tytöistä 12 % ja pojista 25 % oli 

ylipainoisia tai lihavia. Useimmiten nuoret asuivat yhdessä kahden vanhemman kanssa (69 %). 

Nuorista 17 %:lla oli jokin erityisruokavalio. Yleisimmät erityisruokavaliot olivat laktoositon 

tai vähälaktoosinen (52 %) ja maidoton ruokavalio (20 %). Ravintolisiä käytti nuorista 36 %. 

Yleisimmät käytetyt ravintolisät olivat yksittäisiä D- ja B -vitamiinivalmisteita, rauta-, sinkki- 

tai magnesiumlisiä. Tutkimukseen osallistuneiden 8.-9.-luokkalaisten perhe- ja taustatekijät on 

koottu taulukkoon 7.   
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TAULUKKO 7. Tutkimukseen osallistuneiden 8.-9.-luokkalaisten perhe- ja taustatekijät %, (n) 

 Tytöt %, (n=79) Pojat %, (n=73) Kaikki %, (n=152) 

Sukupuoli    

 52 (79) 48 (73) 100 (152) 

Luokka-aste    

8.luokka 75 (59) 73 (53) 74 (112) 

9.luokka 25 (20) 27 (20) 26 (40) 

ISO-BMI, kg/m2 

(tytöt n= 77, pojat n= 71, kaikki n=148) 
   

Alipaino (< 17) 5 (4) 5 (4) 5 (8) 

Normaalipaino (≥ 17 ja < 25) 83 (64) 69 (49) 76 (113) 

Ylipaino (≥ 25 ja < 30) 12 (9) 19 (13) 15 (22) 

Lihava (≥ 30) 0 7 (5) 4 (5) 

Asumismuoto    

Yhden vanhemman kanssa  28 (22) 33 (24) 30 (46) 

Kahden vanhemman kanssa 72 (57) 64 (47) 69 (104) 

Jonkun muun/muiden kanssa 0 3 (2) 1 (2) 

Sisarusten lukumäärä    

Ei sisaruksia 6 (5) 4 (3) 5 (8) 

1 -3 sisarusta 74 (58) 80 (58) 77 (116) 

4 sisarusta tai useampi 20 (16) 16 (12) 18 (28) 

Erityisruokavaliot    

Ei erityisruokavaliota 77 (61) 89 (65) 83 (126) 

Erityisruokavalio 23 (18) 11 (8) 17 (26) 

Laktoositon/vähälaktoosinen 50 (9) 57 (4) 52 (13) 

Maidoton 28 (5) 0 20 (5) 

Gluteeniton 6 (1) 0 4 (1) 

Ruoka-allergia (pähkinä/manteli, kala) 0 25 (2) 8 (2) 

Kasvisruokavalio (lakto-ovovegetaristi, 
pescovegetaristi, semivegetaristi) 

11 (2) 14 (1) 12(3) 

Vegaani 6 (1) 0 4 (1) 

 

Tutkimukseen osallistuneiden terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät on koottu taulukkoon 8. 

Suurin osa nuorista saavutti päivittäisen fyysistä aktiivisuutta koskevan suosituksen (taulukko 

8), jonka mukaan 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään tunti vuorokaudessa (UKK-

instituutti 2008).  Viidesosa nuorista liikkui alle 15 minuuttia vuorokaudessa. Pojat saavuttivat 

fyysistä aktiivisuutta koskevan suosituksen tyttöjä useammin. 

Nuorista 64 % koki yöunensa riittäväksi harvoin tai toisinaan (taulukko 8). Nuorista 46 % 

nukkui arkiviikon päivinä alle 8 h/vrk, mutta viikonloppuisin alle 8 h/vrk nukkuvia nuoria oli 

vain 6 %. Viikonloppuisin lähes kaikki nuoret nukkuivat yli 8 h/vrk (94 %).   

Tytöt ja pojat kuluttivat lähes yhtä paljon ruutuaikaa vapaa-ajallaan. Kouluaikana ruutuaikaa ei 

vietetty yhtä paljon kuin vapaa-ajalla. Kouluajalla vietetty ruutuajan määrä jäi yleisimmin alle 
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2 h/vrk (74 %). Nuorista 23 % vietti ruutuaikaa vapaa-ajalla suosituksen mukaan alle 2 h/vrk. 

Suurin osa nuorista vietti ruutuaikaa reilusti yli suosituksen.  

Tutkimuksen mukaan päihteiden käyttö oli vähäistä. Nuorista 91 % ei tupakoinut ja 72 % ei 

käyttänyt alkoholijuomia. Nuorista 9 % tupakoi satunnaisesti. Suurin osa nuorista koki 

terveydentilansa erittäin hyväksi tai hyväksi (70 %). Pieni osa nuorista (6 %) koki oman 

terveydentilansa huonoksi tai erittäin huonoksi. 

TAULUKKO 8. Tutkimukseen osallistuneiden terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät sukupuolittain, 
% (n) 

 Tytöt %, (n=79) Pojat %, (n=73) Kaikki %, (n=152) 

Fyysinen aktiivisuus 
(tytöt n=78, pojat n=73, kaikki n=151) 

   

Alle 15 minuuttia 19 (15) 18 (13) 19 (28) 
15 - 59 minuuttia 28 (22) 19 (14) 24 (36) 

Yli 60 minuuttia päivässä 53 (41) 63 (46) 57 (87) 

Yöunen kesto arkena  
(tytöt n= 78, pojat n= 71, kaikki n=149) 

   

Alle 8 h/vrk 53 (41) 38 (27) 46 (68) 

Yli 8 h/vrk 47 (37) 62 (44) 54 (81) 

Yöunen kesto viikonloppuna 
(tytöt n= 78, pojat n= 71, kaikki n=149) 

   

Alle 8 h/vrk 5 (4) 7 (5) 6 (9) 

Yli 8 h/vrk 95 (74) 93 (66) 94 (140) 

Kokemus yöunen riittävyydestä  
(tytöt n=78, pojat n = 73, kaikki n=151) 

   

Harvoin 19 (15) 10 (7) 15 (22) 

Toisinaan 53 (41) 47 (34) 50 (75) 

Kyllä 28 (22) 43 (32) 35 (54) 

Ruutuajan määrä vapaa-ajalla  
(tytöt n=78, pojat n=73, kaikki n= 151)  

   

Alle 2 h/vrk 24 (19) 20 (15) 23 (34) 

2-5 h/ vrk 39 (30) 40 (29) 39 (59) 

Yli 5 h/vrk 37 (29) 40(29) 38 (58) 

Ruutuajan määrä koulussa  
(tytöt n= 78, pojat n=73, kaikki n=151) 

   

Alle 2 h/vrk 77 (60) 70 (51) 74 (111) 
2-5 h/vrk 10 (8) 14 (10) 12 (18) 

Yli 5 h/vrk 13 (10) 16 (12) 14 (22) 

Tupakointi    

Olen lopettanut tai en tupakoi 92 (73) 89 (65) 91 (138) 

Tupakoi satunnaisesti 8 (6) 11 (8) 9 (14) 

Alkoholin käyttö    

En käytä alkoholijuomia 75 (59) 69 (50) 72 (109) 

1-2 kertaa kuukaudessa 25 (20) 27 (20) 26 (40) 

Kerran viikossa tai useammin 0 4 (3) 2 (3) 

Alkoholin käyttömäärä 
kertaa kohden 
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  5.2 Nuorten syömiskäyttäytyminen ja ruokailutottumukset  

Nuorten syömiskäyttäytymiseen ja ruokailutottumuksiin liittyvät vastaukset on koottu 

taulukkoon 9. Nuorista suurin osa söi päivittäin aamiaisen (63 %), päivällisen (78 %), iltapalan 

(71 %) sekä koululounaan (56 %) (taulukko 9).  Nuorista 28 % söi viikon aikana päivittäin 

yhteisen aterian perheen kanssa. Kolmasosa nuorista ilmoitti syövänsä yhteisen aterian 

perheen kanssa 3–4 päivänä viikossa. Säännöllinen ateriarytmi oli 36 %:lla nuorista, jolloin he 

kuluttivat päivän aikana aamiaisen, koululounaan, päivällisen ja iltapalan.   

TAULUKKO 9. Ateriarytmin säännöllisyys ja ruokailutottumukset eri aterioilla sukupuolittain %, (n) 

 Tytöt % (n=79) Pojat % (n=73) Kaikki % (n=152) 

Aamiainen    

En syö aamiaista 6 (5) 3 (2) 5 (7) 

1 - 2 päivänä 9 (7) 10 (7) 9 (14) 

3 - 4 päivänä 8 (6) 8 (6) 8 (12) 

5 - 6 päivänä 14 (11) 15 (11) 15 (22) 

Joka päivä 63 (50) 64 (47) 63 (97) 

Koululounas    

En syö koululounasta 6 (5) 1 (1) 4 (6) 

1 - 2 päivänä 9 (7) 14 (10) 11 (17) 

3 - 4 päivänä 25 (20) 33 (24) 29 (44) 

Joka päivä 60 (47) 52 (38) 56 (85) 

Päivällinen    

En syö päivällistä 0 0 0 

1 - 2 päivänä 1 (1) 1 (1) 1 (2) 

3 - 4 päivänä 12 (9) 3 (2) 7 (11) 

5 - 6 päivänä 15 (12) 12 (9) 14 (21) 

Joka päivä 72 (57) 84 (61) 78 (118) 

Iltapala    

En syö iltapalaa 3 (2) 0 1 (2) 

1 - 2 päivänä 5 (4) 4 (3) 5 (7) 

3 - 4 päivänä 6 (5) 4 (3) 5 (8) 

5 - 6 päivänä 15 (12) 21 (15) 18 (27) 

En käytä alkoholijuomia 75 (59) 71 (52) 73 (111) 

1-4 annosta 16 (13) 8 (6) 12 (19) 
5-9 annosta 8 (6) 13 (9) 10 (15) 

10 annosta tai enemmän 1 (1) 8 (6) 5 (7) 

Terveydentila ja hyvinvointi    

Erittäin hyvä 19 (15) 29 (21) 24 (36) 

Hyvä 42 (33) 51 (37) 46 (70) 

Kohtalainen 30 (23) 18 (13) 24 (36) 

Melko huono 5 (4) 1 (1) 3 (5) 

Erittäin huono 4 (3) 1 (1) 3 (4) 
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Joka päivä 71 (56) 71 (52) 71 (108) 

Yhteinen ateria perheen kanssa    

Harvoin 20 (16) 11 (8) 16 (24) 

1 - 2 päivänä 20 (16) 11 (8) 16 (24) 

3 - 4 päivänä 24 (20) 25 (18) 25 (38) 

5 - 6 päivänä 10 (8) 21 (15) 15 (23) 

Joka päivä 26 (19) 32 (24) 28 (43) 

 

5.3 Välipalojen ravitsemuslaatu ja käyttöfrekvenssit 

Tutkimukseen osallistuneiden vastaukset välipalojen käyttöfrekvenssien ja ravitsemuslaadun 

osalta on koottu taulukkoon 10 ja 11. Vastaajista suurin osa (63 %) söi 1-2 välipalaa 

vuorokaudessa. Tytöt kuluttivat poikia useammin välipaloja. Pojista 23 % ei kuluttanut 

välipaloja päivittäin, kun tytöillä vastaava luku oli 6 %. Nuorista 39 % korvasi kouluviikon 

aikana koululounaan vähintään kerran välipalalla (taulukko 10.). Suurin osa nuorista (48 %) ei 

kuluttanut välipaloja koulupäivän aikana. Mikäli välipaloja koulupäivän aikana kulutettiin, 

haettiin ne useimmin lähikaupoista ja kioskeista (24 %) tai nuoret olivat valmistaneet itse 

välipalan kouluun mukaan (20 %). Sekä tytöistä että pojista suurin osa kulutti välipaloja 

television, älypuhelimen, tietokoneen tai netin käytön yhteydessä (68 %).  

TAULUKKO 10. Nuorten välipalojen käyttöfrekvenssit sukupuolittain %, (n) 

 
Tytöt %, 
(n=79) 

Pojat %, 
(n=73) 

Kaikki %, 
(n=152) 

Välipalojen käyttöfrekvenssit     

Syön välipaloja harvoin 0 5 (4) 3 (4) 

En syö välipaloja päivittäin 6 (5) 18 (13) 12 (18) 

1 - 2 välipalaa päivässä 62 (49) 63 (46) 63 (95) 

3 välipalaa päivässä 23 (18) 10 (7) 15 (25) 
4 välipalaa tai useamman päivässä 9 (7) 4 (3) 7 (10) 

Koululounaan korvaaminen välipalalla   

En koskaan 64 (51) 56 (41) 60 (92) 

Kerran viikossa 18 (14) 20 (14) 18 (28) 

2 kertaa viikossa 9 (7) 12 (9) 11 (16) 

3 - 4 kertaa viikossa 4 (3) 12 (9) 8 (12) 

Joka päivä 5 (4) 0 3 (4) 
Välipalojen hankinta   

Syön koulun tarjoaman välipalan 4 (3) 6 (4) 5 (7) 

Joku perheen vanhemmista laittaa välipalan valmiiksi 0 6 (4) 3 (4) 

Valmistan itse välipalan kotoa mukaan 29 (23) 10 (7) 20 (30) 

Haen päivän aikana kioskista, kaupasta jne.  20 (16) 28 (21) 24 (37) 

En syö välipaloja koulupäivän aikana/ jokin muu 47 (37) 50 (37) 48 (74) 

Tilanteet, joissa välipaloja kulutetaan   
Koulussa 14 (11) 26 (19) 20 (30) 
Kotona koulupäivän jälkeen 38 (30) 27 (20) 33 (50) 
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Television/älypuhelimen/internetin ym. käytön 
yhteydessä 71 (56) 64 (47) 68 (103) 
Lukemisen yhteydessä 11 (9) 3 (2) 7 (11) 
Omassa rauhassa 43 (34) 30 (22) 37 (56) 
Yhdessä perheen/kaverin kanssa 41 (32) 15 (11) 28 (43) 
Harrastuksissa 15 (12) 14 (10) 14 (22) 
Jokin muu 1 (1) 6 (4) 3 (5) 

 

Välipalojen kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön osalta tytöt saavuttivat hieman poikia 

paremmin suosituksen mukaisen kasvisten käytön. Kolmasosa tytöistä ja pojista pääsi 

suosituksen mukaiseen, päivittäiseen kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttötavoitteiseen 

(taulukko 11). Marjoja valittiin välipaloille kasviksia ja hedelmiä harvemmin. Tytöistä 46 % ja 

pojista 55 % söi marjoja 2 kertaa viikossa tai harvemmin. Tytöistä ja pojista marjoja päivittäin 

käytti 18 % (liitteet 2 ja 3).  

Nuorten kuidun saanti viljavalmisteista oli niukkaa, sillä 70 % nuorista kulutti täysjyväpuuroja-

, muroja-, myslejä ja -leseitä 2 kertaa viikossa tai harvemmin (liitteet 2, 3), vaikka 

täysjyvävalmisteita tulisi suositusten mukaan valita päivittäin pääaterioiden lisäksi myös 

välipaloille. Marja- ja hedelmäpuuroja suositellaan myös tarjottavan välipaloilla, mutta näiden 

kulutus oli täysjyväpuuroja vähäisempää. Viljavalmisteiden valinnassa nuoret suosivat selvästi 

täysjyväpuuroja-, myslejä-, muroja ja –leseitä useammin leipää kuidun lähteenään. Vaaleaa 

leipää ja sekaleipää tytöistä päivittäin kulutti 10 % ja pojista 28 %. Kuitua sisältävien 

välipalojen käyttösuositus toteutui tytöillä poikia useammin (taulukko 11).  

Rasvattomien ja vähärasvaisten maitojen, piimän sekä kasvipohjaisten juomien ja 

maustamattomien maitovalmisteiden käytössä ei suurimmalla osalla nuorista täyttynyt 

päivittäinen välipalojen käyttöä koskeva suositus.  Tytöistä 14 % ja pojista 21 % kulutti 

vähärasvaisia maitovalmisteita välipaloillaan kerran päivässä (liitteet 2 ja 3). Tutkimuksessa 

havaittiin, että rasvaisempia maitovalmisteita kuten kevyt- ja täysmaitoa kulutettiin 

rasvattomia maitoja useammin sekä tyttöjen että poikien osalta (liitteet 4 ja 5). Vähärasvaisia 

juustoja pojat kuluttivat hieman tyttöjä useammin, mutta pojat kuluttivat myös rasvaisia 

juustoja vähärasvaisia vaihtoehtoja useammin. Kasviöljypohjaista margariinia pojat käyttivät 

päivittäin leipärasvana hieman tyttöjä useammin. Pojista yli puolet kulutti rasvaisia levitteitä 

kerran päivässä tai useammin, kun kasvimargariinia pojista käytti päivittäin 34 % (liite 3).  

Tyydyttymättömien rasvahappojen lähteistä kala oli poikien suosikki. Pojista 25 % ja tytöistä 

16 % kulutti kalaa 3–6 kertaa viikossa (liitteet 2 ja 3). Maustamattomien pähkinöiden, 

manteleiden ja siemenien kulutus oli vähäistä, sillä päivittäin nuorista 10 % söi pähkinöitä 
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välipaloillaan. Suurin osa tytöistä (56 %) ja pojista (58 %) ei kuluttanut pähkinöitä välipaloina 

lainkaan edellisen viikon aikana.  

Vastaavasti runsaasti sakkaroosia sisältäviä välipaloja, kuten makeisia, maitosuklaata, jäätelöä 

sekä sokeroituja muroja ja myslejä nuoret kuluttivat useimmin 2 kertaa viikossa tai harvemmin 

(liitteet 4 ja 5). Pojat kuluttivat hieman tyttöjä useammin energiatiheitä, runsaasti sakkaroosia 

sisältäviä happamia juomia, kuten sokeroituja mehuja, virvoitusjuomia ja energiajuomia. 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältäviä välipaloja kuten perunalastuja, 

hampurilaisia ja suolapähkinöitä kulutti suurin osa nuorista 2 kertaa viikossa tai harvemmin 

(liitteet 4 ja 5).   

TAULUKKO 11. Ravitsemussuosituksen mukainen välipalojen käyttö sukupuolittain %, (n).   

Ruoka-aineryhmä Suosituksen mukainen tavoite 
Tytöt % 
(n = 79) 

Pojat % 
(n = 73) 

Kaikki % 
(n = 152) 

Kasvikset ja hedelmät tai 
marjat 

Kerran päivässä tai useammin 39 (31) 23 (17) 32 (48) 

Runsaskuituiset 
viljavalmisteet1 

Kerran päivässä tai useammin 42 (33) 30 (22) 36 (55) 

Maito ja piimä2 Kerran päivässä tai useammin 14 (11) 21 (15) 17 (26) 

Maitovalmisteet3 Kerran päivässä tai useammin 16 (13) 5 (4) 11 (17) 

Juusto4 Enintään 1-2 kertaa viikossa 66 (52) 60 (44) 63 (96) 

Rasvalevite5 Leipärasvana, päivittäin 29 (23) 34 (25) 32 (48) 

Kala Vähintään kerran viikossa 57 (45) 70 (51) 63 (96) 

Lihavalmisteet ja makkarat6 Enintään 1-2 kertaa viikossa 16 (13) 10 (7) 13 (20) 

Pähkinät, mantelit, siemenet7 Vähintään kerran viikossa 44 (35) 42 (31) 43 (66) 

  

1Runsaskuituiset leivät, täysjyväpuurot, -murot, -myslit ja -leseet 

2Rasvattomat ja vähärasvaiset (≤ 1 % rasvaa) maidot ja piimät sekä kasvipohjaiset juomat 

3Rasvattomat, vähärasvaiset (≤ 1 % rasvaa) ja sokeroimattomat jogurtit, rahkat ja viilit 

4 Vähärasvaiset (≤ 17 % rasvaa) juustot 

5 Vähintään 60 % rasvaa sisältävä margariini 

6 Vähärasvaiset ja vähemmän suolaa sisältävät vaihtoehdot 

7 Maustamattomat, kuorruttamattomat ja sokeroimattomat vaihtoehdot 
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 5.3.1 Ateriarytmi 

Välipalojen käyttöfrekvenssit vastaajien ateriarytmin mukaan on koottu taulukkoon 12. 

Epäsäännöllinen ateriarytmi oli yhteydessä runsaasti lisättyä sokeria sisältävien happamien 

juomien kuten energiajuomien kulutukseen sekä runsaasti lisättyä sokeria sisältävien 

välipalojen kuten makeisten, sokeroitujen murojen ja myslien kulutukseen (taulukko 12). 

Nuoret, joilla ateriarytmi oli epäsäännöllinen, kuluttivat energiatiheitä juomia sekä makeita 

välipaloja useammin kuin nuoret, joiden ateriarytmi oli säännöllinen.  

 

Ateriarytmin epäsäännöllisyys ja koululounaan korvaaminen välipaloilla olivat useammin 

yhteydessä tiettyjen energiatiheiden välipalojen valintaan, kun taas ravintotiheiden ja 

ravitsemuslaadultaan ravitsemussuositusten mukaisten välipalojen kuten runsaskuituisten ja 

tyydyttymätöntä rasvaa sisältävien välipalojen käytöllä ei havaittu merkitseviä eroja 

säännöllisen tai epäsäännöllisen ateriarytmin omaavilla nuorilla tai nuorilla, jotka korvasivat 

koululounaan välipaloilla. Kuitenkin päivittäisen tuoreiden kasvisten käytön havaittiin olevan 

yhteydessä säännölliseen ateriarytmiin (taulukko 12).   

 

Koululounaan korvaaminen välipaloilla oli yhteydessä energiatiheiden välipalojen 

kulutukseen, erityisesti runsaampaan lisättyä sokeria sisältävien välipalojen sekä runsaasti 

tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävien välipalojen kulutukseen (liite 7). Mitä useammin 

nuori korvasi koululounaan välipalalla, sitä useammin hän kulutti energiatiheitä, runsaasti 

lisättyä sokeria sisältäviä välipaloja (p=0,040) sekä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 

sisältäviä välipaloja (p=0,000) (liite 7). Nuoret, jotka korvasivat koululounaan välipaloilla, 

kuluttivat harvemmin täysjyväpuuroja sekä maustamattomia pähkinöitä ja siemeniä 

välipaloinaan, verrattuna nuoriin, jotka eivät korvanneet koululounasta välipaloilla. Muiden 

ravintotiheiden välipalojen osalta ei havaittu eroja koululounaan päivittäin syövien tai 

korvaavien nuorten välillä.   
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TAULUKKO 12. Välipalojen keskimääräiset käyttöfrekvenssit ateriarytmin mukaan (±keskihajonta). 

  

Säännöllinen 
ateriarytmi1, 

n=54 

Epäsäännöllinen 
ateriarytmi2, 

n=98 

p-arvo Kaikki, 
n=152 

Kasvikset, hedelmät, marjat         

Tuoreet kasvikset 4,2 ± 1,7 3,6 ± 1,6 0,034 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 4,0 ± 1,6 3,6 ± 1,5 0,129 3,7 ± 1,5 

Marjat 3,0 ± 1,6 2,6 ± 1,4 0,229 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet         

Täysjyväleipä 3,9 ± 1,7 3,4 ± 1,6 0,091 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, marja- ja 
hedelmäpuurot 

1,9 ± 1,1 1,8 ± 1,0 0,580 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja tyydyttymättömän 
rasvan lähteet         

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja 
piimät sekä kasvipohjaiset juomat, 
maustamattomat maitovalmisteet 

2,0 ± 0,8 2,0 ± 1,0 0,595 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,3 ± 1,6 2,3 ± 1,5 0,856 2,3 ± 1,5 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,3 ± 2,0 2,7 ± 1,9 0,095 2,9 ± 1,9 

Kala 2,0 ± 1,0 2,1 ± 1,2 0,732 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja 
siemenet 

2,2 ± 1,7 1,8 ± 1,3 0,461 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät 
välipalat 

        

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, sokeroidut 
murot ja myslit 

1,6 ± 0,5 2,0 ± 0,7 0,002 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät 
happamat juomat          

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, 
energiajuomat 1,7 ± 0,8 2,1 ± 1,0 0,019 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävät välipalat          

Perunalastut, popcornit, pizzat, 
hampurilaiset, suolapähkinät, suolaiset 
piirakat 

1,4 ± 0,5 1,7 ± 0,7 0,001 1,6 ± 0,6 

1Säännöllinen ateriarytmi; aamupala, lounas, päivällinen, 1-2 välipalaa kuuluvat säännölliseen ateriarytmiin päivittäin 

2Epäsäännöllinen ateriarytmi; aamupalan, lounaan, päivällisen tai välipalan syömättä jättäminen vähintään kerran päivässä 

p-arvot: Mann-Whitney U -testi; keskiarvot ja -hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 

 

5.3.2 Fyysinen aktiivisuuden ja ruutuajan määrät 

Välipalojen käyttöfrekvenssit fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan mukaan on koottu 

taulukoihin 13 ja 14. Fyysisen aktiivisuuden määrä oli positiivisesti yhteydessä kasvisten, 

hedelmien ja marjojen kulutukseen (taulukko 13). Nuoret, jotka olivat päivittäin fyysisesti 

aktiivisia suosituksen mukaan vähintään 60 minuuttia vuorokaudessa, kuluttivat tuoreita 
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kasviksia ja hedelmiä 6 kertaa viikossa, kun taas alle 15 minuuttia päivässä liikkuvat nuoret, 

kuluttivat tuoreita kasviksia ja hedelmiä 3 kertaa viikossa. Kasvisten (p=0,006), hedelmien 

(p=0,045) ja marjojen (p=0,000) kulutus oli sitä tiheämpää, mitä enemmän nuori 

vuorokaudessa liikkui. Runsaampi fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä myös 

runsaskuituisten viljavalmisteiden sekä maustamattomien pähkinöiden, siemenien ja 

manteleiden runsaamman kulutuksen kanssa. Vähärasvaisten maitovalmisteiden ja 

energiatiheiden välipalojen käytöllä ei havaittu merkitseviä eroja suhteessa suosituksen 

mukaan, kohtalaisesti tai vähän liikkuviin.  
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TAULUKKO 13. Välipalojen keskimääräiset käyttöfrekvenssit fyysisen aktiivisuden määrän mukaan (±keskihajonta). 

  

Fyysinen aktiivisuus 
≤ 15 min/vrk, (%) 

n=28 

Fyysinen aktiivisuus 
15 - 59 min/vrk, (%) 

n=36 

Fyysinen aktiivisuus ≥ 60 
min/vrk, (%) n=87 

p-arvo Kaikki, (n=151) 

Kasvikset, hedelmät, marjat      

Tuoreet kasvikset 3,1 ± 1,7 3,8 ± 1,5 4,1 ± 1,6 0,006 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 3,2 ± 1,6 3,7 ± 1,3 3,9 ± 1,6 0,045 3,7 ± 1,5 

Marjat 2,3 ± 1,4 2,6 ± 1,2 3,0 ± 1,6 0,000 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet      

Täysjyväleipä 3,0 ± 1,6 3,1 ± 1,5 3,9 ± 1,7 0,003 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, marja- ja 
hedelmäpuurot 

1,7 ± 1,1 1,8 ± 1,0 1,9  ± 1,1 0,007 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja tyydyttymättömän rasvan 
lähteet 

     

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja piimät sekä 
kasvipohjaiset juomat, maustamattomat 
maitovalmisteet 

2,0 ± 1,1 2,0 ± 0,8 2,1 ± 1,0 0,709 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,2 ± 1,6 1,9 ± 1,2 2,5 ± 1,6 0,4 2,3 ± 1,6 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,5 ± 1,8 2,4 ± 1,6 2,9 ± 2,0 0,724 2,9 ± 1,9 

Kala 1,9 ± 1,2 1,8 ± 0,9 2,2 ± 1,2 0,069 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet 1,7 ± 1,2 1,7 ± 1,1 2,2 ± 1,6 0,036 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät välipalat      

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, sokeroidut murot ja 
myslit 

1,9 ± 0,6 1,9 ± 0,7 1,8 ± 0,7 0,179 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät happamat 
juomat 

     

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, energiajuomat 1,9 ± 0,8 1,9 ± 1,0 2,0 ± 1,0 0,681 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävät 
välipalat 

     

Perunalastut, popcornit, pizzat, hampurilaiset, 
suolapähkinät, suolaiset piirakat 

1,5 ± 0,4 1,6 ± 0,5 1,6 ± 0,7 0,57 1,6 ± 0,6 

p-arvot: Kruskal-Wallis-testi; keskiarvot ja -hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi
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Nuorista 77 %:lla ruutuaika oli yli 2 tuntia vuorokaudessa, mikä ylittää päivittäisen ruutuajalle 

asetetun kahden tunnin suosituksen (UKK-instituutti 2008). Nuorten välipalojen käyttö 

jakautui ruutuajan mukaisissa ryhmissä vaihtelevasti (taulukko 14). Nuoret, joilla ruutuaikaa 

oli runsaasti (≥ 5 h/vrk) kuluttivat useammin energiatiheitä, runsaasti lisättyä sokeria 

sisältäviä välipaloja ja juomia verrattuna ruutuajan keskimääräisiin käyttäjiin (> 2 ja < 5 h/vrk) 

tai suosituksen mukaiseen käyttäjiin (≤ 2 h/vrk). Suosituksen mukaan ruutuaikaa viettävät 

kuluttivat myös useammin vähärasvaisia maitoja ja maustamattomia maitovalmisteita 

verrattuna runsaasti ruutuaikaa (≥ 5 h/vrk) käyttäviin. Ruutuaikaa suosituksen mukaan 

viettävät nuoret kuluttivat myös runsaammin suolaamattomia pähkinöitä, siemeniä ja 

manteleita kuin keskimäärin tai runsaasti ruutuaikaa viettävät nuoret.    
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TAULUKKO 14. Välipalojen keskimääräiset käyttöfrekvenssit ruutuajan määrän mukaan (±keskihajonta).  

  

Ruutuaika ≤ 2 h/vrk, 
n=34 

Ruutuaika > 2 ja < 5 h/vrk, 
n=59 

Ruutuaika ≥ 5 h/vrk, 
n=58 

p-arvo Kaikki,  
n=151 

Kasvikset, hedelmät, marjat      

Tuoreet kasvikset 4,2 ± 1,7 3,8 ± 1,6 3,6 ± 1,6 0,151 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 4,2 ± 1,5 3,7 ± 1,6 3,4 ± 1,5 0,092 3,7 ± 1,5 

Marjat 3,4 ± 1,5 2,6 ± 1,5 2,5 ± 1,5 0,012 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet      

Täysjyväleipä 3,9 ± 1,8 3,5 ± 1,8 3,5 ± 1,5 0,533 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, marja- ja 
hedelmäpuurot 

2,2 ± 1,3 1,7 ± 0,9 1,7 ± 1,1 0,229 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja tyydyttymättömän rasvan lähteet      

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja piimät sekä 
kasvipohjaiset juomat, maustamattomat maitovalmisteet 

2,5 ± 1,1 1,8 ± 0,7 2,0 ± 1,0 0,016 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,8 ± 1,8 2,2 ± 1,5 2,1 ± 1,4 0,277 2,3 ± 1,6 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,0 ± 2,1 2,8 ± 1,8 2,9 ± 2,0 0,924 2,9 ± 1,9 

Kala 2,3 ± 1,6 2,0 ± 0,9 2,0 ± 1,1 0,876 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet 2,8 ± 1,8 1,9 ± 1,3 1,6 ± 1,1 0,004 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät välipalat      

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, sokeroidut murot ja myslit 1,6 ± 0,5 1,8 ± 0,7 2,0 ± 0,7 0,028 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät happamat juomat      

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, energiajuomat 1,7 ± 0,9 1,8 ± 0,9 2,2 ± 1,0 0,002 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävät 
välipalat 

     

Perunalastut, popcornit, pizzat, hampurilaiset, 
suolapähkinät, suolaiset piirakat 

1,5 ± 0,6 1,5 ± 0,6 1,6 ± 0,7 0,310 1,6 ± 0,6 

 

p-arvot: Kruskal-Wallis-testi; keskiarvot ja -hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi
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5.3.3 Yöunen kesto ja riittävyys 

Välipalojen käyttöfrekvenssit vastaajien yöunen riittävyyden mukaan on koottu taulukkoon 15. 

Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka kokivat yöunensa riittäväksi ainoastaan toisinaan tai 

harvoin (n=69) kuluttivat harvemmin kasviksia, hedelmiä, marjoja, täysjyväviljavalmisteita 

sekä vähärasvaisia maitoja ja maitovalmisteita välipaloinaan (taulukko 15). Nuoret, jotka 

nukkuivat vähintään 8 h/vrk sekä kokivat yöunensa riittäväksi, kuluttivat tuoreita kasviksia ja 

hedelmiä sekä runsaskuituisia leipiä keskimäärin 6 kertaa viikossa. Riittämättömästi 

nukkuvilla nuorilla kasviksia ja hedelmiä kului 3 kertaa viikossa.  Kuidun saanti välipaloilla jäi 

reilusti alle suositellun määrän, sillä nuoret, jotka kokivat yöunensa riittämättömäksi, käyttivät 

runsaskuituisia leipiä välipaloilla keskimäärin 2 kertaa viikossa. Nuoret, joiden yöuni oli 

riittävää, kuluttivat runsaskuituisia leipiä välipaloillaan keskimäärin 6 kertaa viikossa. Puuroja 

kulutettiin runsaskuituisia leipiä harvemmin. Eroja löytyi myös energiatiheiden välipalojen 

kulutuksessa, sillä riittävästi nukkuvat nuoret kuluttivat harvemmin lisättyä sokeria sisältäviä 

välipaloja ja happamia juomia sekä tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältäviä välipaloja.   

TAULUKKO 15. Välipalojen käyttöfrekvenssit yöunen riittävyyden mukaan (±keskihajonta).   

 

Riittävä yöuni1,  
n = 83 

Riittämätön 
yöuni2, n = 69 

p-arvo Kaikki, n=152 

Kasvikset, hedelmät, marjat         

Tuoreet kasvikset 4,3 ± 1,6 3,3 ± 1,6 0,000 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 4,1 ± 1,5 3,2 ± 1,5 0,000 3,7 ± 1,5 
Marjat 3,2 ± 1,5 2,2 ± 1,3 0,000 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet     

Täysjyväleipä 4,5 ± 1,5 2,4 ± 1,0 0,000 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, marja- ja 
hedelmäpuurot 

2,2 ± 1,2 1,4 ± 0,7 0,000 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja tyydyttymättömän rasvan 
lähteet 

    

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja piimät 
sekä kasvipohjaiset juomat, maustamattomat 
maitovalmisteet 

2,2 ± 0,9 1,9 ± 1,0 0,015 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,5 ± 1,7 2,0 ± 1,3 0,248 2,3 ± 1,5 
Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,2 ± 2,1 2,5 ± 1,6 0,035 2,9 ± 1,9 
Kala 2,2 ± 1,2 1,9 ± 1,1 0,103 2,0 ± 1,1 
Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet 2,2 ± 1,7 1,7 ± 1,1 0,16 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät välipalat     

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, sokeroidut murot 
ja myslit 

1,8 ± 0,6 2,0 ± 0,8 0,035 1,9 ± 1,7 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät 
happamat juomat  

    

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, 
energiajuomat 

1,9 ± 1,0 2,1 ± 0,9 0,041 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävät välipalat  

    

Perunalastut, popcornit, pizzat, hampurilaiset, 
suolapähkinät, suolaiset piirakat 

1,4 ± 0,5 1,7 ± 0,7 0,003 1,6 ± 0,6 

1Yöuni ≥ 8h/vrk ja kokemus yöunesta riittävä 
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2Kokemus yöunesta riittävä toisinaan tai harvoin 
p-arvot: Mann-Whitney U -testi; keskiarvot ja -hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 

 

5.3.4 Päihteet 

Välipalojen käyttöfrekvenssit vastaajien alkoholin käytön mukaan on koottu taulukkoon 16. 

Alkoholin käytöllä oli yhteys energiatiheiden välipalojen kulutukseen. Alkoholin kulutus oli 

yhteydessä energiajuomien, sokeroitujen virvoitusjuomien ja mehujen, pizzojen, 

hampurilaisten ja suolaisten leivonnaisten kulutustiheyteen (taulukko 16). Alkoholia käyttävät 

nuoret valitsevat useammin energiatiheitä runsaasti sakkaroosia tai tyydyttynyttä rasvaa ja 

suolaa sisältäviä välipaloja. Ravitsemuksellisesti laadukkaiden välipalojen valinnassa ei 

kuitenkaan alkoholia käyttävien tai käyttämättömien välillä ollut eroja.  

TAULUKKO 16. Välipalojen käyttöfrekvenssit alkoholin käytön mukaan (±keskihajonta).   

  Käyttää 
alkoholia1, n=40 

Ei käytä 
alkoholia, n=112 

p-arvo Kaikki, 
n=152 

Kasvikset, hedelmät, marjat         

Tuoreet kasvikset 4,1 ± 1,5 3,7 ± 1,6 0,281 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 4,0 ± 1,5 3,6 ± 1,5 0,135 3,7 ± 1,5 

Marjat 2,8 ± 1,5 2,7 ± 1,5 0,756 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet     

Täysjyväleipä 3,3 ± 1,6 3,7 ± 1,7 0,277 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, marja- ja 
hedelmäpuurot 

1,8 ± 1,0 1,8 ± 1,1 0,875 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja tyydyttymättömän rasvan 
lähteet 

    

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja piimät 
sekä kasvipohjaiset juomat, maustamattomat 
maitovalmisteet 

1,9 ± 0,9 2,1 ± 1,0 0,522 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,2 ± 1,3 2,3 ± 1,6 0,880 2,3 ± 1,5 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 2,8 ± 2,0 2,9 ± 1,9 0,477 2,9 ± 1,9 

Kala 2,3 ± 1,0 2,0 ± 1,2 0,027 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet 1,8 ± 1,2 2,0 ± 1,5 0,754 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät välipalat     

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, sokeroidut murot 
ja myslit 

2,1 ± 0,9 1,8 ± 0,6 0,050 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät happamat 
juomat  

    

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, 
energiajuomat 

2,6 ± 1,2 1,7 ± 0,7 0,000 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävät välipalat  

    

Perunalastut, popcornit, pizzat, hampurilaiset, 
suolapähkinät, suolaiset piirakat 

1,9 ± 0,8 1,5 ± 0,5 0,001 1,6 ± 0,6 

 

1Nuoret, jotka käyttävät alkoholia epäsäännöllisesti tai säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa tai useammin 
p-arvot: Mann-Whitney U –testi; keskiarvot ja –hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 
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Tupakointi oli yhteydessä lisättyä sokeria sisältävien juomien kuten mehujen, energiajuomien 

ja virvoitusjuomien tiheämpään kulutukseen (taulukko 17). Tupakkaa käyttävät nuoret 

kuluttivat sokeroituja juomia useammin kuin tupakoimattomat nuoret. Lisäksi tupakoivat 

nuoret kuluttivat tupakoimattomia nuoria useammin tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältäviä 

välipaloja kuten perunalastuja, hampurilaisia ja suolaisia piirakoita. Tulokset ovat hyvin 

samansuuntaisia tupakan ja alkoholin käytön yhteydestä välipalojen ravitsemuslaatuun ja 

käyttöfrekvensseihin. Tupakoinnin tai tupakoimattomuuden ja ravitsemuksellisesti 

laadukkaiden välipalojen kulutuksen välillä ei havaittu merkitseviä eroja.  

TAULUKKO 17. Tupakoinnin yhteys välipalojen käyttöfrekvensseihin (±keskihajonta).  

  

Tupakoivat 
nuoret1, n=14 

Tupakoimattomat 
nuoret2, n=138 

p-arvo Kaikki, n=152 

Kasvikset, hedelmät, marjat         

Tuoreet kasvikset 3,8 ±1,7 3,8 ± 1,6 0,930 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 3,6 ±1,8 3,7 ± 1,5 0,828 3,7 ± 1,5 

Marjat 2,9 ±1,9 2,7 ± 1,5 0,995 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet     

Täysjyväleipä 3,1 ± 1,4 3,6 ± 1,7 0,255 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, 
marja- ja hedelmäpuurot 

1,8 ± 1,3 1,8 ± 1,0 0,527 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja 
tyydyttymättömän rasvan lähteet 

    

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot 
ja piimät sekä kasvipohjaiset juomat, 
maustamattomat maitovalmisteet 

2,6 ± 1,8 2,0 ± 0,8 0,512 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 % rasvaa) 2,2 ± 1,9 2,3 ± 1,5 0,596 2,3 ± 1,5 
Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 2,7 ± 2,0 2,9 ± 1,9 0,666 2,9 ± 1,9 

Kala 2,7 ± 1,7 2,0 ± 1,1 0,138 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, mantelit 
ja siemenet 

2,2 ± 1,7 1,9 ± 1,4 0,545 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria 
sisältävät välipalat 

    

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, 
sokeroidut murot ja myslit 

2,1 ± 0,5 1,9 ± 0,7 0,125 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria 
sisältävät happamat juomat  

    

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, 
energiajuomat 

2,5 ± 1,0 1,9 ± 1,0 0,024 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja 
suolaa sisältävät välipalat  

    

Perunalastut, popcornit, pizzat, 
hampurilaiset, suolapähkinät, 
suolaiset piirakat 

1,9 ± 0,7 1,5 ± 0,6 0,025 1,6 ± 0,6 

1Nuoret, jotka tupakoivat säännöllisesti tai epäsäännöllisesti kerran kuukaudessa tai useammin 

2Nuoret, jotka eivät tupakoineet tai olivat lopettaneet tupakoinnin  

p-arvot: Mann-Whitney U -testi; keskiarvot ja –hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 
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5.3.5 Painoindeksi 

Normaalipainoisten ja ylipainoisten kesken ei pääasiassa havaittu eroja energiatiheiden 

välipalojen kulutuksen osalta. Ainoa ero, mikä normaalipainoisten ja ylipainoisten nuorten 

välipalojen kulutuksessa tässä tutkimuksessa havaittiin, löytyi täysjyväleipien kulutuksesta. 

Normaalipainoiset nuoret kuluttivat täysjyväleipiä ylipainoisia ja lihavia nuoria useammin 

(liite 6).  

 

5.4 Välipalojen ravitsemuslaatuun ja terveyskäyttäytymiseen yhteydessä olevat tekijät 

Logistisen multinominaalisen regressioanalyysin tulokset välipalojen ravitsemuslaadun 

määrittäjistä on esitetty taulukossa 18. Kokonaisuudessaan ravitsemuksellisesti laadukas 

välipala toteutui yhteensä 39 %:lla (n=59) yläkoululaisista nuorista. Välipalojen 

ravitsemussuositusten mukaista kokonaisvaltaista ravitsemuslaatua selittivät 

tupakoimattomuus ja riittävä yöunen kesto. Välipalan ravitsemuslaadussa huomioitiin 

päivittäinen kasvisten ja marjojen tai hedelmien käyttö, runsaskuituisten leipien tai puurojen 

päivittäinen käyttö, kasvimargariinilevitteen päivittäinen käyttö sekä proteiinin lähteistä 

vähärasvaisen maidon, piimän, kasvijuomien tai vähärasvaisten maitovalmisteiden 

päivittäinen käyttö. Jotta välipala muodosti täysipainoisen kokonaisuuden, tuli yllä mainittujen 

välipalan laatua kuvaavien kriteerien välipalan koostamisessa täyttyä.  

TAULUKKO 18. Välipalan ravitsemuslaadun1 toteutumisen todennäköisyys, riskisuhteet (OR) ja 95 
%:n luottamusvälit (CI) terveyskäyttäytymisen luokissa, mukana myös sukupuoli ja ISO-BMI. 

 OR [95 % CI] 

Sukupuoli   
Poika ref.  
Tyttö 1,74 [0,77-3,95] 

ISO-BMI, kg/m2 
  

Normaalipaino, ≥ 17 ja < 25 ref.  

Alipaino, <17 0,73 [0,12-4,34] 

Ylipaino, ≥ 25 ja < 30  0,42 [0,03-5,36] 

Lihava, ≥ 30 0,34 [0,03-4,95] 

Päihteiden käyttö   

Ei tupakoi ref.  
Tupakoi 0,12* [0,02-0,64] 

Ei käytä alkoholia  ref.  
Käyttää alkoholia 0,62 [0,23-1,70] 

Yöunen kesto ja laatu   

Riittävä yöuni ref.  
Riittämätön yöuni 0,11* [0,04-0,28] 

Koululounas   
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Ei korvaa koululounasta välipalalla ref.  
Korvaa koululounaan välipalalla 0,78 [0,32-1,89] 

Fyysinen aktiivisuus   

Suositus (≥ 60 min/vrk) ref.  
Kohtalainen (15-59 min/vrk) 0,67 [0,24-1,86] 

Vähäinen (≤ 15 min/vrk) 0,55 [0,17-1,73] 

Ruutuaika vapaa-ajalla   

Suositus (≤ 2h/vrk) ref.  

Kohtalainen (>2 ja <5 h/vrk) 0,78 [0,28-2,14] 

Runsas (≥ 5h/vrk) 0,47 [0,16-1,34] 

Ateriarytmi   

Säännöllinen ref.  
Epäsäännöllinen 0,73 [0,29-1,82] 

1Välipalan ravitsemuslaadussa on huomioitu päivittäinen kasvisten ja marjojen tai hedelmien päivittäinen käyttö, 

runsaskuituisten leipien tai puurojen päivittäinen käyttö, kasvimargariinilevitteen päivittäinen käyttö sekä 

proteiinin lähteistä vähärasvaisen maidon, piimän, kasvijuomien tai vähärasvaisten maitovalmisteiden 

päivittäinen käyttö.  

 

6 POHDINTA  

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa saatiin uutta tietoa yläkouluikäisten nuorten välipalojen 

kulutuksesta ja käytettyjen välipalojen ravitsemuslaadusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

välipalojen käyttötiheyttä sekä välipalojen ravitsemuslaadulle asetettujen suositusten 

toteutumista nuorten välipalojen käytössä. Lisäksi tarkasteltiin välipalojen kulutuksen yhteyttä 

terveyskäyttäytymisen eri tekijöiden mukaan sekä, eroaako välipalojen ravitsemuslaatu 

normaalipainoisten ja ylipainoisten nuorten välillä.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä tyttöjen että poikien osalta välipalojen ravitsemuslaadussa 

löytyi parannettavaa. Harva nuori söi välipaloja, joissa täyttyi välipalan koostamista ja 

ravitsemuslaatua koskeva suositus. Tutkimuksessa havaittiin useita terveyskäyttäytymiseen 

liittyviä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä sekä ravintotiheiden että energiatiheiden välipalojen 

käyttötiheyteen. Välipalojen kulutuksessa ei havaittu merkittäviä eroja normaalipainoisten ja 

ylipainoisten nuorten välillä.   

6.1.1 Välipalojen ravitsemuslaatua ja käyttötiheyttä koskevien ravitsemussuositusten 

toteutuminen nuorten välipalojen kulutuksessa 

Nuorista suurin osa (63 %) söi suosituksen mukaan 1–2 välipalaa vuorokaudessa. Tytöt 

kuluttivat poikia useammin välipaloja ja usein tyttöjen välipalat olivat ravitsemuslaadultaan 

parempia. Tutkimus vahvisti muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia nuorten riittämättömän 
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kasvisten käytön osalta (THL 2017; Eloranta 2014; Lynch ym. 2014; Vikstedt ym. 2012). Tytöt 

kuluttivat poikia useammin suosituksen mukaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja jokaisella 

välipalalla, mutta silti sekä tyttöjen että poikien osalta jäätiin vielä kauas suosituksen 

mukaisesta kasvisten syömisestä. Myös runsaskuituisten viljavalmisteiden kulutus oli 

suositukseen nähden vähäistä.  Leipiä ja puuroja tulisi suosia jokaisella välipalalla, lisäksi 

erilaisia leseitä ja hiutaleita tulisi käyttää esimerkiksi jogurttien seassa ja pirtelöissä. Nuorten 

kuidun saanti viljavalmisteista oli niukkaa, sillä 70 % nuorista söi täysjyväpuuroja-, muroja-, 

myslejä ja -leseitä 2 kertaa viikossa tai harvemmin. Marja- ja hedelmäpuuroja suositellaan myös 

tarjottavan välipaloilla, mutta näiden kulutus oli täysjyväpuuroja vähäisempää. 

Viljavalmisteiden valinnassa nuoret suosivat selvästi täysjyväpuuroja-, myslejä-, muroja ja –

leseitä useammin leipää kuidun lähteenään. Täysjyväpuuroja sekä marja- ja hedelmäpuuroja 

olisi hyödyllistä lisätä ruokavalioon kuidun saannin parantamiseksi, sillä niiden käyttö oli sekä 

tytöillä että pojilla vähäistä. 

Pähkinöitä, manteleita ja siemeniä suositellaan käytettävän välipaloilla noin 15-30 grammaa 

päivässä niiden sisältämien kerta- ja monityydyttymättömien rasvahappojen, proteiinin, 

kuidun sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden vuoksi. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että 

tytöistä jopa 56 % ja pojista 53 % ei käyttänyt kyseisiä tuotteita lainkaan. Vuoden 2017 

ravintotaseen mukaan suomalaiset söivät pähkinöitä noin 1,5 kg/hlö/vuosi (Luke 2017), 

jolloin kulutettu määrä ei ole lähelläkään ravitsemussuositusten mukaista vähimmäismäärää. 

Pähkinät voivat suojata ylipainolta ja painon nousulta, kun ne korvaavat vähemmän hyödyllisiä 

elintarvikkeita ja energianlähteitä ruokavaliossa (Bes-Rastrollo ym. 2009). Manteleiden 

syömisen on todettu vähentävän aterianjälkeistä veren glukoosia ja lisäävän kylläisyyden 

tunnetta (Bes-Rastrollo ym. 2009), joten niiden lisääminen myös nuorten välipaloille olisi 

tärkeää.  Nuorten pähkinöiden, manteleiden ja siemenien käyttöä välipaloilla ei juurikaan ole 

tutkittu, mutta tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä niiden olevan 

harvinaisempia välipalavaihtoehtoja nuorten ruokavaliossa.  

Välipalajuomana vesi on hyvä vaihtoehto, mutta myös vähärasvaista tai rasvatonta maitoa, 

piimää tai kasvijuomia suositellaan kalsiumin ja D-vitamiinin saannin turvaamiseksi kasvaville 

nuorille (VRN 2017). Nuorille hyvänä proteiinin lähteenä toimivat myös maustamattomat ja 

vähärasvaiset maitovalmisteet. Rasvattoman ja vähärasvaisen maidon, piimän sekä 

kasvipohjaisten juomien, maustamattomien maitovalmisteiden ja kasvimargariinilevitteen 

käytössä ei suurimmalla osalla nuorista täyttynyt ravitsemussuositusten käyttösuositus. 

Tytöistä ainoastaan 14 % ja pojista 21 % käytti vähärasvaisia maitoja vähintään kerran 
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päivässä. Huomattavaa oli, että kevyt- tai täysmaitoa kulutettiin rasvattomia vaihtoehtoja 

useammin. Tytöistä 16 % ja pojista 26 % kulutti rasvaisempia maitoja vähintään kerran 

päivässä. Myös tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä levitteitä, kuten voita tai voi-kasviöljyseosta 

valittiin useammin leivän päälle kasvimargariinilevitteen sijaan. Yhtenä merkittävänä 

kriteerinä nuorilla välipalan valinnassa on maku (Onyiriuka ym. 2013), joka voi vaikuttaa 

nuorilla myös rasvalevitteen valintaan. Rasvalevitteen valinnassa voi myös ratkaista opitut 

tavat ja tottumukset. Ruokailutottumukset muovautuvat lapsuudessa ja nuoruudessa, joten 

myös vanhempien tekemät ruokavalinnat ja ruokailutottumukset vaikuttavat merkittävästi 

nuorten ruokatottumusten muodostumiseen (Wang ym. 2018).  

Ravintotaseen mukaan (Luke 2018) maidon kulutus on suomalaisten keskuudessa jatkuvasti 

vähentynyt jo usean vuoden ajan. Erityisesti rasvattoman maidon kulutus väheni Suomessa 

vuonna 2017 yli 14 %:lla verrattuna vuoteen 2016, kun taas kevytmaidon kulutus pysyi 

ennallaan ja täysmaidon kulutus kasvoi 7 %:lla. Vähäinen päivittäinen maidon kulutus näkyy 

selvästi myös tässä tutkimuksessa nuorten ruokavaliossa. Maidon kulutuksen väheneminen voi 

osittain johtua siitä, että maitojen rinnalle on saatu erilaisia maidon kaltaisia kasvipohjaisia 

juomia, mutta myös siitä, että nuoret voivat maidon sijaan suosia maitovalmisteiden käyttöä 

syötävässä muodossa. Juotavien maitotuotteiden kulutuksessa on ollut nähtävissä laskeva 

kulutustrendi muutaman viimeisen vuoden aikana (Luke 2018). Huomattavaa on, että nuorista 

vain harva käytti D-vitamiinivalmistetta, vaikka suositusten mukaan kaikkien 2–18-vuotiaiden 

tulisi käyttää valmistetta 7,5 µg vuorokaudessa ympäri vuoden (THL 2019). Koska myös 

maitovalmisteiden ja kasviöljypohjaisen rasvalevitteen käyttö oli kohtalaisen vähäistä, herää 

huoli nuorten riittävästä D-vitamiinin saannista. 

Pojat valitsivat välipaloilleen tyttöjä useammin lisättyä sokeria sisältäviä välipaloja ja juomia. 

Sokeroidut juomat olivat nuorille selkeästi suositumpi valinta, kuin erilaiset syötävät 

naposteltavat kuten keksit, makeiset tai perunalastut. Mahdollinen syy poikien tiheämpään 

energiajuomien ja sokeroitujen virvoitusjuomien ja mehujen käyttöön voi olla, että 

makeutettuja juomia yleensä markkinoidaan erityisesti nuorille pojille (Attila & Cakir 2011, 

Miller 2008,). Toisaalta tytöt kuluttivat poikia useammin sokerittomia virvoitusjuomia ja 

mehuja, mikä heijastelee sitä, että tuotteita markkinoidaan yhä lisääntyvissä määrin myös 

yläkouluikäisille tytöille. Lisäksi poikien elintavat ovat yleensä epäterveellisemmät kuin 

tytöillä, mikä heijastuu myös välipalojen kulutukseen (Courtenay 2000).  

Mahdollista runsasta energiajuomien ja sokeroitujen juomien käyttöä voi selittää myös 

asuinalue. Tutkimuksissa on havaittu, että energiatiheiden ruokien (Shi ym. 2005) ja 
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energiajuomien käyttö on yleisempää kaupunkialueella kuin haja-asutusalueilla (Pennay ym. 

2015, Berger ym. 2011). Selityksenä tälle voisi mahdollisesti olla se, että kaupunkilaisnuorilla 

energiatiheät välipalat ovat helpommin saatavilla, kun kauppakeskukset ja marketit sijaitsevat 

kotien ja koulujen lähellä.  Kuitenkin osassa tutkimuksia eroja ruokakäyttäytymisessä kuten 

kasvisten ja vihannesten kulutuksessa, suolaisten ja makeiden välipalojen kulutuksessa, ei 

havaittu maaseudulla tai kaupungissa asuvien nuorten välillä (Hoffmann ym. 2012).  

 

6.1.2 Terveyskäyttäytymiseen liittyvien tekijöiden yhteys välipalojen ravitsemuslaatuun ja 

käyttötiheyteen 

 

Ateriarytmi ja koululounas 

Tässä tutkimuksessa epäsäännöllinen ateriarytmi oli yhteydessä lisättyä sokeria sisältävien 

happamien juomien kuten energiajuomien kulutukseen sekä lisättyä sokeria sisältävien 

välipalojen kuten makeisten, sokeroitujen murojen ja myslien kulutukseen. Nuoret, joilla 

ateriarytmi oli epäsäännöllinen, kuluttivat energiatiheitä juomia sekä makeita välipaloja 

useammin kuin nuoret, joiden ateriarytmi oli säännöllinen. Säännöllinen ateriarytmi on myös 

aiemmissa tutkimuksissa ollut yhteydessä vähäisempään energian saantiin sekä hyvinvointia 

ja terveyttä edistäviin elintarvikevalintoihin (Aljurainban ym. 2015; Vikstedt ym. 2012; Sjöberg 

ym. 2003, Gillman ym. 2000). Epäsäännöllisen ateriarytmin on havaittu altistavan napostelulle 

ja energiatiheiden välipalojen nauttimiseen myös aiemmissa tutkimuksissa (Pedersen ym. 

2012; Rampersaud ym. 2005, Nicklas ym. 2001). 

Tässä tutkimuksessa tuoreiden kasvisten päivittäisen käytön havaittiin olevan yhteydessä 

säännölliseen ateriarytmiin. Ateriarytmin epäsäännöllisyys ja koululounaan korvaaminen 

välipaloilla olivat useammin yhteydessä energiatiheiden välipalojen valintaan, kun taas 

ravitsemussuositusten mukaisten välipalojen kuten runsaskuituisten ja tyydyttymätöntä 

rasvaa sisältävien välipalojen käytöllä ei havaittu merkitseviä eroja säännöllisen tai 

epäsäännöllisen ateriarytmin omaavilla nuorilla tai nuorilla, jotka korvasivat koululounaan 

välipaloilla. Myös muissa tutkimuksissa, joissa selvitettiin ateriarytmin yhteyttä välipalojen 

valintaan, havaittiin, että epäsäännöllinen aamiaisen, lounaan tai päivällisen syöminen oli 

yhteydessä vähäisempään hedelmien ja kasvisten kulutukseen (Pedersen ym. 2012).  

Pohjoismaissa tehdyissä tutkimuksissa nuoret, jotka söivät kouluaterian säännöllisesti, 

nauttivat muita nuoria harvemmin epäterveellisiä välipaloja (Vikstedt ym. 2012, Sjöberg ym. 

2003). Toisaalta osa nuorista voi osallistua koululounaalle, mutta ei välttämättä syö kaikkia 
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aterian osia, mikä voi osaltaan lisätä energiatiheiden välipalojen nauttimista päivän aikana, kun 

kouluateriaa ei syödä kokonaisuudessaan. Tutkimus vahvisti myös muissa tutkimuksissa 

(Tilles-Tirkkonen 2016, Vikstedt ym. 2012, Sjöber ym. 2003) saatuja tuloksia siitä, että nuoret, 

jotka nauttivat koululounaan, nauttivat myös välipalana useammin marjoja tai hedelmiä ja 

harvemmin virvoitus-ja energiajuomia verrattuna nuoriin, jotka eivät nauti päivittäin 

koululounasta. Ruotsalaistutkimuksessa nuorten aamiaisen sekä aamiaisen ja lounaan pois 

jättäminen johti yksipuolisempaan ravintoaineiden saantiin ja ruoka-aineiden valintaan 

(Sjöberg ym. 2003). Tanskalainen tutkimus puolestaan osoitti, että 13- ja 15 -vuotiaiden 

nuorten epäsäännöllinen aamiais-, lounas- ja ilta -ateriointi liittyi vähäisempään hedelmien ja 

vihannesten saantiin riippumatta siitä, minkä aterian nuori jätti päivän aikana syömättä 

(Pedersen ym. 2012.)  Tämä tutkimus vahvisti aiempia tutkimustuloksia siitä, että nuoret, jotka 

korvasivat koululounaan välipaloilla, kuluttivat harvemmin kasviksia, hedelmiä marjoja sekä 

täysjyväpuuroja, maustamattomia pähkinöitä ja siemeniä välipaloinaan, verrattuna nuoriin, 

jotka eivät korvanneet koululounasta välipaloilla. Pääaterioiden oikeanlainen kokoaminen on 

tärkeää, mutta yhtä lailla olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisia välipaloja nuori 

valitsee. Mahdollisesti 500 gramman päivittäinen kasvisten käyttötavoite jää täyttymättä juuri 

sen vuoksi, että kasviksia ei käytetä välipaloilla riittävästi.  

Fyysinen aktiivisuus 

Fyysisesti aktiiviset ja suositusten mukaan liikkuvat nuoret kuluttivat selvästi useammin 

kasviksia, marjoja ja hedelmiä välipaloillaan kuin kohtalaisesti tai vähän liikkuvat nuoret. 

Fyysisen aktiivisuuden määrän lisääntyessä myös kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö 

välipaloilla kasvoi. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu fyysisen aktiivisuuden ja hedelmien 

kulutuksen välillä positiivinen yhteys (Hallal ym. 2016, Klonaridou ym. 2006). Tulokset 

selittynevät sillä, että terveyttä ja hyvinvointia tukevassa ympäristössä nuoret omaksuvat myös 

terveellisiä ruokatottumuksia. Paljon liikuntaa harrastavat nuoret ovat todennäköisesti myös 

tietoisempia terveelliseen ruokavalioon liittyvistä valinnoista, ja voivat siksi tehdä terveyttä 

edistäviä valintoja välipalojensa suhteen. Fyysisesti aktiiviset nuoret kuluttivat myös 

kohtalaisesti tai vähän liikkuvia nuoria useammin maustamattomia pähkinöitä, manteleita ja 

siemeniä. Suosituksen mukainen, vähintään tunnin kestävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus oli 

positiivisesti yhteydessä runsaskuituisten puurojen ja leipien kulutukseen. 

Vähän liikkuvat nuoret käyttivät useammin tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä rasvalevitteitä sekä 

rasvaisia maitoja ja maustettuja, lisättyä sokeria sisältäviä maitovalmisteita välipaloillaan. 

Sokeria sisältävien happamien juomien sekä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävien 

http://www.emeraldinsight.com/author/Klonaridou%2C+V
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energiatiheiden välipalojen käyttöfrekvensseissä ei löytynyt eroja fyysisen aktiivisuuden eri 

luokissa. Vähän liikkuvien voisi olettaa käyttävän useammin sokeroituja juomia, sillä yleensä 

huonot elintavat kasautuvat (Laaksonen ym. 2001). Toisaalta osassa tutkimuksia (Klonaridou 

ym. 2006) on havaittu, että fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä paitsi hedelmien 

runsaampaan kulutukseen myös virvoitusjuomien ja energiajuomien (Larson ym. 2014) 

valintaan välipaloilla. Tämä saattaa osin selittyä sillä, että fyysisesti aktiiviset nuoret kuluttavat 

päivän aikana runsaasti energiaa, jolloin runsaammin energiaa sisältävät välipalat saattavat 

olla tarpeen aktiiviselle liikkujalle. Sokeroituja juomia usein myös markkinoidaan erityisesti 

nuorille (Emond ym. 2015; Pomeranz ym. 2013; Speers ym. 2011). Monesti energiajuoma ja 

virvoitusjuomayritykset toimivat myös urheilijoiden sponsoreina. Usein virvoitusjuomia 

käytetään myös urheilukilpailuissa paremman suorituskyvyn tavoittelemiseksi. Fyysisen 

aktiivisuuden yhteys välipalojen valintaan vaihtelee tutkimusten välillä; osassa tutkimuksia 

tutkimuskohteena on ollut eri-ikäisiä lapsia, millä voi myös olla vaikutusta vaihteleviin 

tuloksiin (Pearson ym. 2017, Santos Silva ym. 2014, Ciccone ym. 2013).  

Ruutuaika 

Suosituksen mukainen ruutuajan määrä oli yhteydessä ravitsemuksellisesti laadukkaampien 

välipalojen valintaan. Suositusten mukaan ruutuaikaa viettävät valitsivat välipaloilleen 

useammin marjoja, vähärasvaista maitoa, piimää tai kasvijuomia sekä maustamattomia 

pähkinöitä, manteleita ja siemeniä. Ruutuajan määrän kasvaessa myös energiatiheiden 

välipalojen ja juomien kulutus kasvoi merkittävästi. Runsaasti ruutuaikaa vapaa-ajallaan 

viettävät nuoret nauttivat useammin energiatiheitä, runsaasti sokeria sisältäviä juomia. Myös 

runsaasti sokeria sisältävien välipalojen kuten makeisten ja jäätelön kulutus oli runsaampaa, 

mitä enemmän vapaa-ajalla oli ruutuaikaa.  

Nuoret, jotka viettivät koulun jälkeen ruutujen parissa yli 6 tuntia, söivät todennäköisemmin 

ravitsemuslaadultaan kehnompia välipaloja verrattuna nuoriin, joilla ruutuaikaa oli 1–2 tuntia 

päivässä. Runsas ruutuajan määrä oli yhteydessä vähäisempään hedelmien ja vihannesten 

kulutukseen välipalana. Ruutuajan määrän on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa olevan 

yhteydessä tiettyjen epäterveellisten välipalojen valintaan (Pearson ym. 2017, Ciccone ym. 

2013, Pearson ym. 2012, Keast ym. 2010, Thomson ym. 2008, Utter ym. 2006, Fracis ym. 2003), 

mutta välipalojen kokonaisuutta ei näissä tutkimuksissa selvitetty, tutkimuskohteena olivat 

yksittäiset elintarvikkeet. Selityksenä epäterveellisten välipalojen valintaan voidaan 

mahdollisesti pitää sitä, että ruutuajan vietto on nuorille rentoutumiskeino. Rentouttavan 

tekemisen yhteydessä energiatiheiden välipalojen kulutuksessa ei välttämättä kiinnitetä 

http://www.emeraldinsight.com/author/Klonaridou%2C+V
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huomiota nälän tunteeseen tai tietoiseen syömiseen ja näin välipaloja syödään helposti tarvetta 

enemmän (Wansink 2004).  

Yhdessä tutkimuksessa (Parvanta ym. 2009) havaittiin, että television katselu ei ollut 

yhteydessä välipalojen kulutukseen, vaikka useimmissa tutkimuksissa selkeä yhteys oli 

löydetty (Pearson ym. 2017, Ciccone ym. 2013, Pearson ym. 2012, Keast ym. 2010, Thomson 

ym. 2008, Utter ym. 2006, Fracis ym. 2003). Tämä tutkimustulos selittynee sillä, että pelkkä 

television katselu ei johda välipalojen runsaampaan kulutukseen vaan huomio tulisi kiinnittää 

mainontaan. Tutkimuksen mukaan vastaajat, jotka kiinnittävät huomiota mainoksiin, 

todennäköisesti myös ostavat näkemiään välipaloja. Pelkkä television katselu ei välttämättä 

johda välipalojen kasvavaan kulutukseen. Kuluttajat, jotka katsovat televisiota, mutta eivät 

kiinnitä huomiota mainoksiin, ostavat mahdollisesti energiatiheitä välipaloja harvemmin 

(Parvanta ym. 2009).  

Yöuni 

Aikaisempia tutkimuksia yöunen keston ja riittävyyden sekä ruokatottumusten tai ruokavalion 

laadusta on vain vähän (Westerlund ym. 2009). Aiemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että 

yöunella on jopa luultuakin merkittävämpi yhteys syömistottumuksiin, vaikkakaan selkeää 

syy-seurausyhteyttä ei ole pystytty todistamaan (Chaput 2014, Katagiri ym. 2014, Westerlund 

ym. 2009). Tämä pro gradu –tutkimus tukee aiempien tutkimusten tuloksia yöunen 

merkityksestä ruokavalion laatuun. Nuoret, jotka kokivat yöunensa riittäväksi ainoastaan 

toisinaan tai harvoin kuluttivat harvemmin kasviksia, hedelmiä, marjoja, 

täysjyväviljavalmisteita, vähärasvaisia maitoja, maitovalmisteita ja kasviöljypohjaisia levitteitä 

välipaloillaan. Nuoret, jotka kokivat nukkuvansa riittävästi, kuluttivat myös useammin 

välipaloja, jotka olivat ravitsemussuositusten mukaisia. Riittämättömästi nukkuvien nuorten 

havaittiin myös kuluttavan energiatiheitä välipaloja useammin. On kuitenkin vaikea sanoa, 

johtaako unen laatu ruokatottumuksiin vai ennustavatko ruokatottumukset unen laatua.  

Vähäisen unen keston ja riittävyyden havaittiin myös muissa tutkimuksissa olevan yhteydessä 

ruokavalion heikkoon ravitsemuslaatuun ja välipalojen runsaampaan kulutukseen (Katagiri 

ym. 2014, Westerlund ym. 2009). Viikonloppuisin suurin osa nuorista nukkui yli 8 h/vrk, jolloin 

yöunet ovat pidemmät kuin arkena, mutta toisaalta viikonloppuisin välipalavalinnat eivät 

välttämättä ole yhtä ravitsevia kuin arkisin. Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että 

toistuva vähäinen yöunen kesto voi lisätä energian saantia etenkin välipaloista, mutta ei 

aterioista (Nedeltcheva ym. 2009). Riittämättömällä yöunella ja välipalojen energiatiheydellä 

on havaittu yhteys aiemmissa tutkimuksissa (Westerlund ym. 2009) ja myös tämä tutkimus 
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antoi viitteitä yöunen keston ja riittävyyden yhteydestä välipalojen käyttöfrekvensseihin ja 

ravitsemuslaatuun. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan erityisesti siitä, miten yöunen kesto on 

yhteydessä elintarvikkeiden kulutukseen.   

Päihteet 

Tupakointi on useissa tutkimuksissa liitetty epäedulliseen terveyskäyttäytymiseen kuten 

ravitsemuksellisesti köyhempään ruokavalioon ja epäsäännöllisiin syömistottumuksiin 

(Masood ym. 2015, Bingham ym. 2010, Hruba ym. 2010, Keast ym. 2010, Koh ym. 2005, Subar 

1990). Yhdysvaltalaisilla 10-vuotiailla lapsilla tehdyssä tutkimuksessa lapset, jotka tupakoivat, 

kuluttivat säännöllisemmin suolaisia välipaloja kuten perunalastuja, makkaroita ja pikaruokaa 

verrattuna niihin, jotka eivät tupakoineet. Myös tässä tutkimuksissa tupakoinnilla havaittiin 

olevan yhteys lisättyä sokeria sisältävien juomien ja tyydyttynyttä rasvaa sisältävien suolaisten 

välipalojen valintaan. Nämä tulokset voivat selittyä esimerkiksi vanhempien sosioekonomisilla 

eroilla, joita tässä pro gradu -tutkimuksessa ei tutkittu. Korkeamman koulutuksen on havaittu 

aiemmissa tutkimuksissa olevan yhteydessä terveellisempiin elämäntapoihin ja näin ollen 

mahdollisesti tietoisuuteen terveyttä edistävistä ruoka- ja välipalavalinnoista (Wang ym. 2018; 

Doku ym. 2010). Ruokailutottumukset muovautuvat lapsuudessa ja nuoruudessa, joten 

vanhempien tekemät ruokavalinnat ja ruokailutottumukset vaikuttavat merkittävästi lasten 

ruokatottumusten muodostumiseen (Wang ym. 2018).  

Tupakointi voi vaikuttaa makuaistiin ja muuttaa makumieltymyksiä ja täten halua kuluttaa 

suolaisia välipaloja hedelmien ja vihannesten sijaan (Hruba ym. 2010). Myös aikuisilla 

tehdyissä tutkimuksissa on havaittu tupakoinnin olevan yhteydessä epäterveellisiin 

ruokavalintoihin (Heydari ym. 2010). Nuorten 17–21-vuotiaiden suomalaisten miesten 

terveyskäyttäytymistä selvittävässä tutkimuksessa todettiin, että miesten vähäinen 

päivittäinen hedelmien ja marjojen sekä vihannesten kulutus, mutta toisaalta runsaampi pizzan 

ja hampurilaisten kulutus selittyi muun muassa terveyskäyttäytymiseen liittyvillä tekijöillä 

kuten tupakoinnilla, fyysisellä inaktiivisudella ja alkoholin kulutuksella (Bingham ym. 2010). 

Välipalan ravitsemuslaatu kokonaisuudessaan sisältäen kasvisten, täysjyvävalmisteen, 

hyvälaatuisen proteiinin ja kasvimargariinilevitteen päivittäisen käytön, todettiin tässä 

tutkimuksessa olevan yhteydessä tupakoimattomuuteen. Kuitenkin tarkasteltaessa yksittäisiä 

ravintotiheitä välipaloja ei merkitseviä eroja havaittu tupakoivien ja ei-tupakoivien välillä. 

Tulos johtunee sitä, että nuorista suurin osa (91 %) ei tupakoinut lainkaan.  

Alkoholin kulutus oli tässä tutkimuksessa tupakointia merkittävämpi tekijä. 19-vuotiailla 

yliopisto-opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa puolet opiskelijoista ilmoitti, että alkoholin 
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kulutus oli johtanut ylensyömiseen sekä epäterveellisempiin ruokavalintoihin (Lloyd-

Richarson ym. 2008). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu, johtiko alkoholin kulutus 

epäterveellisiin ruokavalintoihin nimenomaan välipaloilla vai heijasteliko alkoholin käyttö 

myös epäterveellisempiä ateriakokonaisuuksia pääaterioilla. Alkoholin kulutus lisää 

ruokahalua (Lloyd-Richardson ym. 2008), mikä osaltaan saattaa johtaa energiatiheiden ruoka-

aineiden kulutukseen. Tulos on samansuuntainen myös tässä tutkimuksessa, jossa alkoholia 

käyttävät nuoret käyttivät todennäköisesti useammin lisättyä sokeria sisältäviä juomia ja 

suolaisia välipaloja.  

Päihteiden käytön ja nuorten välipalojen kulutuksen yhteydestä on vähän tutkimusta ja monet 

tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan yleisesti tupakoivien tai ei-tupakoivien nuorten 

ruokatottumuksia kokonaisuudessaan, eivät pelkästään välipalojen ravitsemuslaatua. 

Esimerkiksi kiinalaisessa tutkimuksessa tupakoivat ja alkoholia käyttävät nuoret miehet 

kuluttivat merkittävästi vähemmän vihanneksia, hedelmiä, maitoa ja muita maitotuotteita 

verrattuna miehiin, jotka eivät tupakoineet (Masood ym. 2015).  

6.1.3 Välipalojen ravitsemuslaatu ylipainoisten ja normaalipainoisten nuorten välillä 

Painoindeksi ei tässä tutkimuksessa ollut merkittävä välipalojen ravitsemuslaatua selittävä 

tekijä. Välipalojen ravitsemuslaatu ei pääosin eronnut ylipainoisten ja normaalipainoisten 

nuorten välillä. Välipalojen kulutuksen ja lihavuuden välistä syy-seurausyhteyttä ei toistaiseksi 

ole osoitettu (Njike ym. 2016; Phillips ym. 2004; Hampl ym. 2003). Nuorten suosimat välipalat 

eivät olleet amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa tärkeä itsenäinen painon nousua edistävä 

tekijä välipalojen ravitsemuslaatu huomioiden (Field ym. 2004). Tämä tutkimus antoi myös 

samansuuntaisia tuloksia, sillä korkea tai matala ISO-BMI ei selittänyt välipalojen valintaa tai 

kulutustiheyttä. Selvää yhteyttä ei havaittu myöskään niillä nuorilla, jotka käyttivät runsaasti 

välipaloja. Ylipainoiset tai lihavat nuoret kuluttivat jopa vähemmän runsaasti sokeria sisältäviä 

juomia ja välipaloja, sekä energiatiheitä rasvaisia ja suolaisia välipaloja. Puolalaisessa 

tutkimuksessa havaittiin sama tulos, sillä ylipainoiset nuoret kuluttivat energiatiheitä 

välipaloja normaalipainoisia vähemmän (Jodkowska ym. 2011). Tämän ja muiden tutkimusten 

perusteella ei myöskään voida päätellä sitä, käyttävätkö ylipainoiset nuoret enemmän 

energiatiheitä välipaloja vai aiheuttaako energiatiheiden välipalojen valinta ylipainoisuutta.  

Vaikka painoindeksin ja välipalojen kulutuksen yhteyttä ei tässä, eikä osassa aiempia 

tutkimuksia ole pystytty osoittamaan (de Field ym. 2004, Phillips ym. 2004, Jong ym. 2011, 

Jodkowska ym. 2011), on terveellisten välipalojen syöminen kuitenkin todettu olevan 
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harvinaisempaa ylipainoisten ja lihavien nuorten keskuudessa (Larson ym. 2016, Keast ym. 

2010, Nicklas ym. 2003).  

6.2 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet  

Nuorten välipalojen käyttötiheyttä ja ravitsemuslaatua sekä terveyskäyttäytymistä selvitettiin 

sähköisellä kyselylomakkeella, johon oppilaat vastasivat koulupäivän aikana. Sähköisen 

kyselyn käyttö lisäsi tulosten luotettavuutta vähentämällä paperisten vastausten 

tallentamiseen liittyviä virheiden mahdollisuuksia. Opettaja oli paikalla oppilaiden vastatessa 

kyselyyn, jolloin opettajan läsnäolo ja valvonta vähensivät kelvottomien vastausten määrää ja 

vaikutti positiivisesti vastaajien huolellisuuteen. Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää 

otoskokoa (n=152), sosiodemografisia ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä 

kartoittavan kyselyn kattavuutta ja FFQ-kyselylomakkeen laajaa elintarvikevalikoimaa. 

Tutkimuksen otos oli edustava otos Seinäjoen kaupungin nuorista. Aineisto kuvaa nuorten 

vapaa-ajalla ja kouluaikana tapahtuvaa välipalojen käyttöä. Tämän tutkimuksen perusteella 

pystyttiin tekemään päätelmiä nuorten ateriarytmistä, koululounaan syömisestä sekä muista 

terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä.  

Tutkimuskyselyssä oli mukana välipalojen käyttötiheyttä ja ravitsemuslaatua kartoittava FFQ-

kyselylomake, jonka pohjana hyödynnettiin DAGIS-tutkimuksessa käytössä ollutta validoitua 

lasten ruoankäyttökyselyä (Korkalo ym. 2019). DAGIS-tutkimuksessa käytetty FFQ oli validoitu 

ruokapäiväkirjojen suhteen alle kouluikäisillä lapsilla (Korkalo ym. 2019). Tähän tutkimukseen 

FFQ-kyselyä muokattiin kohderyhmään ja tarkoitukseen sopivaksi, mutta lomaketta ei 

validoitu uudelleen. Koska lomaketta muokattiin alkuperäisestä, olisi se tarvinnut uuden 

validointitutkimuksen, jotta sen luotettavuutta olisi voitu arvioida. Keskeinen ero DAGIS-

tutkimuksessa käytettyyn FFQ-lomakkeeseen oli, että tässä tutkimuksessa tutkittavat täyttivät 

lomakkeen huoltajien sijasta itse. Sekä tämän pro gradu -tutkimuksen, että DAGIS-tutkimuksen 

FFQ-kyselyssä oli yhteensä 52 elintarviketta, mutta tässä tutkimuksessa osa elintarvikkeista 

erosi DAGIS-tutkimuksen FFQ-kyselyssä mukana olleista elintarvikkeista (kts. 4.5 Tilastolliset 

menetelmät ja muuttujien uudelleen luokittelu, välipalojen ravitsemuslaatu ja 

käyttöfrekvenssit). Tämän tutkimukseen FFQ-kyselyyn oli valittu erityisesti välipaloiksi 

soveltuvia elintarvikkeita. Kyselylomakkeella saatu tieto oppilaiden välipalojen käytöstä oli 

semikvantitatiivista eli se ei kerro elintarvikkeiden käyttömääristä. Kvantitatiivista tietoa 

elintarvikkeiden käyttömääristä olisi saatu esimerkiksi ruokapäiväkirjojen avulla, mutta niiden 

täyttäminen olisi ollut oppilaille työlästä ja hidasta, eikä se tutkimuksen resurssien puitteissa 

olisi ollut mahdollista.  
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FFQ-kyselyn heikkoutena voidaan pitää omien syömisten muistamisesta aiheutuvia 

muistivirheitä. Vahvuutena kuitenkin on, että nuoria pyydettiin muistelemaan 

lähimenneisyyden eli edellisen viikon aikaisia syömisiä, kun taas vuosien tai kuukausien 

takainen muistelu voisi tuoda enemmän virheitä. Mahdollisena virhelähteenä voidaan myös 

pitää vastaajien ali- tai yliraportointia. Usein tutkittavat saattavat kaunistella omia 

ruokatottumuksiaan joko tietoisesti tai tiedostamattaan, millä voi olla vaikutusta 

tutkimustuloksiin (Männistö 2015). Alkoholin ja tupakan sekä energiatiheiden välipalojen 

käytössä mahdollinen aliraportointi on saattanut heikentää tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Fyysisen aktiivisuuden ja ravintotiheiden välipalojen mahdollinen yliraportointi on taas 

saattanut vahvistaa saatuja tuloksia. Erityisesti naiset ja ylipainoiset aliraportoivat ruoan 

käyttöä miehiä ja normaalipainoisia useammin (Seppänen ym. 2000). Yliraportointi on 

yleisempää alipainoisten keskuudessa, mutta se on aliraportointia paljon harvinaisempaa 

(Männistö 2015). Toisaalta ali- tai yliraportointi ei välttämättä vaikuta merkittävästi tuloksiin, 

sillä kyselyn tarkoituksena ei ollut saada välipalojen kulutusmäärien absoluuttisia arvoja vaan 

järjestää tutkittavat välipalojen käyttötiheyden suhteen. Näin ollen FFQ-menetelmää voitaneen 

pitää hyvänä menetelmänä arvioida nuorten välipalojen käyttöä edellisen viikon ajalta.  

Kyselylomakkeessa oli myös avoimia kohtia, jolloin vastaajien oli mahdollista lisätä 

lomakkeeseen käyttämiään välipaloja, jotka olivat mahdollisesti jääneet kyselystä pois. 

Vastaajilla ei kuitenkaan noussut välipalaehdotuksia lomakkeen ulkopuolelta, vaan kaikki 

nuorten mainitsemat välipalat pystyttiin luokittelemaan jo olemassa oleviin välipalaluokkiin. 

Toisaalta kyselylomakkeen laadinnassa haluttiin välttää mahdollisimman paljon avointen 

kysymysten määrää, jotta nuorten vastausten laadukkuus ja asiallisuus säilyisi parhaiten. 

Kyselylomakkeen kysymykset olivatkin pääasiassa strukturoituja. Strukturoidut kysymykset 

myös auttavat nuoria muistamaan ja yhdistämään asioita sekä helpottavat vastaamista (Willett 

1998). Toisaalta mikäli nuoret saisivat kertoa asiasta vapaasti, voisi saatu tieto avata uusia 

näkemyksiä aiheesta.  

FFQ-menetelmä oli vastaajien ikätasoon nähden sopivan mittainen, sillä liian laaja kysely voisi 

olla työläs täyttää ja aiheuttaa keskittymisen herpaantumisen, mikä voisi mahdollisesti 

heikentää vastausten luotettavuutta. Tutkittavat täyttivät FFQ-lomakkeen itsenäisesti 

opettajan valvonnassa ja palauttivat lomakkeen sähköisessä muodossa, mikä oli menetelmän 

ehdoton etu.  

Nuorilta kysyttiin kyselylomakkeessa paino ja pituus, ja painoindeksi laskettiin niiden 

perusteella. Lisäksi nuorilta kysyttiin, kuka hänen painonsa ja pituutensa oli viimeksi mitannut 
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ja milloin, jotta voitiin tehdä päätelmiä vastausten luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Kuitenkin menetelmällisenä heikkoutena voidaan pitää sitä, että vastaajien pituus- ja 

painotiedot perustuivat oppilaan itsekirjaamiin arvoihin. Tämä on voinut johtaa pituuden ja/tai 

painon yli- tai aliarviointiin ja näin ollen mahdollisiin vääriin painostatusluokituksiin. Toisaalta 

tässä tutkimuksessa havaittiin, että nuoret olivat varsin tietoisia omasta pituudestaan ja 

painostaan. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa itse mitatun painon on todettu 11–17-vuotiailla 

korreloivan voimakkaasti keskenään (Brettschneider ym. 2011). Näin ollen voidaan olettaa, 

että vastaajat ovat muistaneet aiemmat pituus- ja painotietonsa oikein, jolloin heidät on myös 

luokiteltu oikeisiin painostatusluokkiin.  

Tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, onko välipalojen valinta yhteydessä 

terveyskäyttäytymiseen ja painoindeksiin vai toisinpäin. Tarvitaan pitkittäistutkimuksia 

vahvistamaan terveyskäyttäytymiseen liittyvien tekijöiden ajallisia yhteyksiä välipalojen 

käyttöön.  

Tässä tutkimuksessa välipaloja ei luokiteltu epäterveellisiksi tai terveellisiksi, koska 

ruokavalion kokonaisuus on merkittävämpää kuin yksittäisten elintarvikkeiden luokittelu 

epäterveellisiksi tai terveellisiksi. Välipalojen luokittelu terveellisiin ja epäterveellisiin ei ole 

myöskään aivan yksiselitteistä, kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu (Hess ym. 2016; 

Njike ym. 2016). On haastavaa määritellä, missä määrin esimerkiksi makeisten, jäätelön tai 

sokeroitujen mehujen käyttö on epäterveellistä, joten siksi epäterveellinen – terveellinen –

luokittelua ei tässä työssä käytetty. Välipalojen ravitsemuslaatua tarkasteltiin kasvisten, 

hedelmien ja marjojen käyttötiheyden osalta. Lisäksi huomioitiin kuitupitoisten 

viljavalmisteiden käyttötiheys, sekä tarkasteltiin, kuinka usein nuoret syövät energiatiheitä 

runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria ja suolaa sisältäviä välipaloja. Myös välipalan 

kokoamisen täysipainoisuus huomioitiin tilastollisissa analyyseissä. Välipala muodostaa 

ravitsemuksellisesti laadukkaan kokonaisuuden, kun se on koottu lautasmallin mukaan, jolloin 

se sisältää kasviksen, kuidun, proteiinin ja tyydyttymättömän rasvan lähteet.  

 

6.3 Tulosten merkitys ja yleistettävyys 

Välipalat ovat tutkimusaiheena suppeasti tutkittu ja aliarvioitu tutkimuskohde (Syrjälä ym. 

2016). Nuorten syömiskäyttäytymisestä ja välipalojen kulutuksesta löytyy niukasti tutkimusta, 

mikä on harmillista koska välipaloilla voidaan parhaimmassa tapauksessa merkittävästi 

edistää terveyttä. Koska tutkimus tehtiin Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella, jossa lihavuus on 

yleisempää kuin muualla Suomessa, ei tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia 
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suomalaisnuoria. Tämän tutkimuksen tulokset antoivat uutta tietoa erityisesti seinäjokelaisten 

nuorten välipalojen kulutustottumuksista. Tutkimuskohteena olivat Seinäjoen 

kaupunkilaisnuoret, joten yleistämistä varten tarvittaisiin suurempi otoskoko eri puolilta 

Suomea, tai mahdollista osallistumiskatoa voitaisiin korjata osittain tilastollisten 

painokerrointen avulla.  

Tässä työssä saadut tulokset vahvistavat sitä, että välipaloja ei syödä eikä koosteta täysin 

ravitsemussuositusten mukaan. Aiempien tutkimusten mukaan, harva nuori syö 

ravitsemuksellisesti laadukkaita välipaloja tai välipala sisältää vain yhden ateriakomponentin 

eikä muodosta terveellistä kokonaisuutta. Harva nuori pääsee kasvisten kulutuksessa 

suosituksen mukaiseen tavoitteeseen, mikä tarkoittaa, että kasvisten ja hedelmien käyttöä olisi 

järkevää lisätä juuri välipaloilla. Kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät runsaasti kuitua, 

vitamiineja ja kivennäisaineita sekä muita hyödyllisiä yhdisteitä, jolloin niiden riittämätön 

käyttö vaikuttaa negatiivisesti hyödyllisten ravintoaineiden saantiin. Kasviperustainen 

ruokavalion on tutkittu suojaavan monilta kroonisilta sairauksilta (VRN 2014), joten niiden 

käyttöä olisi tärkeää lisätä välipaloilla.  

 

Muihin tutkimuksiin nojautuen välipalojen kulutuksen tiheys voi heijastella sekä 

epäterveellistä että terveellistä syömiskäyttäytymistä ja elintapoja. Välipalojen kulutuksen 

taustalla voi olla myös esimerkiksi yhteiskunnallisia ja kouluympäristöön liittyviä sekä 

perhetekijöitä, mutta tässä tutkimuksessa niitä ei otettu huomioon resurssien puutteen vuoksi. 

Myös vanhempien koulutus voi vaikuttaa nuorten välipalavalintoihin. Nuorten valintaa kohti 

terveellisiä välipaloja voisi tukea esimerkiksi koulun tarjoamalla täysipainoisella välipalalla, 

jolloin nuoren ei tarvitse hakea ruokaa lähikaupoista tai kioskeista. Myös opetuksessa voitaisiin 

nuoria opastaa terveellisten välipalojen valmistamiseen ja kertoa välipalojen merkityksestä 

terveydelle ja hyvinvoinnille. Riittävä ja tarkoituksenmukainen koululounaan ja välipalojen 

rahoitus tulisi nähdä investointina nuorten terveyteen, joka voi säästää kustannuksia monin 

verroin myöhemmissä elämänvaiheissa. Mikäli maittava ja ravitsemuksellisesti laadukas 

koululounas vähentää epäterveellisten välipalojen nauttimista päivän aikana, voivat näin ollen 

myös lihavuuden hoidon kustannukset merkittävästi vähentyä. Maksuton välipala 

mahdollistaa myös eriarvoisuuden ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisen. 

Nuoret saavat mahdollisesti juuri epäterveellisistä välipaloista tarpeettoman paljon energiaa, 

mikä on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa (Bellisle 2014; Bes-Rastrollo ym. 2010; Collision 

ym. 2010). 
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Välipalat tarjoavat usein suuren osa päivittäisestä energiansaannista, jonka vuoksi on tärkeää 

kartoittaa mahdollisia riskitekijöitä sille, mitkä tekijät ovat yhteydessä energiatiheiden ja vähän 

ravintoaineita sisältävien välipalojen kulutukseen. On tärkeää ymmärtää välipalojen 

ravitsemuslaadun ja terveystottumusten välinen yhteys ja myös se, miksi ne kasautuvat, jotta 

näihin tekijöihin osataan puuttua ja tunnistaa ohjausta tarvitseva kohderyhmä. Etelä-

Pohjanmaalla väestön merkittävimpiä terveyshaasteita ovat nuorten vähäinen fyysisen 

aktiivisuuden määrä ja lisääntyvä ylipaino. Lisätutkimuksia välipalojen ravitsemuslaadun 

merkityksestä ylipainoa mahdollisesti selittävänä tai suojaavana tekijänä tarvitaan.  

Tämä tutkimus tukee muiden tutkimusten havaintoja siitä, että nuorten ruokailutottumuksiin 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta epäterveelliset valinnat eivät johtaisi epäterveellisiin 

valintoihin myös aikuisiässä. Yleisemmin epäterveelliset terveyskäyttäytymiseen liittyvät 

tekijät kasautuvat ja yleisesti pojat kuluttavat tyttöjä useammin energiatiheitä välipaloja, kun 

taas tyttöjen välipalat noudattavat paremmin ravitsemussuosituksia. FinRavinto 2017-

tutkimuksen osoittama vahva sukupuoliero miesten ja naisten ruoankäytössä näkyi myös tässä 

tutkimuksessa nuorten osalta. FinRavinto 2017 –tutkimuksen tulosten mukaan naisten 

ruokavalio oli sekä kasvisten että punaisen ja prosessoidun lihan käytön osalta lähempänä 

suosituksia kuin miesten ruokavalio. Naiset söivät miehiä enemmän hedelmiä, marjoja, 

hapanmaitotuotteita ja makeisia. Miehet kuluttivat naisia enemmän sokeroituja 

virvoitusjuomia ja mehuja, joiden käytön osalta tulokset ovat yhteneväisiä myös tässä 

tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä pro gradu –tutkimus antoi tärkeää tietoa nuorten välipalojen käyttötiheydestä ja 

ravitsemuslaadusta sekä niihin yhteydessä olevista terveyskäyttäytymiseen liittyvistä 

tekijöistä. Tässä työssä saatujen tulosten perusteella seinäjokelaisten nuorten välipalojen 

ravitsemuslaatua ja käyttötiheyttä koskevat ravitsemukselliset kriteerit toteutuvat vain 

osittain. Harvalla nuorella täyttyy välipalasuositus kasvisten, täysjyvävalmisteiden, 

vähärasvaisten maitovalmisteiden ja kasvimargariinilevitteen käytön osalta. Nuorten 

käyttämien välipalojen ravitsemuslaadussa löytyy parannettavaa, sillä osalla nuorista 

energiatiheiden välipalojen ja juomien kulutus on huolestuttavan suurta. Välipalatuotteiden 

järkevällä valinnalla voitaisiin merkittävästi edistää tärkeiden ravintoaineiden saantia 

päivittäisestä ruokavaliosta. Tulosten perusteella tulevaisuudessa olisi tärkeää ehkäistä 

energiatiheiden välipalojen ja juomien runsasta käyttöä ja sitä kautta myös vähentää 
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mahdollisia lihavuuden ja sen liitännäissairauksien riskiä jo nuoruudessa. Runsaasti 

tyydyttynyttä rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävien vaihtoehtojen sijaan, nuorille tulisi tarjota 

välipalaksi kasviksia, hedelmiä, täysjyväleipää ja vähärasvaisia, sokeroimattomia 

maitovalmisteita tai kasvijuomia sekä hyviä tyydyttymättömän rasvan lähteitä kuten 

pähkinöitä ja kalaa.  

 

Tulokset ovat suurelta osin yhteneväisiä muissa maissa tehtyjen tutkimusten kanssa ja 

vahvistavat näyttöä siitä, että terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä 

välipalojen ravitsemuslaatuun ja käyttötiheyteen nuorilla. Ravintoainetiheiden välipalojen 

kuten kasvisten, täysjyväviljan, vähärasvaisten maitojen ja maitovalmisteiden sekä 

kasvimargariinin käyttö oli yhteydessä tupakoimattomuuteen, riittävään yöuneen, 

runsaampaan fyysiseen aktivisuuteen sekä säännölliseen ateriarytmiin. Välipalojen 

kokonaisvaltaista ravitsemuslaatua selittivät tupakoimattomuus ja riittävä yöunen kesto. 

Säännöllisen ateriarytmin edistäminen näyttäisi olevan erityisen tärkeää nuorten hedelmien ja 

vihannesten käytön päivittäisessä lisäämisessä. Aamupala jää yhä useammalta nuorelta väliin 

ja aterioita korvataan päivän aikana välipaloilla. Tämä tutkimus osoitti, että syömisen 

säännöllisyyteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, sillä syömisen säännöllisyys 

näyttäisi olevan positiivisesti yhteydessä nuorten välipalavalintoihin.  

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset vahvistivat näyttöä siitä, että energiatiheiden kuten 

runsaasti lisättyä sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävien välipalojen käyttö on 

yhteydessä epäsäännölliseen ateriarytmiin, koululounaan syömättä jättämiseen, runsaampaan 

ruutuajan määrään, riittämättömään yöunen kestoon sekä päihteiden käyttöön. Fyysistä 

aktiivisuutta lukuun ottamatta tutkimus vahvistaa näyttöä siitä, että energiatiheiden 

välipalojen käyttö on yhteydessä epäedulliseen terveyskäyttäytymiseen. Tämä voi 

mahdollisesti johtaa ylipainoon ja lihavuuteen liittyvien terveysriskien ilmenemiseen ja 

yleistymiseen nuoruudessa. Välipalojen käytön selvittäminen on tärkeää, jotta voitaisiin tutkia 

ravintotiheiden välipalojen käyttöön liittyviä positiivisia ja energiatiheiden välipalojen 

käyttöön liittyviä negatiivisia terveysvaikutuksia. Lisäksi tarvitaan tutkimusta siitä, kuinka 

usein käytettynä epäterveelliset välipalat ovat terveyshaitta. Tämän tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää terveysviestinnän ja terveyttä edistävien interventioiden kohdistamisessa. 

Lisääntyneen elintarvikevalikoiman myötä, olisi hyödyllistä antaa monipuolisia suosituksia 

siitä, miten eri tavoin terveyttä edistävä välipala voitaisiin koostaa esimerkiksi valmisruoista 

tai nopeista ja kevyistä valmisvälipaloista. Lisäksi hyödyllistä olisi myös antaa konkreettisia 

neuvoja siitä, miten palkokasveja, kalaa ja pähkinöitä voitaisiin hyödyntää osana välipalaa. 
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Kananmuna on myös erinomainen proteiinin lähde, mutta silti vähän käytetty välipala. Tämän 

tutkimuksen myötä havaittiin, että seinäjokelaisille nuorille palkokasvien ja kalan kulutus ovat 

harvinaisia valintoja välipaloilla.  

 

Normaalipainoisten ja ylipainoisten nuorten välipalojen käyttötiheys ja ravitsemuslaatu eivät 

tässä tutkimuksessa pääosin eronneet toisistaan. Saatu tulos vahvistaa näyttöä, että välipalojen 

ravitsemuslaatu ja käyttötiheys eivät ole yhteydessä painoindeksiin.  

 

Nuoret tarvitsevat ravitsemuskasvatuksen kautta ohjeistusta ja tukea terveellisten 

ruokavalintojen tekemiseen. Tärkeää ovat yhtenäiset tavoitteet, joiden mukaan toimia. 

Vanhemmilla on suuri vastuu nuorten ruokatottumusten, ruokamieltymysten ja ateriarytmin 

muodostumisessa. Vanhempien panostus yksistään ei kuitenkaan riitä parantamaan nuorten 

ruokatottumuksia vaan tarvitaan monitahoisia toimenpiteitä, jossa ruokatottumuksiin 

pyritään vaikuttamaan sekä kotona, koulussa että yhteiskunnassa. Tärkeimpiä nuorten 

ruokatottumuksiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ohjauskeinoja ovat muun muassa saatavuus, 

annoskoot, hinta ja markkinointi.  

 

Ravitsemus osana hyvinvointia voisi näkyä vielä vahvemmin osana kaupunkien ja kuntien 

hyvinvointistrategioita. Kunnan ja ateriapalveluiden on otettava vastuu tarjoamastaan 

pääruoan, mutta myös välipalojen ravitsemuslaadusta. Tämä vaatii useiden yhteistyötahojen ja 

sidosryhmien yhteistyötä, mutta myös panostusta kansallisella tasolla sekä kuntien ja 

kaupunkien päättäjiltä, että elintarviketeollisuudelta. On erityisen tärkeää ottaa myös nuoret 

mukaan toimenpiteiden toteutukseen ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa. Konkreettisesti 

tarvitaan toimia erityisesti sokeroitujen elintarvikkeiden ja juomien käytön vähentämiseksi 

sekä kasvisten ja runsaskuituisten viljatuotteiden lisäämiseksi. Tässä työssä esitettyjen 

tulosten perusteella voidaan laatia konkreettisia ohjeita siitä, mihin kannattaa keskittyä 

nuorten välipalatottumusten parantamisessa. Ravitsemuksen kehitystä ja ruoankäyttöä on 

erityisen tärkeää tutkia etenkin niissä väestöryhmissä, joissa terveellisen ravitsemuksen 

toteutuminen on erityisen heikkoa.  
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LIITE 1. Nuorten välipalat ja terveyskäyttäytyminen -kyselylomake 
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LIITE 2.  Ravintotiheiden välipalojen käyttöfrekvenssit, tytöt % (n = 79) 

 

Välipala Välipalan käyttöfrekvenssi     

  

Kerran päivässä tai 
useammin 

3-6 
kertaa 

viikossa 

2 kertaa 
viikossa tai 
harvemmin 

Kasvikset, hedelmät, marjat    
Tuoreet kasvikset 53 (42) 24 (19) 23 (18) 

Hedelmät 44 (35) 37 (29) 19 (15) 

Marjat 18 (14) 37 (29) 46 (36) 

Palkokasvit 6 (5) 10 (8) 84 (66) 

Viljavalmisteet       

Täysjyväleivät ja näkkileivät 41 (32) 36 (28) 24 (19) 

Täysjyväpuurot, -murot, -myslit ja -
leseet 

16 (13) 18 (14) 71 (52) 

Marja- ja hedelmäpuuro 9 (7) 9 (7) 86 (68) 

Vähärasvaiset (≤1 %) maidot ja 
maitovalmisteet, 
tyydyttymättömän rasvan lähteet 

      

Rasvaton, vähärasvainen 
maito/piimä, kasvipohjaiset juomat 

14 (11) 8(6) 78 (62) 

Vähärasvaiset ja maustamattomat 
nestemäiset maitovalmisteet 

16 (13) 18 (14) 66 (52) 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 %) 15 (12) 19 (15) 66 (52) 

Kasvimargariini, ≥ 60 % rasvaa 29 (23) 16 (13) 54 (43) 

Maustamattomat pähkinät, mantelit, 
siemenet 

10 (8) 14 (11) 76 (60) 

Kala, kananmuna, lihavalmisteet       

Kala 4 (3) 16 (13) 80 (63) 

Kananmuna 8 (6) 14 (11) 78 (62) 

Vähärasvaiset lihavalmisteet ja 
makkarat 

16 (13) 34 (27) 49 (39) 
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LIITE 3. Ravintotiheiden välipalojen käyttöfrekvenssit, pojat % (n = 73)  

 

Välipala Välipalan käyttöfrekvenssi 

  

Kerran 
päivässä tai 
useammin 

3-6 kertaa 
viikossa 

2 kertaa 
viikossa tai 
harvemmin 

Kasvikset, hedelmät, marjat       
Tuoreet kasvikset 38 (28) 32 (23) 30 (22) 
Hedelmät 27 (20) 38 (28) 34 (25) 
Marjat 18 (13) 27 (20) 55 (40) 
Palkokasvit 4 (3) 18 (13) 78 (57) 

Viljavalmisteet       

Täysjyväleivät ja näkkileivät 33 (24) 27 (20) 40 (29) 
Täysjyväpuurot, -murot, -myslit ja –leseet 10 (7) 19 (14) 71 (52) 

Marja- ja hedelmäpuuro 12 (9) 21 (15) 84 (61) 
Vähärasvaiset (≤1 %) maidot ja 
maitovalmisteet, tyydyttymättömän 
rasvan lähteet       

Rasvaton, vähärasvainen maito/piimä, 
kasvipohjaiset juomat 21 (15) 10 (8) 68 (50) 
Vähärasvaiset ja maustamattomat 
maitovalmisteet 5 (4) 15 (11) 79 (58) 
Vähärasvaiset juustot (≤ 17 %) 18 (13) 22 (16) 60 (44) 

Kasvimargariini, ≥ 60 % rasvaa 34 (25) 15 (11) 51 (37) 
Maustamattomat pähkinät, mantelit, 
siemenet 10 (7) 19 (12) 74 (54) 

Kala, kananmuna, lihavalmisteet       
Kala 7 (5) 25 (18) 68 (50) 
Kananmuna 7 (5) 34 (25) 59 (43) 

Vähärasvaiset lihavalmisteet ja makkarat 36 (26) 33 (24) 32 (23) 
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LIITE 4. Energiatiheiden välipalojen käyttöfrekvenssit, tytöt % (n=79) 

 

Välipala Välipalan käyttöfrekvenssi  

  

Kerran päivässä 
tai useammin 

3-6 kertaa 
viikossa  

2 kertaa 
viikossa tai 
harvemmin  

Runsaasti sakkaroosia sisältävät välipalat ja 
happamat juomat       

Makeiset 4 (3) 26 (21) 70 (55) 

Maitosuklaa 4 (3) 25 (20) 71 (56) 

Sokeroidut murot ja myslit 5 (4) 22 (17) 73 (58) 

Jäätelö 0 (0) 6 (5) 94 (74) 

Sokeroidut virvoitusjuomat ja mehut 6 (5) 16 (12) 78 (62) 
Vähäsokeriset virvoitusjuomat ja mehut 3 (2) 10 (8) 87 (69) 

Energiajuomat 3 (2) 1 (1) 96 (76) 
Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävät välipalat       

Kuivaliha 3 (2) 11 (9) 97 (77) 

Perunalastut, popcornit 5 (4) 46 (36) 86 (68) 

Mikro- ja pakastepizzat, hampurilaiset 0 (0) 4 (3) 95 (76) 

Suolaiset leivonnaiset ja piirakat 1 (1) 39 (31) 90 (71) 

Suolapähkinät 4 (3) 4 (3) 92 (73) 
Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävät 
maidot ja sakkaroosia sisältävät 
maitovalmisteet       

Kevytmaito tai piimä, täysmaito tai piimä 16 (12) 8 (6) 77 (61) 

Maustettu jogurtti, viili, vanukas, rahka 4 (3) 23 (18) 73 (58) 

Rasvaiset juustot 14 (11) 28 (22) 58 (46) 

Rasvaiset levitteet 51 (40) 18 (14) 32 (25) 

Vähäkuituiset viljavalmisteet       

Vaalea leipä ja sekaleipä 10 (8) 38 (30) 52 (41) 

Keksit, välipalapatukat 4 (3) 14 (11) 82 (65) 

Makeat leivonnaiset, kakut ja muffinit 0 (0) 35 (28) 95 (75) 
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LIITE 5. Energiatiheiden välipalojen käyttöfrekvenssit, pojat % (n=73)  

 

Välipala Välipalan käyttöfrekvenssi 

  

Kerran päivässä 
tai useammin 

3-6 kertaa 
viikossa  

2 kertaa 
viikossa tai 
harvemmin  

Runsaasti sakkaroosia sisältävät välipalat ja 
happamat  
juomat 

      

Makeiset 5 (4) 23 (17) 71 (52) 

Maitosuklaa 3 (2) 22 (16) 73 (55) 

Sokeroidut murot ja myslit 5 (4) 21 (15) 74 (54) 

Jäätelö 5 (4) 9 (7) 85 (62) 

Sokeroidut virvoitusjuomat ja mehut 10 (7) 25 (19) 65 (47) 

Vähäsokeriset virvoitusjuomat ja mehut 3 (2) 8 (6) 89 (65) 

Energiajuomat 11 (8) 14 (10) 75 (55) 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävät välipalat 

      

Kuivaliha 3 (2) 8 (6) 90 (66) 

Perunalastut, popcornit 5 (4) 56 (41) 75 (55) 

Mikro- ja pakastepizzat, hampurilaiset 3 (2) 13 (9) 84 (62) 

Suolaiset leivonnaiset ja piirakat 8 (6) 41 (30) 88 (64) 

Suolapähkinät 3 (2) 16 (11) 82 (54) 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävät 
maidot ja sakkaroosia sisältävät 
maitovalmisteet 

      

Kevytmaito tai piimä, täysmaito tai piimä 27 (20) 8 (6) 64 (47) 

Maustettu jogurtti, viili, vanukas, rahka 15 (11) 22 (16) 63 (46) 

Rasvaiset juustot 25 (18) 22 (16) 53 (39) 

Rasvaiset levitteet 52 (38) 16 (12) 32 (23) 

Vähäkuituiset viljavalmisteet       

Vaalea leipä ja sekaleipä 28 (20) 34 (25) 38 (28) 

Keksit, välipalapatukat 1 (1) 15 (11) 84 (61) 

Makeat leivonnaiset, kakut ja muffinit 4 (3) 37 (27) 84 (61) 
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LIITE 6. Ruoka-aineryhmien vertailu nuorten ISO-BMI-luokissa (kg/m2)  

 

 

Alipaino (n=8) 
< 17 

Normaalipaino (n=113) 
≥ 17 ja < 25 

Ylipaino (n=22) 
≥ 25 ja < 30 

Lihava (n=5) 
≥ 30 

p-arvo 

Kasvikset, hedelmät, marjat           

Tuoreet kasvikset 3,2 ± 1,5 4,0 ± 1,6 3,2 ± 1,6 2,8 ± 2,1 0,298 

Hedelmät 4,0 ± 1,6 3,7 ± 1,6 3,8 ± 1,4 3,2 ± 1,3 0,817 

Marjat 2,2 ± 1,1 2,8 ± 1,5 3,0 ± 1,7 1,8 ± 1,3 0,298 

Runsaskuituiset viljavalmisteet           

Täysjyväleivät 4,0 ± 2,0 3,7 ± 1,6 3,4 ± 1,8 1,6 ± 0,5 0,042 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -leivät, 
marja- ja hedelmäpuurot 

1,8 ± 0,8 1,8 ± 1,0 2,2 ± 1,3 1,5 ± 0,7 0,425 

Vähärasvaiset (≤1 %) maidot ja 
maitovalmisteet, tyydyttymättömän 
rasvan lähteet 

          

Rasvattomat ja vähärasvaiset maidot ja 
piimät sekä kasvipohjaiset juomat, 
maustamattomat maitovalmisteet 

2,0 ± 0,9 2,0 ± 0,9 2,2 ± 1,0 2,2 ± 1,0 0,833 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 %) 2,3 ± 1,9 2,4 ± 1,6 1,8 ± 1,2 2,0 ± 1,0 0,526 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,6 ± 2,0 3,0 ± 1,9 2,6 ± 1,9 3,2 ± 1,9 0,693 

Kala 1,7 ± 1,1 2,0 ± 1,1 1,8 ± 1,0 1,8 ± 1,0 0,195 

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja 
siemenet 

1,7 ± 1,7 2,0 ± 1,5 1,8 ± 1,1 1,8 ± 1,7 0,636 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät 
välipalat 

          

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, 
sokeroidut murot ja myslit 

2,0 ± 0,8 1,9 ± 0,6 2,1 ± 1,0 1,5 ± 0,4 0,533 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältävät 
happamat juomat  

            

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, 
energiajuomat 

2,0 ±  0,8 1,9 ± 0,9 2,3 ± 1,3 1,5 ± 0,6 0,344 

Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja 
suolaa sisältävät välipalat  

          

Perunalastut, popcornit, pizzat, 
hampurilaiset, suolapähkinät, suolaiset 
piirakat 

1,4 ± 0,4 1,5 ± 0,5 1,8 ± 0,9 1,7 ± 0,7 0,714 

p-arvot: Kruskal-Wallis -testi, keskiarvot ja –hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 
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LIITE 7. Koululounaan korvaamisen yhteys välipalojen käyttöfrekvensseihin (±keskihajonta) 

 

 
  

Ei korvaa 
koululounasta 

välipaloilla, 
n=92 

Korvaa 
koululounaan 
välipaloilla 1- 
2 krt/vk, n=44 

Korvaa 
koululounaan 
välipaloilla ≥ 3 

krt/vk, n=16 

p-arvo Kaikki, 
n=152 

Kasvikset, hedelmät, marjat           

Tuoreet kasvikset 3,9 ± 1,7 4,0 ± 1,5 3,0 ± 1,5 0,089 3,8 ± 1,6 

Hedelmät 3,6 ± 1,6 4,0 ± 1,5 3,6 ± 1,4 0,264 3,7 ± 1,5 

Marjat 2,7 ± 1,5 3,0 ± 1,6 2,5 ± 1,3 0,588 2,7 ± 1,5 

Viljavalmisteet           

Täysjyväleipä 3,7 ± 1,7 3,5 ± 1,6 3,4 ± 1,9 0,762 3,6 ± 1,7 

Täysjyväpuurot-, myslit ja -
leivät, marja- ja hedelmäpuurot 1,7 ± 1,1 2,2 ± 1,1 1,5 ± 0,7 0,005 1,8 ± 1,1 

Maitovalmisteet ja 
tyydyttymättömän rasvan 
lähteet 

          

Rasvattomat ja vähärasvaiset 
maidot ja piimät sekä 
kasvipohjaiset juomat, 
maustamattomat 
maitovalmisteet 

2,0 ± 0,8 2,3 ± 1,1 1,8 ± 1,3 0,124 2,0 ± 1,0 

Vähärasvaiset juustot (≤ 17 %) 2,2 ± 1,5 2,5 ± 1,6 2,1 ± 1,7 0,338 2,3 ± 1,5 

Kasvimargariini (≥ 60 % rasvaa) 3,1 ± 1,9 2,7 ± 1,8 2,3 ± 2,0 0,162 2,9 ± 1,9 

Kala 2,0 ± 1,1 2,2 ± 1,2 1,9 ± 1,2 0,338 2,0 ± 1,1 

Maustamattomat pähkinät, 
mantelit ja siemenet 2,0 ± 1,5 2,1 ± 1,5 1,2 ± 0,6 0,043 2,0 ± 1,4 

Runsaasti lisättyä sokeria 
sisältävät välipalat           

Makeiset, maitosuklaa, jäätelö, 
sokeroidut murot ja myslit 1,7 ± 0,6 2,1 ± 0,7 2,2 ± 1,2 0,040 1,9 ± 0,7 

Runsaasti lisättyä sokeria 
sisältävät happamat juomat            

Sokeroidut mehut ja 
virvoitusjuomat, energiajuomat 1,8 ± 0,8 2,0 ± 0,9 2,6 ± 1,5 0,067 1,9 ± 1,0 

Runsaasti tyydyttynyttä 
rasvaa ja suolaa sisältävät 
välipalat  

          

Perunalastut, popcornit, pizzat, 
hampurilaiset, suolapähkinät, 
suolaiset piirakat 

1,4 ± 0,5 1,8 ± 0,7 2,0 ± 0,9 0,000 1,6 ± 0,6 

 
p-arvot: Mann-Whitney U –testi; keskiarvot ja -hajonnat: yksisuuntainen varianssianalyysi 
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LIITE 8. Tiedote Seinjoen lyseolle välipalakyselyn toteuttamisesta 

 
TIEDOTE  2.2.2018 
 
HYVÄT VANHEMMAT!      
 
Seinäjoen lyseolla on tarkoitus järjestää nuorten ravitsemukseen ja välipalojen käyttöön 
liittyvä Seinäjoen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden järjestämä teemapäivä 
huhtikuussa 2018. SeAMKin opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat välipaloihin liittyvän 
projektin yläkoululla. Tapahtuman tavoitteena on innostaa nuoria mukaan pohtimaan 
ravitsemusasioita sekä välipalojen käyttöä pyrkien terveellisten välipalatottumusten 
edistämiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen ravitsemusasioissa. Teemapäivän jälkeen 
suoritetaan lyhyt palautekysely yläkoulun oppilaille teemapäivän toteutuksesta, toimivuudesta 
ja vaikuttavuudesta toukokuun 2018 aikana. Projektikurssin vastuuopettajana on yhdessä 
kanssani TtL, yliopettaja Kaija Nissinen. 
 
Ennen teemapäivää kerään gradututkimustani varten aineistoa seinäjokelaisten 8.-9.-
luokkalaisten käyttämien välipalojen laadun yhteydestä nuorten terveyskäyttäytymiseen ja 
elintapoihin. Nuorten välipalojen laatua ja terveyskäyttäytymistä mittaavan graduni aineiston 
kerään Seinäjoen lyseossa sähköisellä lomakkeella helmikuun 2018 aikana. Kyselyyn 
vastaaminen ja tutkimukseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja aineistonkeruu 
suoritetaan nimettömänä terveystiedon oppituntien aikana.  
 
Tutkimukseni ohjaajina toimivat FT, dosentti Maijaliisa Erkkola sekä FT, TtM, laillistettu 
ravitsemusterapeutti Soili Alanne. Tässä tutkimuksessa kerättyä tutkimusaineistoa säilytetään 
ja käsitellään luottamuksellisesti.   
 
Teemapäivän tarkemmasta toteutuksesta ja ajankohdasta tullaan olemaan yhteydessä 
kouluun.  
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Mari Kinnunen, LtK  Kaija Nissinen,TtL  
mari.kinnunen@helsinki.fi kaija.nissinen@seamk.fi  
+358 50 305 0380  +358 40 830 4207 
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