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Luottamus ruokaan on kuuma peruna
Yhä useampi luottaa siihen, että ruoka on turvallista eikä sairastuta. Pohjoismaihin on 
kuitenkin levinnyt laaja epäluulo etenkin lisäaineita ja E-koodeja kohtaan. Saman aikaisesti 
paikallisuus ja lähellä tuotettu vetoavat kuluttajiin. Tämä luo paineita sekä viranomaisten 
että teollisuuden tiedotustyöhön.  

Karin Kristofferson, toimittaja, Mannov, Malmö 15

Miten nettiajan kasvatti syö aikuisena?
On ajateltu, että kokoontuminen perheen yhteisille aterioille loisi hyvän sosiaalisen 
pohjan nuorten hyville ruokavalinnoille. Kehitys on kuitenkin johtanut aivan päin -
vas taiseen suuntaan; entistä enemmän aikaa kuluu erilaisten ruutujen äärellä. Siksi 
nuorten ruokavaliota koskevia neuvoja ei ehkä kannatakaan suunnata vanhemmille. 
Nuoret on kohdattava suoraan siellä, missä he ovat – jopa sosiaalisessa mediassa. 

Karen Næsager, vanhempi konsultti, Mannov, Kööpenhamina 7

Pohjolan nuorten ruokavalinnat
Nuorten ruokavalio ei ole muuttunut toivotulla tavalla valistuksesta ja kouluruokasatsauksista 
huolimatta. Muualta, esimerkiksi kaveripiiristä, tulevilla kilpailevilla viesteillä on suuri vaikutus.
 
Gösta Samuelson, lasten- ja nuortenlääkäri, kliinisen ravitsemuksen emeritusprofessori, 
lääketieteiden laitos, kliininen fysiologia, Uppsalan yliopisto 3

Ruokavalinnat vakiintuvat jo nuorena
Nuorten ruokavalion etääntyminen suosituksista on huolestuttavaa. Lähimmäksi 
suosituksia päästään imeväisiässä. Vauvan siirtyessä syömään perheen yhteiseen 
pöytään alkaa rako suositusten ja todellisuuden välillä kasvaa.

Hanna Lagström, dosentti, Turun yliopisto 12

Nuoret, ruoka ja terveys Suomessa
Suomalaisilta koululaisilta jää aamupala syömättä useammin kuin koululounas. 
Ylipainoisten lasten osuus suurenee iän myötä. Siihen ovat yhteydessä myös äidin 
koulutus, vanhempien ylipaino sekä asuinpaikkakunta.

Susanna Raulio, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 14
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Pohjolan nuorten 
ruokavalinnat

Ruoka, ateriarytmi 
ja uuden tekniikan 
hyödyntäminen kuulu vat 
nuorilla erottamattomasti 
yhteen.

Anne ja Johan ovat 15-vuotiaita. He 
syövät vain hampurilaisia, kebabia ja 
makeisia ja juovat virvoitusjuomia 
päivittäin. Säännöllisiä ruoka-aikoja 
ei ole. Näinkö se menee? Ei, mutta 
kaikki törmäävät päivittäin pikaruoka- 
ja virvoitusjuomamainoksiin sanoma-
lehdissä, radiossa ja televisiossa. Siksi 
yhä suurempi osa nuorten energian-
saannista tulee näistä tuotteista. Big-
Meal- ja virvoitusjuomatarjous tyyliin 
”ota kolme – maksa kaksi” on petollis-
ta, kuten kauppojen irtokarkkihyllyjen 
peittämät seinätkin.   

Nuoret saavat vaikutteita koko ajan 
monelta taholta, eikä vähiten kaveri-
piiriltä. Vanhempien tapoja vastaan 
kapinoidaan. Nuoret vastaanottavat-
kin helposti viestejä tuotteista, joiden 
mainoksissa kerrotaan, miten juuri 
nyt tulisi elää. 

Samalla kuitenkin tutkimukset ovat 
1970-luvun alusta lähtien osoittaneet 
vanhempien koulutuksen vaikuttavan 
siihen, miten ja milloin lapsi syö ja 
mitä hän valitsee välipalakseen.

Tutkimusten 1,2,3,4,5 mukaan kodilla 
ja koululla on suuri vaikutus myös 
siihen, miten nuori suhtautuu liikun-
taan, hampaiden hoitoon, tupakoin-
tiin ja alkoholin käyttöön. 

Tämä katsausartikkeli ei pyri olemaan 
kaikenkattava. Se esittelee joukon hy viä 
tutkimuksia, joissa tutkittavien valin ta 
ja poissulkemiskriteerit on dokumen-
toitu ja joissa aikajaksoja vertailtaessa 
on käytetty samaa menetelmää.

Vuonna 2003 Statens Livsmedels-
verkin (Ruotsin Elintarvikevirasto Ja 
VRN) tutkimus paljasti, että päivä koti- 
ja kouluikäiset lapset kuluttivat run-
saasti sokeripitoisia tuotteita, etenkin 
juomia. Tutkimukseen osal listui lapsia 
koko Ruotsista.

Sakkaroosin ja monosakkaridien 

osuus päivän energiamäärästä oli 
jopa 13 –15 %. Lapset söivät 160 gram-
maa makeisia viikossa. Lapset joivat 
päivittäin keskimäärin 200 ml mehua 
tai virvoitusjuomia. Joka kymmenes 
lapsi joi näitä päivittäin vähintään 
puoli litraa. 

Eri Pohjoismaiden lasten ruokavalin-
nat ovat  pääosin samankaltaisia. 
Nuorten tavoista puhuttaessa olisi 
hyödyllistä pitää mielessä, mitä tie-
detään nuorempien lasten tavoista. 

Tytöiltä jää usein aamupala syömät tä 

Pohjoismaiset nuorisotutkimuk -
set 2,3,4,5,9,10 kertovat, että nuoret, eten-
kin tytöt, jättävät aamupalan syömät-
tä. Suur-Tukholman alueella asuvista 
15-vuotiaista nuorista, jotka eivät 
syö neet aamupalaa, 11,2 % tytöistä 
ja 14,5 % pojista oli ylipainoisia ja vas-
taavasti 3,3 % ja 3,7 % lihavia vuonna 
2003 (COMPASS-tutkimus). Myös 
äidin vähäisellä koulutuksella oli 
yhteys nuoren ylipainoisuuteen tai 
lihavuuteen.

Tytöt, joiden vanhemmat olivat kor-
keasti koulutettuja, söivät useimmin 
hedelmiä tai vihanneksia. Folkhälso-
institutetin (Ruotsin kansanterveys-
laitos) raportin mukaan hedelmien 
ja kasvisten syöminen on yleistynyt 
ruotsalaisten nuorten keskuudessa.

Höglundin ja työtovereiden tutki-
muksessa, johon osallistui 7 600 länsi-
ruotsalaista 15-vuotiasta nuorta, 
havaittiin, että tupakointi vaikutti 
aamupalan syömiseen. Tupakoimatto-
mista pojista aamupalan söi päivittäin 
80 %, kun taas tupakoivista pojista 
vain 60 %. Tytöillä vastaavat osuudet 
olivat 75 % tupakoimattomista ja 
40 % tupakoivista.
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Gösta Samuelson, lasten- ja 
nuortenlääkäri, kliinisen ravitse-
muksen emeritusprofessori, lääke-
tieteiden laitos, kliininen fysiologia, 
Uppsalan yliopisto

Järjestetystä koulu-
ruokailusta huolimatta 
monet nuoret valitse-
vat muuta, vähemmän 
ravitsevaa ruokaa.
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Norjalainen 15 –16-vuotiaille kouluis-
sa tehty tutkimus osoitti, että van-
hempien taloudellisella asemalla 
oli yhteys nuorten elintapoihin. Jos 
vanhempien taloudellinen tilanne 
oli huono, nuori jätti useammin 
aamu palan syömättä ja käytti enem-
män aikaa tv:n tai videoiden parissa. 
Nämä kummatkin olivat yhteydessä 
nuoren ylipainoon tai lihavuuteen 7.

Jos aamupala on täyttävä, se vähentää 
riskiä napostella iltapäivällä. Osassa 
kouluista on menestyksekkäästi ko-
keiltu aamupalan tarjoamista oppi-
laille, jotka eivät ole syöneet mitään 
kotona ennen kouluun lähtöä. Idea on 
hyvä, mutta löytyykö rahaa toteuttaa 
se? Myös jokseenkin kiinteät ateria-
ajat vähentävät riskiä napostella run-
saasti energiaa sisältäviä tuotteita, 
jotka  puolestaan altistavat liialliselle 

ener gian saannille ja siten ylipainolle 
tai lihavuudelle.

Suomessa ja Ruotsissa maksuton 
kouluateria

Sekä Ruotsissa että Suomessa tarjo-
taan maksuton koululounas kaikille 
oppilaille. Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan useat 15 –16-vuotiaat eivät 
syöneet koululounasta. Tutkimus 
toteutettiin Uppsalassa ja Trollhät-
tanissa. Kaupungeissa sosioekono-
miset olosuhteet ovat erilaiset 8. 
Kuvio 1 näyttää, millä tavoin 15-vuo-
tiaan ruotsalaisen nuoren energian-
saanti jakautuu päivän mittaan 
arkena. Kuvio 2 näyttää, miten ener-
giansaanti jakautuu viikonlopun 
aikana.

Eräs göteborgilainen tutkimus3 päätyi 
samaan tulokseen: kouluateria jäte-

tään syömättä ja sen sijaan syödään 
voileipiä, maitoa ja hiutaleita tai mui-
ta välipaloja, kuten virvoitusjuomia 
tai makeisia. Samanlaisia tuloksia on 
saatu myös muualta Ruotsista.

Joissakin kouluissa kouluaterialla voi 
valita kahdesta pääruoasta, mutta ei 
suinkaan kaikissa. Göteborgin nuoriso-
tutkimuksessa3 havaittiin, että epä-
säännöllisesti ruokailevat nuoret valit-
sevat muita useammin ruokia, joissa 
on vähäinen ravintoainesisältö, ja 
heidän elämäntapansa ovat usein 
huonot. 

Sama malli toteutui myös suomalai-
sessa yläkouluikäisten ravitsemusta ja 
hyvinvointia kartoittavassa tutkimuk-
sessa10. Heille oli tyypillistä vähäinen 
hedelmien ja vihannesten syöminen 
sekä runsas sokeripitoisten juomien ja 

Kuvio 2 
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Ruotsalaisten nuorten energiansaanti eri aterioilla. Aamupalan, lounaan, 
päivällisen, välipalojen ja naposteltavien osuus nuorten päivittäisestä energian-
saannista arkena (kuvio 1) ja viikonlopun aikana (kuvio 2).

Mukaeltu viitteestä 8 (Samuelson et al.)

Mukaeltu viitteestä 8 (Samuelson et al.)
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pikaruokien käyttö, mutta monet joi-
vat myös maitoa.

Norjassa ja Tanskassa koululounas 
toteutuu eri tavalla. Nuoret tuovat 
kotoaan eväspaketin, joka sisältää 
useimmiten voileipiä. Maidon ja kas-
vikset tai hedelmän voi ostaa koulus-
ta. Ruoan ravitsevuuden kannalta on 
vaikea arvioida, kumpi on parempi 
tapa: tarjottu koululounas vai omat 
eväät. Koulussa tarjottu ateria olisi 
hyvä vaihtoehto, jos nuoret myös 
söisivät sen.  

Päivällinen on pääateria

Aiemmat tutkimukset norjalaisista 
18-vuotiaista koululaisista kertoivat, 
että nuoret syövät päivittäin kotona 
päivällisen5. Tilanne on voinut muut-
tua yhteiskunnan ja koulun muutos-
ten myötä. Suomalaisessa tutkimuk-
sessa (Hoppu ym.10) noin 80 % pojista 
ja noin 70 % tytöistä söi päivällisen 
(lämmintä ruokaa) päivittäin, mutta 
vähemmän kuin puolet söi päivällis-
tä yhdessä muiden perheenjäsenten 
kanssa. Muissakin Pohjoismaissa 
nuoret syövät päiväl lisen kotona, 
mutta vain 20 –50 % syö päivällistä 
perheen kanssa. Tähän vaikuttavat 
nuoren harrastukset ja perheen 
rytmit.

Aterioiden välillä napostellaan

Napostelu aterioiden välillä on taval-
lista pohjoismaisille nuorille. Virvoi-
tusjuomat, makeiset ja leivonnaiset 
maistuvat. Joidenkin tutkimusten 
mukaan näistä elintarvikkeista nuoret 
saavat 20 –30 % päivän energian-
saannista, etenkin viikonlopun aikana 
(kuvio 2). Eräs tanskalainen selvitys 
kartoitti 14 –19-vuotiaiden nuorten 
ruokavalintoja11. Nuoret saivat lisä-
tystä sokerista 13 prosenttia päivän 
energiansaannista. Iän myötä myös 
alkoholin osuus nuorten energian-
saannista suureni. 

Uudehko tutkimus Tanskasta12 osoitti 
kavereiden vahvan vaikutuksen nuo-
ren riskikäyttäytymiseen, kuten alko-
holin tai huumeiden käyttöön. Sen 
sijaan ruokavalintoihin vaikuttivat 
enemmän perheolot.

Miten ruokavalinnat muuttuvat 
15 –21-vuotiaana?

Von Post-Skagegård ja kumppanit 

tekivät 15-vuotiaista seurantatutki-
muksen Uppsalassa ja Trollhätta-
nissa. He selvittivät tutkimukseen 
osallistuneiden ruokavalintoja myös 
17- ja 21-vuotiaina. Nuoret söivät 
17 ja 21 vuoden iässä enemmän pas-
taa ja vähän enemmän vihanneksia 
ja joivat enemmän kahvia ja teetä 
kuin 15-vuotiaana. Iän myötä maitoa 
juotiin vähemmän ja perunaa ja 
leipää syötiin aiempaa harvemmin. 

Suurin muutos tapahtui ikävuosien 
17 ja 21 välillä. Poikien hedelmien 
käyttö romahti, kun taas tytöt vähen-
sivät lihan syöntiä. Lihaa syömättö-
mien nuorten osuus suureni kahdes -
ta prosentista 13 prosenttiin. Kun 
äiti oli korkeasti koulutettu, nuori 
söi muita enemmän pastaa ja vihan-
neksia. 

Tuore Pattersonin tutkimus 14  

Tuk holmasta osoitti, ettei ruoka-
valinnoissa ja ravintoaineiden saan-
nissa ole ai kaisempiin tutkimuksiin 
verrattuna tapahtunut muutosta. 
Ruokavaliossa tyydyttyneiden rasva-
happojen ja sokerin määrä on edel-
leen suuri. Jotta ruokavalio olisi 
lähempänä pohjoismaisia suosituk -
sia, virvoitusjuomien, makeisten, 
leivonnaisten ja runsaasti rasvaa 
sisältävien elin tarvikkeiden kulutus -
ta pitää oleel lisesti vähentää nykyi-
sestä.

Yhteenveto

Mikä selittää nuorten ruokavalin -
toja? Muutoksia tapahtuu, mutta vain 
vähän. Vanhempien koulutus vaikut-
taa, mutta elintavat muuttuvat, kun 
nuori saa koulun päätökseen ja muut-
taa pois kotoa. Toisaalta usein käy 
niin, että virvoitusjuomien ja makeis-
ten säännöllinen ja runsas käyttö jat -
kuu samanlaisena lapsuusvuosista 
lähtien.

Koulu ja yhteiskunta viestittävät 
nuorille tietoa terveellisestä ruoka-
valiosta, jonka rasvan laatu on koh-
dallaan ja joka sisältää vain vähän 
sokeripitoisia elintarvikkeita. Viestit 
eivät ole tehonneet toivotulla tavalla. 
Ylipaino ja lihavuus yleistyvät ja 
niiden seurauksena sydän- sekä 
verisuoni taudit ja diabetes. Kehitys 
on hälyyt tävä. Tarvitaan parempia 
keinoja saada nuoret ymmärtämään 
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ruoan laadun merkitys terveyteen 
ja energiansaannin yhteys lihavuu-
teen.

Käytämme ehkä väärää lähestymis-
tapaa yrittäessämme tavoittaa lapset 
ja nuoret. Isot kampanjat eivät tunnu 
toimivan. Paikalliset toimet näyttävät 
tehoavan paremmin. Tarvitsemme 
laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä 
vanhempien, koulun ja urheiluseu-
rojen välille. Nuoret pitäisi saada osal-
listumaan keskusteluun hyvän ruoka-
valion merkityksestä terveyteen. 
Koulu voisi organisoida yhteistyötä 
ja keskustelua osana terveyskasva-
tusta.

Eikä sovi unohtaa liikuntaa. Sään -
nöl linen ja vaihteleva liikunta on 
yhtä tärkeää kuin sopiva energian 
saanti.



Nykyajan nuorille tietokoneiden ja 
kännyköiden käyttö viestinnässä on 
luonteva osa arkea. Miten voidaan 
vaikuttaa näiden nuorten ruokatottu-
muksiin, joilla sosiaaliset suhteet ovat 
läsnä aktiivisesti verkossa Facebookin 
ja älypuhelimen avulla? Onko ruoka 
ja juoma vain välttämättömien perus-
tarpeiden tyydyttämistä varten, minkä 
voi kuitata vauhdissa napatulla pika-
annoksella? Tätä kysyimme asian-
tuntijoilta.

Eikö yhteisillä aterioilla 
ole nuorille merkitystä?

Useimmille syöminen on sosiaalinen 
tapahtuma. Kuitenkin yhä harvem-
massa perheessä nautitaan yhteisiä 
aterioita ja monet, etenkin juuri nuo-
ret, nappaavat jotain purtavaa ”len-
nossa”. Ruokatottumukset, kuten 
muutkin tavat ja asenteet, muuttuvat 
jatkuvasti. Pinnalle nousee uusia tren-
dikkäitä suosikkiruokia ja vähitellen 
ne jäävät uudempien nousijoiden jal-
koihin.  Ehkä tässä nykyisessä digi-
maailmassa ruokailun asema ja sen 

Miten nettiajan kasvatti 
syö aikuisena?

merkitys nuorille sosiaalisena tapah-
tumana hiipuu. Ruokailu ei enää hou-
kuttelekaan sillä, että samalla voi 
vaihtaa ajatuksia ja jutella toisten 
kanssa. Nuorten sosiaalinen elämä 
on siirtynyt nettiin, eikä ruokapöytä-
jutustelu anna heille vastaavaa yh-
teyttä muihin ihmisiin.

Sosiaaliset verkostot 
ja liian vähän liikuntaa

Netin ja sosiaalisen median käyttöä 
on helppo syyttää lihavuuden yleisty-
misestä. Niitä pidetään passivoivina 
ja ne vähentävät nuorten fyysistä 
aktiivisuutta – tapahtuuhan niiden 
käyttö pääasiassa paikallaan istuen 
tai makoillen. Totuus ei ole kuiten-
kaan ihan mustavalkoinen. Kiistaton 
tosiasia on, että lihavien nuorten 
määrä lisääntyy samanaikaisesti kun 
perheiden ruokatottumukset muuttu-
vat ja nuorten liikkuminen vähenee. 
Nämä edesauttavat lihomista, se tie-
detään. Fyysisen aktiivisuuden vähe-
neminen voi johtaa ylipainoon, jolla  
on haitallisia seurauksia nuoren ter-
veydelle.

Nuoret haluavat 
terveellisempää pikaruokaa

Vaikka ruokatottumukset muuttuvat 
jatkuvasti, tutkimukset osoittavat, että 
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nuoret ovat kriittisiä ja he myös aset-
tavat ruoalle vaatimuksia. Nuoret ha-
luavat terveellisempää pikaruokaa. 
Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan 
63 % tanskalaisista nuorista haluaisi, 
että pikaruoassa olisi nykyistä vähem-
män rasvaa ja suolaa. 

Lisäksi kolmannes nuorista syö pika-
ruokaa vain harvoin tai ei lainkaan, 
koska heistä se on epäterveellistä ja 
kallista. Etenkin naisia kiinnostavat 
terveellisemmät vaihtoehdot. He ha-
luaisivat salaatteja, voileipiä ja smoot-
heja, kun taas nuorille miehille mais-
tuvat hampurilaiset ja makkarat1.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa osoitet-
tiin, että 12 % pojista ja 24 % tytöistä 
jättää aamupalan väliin ainakin jos-
kus. Samassa tutkimuksessa havait-
tiin, että 2 % pojista ja 8 % tytöistä 
jättää ainakin kerran viikossa sekä 
aamupalan että lounaan syömättä2.
Tutkijoiden mukaan ruudun ääressä 
vietetty aika johtaa helposti siihen, 
että syödään enemmän kuin tarvitaan 
ja valittu ruoka on epäterveellistä. 
Myös aterioiden jättäminen väliin liit-
tyy ruutuajan määrään. Tanskalaiset 
15 –18-vuotiaat nuoret kuuluvat siihen 
ryhmään, jolla on kaikkein epäsään-
nöllisimmät ateria-ajat. Vain noin 
puolet heistä syö päivittäin aamu-
palan ja noin kolmannes syö lounaan. 
Väliin jätettyjen aterioiden lisäksi 
nuorten ruokavaliota heikentää 
kasvisten niukka määrä päivällisellä. 
Eniten kasviksia syövät 19 –24-vuo-
tiaat. Heillä saattaa päivällisellä olla 
lisukkeena puolikas porkkana tai 
pieni salaattiannos3.

Noin 17 vuoden iästä 
lähtien erityisesti tytöt 
lisäävät hedelmien 
ja kasvisten käyttöä.



Karen Næsager, 
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ruokatottumuksille.

Nuoret ovat kasva-

neet tietokoneiden ja 

kän nyköiden maail-

massa. Sosiaalinen 

media, älypuhelimet 

ja Facebook ovat 

nuorten arkea ja 

niiden parissa viete-

tään yhä enemmän 

aikaa. Kuinka nuor-

ten ruokatottumuk-

siin voisi parhaiten 

vaikuttaa? Tuleeko 

ruoasta ja juomasta 

vain pika-aterialla 

kuitattava välttä-

mätön perus tarve? 

Tätä kysyimme 

asiantuntijoilta.
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3. Jos vanhemmat ottavat lasten ruo-
kailusta vastuun jo pikkulapsivaihees-
sa, vaikutus näkyy vielä nuoruusvuo-
sina. Suora kontakti sekä kotona että 
opetuksessa on tärkeintä. Toissa vuon-
na Ruotsissa astui voimaan laki, joka 
määrää, että kouluruoan on oltava 
monipuolisesti ravitsevaa. Koulun 
merkitys terveyden edistämisessä on 
hyvin ratkaiseva, koska koulussa on 
mahdollista vaikuttaa nuoriin oppi-
tunneilla, kouluterveydenhuollossa 
ja päivittäisellä lounaalla.

4. Nuorten huomiosta kilpailee päivit-
täin valtava vyöry tietoa. Valistuskam-
panjat ovat kovilla tässä kilpailussa, 
etenkin kun nuoret viettävät paljon 
aikaa sosiaalisessa mediassa.

Vanhemmilla on tässä erittäin suuri 
merkitys, vaikka ympäröivän yhteis-
kunnan viestit korostavatkin yksi-
löiden valinnan vapautta. Siksi on 
tärkeää tukea sellaisia rakenteita, 
jotka auttavat tekemään terveyden 
kannalta hyviä valintoja.

Professori Inge Tetens, 
Fødevareinstituttet, ravitsemus-
osasto, Danmarks Tekniske Universitet

1. Nuoruuden elintapojen vaikutusta 
voisi kuvata sanalla ”urautuminen”. 
Tämä tarkoittaa, että lapsuudessa 
omaksutut tavat pysyvät ja vaikuttavat 
käyttäytymiseen aikuisena. Lapsuu-
denkodin tapoihin vaikuttavat van-
hempien sosiaalinen ja taloudellinen 
asema, joiden voi sanoa suuntaavan 
perheen ja kasvavan lapsen elintavat 
omalle uomalleen. Koulutustaso 
onkin hyvä indikaattori kuvaamaan 
myöhempiä elämän valintoja. 

2. Nuorten ruokavalio, se mitä he valit-
sevat lautaselleen, ei vastaa nykyisiä 
suo situksia. Makeiden herkkujen, ku-
ten virvoitusjuomien, välipalojen ja 
ylipäätään lisättyä sokeria sisältävien 

Lääketieteen tohtori, 
ravitsemus-fysiologi, opettaja 
ja tut kija Agneta Sjöberg, 
kansanterveyden epidemio logi nen 
yksikkö, Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgin yliopisto

1. Nuorten ruokatottumuksilla on rat-
kaiseva merkitys väestön terveyteen 
tulevina vuosikymmeninä.Vielä ei ole 
tutkittua tietoa siitä, miten tietokoneen 
ja mobiililaitteiden kanssa vietetty 
aika vaikuttaa Pohjoismaiden nuorten 
terveyskäyttäytymiseen. Vanhempien 
vaikutus on tärkeää. Heidän ei tulisi 
vain esittää vaatimuksia nuorille, vaan 
omalla esimerkillään näyttää yhteisen 
ruokailun tärkeys ja sen sosiaalinen 
merkitys. Nuoret tekevät sitten itse 
oman ratkaisunsa.

2. Napostelu, sillä se nakertaa sään-
nöllistä ateriarytmiä. Ruotsissa noin 
70 % lapsista ja nuorista syö aamu-
palan ja heidän määränsä on pysynyt 
pitkään vakiona. Mutta tällä luvulla on 
myös kääntöpuolensa ja tuo ryhmä, 
siis noin kolmannes lapsista ja nuoris-
ta, on haasteellinen. He jättävät usein 
aamupalan väliin ja syövät sen sijaan 
makeisia ja pikaruokaa ja juovat 
virvoitusjuomia.

On nuoria, jotka viettävät paljon aikaa 
netissä, mutta siitä huolimatta he liik-
kuvat säännöllisesti. Näyttää siltä, että 
he osaavat sujuvasti sukkuloida erilais-
ten vaihtoehtojen välillä. He tapaavat 
kavereitaan sekä urheilukentällä että 
sosiaalisessa mediassa ja viettävät 
myös aikaa perheensä kanssa. Ateria-
kuvioissa tämä voi tarkoittaa, että vaik-
ka nuoret syövätkin yhdessä perheen 
kanssa, he siirtyvät ripeästi aterian jäl-
keen tietokoneelle. Haasteellinen vaihe 
onkin, kun nämä nuoret muuttavat 
omilleen pois lapsuuden kodistaan. 
Silloin ruoanlaitto ja säännölliset moni-
puoliset ateriat saattavat jäädä koko-
naan pois, kun vastuu niistä on siirty-
nyt näille nuorille aikuisille itselleen.

tuotteiden käyttö kasvaa. Niitä on 
helppo napsia ja niistä nuoret pitävät. 
Tutkimuksissa, joissa on selvitetty 
nuorten ruokamieltymyksiä, on ha-
vaittu yhteys ruutuajan ja ruokavalin-
tojen välillä. Runsas ruutuaika liittyy 
juuri sellaisten tuotteiden valintaan, 
joita ei olisi hyvä syödä jatkuvasti. 

3. Paljon hyvää on jo saatu aikaiseksi, 
mutta ilmeisesti vielä riittää tekemis-
tä. Nyt olisi aika kokeilla jotain uutta. 
Sukupuoli vaikuttaa ruokavalintoihin 
ja siksi tytöille ja pojille suunnattu 
valistus tulisi olla erilaista.

4. Perinteisesti ohjeet lasten ja nuor-
ten ruokailuun on annettu aikuisille, 
mutta nykypäivän nuoret ovat itse-
näisempiä kuin aiemmin. Siksi ei 
kannata enää yrittää vaikuttaa van-
hempiin. Kampanjoiden pitää näkyä 
siellä, missä nuoret ovat. Nyt pitääkin 
ottaa käyttöön uudenlaiset kanavat ja 
keinot heidän tavoittamisekseen.

Filosofi an tohtori, ravitsemus-
terapeutti Annika Wesslen, 
Medea Förlag och Consult AB
-konsulttitoimiston johtaja 

1. Elämme alati muuttuvassa maail-
massa, missä meihin yritetään vaikut-
taa ympäri vuorokauden. Juuri siksi 
perheen yhteinen ateria voi olla kiin-
nekohta ja ankkuri, josta pitää kiinni. 
Yhdessä syöminen luo turvallisuutta. 
Tutkimuksissa on havaittu, että per-
heet syövät edelleen yhteisiä aterioita, 
vaikka lehdissä annetaankin sellainen 
kuva, että perheateriat ovat katoavaa 
perinnettä.

Nykyajan suuri haaste on, että ruokaa 
ja juomaa on tarjolla rajattomasti kel-
lonajasta riippumatta. Pohjoismaissa 
on paljon ylipainoisia. Ruot sissa joka 
seitsemäs lapsi on ylipainoinen. Vii-
meisten kymmenen vuoden aikana 
lasten lihominen on ollut Pohjois-

Kysymyksiä asiantuntijoille:

Esitimme viidelle asiantuntijalle kysy-
myksiä nuorten ruokatottumusten 
merkityksestä terveyteen ja kysyimme 
myös, kenen pitäisi ottaa vastuu nuor-
ten elintavoista nuorten itsensä lisäksi.

1. Kuinka suuri merkitys nuorten 
ruokatottumuksilla on terveyteen ja 
miten se näkyy yhteiskunnassa?
2. Mikä on lasten ja nuorten ruokai-
lussa nykyään suurin ongelma?

3. Miten nuorille pitäisi jakaa tietoa 
hyvän ravitsemuksen merkityksestä?
4. Ovatko nuoret immuuneja valis-
tuskampanjoille, koska he viettävät 
paljon aikaa netissä?
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mais sa jopa nopeampaa kuin Yhdys-
valloissa. Ongelmana on, että lapset 
ja nuoret syövät aiempaa enemmän 
samanaikaisesti kuin he viettävät ai kaa 
tietokoneen ja ruutupelien ääressä. 
Silloin ei ole enää kyse pelkästään 
siitä, mitä ja kuinka paljon syödään.

2. Emme syö riittävän terveellisesti. 
On ajatuksia herättävää, että nuoret 
syövät sitä, mitä jääkaapista löytyy ja 
mitä laitetaan tarjolle.  Aikuiset ra ken-
tavat nuorten ruokaympäristön. Siksi 
paras tapa vaikuttaa nuorten ruoka-
tottumuksiin on vanhempien kautta.

3. Kouluruoka ja sen laatu eivät ole 
saaneet suurta huomiota kouluissa. 
Kiinnostus on herännyt vasta nyt. 
Nyt ruokailu yhdistetään osaksi oppi -
mista ja puhutaan jopa ”brain foodis-
ta”. Ruoan merkitystä voisi verrata 
vaikka kännykkään: jos akussa ei riitä 
virtaa, ei kännykkää voi käyttää. Oppi-
miseen tarvitaan energiaa ja ravinto-
aineita, niitä saa ruoasta. Nuoria ei 
saavuteta kielloilla eikä sormea heris-
tämällä. Nuoret voi tavoittaa sellaisilla 
keinoilla, jotka ovat konkreettisia ja 
joiden vaikutuksen voi havaita no-
peasti. Esimerkiksi pojat ovat kiinnos-
tuneita siitä, minkälainen ruoka aut-
taisi heitä kasvattamaan lihaksia. 
Tyttöjä taas kiinnostaa, miten ruoan 
avulla voisi parantaa ihoa ja hiuksia.

4. Kielloilla ei saavuteta yhtään mitään. 
Aikuisten pitää kiinnittää huomiota 
siihen, minkälaista ruokaa on kotona 
kaapissa. Lisäksi tulee ymmärtää so-
siaalisen median yhä kasvava merkitys. 

Valintojen teko on aiempaa helpom-
paa. Ja tieto uusista suosikeista leviää 
salamannopeasti sosiaalisen median, 
älypuhelimien ja Facebookin kautta.

Dosentti Eva Roos, 
Folkhälsanin tutkimus keskus 

1. Nuorena omaksutut ruokatottmuk-
set ovat pohja aikuisiän ruokatottu-
muksille.  Yhteiskunnan on järkevää ja 
tärkeää tukea nuorten terveellisiä ruo-
katottumuksia. Vaikutus terveyteen ei 
välttämättä näy heti, vaan vasta vuosi-
kymmenten jälkeen. 

Esimerkiksi ylipainon yleistyminen 
lapsuus- ja nuoruusikäisillä on paljon 
vakavampi kansanterveysongelma 
kuin aikuisten lihominen. Lapsena 
lihavat ovat usein lihavia myös aikui-
sena ja voivat sairastua kakkostyypin 
diabetekseen jo nuorena aikuisena. 
Se tulee yhteiskunnalle kalliiksi. 

2. Minusta suurin ongelma on liian 
pieni hedelmien ja kasvisten kulutus. 
Toisaalta liian suuri osuus energiasta 
tulee sakkaroosista ja kuidun osuus on 
liian pieni. Eli vihanneksia, hedelmiä 
ja täysjyvää pitäisi syödä enemmän ja 
sokeroituja juomia, makeisia ja yleen-
säkin runsaasti sokeria ja vehnäjauho-
ja sisältäviä elintarvikkeita vähemmän. 
Ylipainon yleistyminen lapsilla ja nuo-
rilla on merkki siitä, että monet saavat 
ruoastaan liian paljon energiaa suh-
teessa siihen, mitä he kuluttavat. Epä-
säännöllinen syöminen voi myös olla 
tietyille ryhmille ongelma.

Yhä harvempi nuori 
osallistuu perheen 
yhteiselle aterialle.

3. Avainasemassa ovat koti ja koulu, 
mutta myös harrastusjärjestöt ja muu 
ympäristö ovat tärkeitä. 

Perhe näyttää olevan kaikista tärkein 
ruokatottumusten muodostaja. Van-
hemmat voivat jakaa tietoa lapsille, 
mutta he toimivat ennen kaikkia mal-
lina ja ovat vastuussa terveellisen 
ruokaympäristön luomisesta nuorille. 

Koulu on tiedonjakajista tärkein. Ope-
tussuunnitelmaan kuuluu ravitsemus-
tiedon opetusta ja lisäksi koululounas 
toimii varsinkin alakoululaisille ope-
tustilanteena. Kouluruokailu antaa 
nuorille hyvän mallin, miten kootaan 
terveellinen ateriakokonaisuus. Opet-
tajat toimivat – niin kuin vanhemmat-
kin – mallina nuorille ja voivat asen-
teillan ja käyttäytymisellään vaikuttaa 
nuorten ruokatottumuksiin. 

Mainontakin vaikuttaa. Nykyisin nuo-
ret törmäävät paljon useammin vir-
voitusjuomien, makeisten ja napostelu-
elintarvikkeiden mainontaan kuin 
hedelmien ja kasvisten mainontaan.  
Pitää myös muistaa, etteivät nuoret 
tee valintoja aina ravitsemustiedon 
perusteella. Hyvin usein valinnat ovat 
tapoja, eivätkä ne perustu tietoon. 

Nuoret syövät ruokia, joita tarjotaan 
aterioilla kotona ja koulussa ja joita 
on tarjolla jääkaapissa. Kun kotona 
on vihanneksia, hedelmiä ja täysjyvä-
leipää, on paljon todennäköisempää, 
että nuori syö niitä. Samaa pätee kou-
lussa ja muissa ympäristöissä, joissa 
nuoret liikkuvat. Aikuisten olisi tärkeä 
ymmärtää, että tekemällä terveelliset 
valinnat helpommiksi nuoriso saa-
daan syömään terveellisemmin.  

Tutkimustulostemme mukaan suuri 
osa koululaisista on nimittäin sitä 
mieltä, että hedelmät maistuvat hyväl-
tä. Silti suomalaiset koululaiset syövät 
vähemmän hedelmiä verrat tuna 
eurooppalaisiin koululaisiin. On vai-
kea uskoa, että se johtuu suomalais-
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Koululounaan syömisen yhteys päivällisen syömiseen

ten koululaisten haluttomuudesta 
syödä  enemmän hedelmiä. Toden-
näköi sempää on, että muissa maissa 
koululaisille on tarjolla hel posti syötä-
vässä muodossa hedelmiä enemmän 
kuin Suomessa. Muualla Euroopassa 
he delmiä syödään koulupäivän aika-
na, mutta meillä se on harvinaista.   

4. En usko, että he ovat sen immuunim-
peja valistukselle kuin aikaisemmin-
kaan. Nuorisolle suunnattuja elintar-
vikkeita markkinoidaan netissä, erilai-
sissa urheilutapahtumissa ja musiikki-
tapahtumissa. Myös terveel lis ten 
ruokien valistuskampanjat pitäisi to-
teuttaa siellä, missä nuoriso viettää ai-
kansa. Perhe ja koulu eivät saisi olla 
ainoat tahot, joilta nuoret saavat tietoa 
hyvän ravitsemuksen merkityksestä. 

Erikoistutkija FT, ETM 
Susanna Raulio, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL) 

1. Lasten ja nuorten ruokatottumuk-
silla on suuri merkitys tulevaisuuden 
kansanterveydessä, sillä nuoruudessa 
omaksutut elintavat ovat hyvin pysy-
viä ja jatkuvat yleensä aikuisuuteen. 

2. Pitäisin suurimpana ongelmana 
liiallista energian saantia ja ruoan liian 
suurta energiatiheyttä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että ruokavalio 
sisältää liikaa rasvaisia ja sokeripitoi sia 

elintarvikkeita ja liian vähän kasviksia 
ja hedelmiä. Tällainen ruoka valio joh-
taa lasten ja nuorten lihomiseen. 
Suurin painonlisäys väestössä tapah-
tuu nykyään nimenomaan nuorissa 
ikäluokissa ja tämä on iso haaste yh-
teiskunnalle. 

Toisaalta ongelmana on kaikkien elin-
tapojen – myös ruokavalintojen – pola-
risoituminen ja sitä kautta väestöryh-
mien väliset terveyserot. Jo nuo rissa 
ikäryhmissä on nähtävissä eri väestö-
ryhmien välisiä eroja ruokatottumuk-
sissa. Esimerkiksi kasvisten käyttö on 
erityisesti ammattikoulussa opiskele-
villa pojilla selvästi vähäisempää kuin 
lukiolaisilla.  
 

3. Aihe on haastava monellakin taval-
la, ensinnäkään nuoret eivät ole ho-
mogeeninen ryhmä, joten tiedon ja-
kaminen vaatii viestin räätälöimistä 
kullekin ryhmälle sopivaksi. Toisaalta 
kilpailevaa tietoa on nykyään erittäin 
helposti saatavilla ja oikean tiedon 
erottaminen tietotulvasta on vaikeaa. 
Tietoa on tärkeää jakaa siellä missä 
nuoret liikkuvat: sosiaalisessa medias-
sa, erilaisissa nuorten tapahtumissa, 
harrastusten parissa jne. Myös koulun 
rooli ravitsemustiedon välittämisessä 
on edelleen suuri, sillä sitä kautta 
kaikki ikäluokat tavoitetaan kokonai-
suudessaan. Laadukkaan kouluruoan 
lisäksi esimerkiksi terveystiedon ope-
tus, kotitalousopetus sekä liikunnan-

opetus ovat avainasemassa. Ylhäältä 
annettu valistus ei kuitenkaan ole 
ratkaisu, oli kanava mikä tahansa. 
Nuoria osallistamalla voidaan päästä 
parempiin tuloksiin. 

Erityisesti nuoremmille lapsille van-
hempien esimerkki on ensiarvoisen 
tärkeä, eli yhteiset perheateriat ja 
vanhempien valinnat näillä aterioilla 
ja ruuan valmistaminen yhdessä ovat 
hyviä keinoja vaikuttaa. Myös kotona 
tarjolla olevien välipalojen laatu hel-
pottaa luonnollisesti terveellisten 
valintojen tekemistä.  
 
4. Mielestäni internetiä ja sosiaalista 
mediaa tulee yhä enenevässä määrin 
hyödyntää erilaisten viestien viemi-
sessä nuorille. Perinteiset kampanjat 
eivät välttämättä toimi kuten ennen 
ja tehtävämme terveyden edistäjinä 
on löytää uusia kanavia nuorten ta-
voittamiseen.

Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi. THL:n raportteja 22/2012

1.  Kjersti Lillebø, SIFO, Norway, Nordic
 Young Health, Newsletter 6, 2010

2.  Sjöberg A, Hallberg L, Höglund D, Hulthén L.   
 Meal pattern, food choice, nutrient intake  
 and life style factors in the Göteborg  
 Adolescence study. EJCN 2003;  
 57:1569 –1578.
3.  Børn og Unges måltidsvaner, 2000 –2004,
 Fødevareinstituttet, DTU,  Afdeling for
 Ernæring

Artikkelin täydellinen kirjallisuusluettelo 
saatavissa osoitteesta www.perspektiv.nu
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Ruokavalinnat 
vakiintuvat jo nuorena

Ravitsemussuositukset 

tunnetaan Suomessa 

hyvin, mutta niitä 

noudatetaan heikosti. 

Erityisesti nuorten 

ruokavalion etäänty-

minen suosituksista 

on huolestuttavaa. 

Lähimmäksi suosituk-

sia päästään imeväis-

iässä, mutta vauvan 

siirtyessä syömään 

perheen yhteiseen 

pöytään alkaa rako 

suositusten ja todelli-

suuden välillä kasvaa. 

Lapsen itsenäistyminen 

heikentää ruokavalio-

ta. Näyttää siltä, että 

vanhempien lasten 

ja nuorten joukossa 

suositusten ja käytän-

nön välinen kuilu on 

kasvamassa. 

Hanna Lagström,  
Tutkimusjohtaja, dosentti
Turun lapsi- ja nuorisotutkimus-
keskus/Turun yliopisto
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Aika Paikka Ruoat ja juomat  Määrä 

7.35 koti suklaamuroja 4 dl

rasvaton maito 3 dl

11.50 koulu riisipuuro 6 dl

kevytmaito 2 lasillista

15.30 koti lihapiirakka 1 kpl

ketsuppi 2 rkl

rasvaton maito 1 lasillinen

17.30 koti ranskalaiset perunat noin 200 g

grillinakki 3 kpl

rasvaton maito 2 lasillista

20.30 koti Reissumies 2 viipaletta

Oivariini 2 tl

kevyt meetwursti 4 siivua

rasvaton maito 2,5 dl

LÄHTEITÄ:
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www.utu.fi /cyri/tutkimustoiminta/hka/
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Simell O, Knip M, Virtanen SM. Lapsen 
ruokavalio ennen kouluikää. Kansanterveys-
laitoksen julkaisuja B 32/2008. Helsinki: 
Kansan terveyslaitos, 2008.

Ovaskainen M-L, Reinivuo H, Tapanainen H, 
ym. Suomalaisten aikuisten ruokavalion 
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in an atherosclerosis prevention project in 
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Lasten ja kouluikäisten ruokavalion 
ongelmat ovat samat kuin aikuisilla: 
D-vitamiinin ja kuidun saanti ovat 
liian niukkaa, kun taas sakkaroosin 
saanti on suosituksiin nähden runsas-
ta. Myös kasvisten käyttö on niukkaa. 
Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvin-
vointi -tutkimuksen mukaan 7.-luok-
kalaisista nuorista vain noin kolman-
nes ilmoitti syöneensä tuoreita 
kasviksia ja hedelmiä päivittäin.

Kuitupitoisten täysjyväviljatuottei den, 
marjojen, hedelmien, kasvisten ja 
juuresten käyttöä voisi huoletta lisätä. 
Turussa vuonna 1990 alkaneessa 
STRIP-tutkimuksessa on osoitettu, 
ettei runsaastakaan kuidun saannista 
ole haittaa lasten kasvulle. Siitä on 
päinvastoin etua sekä ravitsemuksel-
lisesti että sydän- ja verisuonitautien 
ennaltaehkäisyssä. Kuitupitoisia ruokia 
runsaasti käyttäneet lapset saivat ruo-
astaan myös enemmän vitamiineja ja 

kivennäisaineita. Lisäksi runsas kuidun 
saanti laski lasten kolesteroliarvoja. 

Aiempien tutkimusten valossa sokeri-
pitoisten mehujuomien, suklaan ja 
makeisten kulutus lisääntyy ja ylittää 
nykyiset ravitsemussuositukset lapsil-
la toisesta ikävuodesta lähtien. Vertai-
lu käynnissä olevaan Hyvän kasvun 
avaimet -tutkimukseen paljastaa, että 
lapsilla hiilihydraattien saanti on pa-
rissa vuosikymmenessä pysynyt lähes 
ennallaan, mutta sokerin osuus ruoka-
valiossa on laskenut.

Lasten ja nuorten ruokakulttuurissa 
huolestuttavaa on välipalatyyppisen 
ruokailun suosiminen ja sokeri -
pitoisten juomien jatkuva nauttimi-
nen. Samanaikaisesti myös Suomessa 
puhu taan lasten kohdalla jopa 
lihavuus epidemiasta, jonka taustalla 
lienee muitakin kuin ruokaan liittyviä 
tekijöitä. 

Monet aikuisiän terveyteen vaikutta-
vat elintavat ja elinolot vakiintuvat jo 
nuorena tai nuorena aikuisena. Koko 
väestön terveyttä ajatellen lapsuus ja 
nuoruus ruokatottumuksineen on 
tärkeä elämänvaihe, sillä ruokavaliota 
ei valita, vaan se opitaan. Lapsuudes-
sa koetut miellyttävät maut, perheen 
esimerkki ja erilaisten ruokien saata-
vuus muokkaavat pitkälti aikuisiässä 
noudatettavan ruokavalion. On kult-
tuureja, joissa lapset syövät mielel-
lään ja runsaasti kasviksia. Meillä 
niiden syömiseen pitää erityisesti 
kannustaa. Esimerkkinä toimikoon 
15-vuotiaan pojan ruokapäiväkirja, 
jossa ainoa kasvis on ketsuppi! 

Lähiympäristö vaikuttaa siihen, mitä 
ruokaa on saatavilla, mitä lapselle 
tarjotaan ja mitä pidetään haluttuna 
ja sopivana. Myös hoitopaikka, mum-
mola ja kaverit muokkaavat lapsen 
ja nuoren syömistä. 

15-vuotiaan pojan päivän ruoat
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Lähes 70 % suomalaisista nuorista 
osallistuu koululounaalle päivittäin 
ja yli 90 % valitsee lautaselleen pää-
ruokaa. Salaattia ja maitotuotteita 
valitaan sen sijaan hiukan harvem-
min. Pojat syövät salaattia harvemmin 
kuin tytöt ja tytöt puolestaan juovat 
maitotuotteita harvemmin kuin pojat. 
Kaikki aterianosat syö vain noin kol-
mannes koululaisista.

Välipaloja nautitaan kouluaikana run-
saasti, sillä noin puolet koululaisista 
syö koulussa muutakin kuin koulu-
ruokaa. Suosituimpia välipaloja ovat 
makeiset, ja erityisesti pojilla soke-
roidut virvoitusjuomat ja energiajuo-
mat. Jonkin verran nautitaan myös 
hedelmiä ja leipää sekä hampurilaisia. 

Kouluruokaan ollaan 
pääosin tyytyväisiä

Oppilaista lähes 90 % on tyytyväisiä 
koululounaan tarjoamisaikaan, mutta 
lähes neljäsosa on tyytymättömiä 
koululounaan syömiseen varattuun 
aikaan ja tarjolla olevan ruuan riittä-
vyyteen. Hiukan alle puolet vastaajista 
on sitä mieltä, että koululounaan laatu 
ja maku olivat hyviä. Tyytyväisyydessä 
koululounaaseen ei ollut juuri eroja 
tyttöjen ja poikien välillä.

Äidin koulutuksella on suotuisa 
vaikutus lapsen ruokavalintoihin 

Kaikkien kasvisten päivittäiskäyttö 
on yleisintä korkeammin koulutettu-
jen äitien tytöillä. Hedelmien vähäi-

nen käyttö (kahtena päivänä viikossa 
tai harvemmin) on yleisempää vä-
hemmän koulutettujen äitien lapsilla 
kuin pidempään koulutettujen äitien 
lapsilla.

Korkeammin koulutettujen äitien 
lapset suosivat vähärasvaista tai ras-
vatonta maitoa juomana sekä koulus-
sa että kotona ja syövät ruisleipää 
ja täysjyväleipää hieman enemmän 
kuin vähemmän koulutettujen äitien 
lapset.

Osa syö säännöllisesti, osa ei

Aamupalan syö säännöllisesti viitenä 
aamuna viikossa noin 50 % nuorista, 
kun taas sen jättää väliin ainakin yh-
tenä arkiaamuna lähes puolet tytöistä 
ja 40 % pojista. Keskimäärin 40 % 
nuorten perheistä syödään yhteinen 
ilta-ateria. Koululounaan päivittäinen 
syöminen on yhteydessä sekä nuoren 
säännölliseen aamupalan syömiseen 
että perheen yhteiseen ilta-aterioin-
tiin. Lisäksi koululounaan säännöl-
lisesti viitenä päivänä viikossa syövät 
nuoret syövät aamupalan muita 
nuoria säännöllisemmin. 

Aamupalan nauttiminen harvoin 
(korkeintaan yhtenä tai kahtena päi-
vänä viikossa) on yleisempää vähem-
män koulutettujen äitien lapsilla kuin 
korkeammin koulutettujen äitien 
lapsilla. 

Ruudun äärellä ollaan 
etenkin viikonloppuisin

Ruutuaikaa vähintään neljä tuntia 
arkipäivinä viettää 26 % peruskoulun 
8- ja 9-luokkalaisista pojista ja 21 % 
tytöistä, viikonloppuina vastaavat 
luvut ovat 50 % ja 43 %. Ammattioppi-
laitoksissa opiskelevien yli neljän 
tunnin ruutuaikaa viettävien osuus 
on yli 30 % arkena ja viikonloppuna 
noin 50 %. Liikuntaa harrastamatto-
mia on peruskoulun 8- ja 9-luokkalai-
sista 10 % ja ammattikoulussa opis-
kelevista pojista 19 % ja tytöistä 25 %. 

Iän myötä nuorten ylipainoisuus 
yleistyy

Kouluikäisistä lapsista ylipainoisia tai 
lihavia on 20 % ja ylipainoisten lasten 
osuus lisääntyy iän myötä. Huomatta-
van yleistä ylipaino on jo viidesluok-
kalaisilla; viides- ja kahdeksasluok-
kalaisista joka viides on ylipainoinen. 
Ylipaino on yleisempää enintään 
ammatillisen koulutuksen suoritta-
neiden äitien lapsilla kuin vähintään 
opistotasoisen koulutuksen suorit-
taneiden lapsilla. Myös vanhempien 
oma ylipaino on yhteydessä lasten 
ylipainoon. Ylipainon yleisyydessä 
on myös alueellisia eroja. Kainuulais-
lapsilla ylipaino ja lihavuus ovat 
yleisempiä kuin turkulaisilla. 

Nuoret, ruoka ja terveys 
Suomessa

LÄHTEITÄ:
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Tiina Vikstedt, Susanna Raulio, Riikka Puus-
niekka, Ritva Prättälä. Suomalaisnuorten 
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seurantaraportti 5. THL:n raportti 22/2012.

Risto Kaikkonen, Päivi Mäki, Tuovi 
Hakulinen-Viitanen Jaana Markkula, Katja 
Wikström, Marja-Leena Ovaskainen, Suvi 
Virtanen, Tiina Laatikainen (toim.). Lasten ja 
lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. 
THL:n raportti 16/2012.

Päivi Mäki, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Risto 
Kaikkonen, Päivikki Koponen, Marja-Leena 
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Susanna Raulio, erikoistutkija, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Helsinki

Lasten ja nuorten ruokatot-

tumuksia on viime vuosina 

kartoitettu monissa pohjois-

maisissa raporteissa ja tutki-

muksissa. Ohessa muutamia 

erikoistutkija Susanna Raulion 

poimintoja suomalaisista 

tietolähteistä.
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Luottamus ruokaan 
on kuuma peruna
Ruokakeskustelu käy kiivaana tiedo-
tusvälineissä ja internetissä. Ruoka 
koskettaa meitä monella tavalla päi-
vittäin. Elintarviketeollisuus, erilaisten 
ruokavalioiden puolestapuhujat, toi-
mittajat, tuottajat ja kuluttajat – kaikil-
la on sanottavaa ruuasta. 

Ruotsissa kuluttajien luottamus ruo-
kaa kohtaan on parantunut viime vuo-
sina. Tieto on peräisin kyselystä, jonka 
Synovate-tutkimuslaitos teki elintarvi-
keyrityksiä edustavan toimialajärjestö 
Li:n toimeksiannosta. Tulosten mu-
kaan 86 % vastaajista suhtautui posi-
tiivisesti ja luottavaisesti ruokaan.

Sama tutkimus on toistettu viimeiset 
kymmenen vuotta. Luottamus ruo-
kaan on kasvanut vakaasti vuodesta 
2006 lähtien. Luottavien osuus on 
suurentunut 76 prosentista 86 pro-
senttiin. Vain seitsemän prosenttia 
tutkimukseen osallistuneista suhtau-
tuu ruokaan kriittisesti. Kritiikin koh-
teena ovat ruoan kaikenlaiset ”lisä-
aineet”. Sama pätee myös Norjassa, 
Tanskassa ja Suomessa.

Tutkimus- ja konsulttiyritys YouGov 
kysyi kuluttajien ruokaan liittyviä 
huolenaiheita Pohjoismaissa netti-
kyselynä helmikuussa 2010. Tulosten 
mukaan lisäaineiden jälkeen yleisim-
piä huolenaiheita olivat myrkylliset ja 
epäterveelliset yhdisteet, säilöntäai-
neet, väriaineet, rasva, glutamaatti, 
aromiaineet sekä sokeri ja sen erilaiset 
korvikkeet.

Kuluttajien käyttäytymistä 
yritetään selvittää uusilla 
tutkimusmenetelmillä

Annika Åström tutkii ruoan aistin-
varaisia ominaisuuksia ja kuluttajia 
Elintarvike- ja biotekniikka-instituutti 
SIKissä. Hänen mukaansa emme ku-
luttajina puntaroi juurikaan vaihto-
ehtojen hyviä ja huonoja puolia, vaan 
meitä ohjaavat pääasiassa tunnepitoi-
set seikat, etenkin kun kyseessä on 
ruoka. 

– Koska ruoka laitetaan suuhun, se 
on vahvasti emotionaalisesti ladattua. 
Nykyisin tutkimus yrittää löytää uusia 
menetelmiä ymmärtää kuluttajien 

käyttäytymistä. Sitä, mitä ihmiset 
todellisuudessa tekevät, ei vain sitä, 
mitä he kertovat tekevänsä. 

– Aloitimme äskettäin SIKissä tutki-
musprojektin, jossa yritämme pyydys-
tää kuluttajien ajatuksia ja todellisia 
valintoja elämyspohjaisella mene-
telmällä. Siinä hyödynnetään kännyk-
kää. Menetelmässä tutkimukseen 
osallistujat vastaavat vaihteleviin ky-
symyksiin viisi kertaa päivässä kahden 
viikon ajan, Annika Åström sanoo.

– Ruotsalaiset luottavat kaupasta 
ostettuun ruokaan. Yleisesti ottaen 
Ruotsissa luotetaan myös viranomai-
siin. Tämä on tullut esiin useissa poh-
joismaisissa ja kansainvälisissä tutki-
muksissa. Näin on myös Suomessa, 
kun taas Tanskassa luottavaisia on 
usein vähemmän.

Luottamus syntyy laadusta 
ja turvallisuudesta

Vahva luottamus perustuu laaduk-
kuuteen ja turvallisuuteen. Usein 
sitä ei tulla edes ajatelleeksi.

Ruotsalaiset olettavat, että ruokaan 
voi luottaa, että se täyttää lainsää-
dännössä asetetut perusvaatimukset 
ja että sitä voi syödä pelkäämättä 
ruokamyrkytystä. 

Monet luulevat virheel-
lisesti, että E-koodit eivät 
olisi EU:n hyväksymiä. 



Ruoka on kuumaa 

– ei ainoastaan 

hellalla, vaan myös 

internetin, tiedotus-

välineiden ja elin -

tar viketeollisuuden 

keskusteluissa.

Mutta vilkkaasta 

keskustelusta huoli-

matta kuluttajien 

luottamus ruokaa 

kohtaan on huipus-

saan. Ruotsissa 86 % 

kulut tajista luottaa 

vahvasti ruokaan. 

Mutta mihin ja ketä 

uskomme ja mihin 

suhtaudumme kriit-

tisesti, kun kyse 

on jokapäiväisestä 

ruoastamme?

Karin Kristofferson, toimittaja, 
Mannov, Malmö

Yleisesti ottaen 
ruokaan luotetaan. 
Lähellä tuotettu 
ruoka koetaan 
erityisen turvalliseksi.
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Li:n viestintäpäällikkö Peter Wannd-
ing kertoo kuluttajien luottamuksesta: 
– Yleensä ottaen luottamus ruokaa 
kohtaan on ollut hyvä viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Kriittisesti 
ruokaan suhtautuvien määrän kasvu 
on vain tyynen pinnan värähtelyjä. 
Vuodesta 2006 lähtien luottamus on 
jatkuvasti parantunut. Tulkitsemme 
kehitystä niin, että kuluttajat ovat 
huomanneet elintarvikeyritysten 
muutoksen ja arvostavat tehtyä työtä. 
Muutoksen myötä yritykset ovat tuo-
neet markkinoille esimerkiksi terveel-
lisempiä tuotevaihtoehtoja.

Osa kuluttajista purkaa epäluotta-
mustaan tuotevalinnoin. He valit -
se vat kotimaassa tuotettua, syövät 
harkitummin tiettyjä elintarvikkeita, 
kuten lihaa, välttävät lisäaineita ja 
valitsevat elintarvikkeita, joiden 
tuottajat ja raaka-aineet voidaan 
jäljittää.

Lisäaineet ja ruoan käsittely

Kriittisiä on noin 15 % kuluttajista. 
He kritisoivat erityisesti ruoan lisä-
aineita, ruoan jalostusta, lihaa ja 
karjankasvatusta.

– Saavuttaakseen kuluttajien luot-
tamuksen, elintarvikeyritykset ovat 
tarkastelleet tuotteitaan heidän näkö-
kulmistaan. On mietitty, voisiko lisä-
aineita vähentää tai poistaa. Esimer-
kiksi, onko pakasteena myytävässä 
valmisruuassa säilöntäaine tarpeen 
tai voisiko sen korvata jollain muulla 
aineella. On tullut tärkeäksi kertoa 
pakkausteksteissä myös, mistä karjan 
rehu ja eri raaka-aineet ovat peräisin, 
Peter Wannding Li:stä sanoo.

Kuluttajat haluavat tehdä valintansa 
tiedon perusteella. Tärkeä valintaan 
vaikuttava tiedon lähde ovat pakkaus-
tekstit. Samanaikaisesti tiedon tulva 
on entistä valtavampi ja sosiaalisen 
median ja internetin kehittyminen 
ovat muokanneet sitä. Siksi ei ole 
ihme, että tiedon tulva voi saada 
kuluttajan pään pyörälle.

Luottamus on aina 
ajankohtainen teema

Louise Ungerth Tukholman Kuluttaja-
yhdistyksestä (Konsumentföreningen 
Stockholm) sanoo, että luottamus 
ruokaa kohtaan on aina ajankohtai-

nen kysymys. Sen lisäksi muut teemat 
ovat olleet pinnalla eri aikoina.

– 1970-luvulla puhuttiin ympäristö-
asioista. 1980-luvulla pinnalla oli 
ruuan turvallisuus. Muistatte ehkä 
keskustelun eläinten raadoista ja liha-
jauhosta. 1990-luvulla kuluttajien 
huoli pyöri geenimuunnellun ruoan 
ja hullunlehmäntaudin ympärillä, 
Louise Ungerth luettelee.

2000-luvulla kyseenalaisiksi ovat 
joutuneet erilaiset ruokavaliot, voi 
ja margariini, sokeri ja transrasvat.

– Ruotsissa transrasvakeskustelu sai 
elintarviketeollisuuden melko pian 
vähentämään vapaaehtoisesti trans-
rasvojen käyttöä. Tanskassa keskus-
telu puolestaan johti transrasvan 
käyttöä koskevaan lakimuutokseen, 
Louise Ungerth tuumaa.

Päivän aihe – elintarvikelisäaineet

Kaikissa Pohjoismaissa on käyty 
kuuluvaa keskustelua lisäaineista. 
Noin puolet kuluttajista sanoo ole-
vansa jossain määrin huolissaan lisä-
aineista. Ei ehkä tiedetä, miksi lisä-
aineita käytetään, ja pelätään niiden 
mahdollisia haittavaikutuksia. 

– Useat elintarvikeyritykset osaavat 
entistä paremmin kertoa kuluttajille, 
miksi tiettyjä lisäaineita käytetään ja 
miksi se on välttämätöntä, Louise 
Ungerth sanoo.

Kuluttajayhdistyksen tekemän 
Ruoka ja myytit -selvityksen mu-
kaan jopa 60 % vastaajista oli sitä 
mieltä, että EU ei ole hyväksynyt 
E-koodeja.

Epäluulo ruokaa kohtaan 
ei ole aina ruoan vika

Yleensä ihmisiä huolestuttaa se, 
mitä ei voi nähdä, mikä on luonno-
tonta ja mitä ei voi kontrolloida. 

– Lisäaineiden aiheuttama huoli ei 
välttämättä synny ruuasta. Huolta 
aiheuttavat kontrolloimattomuus ja 
näkymättömyys. Lisäaineita ei voi 
tutkia omin aistein, ja niiden käytön 
seurauk set pelottavat. Vastaavanlai-
nen esimerkki on säteily. Sekin on 
näkymätöntä ja kontrolloimatonta, 
Louise Ungerth ajattelee.

Tutkimusten mukaan etenkin lapsi-
perheet epäilevät ruokaa. Heidän elä-
mässään on monta yhteensovitettavaa 
asiaa. Siksi arkiruoalle asetetaan tiuk-
koja vaatimuksia. Sen pitäisi olla sekä 
hyvää että ravitsevaa, sopia kaikille, 
eikä sen valmistamiseen saisi kulua 
paljon aikaa. Ruokaan kohdistettu 
epäluulo, kiukunpuuskat ja pettymyk-
set voivat pohjimmiltaan liittyäkin 
turhautuneisuuteen arkea kohtaan. 
Luottamuksen mittaminen ei aina ole 
helppoa, Louise Ungerth pohtii.

Asennoidu oikein kuluttajia 
kohtaan

Miten elintarvikkeiden tuottajat 
ja elintarvikeyritykset voivat ansaita 
kuluttajilta vahvan luottamuksen ja 
vaikuttaa siihen? Louise Ungerthin 
mielestä yritysten tulee muuttaa mie-
lipiteitään ja asenteitaan kuluttajia 
kohtaan, jos ne haluavat ylläpitää 
luottamukselliset suhteet. 

Elintarvikeyritykset ovat jo ryhtyneet 
toimeen, mutta vielä on tehtävää 
asenteiden korjaamiseksi. Internettiä 
ja sosiaalista mediaa ei voi sivuuttaa. 
Kuluttajat saavat tietoa monesta läh-
teestä. Nykyisin väittelyyn sekoittuu 
entistä useampien toimijoiden mieli-
piteitä: blogin pitäjien ja muiden, joita 
ruoka kiinnostaa, kuten tiettyjen ruo-
kavalioiden kannattajien mielipiteitä. 
Elintarviketeollisuuden haasteena 
on olla toiminnassaan avoimia ja 
rehel lisiä.

– Raaka-aineen alkuperämerkintä 
kertoo, missä se on tuotettu ja minkä-
laisissa olosuhteissa. Tämänkaltaista 
tietoa halutaan entistä enemmän. Yri-
tysten on osallistuttava verkkosivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa käytävään 
keskusteluun, vastattava kysymyksiin 
ja näyttävä keskusteluissa ja järjeste-
tyissä väittelyissä. Procordia ja Findus 
ovat kaksi esimerkkiyritystä, jotka 
kokeilevat uusia keinoja. Ne näyttävät 
videopätkiä tuotannostaan ja kertovat 
avoimesti, missä he onnistuvat ja mis-
sä voisivat olla vielä parempia, Louise 
Ungerth kertoo.

SIKissä työskennellään, jotta kulut-
tajien luottamus vahvistuisi entises-
tään. Sitä rakennetaan yhdessä kaik-
kien ruokaketjun toimijoiden kanssa. 
Tavoitteena on löytää kuhunkin 
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Ruoalle asetetaan tiukkoja 
tavoitteita. Sen pitäisi olla 
maistuvaa, ravitsevaa ja 
sopia kaikille.

ongelmakenttään liittyvät olennai-
simmat tiedot. Tutkimus- ja kehit-
tämisprojekteja tehdään joko yksit-
täisten yritysten kanssa tai usean 
yrityksen kanssa, joilla on saman-
lainen ongelman asettelu.

– Lisäksi olemme koonneet ns. kuu-
mista keskustelunaiheista useita 
verkostoja ja järjestämme aiheista tee-
mapäiviä. Olen itse ylläpitänyt terveys-
aiheista verkostoa vuodesta 2004. 
Ympäristö- ja akryyliamidiaiheiseen 
verkostoon osallistuvat myös yritykset, 
viranomaiset, kauppa ja kuluttajaorga-
nisaatiot, Annika Åström kertoo.

Muuta suhtautumistapaa

Louise Ungerth kehottaa elintarvike-
yrityksiä nopeasti muuttamaan kurs-
siaan uuden suuntauksen mukaiseksi, 
osallistumaan valppaasti väittelyihin, 
keskustelemaan ja kohtaamaan avoi-
min mielin myös asiattomuuksia ja 
huolia sen sijaan, että kokisivat joutu-
neensa hyökkäyksen kohteeksi.

– Elintarvikeyritykset ovatkin jo alka-
neet käyttäytyä kuluttajia kohtaan 
”Tätä-te-ette-ymmärrä” -asenteen si-

jaan kunnioittavammin ja kuuntele-
maan heitä herkemmällä korvalla. 
Tämä on tervetullutta.

Media saattaa aloittaa ajojahdin ja 
internetissä ja blogeissa voi leimahtaa 
ruokakeskustelu paljon nopeammin 
kuin ennen. Siksi elintarvikeyritysten 
tulee olla läpinäkyviä ja olla mukana 
verkon ja sosiaalisen median tapah-
tumissa, Louise Ungerth painottaa.

Blogistien valta ja ruokamyytit

Useissa sosiaalisen median tutkimuk-
sissa on käynyt ilmi, että kuluttajat ja 
netin käyttäjät luottavat vahvasti sii-
hen, mitä ystävät ja suosikkiblogien 
pitäjät sanovat.

Tiettyä ruokavaliota noudattavien 
ryhmät uskovat mieluummin blogis-
teja tai innokkaita ruokavalion puoles-
tapuhujia kuin Livsmedelsverketin 
(Suomessa Suomessa Evira ja VRN) tai 
Folkhälsoinstitutin (Suomessa THL) 
suosituksia.

– Ruotsissa on vahva ryhmä Atkinsin 
ja vähähiilihydraattisen ruokavalion 
puolestapuhujia. Nämä ruokavaliot 
sisältävät paljon tyydyttynyttä rasvaa, 
esimerkiksi voita ja pekonia. Kan nat ta-
jat eivät luota laisinkaan Livsmedels-
verketin ruokavalio-ohjeisiin, jotka 
eivät ollenkaan sovi heidän ruoka-
valiohinsa.

Näiden kuluttajien mielestä Livs-

medelsverket on ilman muuta vää-
rässä, Louise Ungerth sanoo.

– Sen vanavedessä Ruotsissa on pulaa 
voista, kun taas margariinien myynti 
on vähentynyt reilusti, hän lisää.

Puhutaan, että USA:n naudanlihan 
tuottajilla olisi kytköksiä vähähiilihyd-
raattisen ruokavalion etuja selvittä-
neisiin tutkimuksiin. Se ei olisi Louise 
Ungerthista ollenkaan kummallista.

– Ei ole kovin erikoista, jos lihateolli-
suus rahoittaa sen tuotteita tukevia 
tutkimuksia. Siinä ei ole mitään vikaa 
niin kauan kuin tutkimukset tehdään 
luotettavasti ja moitteettomasti ja tu-
lokset julkaistaan hyvämaineisissa tie-
teellisissä julkaisuissa. Minusta on 
muiden tutkijoiden ja asianosaisten 
tehtävä näyttää muuta, Louise Un-
gerth kertoo.

Sokerimyytti

Eräs toinen väärä käsitys liittyy soke-
riin. Uskotaan sitkeästi, että käytäm-
me nykyisin enemmän sokeria kuin 
ennen.

– Se ei pidä paikkansa. Yleisesti luul-
laan, että sokerin kulutus on kasvanut, 
mutta sokerin kulutus on pysynyt 
saman suuruisena. Sokerin lähteet 
ovat muuttuneet. Aiemmin saimme 
sokeria esimerkiksi kotitekoisesta 
mehusta, makeista jälkiruoista ja 
kakuista. Nykyisin syömme sen sijaan 
enemmän elintarviketeollisuuden 
tuottamia sokeripitoisia tuotteita, 
kuten virvoitusjuomia, makeisia tai 
jäätelöä, Peter Wannding sanoo.

Tänään lisäaineita 
– huomenna nanotekniikkaa

Väittelyt leimahtavat, vaimenevat 
ja vaihtuvat toisiin. Julkinen lisäaine-
keskustelu on nyt jatkunut muutaman 
vuoden. Se on saanut kuluttajat halua-
maan ns. puhtaita raaka-aineita, lähel-
lä tuotettua ruokaa ja alkuperästä ker-
tovia pakkausmerkintöjä. Kaiken tulee 
olla aitoa ja rehellistä. Varjopuolena on, 
että ruoka on tämän vuoksi kallistunut.

Li:n syyskuisen tutkimuksen mu-
kaan nyt näyttäisi olevan käynnissä 
halpahintaisten ja ketjujen omien 
merkkien esiinmarssi. 

– Lisäaineet ovat jäämässä valokeilan 
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ulkopuolelle. Samaan tahtiin heik-
kenevän taloudellisen tilanteen 
kanssa valokeila ja kuluttajien huo-
mio ovat siirtymässä halpahintaisiin 
ja kauppaketjujen omiin tuotemerk-
keihin, Peter Wannding sanoo.

Samalla hän kuitenkin painottaa, 
ettei hinnalla ja lisäaineettomuudel-
la ole suoraviivaista yhteyttä.
Laaduk  kaassa tuotteessa voi olla 
lisä aineita vähän tai paljon. Ja lisää, 
ettei korkea hinta ole aina laadun 
tae.

– Tiettyjä lisäaineita käytetään ruoan 
turvallisuuden parantamiseksi. 
Turvallisuus on laadukkaankin tuot-
teen ensimmäinen vaatimus, Peter 
Wannding painottaa.

Seuraava myllerrys muuttaa 
ruokaostosten logistiikkaa

Sosiaalisessa mediassa on tapahtu-
nut paljon. Monilla elintarvikealan 
yri tyksillä on kuluttajapalvelu ja 
tuotemerkkeihinsä sidottuja kilpai-
luja Facebookissa. 

Tiedon tulva on luovaa ja joka suun-
taan kulkevaa, mutta suuri vallan-
kumous on tulossa, eikä se Peter 
Wanndingin mukaan liitty nettiin.
 Se liittyy tavarantoimituksiin. 

– Syntyy kuin sieniä sateella yrityk-
siä, jotka tarjovat ruoan kotiinkulje-
tusta. Ne erottuvat toisistaan lii-
keidealtaan ja toimintatavoiltaan. 
Tarjolla on laatikoita ja kasseja, jotka 
sisältävät ideoita ja neuvoja, ruoka-
ohjeita ja elintarvikkeita. Vaihto-
ehtona on ekologisesti tuotettua, 
lähellä tuotettua tai tiettyyn erityis-
ruokavalioon sopivia tuotteita. 
Uskon, että tämä muuttaa jatkossa 
ruokakauppojen rakennetta ja pal-
velua sekä vaikuttaa siihen, miten 
yritykset esittelevät tuotteitaan, 
Peter Wannding arvioi.

Ketjun toisessa päässä raaka-ainei-
den alkuperään liittyvät kysymykset 
tulevat merkityksellisemmäksi. Vil-
jelyn ja karjankasvatuksen tulee olla 
hyväksyttävää sekä sosiaalisesti että 
ympäristön kannalta, Peter Wann-
ding sanoo päätteksi.

Tietoruutu:

”Förtroende för maten i Sverige 2011” on jatkumoa jo vuodesta 2000 toistetulle 
tutkimukselle, joka peilaa ruotsalaisten luottamusta ruokaa kohtaan. Tutkimuk-
sen tekijä on tutkimuslaitos Synovate, ja sen toimeksiantajana on Li-Livsmedels-
företagen (elintarvikealan yritysten yhteistyöorganisaatio, ks. alla). 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 16  –75-vuotiaat ruotsalaiset. Tutkimus koostuu 
yli tuhannesta puhelinhaastattelusta, jotka tehtiin viikolla 7 vuonna 2011.
(Suluissa olevat luvut kuvastavat vuoden 2010 tutkimuksen tuloksia.)

86 % luottaa ruokaan ja juomaan (81 %)
     • viimeksi prosenttiosuus oli näin suuri vuonna 2006.
     • vuonna 2008 osuus oli noin 78 %.
43 % luottamus ruotsalaista ruokaa kohtaan on vahvaa 
12 % antaa sille korkeimman arvosanan (9 %)
6 % ilmoittaa suhtautuvansa siihen negatiivisesti (7 %), mikä on linjassa 
aiempien mittausten tulosten kanssa.
9 % suhtautuu ruokaan neutraalisti.

Luottamus on vahvaa erityisesti
• nuorimmassa ikäryhmässä (16  –29-vuotiaat)
• suurissa kaupungeissa, etenkin Tukholmassa
• talouksissa, joihin kuuluu useita ihmisiä

Epäluuloisimpia ovat puolestaan yli 60-vuotiaat, etenkin naiset,
eläkeläiset ja viimeisen vuoden aikana kulutustaan muuttaneet 

YouGov-nettikysely, johon vastasi 1 020 kuluttajaa helmikuussa 2010 kertoo:
• 48 % on huolissaan ruoasta.
Vastaajat saivat eritellä tarkemmin, mikä heitä ruoassa huolettaa:
• Lisäaineet 24 %
• Myrkylliset tai epäterveelliset yhdisteet 12 %
• Glutamaatti tai aromiaineet 12 %
• Sokeri 12 %
• E-numerot 11 %
• Transrasvat 10 %
• Väriaineet 9 %
• Keinotekoiset makeutusaineet 9 %

Mikä on Li - Livsmedelsföretagen?

Livsmedelsföretagen (Li) on Ruotsin elintarviketeollisuuden toimiala- ja työn-
antajajärjestö. Suomessa sitä vastaa Elintarviketeollisuusliitto. Li tekee töitä 
edistääkseen Ruotsin elintarviketeollisuuden hyvää mainetta ja elinvoimaisuut-
ta ja parantaakseen alan yritysten kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Järjestön tiedotusvastaava on Peter Wannding.

Mikä on Konsumentföreningen Stockholm?

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) eli Tukholman kuluttajayhdistys on ku-
luttajien yhteistyöjärjestö, jolla on 615 000 jäsentä Tukholman alueella. KfS pe-
rustettiin vuonna 1916. Sillä on 400 luottamushenkilöä. Yhdistyksen päätehtä-
vänä on muun muassa seurata kuluttaja- ja ympäristöasioita, tiedottaa niistä ja 
vaikuttaa niihin.

Louise Ungerth on yhdistyksen kuluttaja- ja ympäristöasioiden päällikkö. 
Hän kertoo julkisuuteen yhdistyksen kannan näissä asioissa.

Mikä on SIK, Institut för livsmedel och bioteknik?

SIK-Institut för Livsmedel och Bioteknik AB on elintarviketeollisuuden tutkimus-
organisaatio. Sen tehtävänä on vahvistaa elintarvikeyritysten kilpailukykyä. SIK 
on Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen (SP Sveriges Tekniska Forkningsinstitut), 
eli meidän VTT:a vastaavan laitoksen, tytäryhtiö.
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Sokeriverotyöryhmän väliraportti valmistui
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitus-
juomien valmisteverosta tuli voi-
maan vuoden 2011 alussa. Tällä ma-
keisveroksi kutsutulla lailla otettiin 
uudelleen käyttöön aiemmin makei-
siin kohdistuva valmistevero ja koro-
tettiin virvoitusjuomien verotusta. 
Myös jäätelötuotteista tuli ensim-
mäistä kertaa veronalaisia. 

Uuden makeisverolain taustana oli 
maailmanlaajuinen talouskriisi ja 
valtion verovarojen kartuttaminen. 
Hallituksen esityksessä veron käyt-
töönottoa perusteltiinkin valtion tu-
lojen lisäämisellä. Poliittisessa ja jul-
kisessa keskustelussa esille nousivat 
myös kansanterveydelliset tavoitteet, 
koska makeisten kulutus kasvoi vuo-
sina 2000 –2011.  

Makeisveron korvaaminen 
sokeriverolla?

Hallitusohjelman mukaisesti makeis-
veroa korotettiin vuoden 2012 alusta. 
Lisäksi hallitus asetti työryhmän sel-
vittämään mahdollisuutta korvata 
makeisvero sokeriverolla vuoden 
2013 alusta. Työryhmän tehtävänä on 
kartoittaa erilaisia veromalleja, jotka 
täyttäisivät valtion veronkannon ta-
voitteet sekä edistäisivät terveellistä 
ravitsemusta. Verotuksen tulisi koh-
distua makeisten, virvoitusjuomien 
ja jäätelön lisäksi myös muihin so-
keria sisältäviin elintarvikkeisiin.

Sokerivero ei ole 
järkevästi toteutettavissa

Sokeriverotyöryhmän raportin taus-
toitus ja esitetyt veromallit osoittavat 
selkeästi, että esitettyihin veromal-
leihin sisältyy mittavia ongelmia. 
Hallinnollinen taakka sekä yrityksille 

että veron kantajalle olisi kohtuuton. 
Voidaan myös perustellusti kysyä, 
kohtelisiko sokerivero tasapuolisesti 
kaikkia energiaa sisältäviä elintarvik-
keita, ja mikä olisi sokeriveron tuotto 
sen kantamisen ja valvonnan aiheut-
tamiin kustannuksiin nähden.

Sokeriverolle ei ole 
ravitsemuksellisia perusteita

Työryhmän mukaan sokerin erityises-
tä haitallisuudesta terveydelle ei ole 
olemassa tutkimusnäyttöä. Suomalai-
sella aikuisväestöllä sokerin saanti on 
suositellulla tasolla. Osalla lapsia ja 
nuo ria sokerin käyttö ylittää suosituk-
set. Sokerin pääasiallisena lähteenä 
ovat makeisveron alaiset ”mielihyvä-
tuotteet”. Ravitsemussuositusten 
mukaan sokeri ravintosisällöltään 
eri laisista elintarvikelähteistä voi 
kohtuul lisesti käytettynä hyvin olla 
osa terveellistä ruokavaliota. Nykyi -
sen makeisveron korvaamista sokeri-
verolla ei siis voida perustella kansan-
terveydellisillä syillä.  

Sokeriveron aiheuttamia mahdollisia 
kulutuskäyttäytymisen muutoksia on 
vaikea, jollei mahdotonta, ennustaa 
erilaisin taloustieteellisten matemaat-
tisten mallien avulla. THL:n teettämän 
tutkimuksen mukaan sokeriveron 
käyttöönotto Suomessa toisi mittavia 
terveyshyötyjä. MTT:n tuore yhteen-
veto sitä vastoin osoittaa selvästi, että 
kohdennettujen elintarvikeverojen 
vaikutus ruokavalioon ja kuluttajan 
käyttäytymiseen on kansainvälisten-
kin tutkimusten mukaan ristiriitainen. 

Kasvatuksella voidaan juurruttaa 
terveellisiä elämäntapoja

Sokeriverotyöryhmä korostaa erityi-

sesti lasten ja nuorten sokerin kulu-
tukseen vaikuttamista verotuksen 
avulla. Väestöryhmien väliset ter-
veyserot kasvavat. Myös sokeria 
sisältävien elintarvikkeiden käyttö-
määriin ja käyttötapoihin liittyy 
ongelmia vain osalla lapsiperheitä 
ja nuoria. Tässä lehdessä esimerkik-
si sivulla 11 esitelty THL:n selvitys 
osoittaa säännöllisen kotiruokailun 
merkityksen oikean ateriarytmin 
oppimisessa. Terveellinen ravitse-
mus on laaja kokonaisuus eikä pel-
kästään sokerin tai sitä sisältävien 
tuotteiden verolla voida yksinään 
vaikuttaa kansan tervey teen, kuten 
työryhmäkin toteaa. 

Lasten ja nuorten ruoka-
valinnat – haaste viestinnälle 
ja teollisuudelle

Taloustutkimus Oy:n tekemän kyse-
lyn mukaan 90 % suomalaisista pi-
tää kouluruokailuun panostamista 
tehokkaana keinona vähentää las-
ten ja nuorten napostelua. Kodin 
lisäksi myös koulu voi antaa nuoril-
le hyvän mallin tasapainoisesta 
ruokavaliosta ja liikunnan merki-
tyksestä terveyden ylläpitäjänä.  

Nuorten huomiosta kilpailee päi-
vittäin valtava tietovyöry. Lapsi-
perheiden ja nuorten tavoit ta-
miseksi onkin pohdittava uusia 
kanavia viestinnässä. Myös erilai- 
s ia yhteistyömuotoja ravitsemus-
vaikuttajien ja elintarviketeollisuu-
den välillä tarvitaan.

Lopulliset johtopäätökset ja suosi-
tukset sokeriverotyöryhmä esittelee 
marraskuun 2012 loppuun mennes-
sä annettavassa loppuraportissa.


