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ESIPUHE 

 
Ruoka- ja ateriointitottumusten muutokset ovat osa suomalaisen yhteiskunnan ja elämän-
tavan muutosta. Kiinnostavaa on kuitenkin pohtia, kuinka nopeasti ja miten ruokatavat 
ovat muuttuneet. Kuluttajatutkimuskeskuksen Kuluttajat elintarviketaloudessa 
-tutkimuskokonaisuuden monissa hankkeissa onkin tarkasteltu kuluttajien ruokatalouteen 
liittyviä toimintatapoja ja niiden muutoksia. 

Käsillä olevassa raportissa on selvitetty, minkälaisia muutoksia erityyppisten koti-
talouksien ruokailussa kodin ulkopuolella on tapahtunut vuosien 1985 ja 1998 välillä. 
Aineistona olivat Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelun ja kulutustutkimuksen tiedot 
vuosilta 1985 ja 1998. Aikaisemmissa julkaisuissa  on käsitelty lapsiperheiden ja yksin 
asuvien elintarvikkeiden kulutusta ja ruokamenoja osittain samojen aineistojen pohjalta. 
Nyt kuva täydentyy, sillä tällä kertaa tarkastellaan, miten mm. elämäntilanne, sosio-
ekonominen asema ja ikä vaikuttavat kodin ulkopuolella ruokailun yleisyyteen. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että muutokset eivät kenties ole olleet käytetyn 
aineiston perusteella niin rajuja kuin nykykeskustelun perusteella voisi olettaa. Keskeisin 
tulos on, että kodin ulkopuolella ruokailu vähentyi vuosien 1985 ja 1998 välillä. Erityi-
sesti pieneni työpaikka-aterioiden määrä. Toisaalta uusista ruokamieltymyksistä kertoo 
se, että erilaisen pikaruoan kulutus lisääntyi tarkasteltavana ajanjaksona.  

 Kuluttajatutkimuskeskus kiittää tutkimuksen tekijää, tutkija Mirja Viinisaloa, jonka 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat  

Maassamme kootaan runsaasti elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta koskevaa tilasto-
aineistoa, mutta tilastojen hyväksikäyttöä hankaloittaa niiden lukuisuus, hajanaisuus, 
päällekkäisyys, luokitusten erilaisuus ja jatkuvat muutokset tilastointiperusteissa. Tilas-
toista ei siten pystytä poimimaan yksiselitteisesti määriteltyä tietoa siitä, paljonko elin-
tarvikkeita kulutetaan tuoreina ja paljonko teollisesti jalostettuina tai mikä osa elintarvik-
keista kulutetaan kotitalouksissa ja mikä osa joukkoruokailussa. Kyseiset kulutustiedot 
olisivat kuitenkin välttämätön lähtökohta ja apuväline kulutuksessa tapahtuvien muutos-
ten seurannassa ja tulevan kehityksen arvioinnissa. 

Vielä monimutkaisemmaksi tilanne muuttuu, kun pyritään arvioimaan, paljonko 
aterioita valmistetaan ja ostetaan valmiina tai paljonko aterioita syödään kotona ja kodin 
ulkopuolella. Ateriat myös määritellään eri tutkimuksissa eri tavoin, eikä aterian käsitettä 
aina ole tarkasti määritelty. Lisäksi tutkimusten kohderyhmät vaihtelevat. Koululaisten 
kouluruokailua on selvitetty 1980-luvun lopulta lähtien kouluruokailututkimuksissa, joita 
tekevät sekä Maito ja Terveys ry että Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus Stakes. Aikuisväestön (15–64-vuotiaat) ateriointipaikkoja ja lämpimien aterioiden 
nauttimista puolestaan on seurattu jo vuodesta 1978 alkaen Kansanterveyslaitoksen 
AVTK – Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -tutkimuksessa. Myös Suomen Hotelli- ja 
Ravintolaliitto ry:n vuosittaisessa Ravintolaruokailun trenditutkimuksessa kohderyhmänä 
ovat 15–64-vuotiaat. Tutkimus on valtakunnallinen haastattelututkimus, jossa selvitetään 
varsin yksityiskohtaisesti ruokailun yleisyyttä ja sisältöä ravintoloissa ja kahviloissa sekä 
nykyisin myös henkilöstöravintoloissa. Tutkimusta on tehty vuodesta 1991 alkaen. 
(Joukkoruokailuselvitys sekä ehdotus joukkoruokailun seurantajärjestelmästä 2002.) Työ-
aikaista ruokailua on selvitetty varsin kattavasti myös Kansanterveyslaitoksen ja 
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa (Raulio ym. 2004).  

Laajin joukkoruokailun perustietoja kokoava rekisteri on Marketindex Oy:n vuonna 
1985 aloittama, nykyisin A.C. Nielsenin ylläpitämä Horeca-Suurkeittiörekisteri. Rekisteri 
sisältää tiedot julkisella ja yksityisellä sektorilla valmistettujen aterioiden lukumääristä 
sekä toimialoittain että henkilöä kohden laskettuna. Perustiedot joukkoruokailussa 
tarjotuista aterioista julkaistaan vuosittain tiedotteina (Marker: Marketindex Group 
Newsletter 1985–1992, Nielsen Finland newsletter 1993–1997, A.C. Nielsen tiedote 
1998–2004). Kuluttajatutkimuskeskuksessa on koottu aikasarja suurkeittiöiden 
tarjoamista aterioista käyttämällä lähdeaineistona em. tiedotteita. Suuren osan (vuonna 
1985 noin 60 %, nykyisin 55 %) kodin ulkopuolella nautituista aterioista tarjoaa julkinen 
sektori. Osan julkisen sektorin tarjoamista aterioista syövät laitoksissa olevat henkilöt, 
joita ei lasketa kotitalouksiin kuuluviksi. Eniten julkisen sektorin tarjoamia aterioita 
nautitaan peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lasten päiväkodeissa.  

Suurkeittiörekisterissä annokset määritellään toimipaikoissa valmistetuiksi lämpimiksi 
aterioiksi. Näin ollen salaatit, lämmitetyt pizzapalat tai voileivät eivät ole aterioita. 
(Sandström 2002.) Vuonna 1985 suurkeittiöissä tuotettiin 609 miljoonaa annosta eli 126 
ateriaa henkilöä kohden vuodessa, kun ateriat suhteutetaan väestön määrään. Vuonna 
1990 suurkeittiöiden tuottama ateriamäärä oli 696 miljoonaa ateriaa eli 141 ateriaa 
henkilöä kohden. Lamavuosina suurkeittiöiden tuottama aterioiden määrä väheni 620 
miljoonaan ateriaan vuodessa eli noin 123 ateriaan henkilöä kohden. Vuonna 1998 
saavutettiin vuoden 1990 taso suurkeittiöaterioiden tuotannossa. Vuonna 1998 rekisterissä 
aloitettiin myös kartoitustyö, jossa selvitetään ruokaa valmistamattomien kahviloiden 
myyntimääriä.  
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Vuonna 1998 keskimäärin joka toinen suomalainen käytti päivittäin suurkeittiöiden 
palveluja eli söi tai joi kahvia tai alkoholijuomia joukkoruokailupisteissä. Arvion mukaan 
noin 30 prosenttia kansalaisista käytti päivittäin joukkoruokailupalveluja. Edellä mainit-
tuihin lukuihin päädyttiin siten, että aukiolopäivät muutettiin vastaamaan 365:ttä ja 
useampia aterioita päivässä samoille henkilöille tarjoavissa paikoissa (esim. sairaala tai 
vankila) annosmäärät muutettiin yhdeksi ateriaksi. Nykyisin ateriapalveluja käyttää 
päivittäin 33 prosenttia väestöstä. Vuonna 2004 aterioiden määrä oli 766 miljoonaa eli 
147 asukasta kohden laskettuna. (A.C. Nielsen tiedote 1998–2004.)  

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksissa, joita vuodesta 1966 vuoteen 1990 kutsuttiin 
kotitaloustiedusteluiksi, selvitetään kotitalouksien kulutusta. Kulutustutkimus on 
maamme vanhimpia otostutkimuksia, jonka historia ulottuu vuosiin 1908–1909. Kaikki 
Suomen kotitaloustyypit kattavia tutkimuksia on tehty vuodesta 1966 alkaen noin viiden 
vuoden välein. Kulutustutkimus tuottaa nykyisin tietoa ennen kaikkea kotitalouksien 
kulutusmenoista, kulutuksen rakenteesta sekä väestöryhmittäisistä eroista. Kulutus-
tutkimuksissa koottiin vuoteen 1990 asti tiedot sekä kotitalouksien kulutusmenoista että 
elintarvikkeiden hankintamääristä ja kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden määristä. 
Vuoden 1990 jälkeen elintarvikkeiden hankintamäärät ja kodin ulkopuolella ruokailun 
yleisyys ateriatietoineen on koottu vain vuonna 1998. Kulutusmenot on vuoden 1998 
lisäksi koottu vuosina 1994–1996 ja 2000–2001. Seuraavat kulutusmenotiedot kootaan 
vuonna 2006 ja tulokset julkaistaan vuonna 2008. Kootaanko samassa yhteydessä myös 
elintarvikkeiden hankintaa ja kodin ulkopuolella ruokailua kuvaavat määrätiedot, on vielä 
avoin kysymys. (Tennilä 2000, Ahlqvist & Berg 2003.) 

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on aikaisemminkin hyödynnetty Tilastokeskuksen 
kulutustutkimusten aineistoja. Ensimmäinen, lapsiperheiden elintarvikkeiden kulutusta ja 
ruokamenoja käsittelevä raportti (Viinisalo 1991) perustui vuoden 1985 kulutus-
tutkimuksen aineistoon, joka oli Tilastokeskuksessa käsitelty uudelleen käyttämällä 
tutkimuksen tarpeisiin laadittua elintarvikenimikkeistöä ja valittuja kotitaloustyyppejä. 
Lapsiperheiden jäsenet ruokailivat kodin ulkopuolella hieman yleisemmin kuin keski-
vertotalouden jäsenet. Syynä tähän oli päivähoito- ja kouluruokailu. Työpaikkaruokailun 
yleisyyteen vaikuttivat keskeisesti perheen päämiehen sosioekonominen asema ja perheen 
asuinpaikka. Ylemmissä toimihenkilöperheissä ja pääkaupunkiseudulla asuvissa lapsi-
perheissä puolet ammatissa toimivista vanhemmista söi työpaikka-aterian (118 työpaikka-
ateriaa ammatissa toimivaa kohden). Muiden lapsiperheiden vanhemmista kolmannes 
käytti hyväkseen työpaikkaruokailumahdollisuutta (76 ateriaa/ ammatissa toimiva). 
Ammatissa toimivat yksinhuoltajat söivät keskimäärin 100 työpaikka-ateriaa vuodessa. 
Lasten lukumäärä ja ikä vaikuttivat melko vähän työpaikkaruokailun yleisyyteen, kun 
aterioiden määrät suhteutettiin ammatissa toimivien lukumäärään. Monilapsisissa 
perheissä ja yksinhuoltajatalouksissa työpaikka-aterioiden määrä väheni lasten luku-
määrän lisääntyessä.  

Lapsiperheet ruokailivat ravintoloissa ja kahviloissa hieman keskivertotalouksia 
harvemmin. Ravintola- ja kahvila-aterioiden lukumäärä vaihteli kahdeksasta 31 ateriaan 
henkilöä kohden vuodessa erilaisissa lapsiperheissä. Perheen päämiehen sosio-
ekonominen asema ja perheen asuinpaikka vaikuttivat perheenjäsenten ravintoloissa ja 
kahviloissa ruokailun yleisyyteen. Ravintola- ja kahvila-aterioita syötiin eniten yrittäjä-
perheissä ja vähiten eläkkeensaajaperheissä. Pääkaupunkiseudulla asuvat lapsiperheet 
nauttivat ravintola- ja kahvila-aterioita kaksinkertaisen määrän Pohjois-Suomessa asuviin 
lapsiperheisiin verrattuna. Samoin lasten lukumäärä ja ammatissa toimivien lukumäärä 
vaikuttivat ravintola- ja kahvila-aterioiden määriin. Monilapsisissa perheissä ja yhden 
palkansaajan perheissä ravintola- ja kahvila-aterioita syötiin vähemmän kuin yksilapsi-
sissa kahden palkansaajan perheessä.  

Seuraavassa raportissa käsiteltiin yhden hengen talouksien elintarvikkeiden kulutusta 
ja ruokamenoja (Viinisalo 1998). Aineistona käytettiin vuosien 1985 ja 1990 kulutus-
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tutkimuksia. Yksin asuvien miesten ja naisten elintarvikkeiden kulutuksessa oli nähtä-
vissä muissakin ruoankäyttötutkimuksissa havaitut miesten ja naisten väliset erot. Yksin 
asuvat miehet myös ruokailivat kodin ulkopuolella huomattavasti useammin kuin koti-
taloudet keskimäärin, naiset puolestaan keskivertokotitalouksia vähemmän. Mitä 
nuorempia yksin asuvat olivat, sitä yleisempää oli ruokailu kodin ulkopuolella. Nuoret 
söivät kodin ulkopuolella kaksi kertaa useammin kuin keskivertokotitaloudet. Tämä 
vaikutti huomattavasti kotiin hankittavien elintarvikkeiden määriin.  

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksissa kootaan tietoa myös kotitalouksien vieraan-
varaisuudesta. Kyseisiä tietoja on kuitenkin julkaistu hyvin vähän. Vieraille ja hoito-
lapsille tarjottavien aterioiden valmistukseen käytetyt elintarvikkeet sisältyvät aterioita 
tarjonneiden kotitalouksien kulutukseen, kun taas kodin ulkopuolella nautittujen aterioi-
den sisältämät elintarvikkeet eivät sisälly kotiin hankittaviin elintarvikemääriin. Tämän 
johdosta kotitalouksien elintarvikehankintoihin vaikuttaa huomattavasti myös se, 
mennäänkö ystävien kanssa ulos syömään vai tarjotaanko vieraille ruokaa kotona.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten kotitaloudet ja niiden ruokailu kodin 
ulkopuolella ovat muuttuneet vuosien 1985 ja 1998 välillä. Tavoitteena on myös selvittää, 
onko kotitalouksien vieraanvaraisuudessa tapahtunut muutoksia tarkastelun kohteena 
olevina vuosina. Tarkastelun kohteena ovat muutokset yksin asuvien miesten ja naisten, 
yhden ja kahden huoltajan lapsiperheiden sekä lapsettomien parien kotitalouksien luku-
määrissä, ammatissa toimivuudessa, käytettävissä olevissa tuloissa ja kodin ulkopuolella 
ruokailussa.  

Muutosta sekä kotitalouksissa että ateriapalvelujen käytössä tarkastellaan kotitalous-
tyyppien lisäksi myös sosioekonomiselta asemaltaan erilaisissa kotitalouksissa. Tällöin 
tarkastelun kohteena ovat kaikki kotitaloudet, ei yksittäinen perhetyyppi, kuten 
aiemmassa lapsiperheraportissa (Viinisalo 1991). Tutkimuksen kotitalouksia kuvaava 
aineisto sekä vuositasolle korotetut ateriatiedot on laadittu Tilastokeskuksessa, ateria-
tietojen luokittelu sen sijaan on tehty Kuluttajatutkimuskeskuksessa.  

Tavoitteena on myös tarkastella eri sukupolvien kulutustottumuksia (Ks. Roos 1988). 
Siksi kotitaloudet luokiteltiin viitehenkilöiden iän mukaan siten, että ikäryhmät määritel-
tiin syntymävuosikymmenen mukaan. Koska ikäryhmittäisiä ja sukupolvittaisia tarkaste-
luja on hankalaa tehdä rinnan, pitäydytään tuloksia koskevissa luvuissa ikäryhmä-
kuvauksiin.  

Tulokset esitetään kuvioina, jotka antavat taulukoita havainnollisemman kuvan 
muutoksista. Korotettua, painotettua taulukkoaineistoa ei voi testata tilastollisesti, kuten 
alkuperäisaineistoa, joten tämän raportin yhteydessä ei esitellä tilastollisia eroja.  
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2 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA SEN KÄSITTELY 

2.1 Kotitaloudet 

Tutkimuksen aineistona ovat Tilastokeskuksen vuosien 1985 ja 1998 kulutustutkimukset. 
Kulutustutkimusten keskeinen tilastoyksikkö on kotitalous. Tutkimuksen perusjoukkoon 
kuuluvat Suomessa asuvat yksityiset kotitaloudet. Niihin eivät kuulu laitostaloudet (esim. 
vanhainkodit, lastenkodit) tai pidemmäksi aikaa ulkomaille muuttaneet kotitaloudet. 
Kotitalouksissa on siten jonkin verran väestön kokonaismäärää vähemmän henkilöitä. 
Kotitalouden muodostavat yksinäinen henkilö tai yhdessä asuvat perheenjäsenet ja/tai 
muut henkilöt, joilla on kokonaan tai osittain yhteinen ruokatalous tai jotka muuten 
käyttävät tulojaan yhdessä. Kotitalous on siten laajempi käsite kuin perhe, joka on perhe-
tilastojen tilastointiyksikkö. Kotitalouksia on enemmän kuin perheitä, koska yksin asuvia 
ei lasketa perheeksi. Kotitalous eroaa myös hieman asuntokunnasta, joka koostuu 
samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista ihmisistä. Pysyvästi laitoksissa asuvat 
eivät kuulu kotitalouksiin, mutta esimerkiksi ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, toisella 
paikkakunnalla tai ulkomailla tilapäisesti olevat ja lomalla tai matkoilla olevat luetaan 
aina kotitalouden jäseniksi. (Tennilä 2000.) 

Myös toisella paikkakunnalla opiskelevat kuuluvat vanhempiensa talouteen, jos he 
elävät pääosin vanhempiensa tuloilla. Jos opiskelija elää omilla tuloillaan (esim. opinto-
tuella tai palkalla), hän muodostaa oman kotitalouden. (Tennilä 2000, 11.) Väestö-
laskennan mukaan opiskelijat kuuluivat aikaisemmin yleensä vanhempiensa asunto-
kuntaan, koska asuntokunnat muodostettiin henkilöiden henkikirjoitustietojen perusteella. 
(Kotitaloustiedustelu 1985: laatuselvitys, 27–28 ja Djerf & Lindqvist 1993, 42). Opiske-
lijoiden oikeus kotipaikkaoikeuteen vuoden 1994 kuntalain muutoksen jälkeen vaikutti 
asuntokuntien tilastointiin (Kuurre 2001, 23), mutta kotitalouksien määrittelyyn kyseinen 
lain muutos ei vaikuta.  

Vuoden 1985 kulutustutkimuksen aineistossa 1940-luvulla syntyneistä (35–44-
vuotiaista) suurin osa eli lapsiperhevaihetta, kun taas nuorimman ikäryhmän (alle 25-
vuotiaat) vanhemmat olivat 45-64-vuotiaita ja kuuluivat Roosin (1988) sukupolvi-
luokituksen mukaan pääasiassa jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen (1920–1939 
syntyneet). 1940-luvulla syntyneiden vanhemmat olivat yli 65-vuotiaita ja siten saavutta-
neet tai ylittäneet vanhuuseläkkeen ikärajan. Tapa tarkastella kotitalouksia viitehenkilön 
syntymävuosikymmenen mukaan aiheuttaa sen, että ikäryhmät eroavat vähän toisistaan 
tarkastelun kohteena olevissa kulutustutkimuksissa. Vuonna 1985 nuorimmat yhden 
hengen taloudet ja lapsettomat parit olivat alle 25-vuotiaita, 1960-luvun alkupuolella 
syntyneitä. Vuonna 1998 nuorimmat ikäryhmät olivat alle 28-vuotiaita, 1970-luvulla 
syntyneitä. Vastaava kolmen vuoden ikäero on nähtävissä myös muissa ikäryhmissä. 
Vuonna 1998 nuorimman ikäryhmän vanhemmat kuuluvat yleisimmin 1940-luvulla 
syntyneeseen suuren murroksen sukupolveen (48–57-vuotiaat). 1940-luvulla syntyneiden 
vanhemmat puolestaan kuuluvat sodan ja pulan sukupolveen, yli 78-vuotiaisiin, jotka 
ovat syntyneet ennen vuotta 1920.  

2.2 Tutkimuksen perusjoukko, otos ja kato 

Kulutustutkimus on otostutkimus. Tutkimukseen tulevat kotitaloudet poimitaan henkilö-
otoksella väestörekisteristä. Otos painotetaan alueiden ja tilastollisen kuntaryhmityksen 
mukaan. Ositteiden määrä on vaihdellut jonkin verran vuosittain. Ositteen sisällä kunkin 
kotitalouden sisältymistodennäköisyys riippuu 15 vuotta täyttäneiden jäsenten luku-
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määrästä. Kotitalouden tosiasiallinen koko ja rakenne saadaan selville vasta haastattelun 
perusteella. Haastattelun lisäksi kotitaloudet pitävät kirjaa kulutuksestaan kahden viikon 
ajan.  

Kulutustutkimuksen vastauskato muodostuu haastatteluvaiheessa ja kulutuspäivä-
kirjavaiheessa. Haastattelukatoon kuuluviksi lasketaan taloudet, jotka kieltäytyvät tutki-
muksesta, joita ei tavoiteta tai joita ei voida haastatella jostain muusta syystä. Päiväkirja-
katoon lasketaan kuuluviksi taloudet, jotka haastatellaan, mutta jotka kieltäytyvät 
kulutuspäiväkirjan pidosta tai jotka eivät palauta päiväkirjoja. Vuoden 1985 lopullinen 
otos oli 8 200 kotitaloutta ja vuoden 1998 otos 4 359 kotitaloutta. Vastauskato vaihtelee 
huomattavasti eri väestöryhmissä mm. kotitalouden koon ja haastatteluun valitun asuin-
alueen mukaan. Vuoden 1985 kulutustutkimuksen kato oli 30 prosenttia ja vuoden 1998 
kato 37 prosenttia Kato oli suurinta pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. 
Lisäksi yhden hengen taloudet jäivät tutkimuksen ulkopuolelle useammin kuin muut. 
Kadon painottuminen aiheuttaa harhaa, jonka vaikutusta on korjattu kulutusmenojen ja 
määrien estimoinnin yhteydessä. (Ks. esim. Kotitaloustiedustelu 1985. Kotitalouksien 
kulutusmenot, Kotitaloustiedustelu 1985: laatuselvitys, Tennilä 2000, Ahlqvist & Berg 
2003.) 

2.3 Tietojenkeruumenetelmät ja tietosisältö 

Tutkimuksen tiedot kootaan käyntihaastattelulla, kotitalouden pitämillä kulutuspäivä-
kirjoilla ja hallinnollisista rekistereistä. Haastattelussa tarkistetaan rekisteritietojen 
mukainen kotitalouden rakenne ja kerätään tietoja kotitalouden jäsenistä (ammatit, 
toiminta työmarkkinoilla ym.) sekä kysytään tietoja kotitalouden menoista, kuten asumi-
sesta, vakuutuksista ja suurista hankinnoista sekä kestokulutustavaroiden omistuksesta. 
Haastattelussa selvitetään myös kotitalouden velkaantumista. Haastatteluista vastaa 
Tilastokeskuksen haastatteluorganisaatio. 

Haastattelun jälkeen kotitaloudet pitävät kirjaa kaikista menoistaan kahden viikon ajan. 
Tutkimuksen otostaloudet on jaettu satunnaisesti 26:een kahden viikon mittaiseen päivä-
kirjajaksoon koko tutkimusvuoden ajalle, jotta eri vuodenaikojen kulutustiedot saadaan 
mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti kerätyksi. Kahden viikon kulutus muunnetaan 
Tilastokeskuksessa painokertoimien avulla vuotuiseksi kulutukseksi kotitaloutta kohden. 
Hallinnollisia rekistereitä hyödynnetään taustatietojen keräämisessä. Rekistereistä 
saadaan mm. kotitalouksien jäsenten tulo- ja koulutustiedot. 

Kulutustutkimuksen tietoja käytettäessä on huomattava, että kulutustietojen luotetta-
vuus heikkenee siirryttäessä pääryhmätasoa tarkempiin kulutusryhmiin. Usein ostettavien 
hyödykkeiden keskivirheet ovat pieniä, mutta harvemmin hankittavien tuotteiden 
kohdalla keskivirheet saattavat kasvaa melko suuriksi. Näissä tapauksissa otos ei välttä-
mättä riitä kulutusmenojen luotettavaan kuvaamiseen. Myös yksityiskohtaiset luokittelut 
taustamuuttujien kuten iän, sosioekonomisen aseman tai maakunnan mukaan kasvattavat 
havaintojen vähetessä virheosuuksia. 

2.4 Kotitalouden viitehenkilö ja sosioekonominen asema 

Kotitalouden viitehenkilöksi määritellään yleensä haastattelun yhteydessä se kotitalouden 
jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot olivat viimeisen 12 kuukauden aikana suurimmat. 
Viitehenkilön mukaan määräytyy osa kotitalouden luokittelutiedoista. (Ks. esim. Koti-
taloustiedustelu 1985. Elintarvikkeiden kulutusmäärät ja ateriat, 23 ja Tennilä 2000, 12.)  

 

 5



 

Kotitalouden jokaiselle jäsenelle on haastattelun pohjalta muodostettu sosioekonomi-
nen asema jäsenen toiminnan perusteella. Luokituksessa otetaan huomioon ammatti, 
ammattiasema, työn luonne ja elämänvaihe. Henkilöt on jaettu ammatissa toimiviin ja 
ammatissa toimimattomiin. Ammatissa toimiviin on pääsääntöisesti luokiteltu kaikki 12 
kuukauden viitejaksolla vähintään 6 kuukautena tuotantotoimintaan osallistuneet eli ne, 
jotka ovat ilmoittaneet olevansa palkansaajia kokoaikatyössä, osa-aikatyössä, yrittäjänä, 
avustavana perheenjäsenenä maatilalla tai yrityksessä ilman palkkaa (työaika ainakin 1/3 
normaalista) tai palkallisella äitiys-, isyys-, vanhempain- tai sairauslomalla. Ammatissa 
toimivat on jaettu edelleen yrittäjiin ja palkansaajiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen 
perusteella. Ammatissa toimimattomat jaetaan tavallisesti eläkeläisiin, työttömiin, 
opiskelijoihin ja muihin. Työttömiin lasketaan kuuluvan henkilöt, jotka ovat olleet 
vuoden aikana vähintään 6 kuukautta työttömänä. Muita ammatissa toimimattomia ovat 
pakkolomalla olevat, omaa kotitaloutta hoitavat, koululaiset sekä varusmies- tai siviili-
palvelun suorittajat. (Ahlqvist & Berg 2003, Pajunen 2003) 

2.5 Käytettävissä olevat tulot 

Kotitalouksien ostovoiman ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta keskeisen huomion 
ansaitsevat käytettävissä olevat tulot. Ne lasketaan kaikkien kotitalouden jäsenten tulo-
tietojen pohjalta. Käytettävissä olevat tulot rakentuvat seuraavasti. Palkka-, yrittäjä- ja 
omaisuustuloista muodostuvat tuotannontekijätulot. Kun mukaan lasketaan tulonsiirrot, 
esimerkiksi eläkkeet, lapsilisät, sairausvakuutuskorvaukset ja työttömyysavustukset, 
saadaan bruttotulot. Kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot eli välittömät 
verot, saadaan käytettävissä olevat tulot. Tärkein osa tulotiedoista kootaan erilaisista 
rekistereistä. Tulotiedot kootaan Verohallituksen rekistereistä, tulonsiirtoja koskevat 
tiedot mm. Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteristä, 
opintotukirekisteristä ja asumiskustannusrekisteristä sekä Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen toimeentulotukirekisteristä ja eläkkeitä koskevat tiedot 
Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä. (Kulutustutkimus 1998: 
laatuselvitys, 8–12 ja Uusitalo 2002, 28.)  

Erityyppisten ja -kokoisten kotitalouksien toimeentuloa verrattaessa otetaan huomioon 
niiden koko- ja rakenne-erot, mikä tehdään niin sanottujen kulutusyksikköasteikkojen 
avulla. Jakamalla  kotitalouden tulot sen kokoa ja rakennetta kuvaavalla kulutusyksikkö-
luvulla, voidaan tehdä vertailuja eri kokoisten  kotitalouksien välillä. Käsillä olevassa 
tutkimuksessa käytetään ns. vanhaa OECD-asteikkoa, jossa talouden ensimmäinen 
aikuinen saa painon 1, muut aikuiset painon 0,7 ja alle 18-vuotiaat lapset painon 0,5. 
Kyseisen asteikon mukaan kahden aikuisen ja kahden lapsen perhe tarvitsee 2,7-kertaiset 
tulot yksineläjään verrattuna saavuttaakseen samanlaisen toimeentulon.  

Tämän lisäksi on olemassa muita ekvivalenssi-asteikkoja. Esimerkiksi Eurostat käyttää 
omissa julkaisuissaan ns. muunneltua OECD-asteikkoa (modifioitu OECD-asteikko), 
jossa yksi aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet painon 0,5 ja alle 14-vuotiaat 
lapset painon 0,3 (Kulutustutkimus 1998: laatuselvitys, 11). Nykyisin tilastoissa ja tutki-
muksissa käytetään usein muunneltua OECD-asteikkoa, mikä on syytä ottaa huomioon 
tilastoja vertailtaessa. Myös Tilastokeskuksen tulonjakotilastossa on tilastovuodesta 2002 
alkaen käytetty pääasiassa muunneltua OECD-asteikkoa (Tulonjakotilasto 2002). 
Muunnellun asteikon mukaan kahden aikuisen ja kahden alle 14-vuotiaan lapsen perhe 
tarvitsisi 2,1 kertaa suuremmat tulot kuin yksin eläjä eli toimeentuloon riittäisi pienempi 
rahamäärä kuin vanhaa asteikkoa käytettäessä. Mikäli tässä tutkimuksessa esitettävissä 
tulotiedoissa olisi käytetty muunneltua OECD-asteikkoa, olisivat kahden huoltajan lapsi-
perheiden vuoden 1998 käytettävissä olevat tulot noin 4 000 euroa ja lapsettomien 
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parienkin käytettävissä olevat tulot vähän yli 2 000 euroa kulutusyksikköä kohden 
suuremmat kuin tämän raportin kuvioissa näkyy.  

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kootaan sekä tulonjakotilastossa että kulutus-
tutkimuksessa. Tulonjakotutkimuksen ja kulutustutkimuksen (aikaisemmin kotitalous-
tiedustelun) välillä ei ole merkittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat YK:n 
tulonjakotilastosuosituksen käytettävissä olevan tulon määrittelyä. Kulutustutkimuksen 
tulokäsite perustuu pääasiassa rekisteritietoihin, eikä sisällä eräitä tuloja, joista saadaan 
tietoa vain haastattelemalla, kuten tehdään tulonjakotutkimuksessa. Tärkeimpiä tällaisia 
tuloeriä ovat  lähdeveron alaiset korkotulot, verottomat korkotulot ja kotitalouksien 
väliset tulonsiirrot. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tilastojen tiedot saattavat erota 
otanta- ja tuotantomenetelmistä johtuen. (Tulonjakotilasto 1998, 28.)  

Tässä hankkeessa tarkastellaan pääasiassa kulutustutkimuksissa koottuja tulotietoja, 
koska aineistot olivat kulutustutkimusten aineistoja. Vuoden 1998 tulonjakotilaston 
mukaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat hieman suuremmat kuin kulutus-
tutkimuksen aineistossa (Kulutustutkimus 1998: laatuselvitys, 29–30). Palkkatulot olivat 
samaa suuruusluokkaa, mutta omaisuustuloissa, yritystuloissa ja saaduissa tulonsiirroissa 
oli eroa. Vuonna 1985 ei koottu tulonjakotilastoa.  

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vuonna 1985 ja 1998 laskettiin euroina 
kuluttajayksikköä kohden vuoden 1998 rahan arvon mukaan. Vuoden 1985 käytettävissä 
olevat tulot muunnettiin vuoden 1998 rahan arvoon käyttämällä kerrointa 1,5064. Mikäli 
vuoden 1998 tuloja kuvaavat luvut halutaan muuntaa seuraavan kulutustutkimuksen eli 
vuoden 2001 rahan arvoon, tämä voidaan tehdä käyttämällä kerrointa 1,074. (Pajunen 
2004.)  

2.6 Ateriat kodin ulkopuolella  

Kulutustutkimuksissa on koottu tietoa sekä maksuttomien että maksullisten aterioiden 
kulutusmääristä. Päivähoitoaterioiden ja maksuttomien kouluaterioiden määrät arvioitiin 
aikaisemmin haastattelun yhteydessä haastattelua edeltäneen kuukauden päivähoito- ja 
koulupäivien mukaan. Kouluaterioiden määrät sisältyvät Kuluttajatutkimuskeskuksen 
käyttämään vuoden 1985 kulutustutkimuksen aineistoon, mutta päivähoitoaterioiden 
määrä on arvioitu lapsiperheraportissa (Viinisalo 1991) Tilastokeskuksesta ja muusta 
kirjallisuudesta saatujen tietojen pohjalta. Vuoden 1998 kulutustutkimuksessa sen sijaan 
maksuttomista kouluaterioiden ja päivähoitoaterioiden kulutusmäärät on yhdistetty ja ne 
perustuvat kahden viikon kulutuspäiväkirjojen mukaiseen kulutukseen.  

Työpaikka-aterioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen kulutustutkimuksissa työnantajan 
järjestämiä työpaikka-aterioita, joiden määrät aikaisemmin määriteltiin haastattelua 
edeltäneen kuukauden kulutuksen mukaan. Työpaikka-ateriat oli aikaisemmin jaettu 
kolmeen ryhmään: verokirja-ateriat, verotusarvoateriat ja omalla kustannuksella työ-
paikkaruokalassa nautitut ateriat (ei kahveja). Verokirja-aterioista kotitaloudet eivät itse 
maksaneet lainkaan, mutta kulutusmenoihin ne sisältyvät ravintoetuna. Verotusarvo-
aterioista kotitaloudet maksoivat verotusarvon ja tällöin niitä ei merkitty verokirjaan, 
mutta kulutusmenoihin ne sisältyivät sekä ravintoetuna että maksettuna verotusarvona. 
Lähtökohtana oli tulonjakotilaston laskentaperuste, jossa katsottiin, että maksettu vero-
tusarvo oli vain puolet aterian todellisesta arvosta (Viinisalo 1991, 13). Vuoden 1998 
kulutustutkimuksessa myös työpaikka-ateriat määriteltiin kahden viikon kulutuspäivä-
kirjojen perusteella. Verokirja- ja verotusarvoateriat on yhdistetty ravintoetuaterioiksi, 
mutta edelleenkin ravintoetu kirjataan sekä ateriamenoihin että käytettävissä oleviin 
tuloihin (Pajunen 2004). Omalla kustannuksella työpaikkaruokalassa nautitut ateriat 
perustuvat molemmissa kulutustutkimuksissa kahden viikon kulutuspäiväkirjoihin. 
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Vuonna 1985 henkilöstöruokaloissa nautituiksi aterioiksi kirjattiin pelkästään varsinaiset 
ateriat, vuonna 1998 myös välipalat. 

Ravintola- ja kahvila-aterioiden määrät perustuivat molemmissa kulutustutkimuksissa 
kahden viikon kirjanpitoon, joka aineistossa on muunnettu vuosikulutukseksi kotitaloutta 
kohden. Ravintola- ja kahvila-aterioiksi on Tilastokeskuksen julkaisuissa laskettu pää-
ruoiksi soveltuvat nimikkeet ml. hampurilaiset, pizzat ja lihapiirakat sekä lounaspaketit ja 
ateriat seisovasta pöydästä (Tennilä 2000). Kahveja, leipiä, kahvileipiä ja jäätelöitä yms. 
ei sen sijaan laskettu aterioiksi, koska niitä voitiin nauttia myös aterioiden osina. Kodin 
ulkopuolella nautituiksi aterioiksi laskettiin siten koulu- ja päivähoitoateriat, työpaikka-
ateriat sekä ravintola- ja kahvila-ateriat. Näin tehtiin myös Kuluttajatutkimuskeskuksen 
lapsiperheiden ruokailua ja yksin asuvien ruokailua koskevissa tutkimuksissa (Viinisalo 
1991 ja 1998). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan edellä mainittujen aterioiden kulutus-
määrien lisäksi myös erilaisten juomien ja välipalojen kulutuksessa tapahtuneita muutok-
sia kulutustutkimusten aineistojen pohjalta. Juomien ja välipalojen määriä ei ole 
aikaisemmin käsitelty, kulutusmenoihin (ateriat kodin ulkopuolella) ne sen sijaan ovat 
aina sisältyneet. 

Ravintoloissa ja kahviloissa ostetuista juomista koottiin vuonna 1985 tiedot kahvin, 
teen ja kaakaon sekä maidon ja piimän annosmääristä. Muista alkoholittomista juomista 
ja alkoholijuomista koottiin vain tiedot niihin käytetyistä rahamääristä. Annosmäärätiedot 
koottiin myös seuraavista nimikkeistä: leivät ja kahvileivät, jäätelöt ja pirtelöt sekä 
puurot, vellit ja jälkiruoat. Henkilöstöravintoloissa nautituista päiväkahveista ym. väli-
paloista koottiin tiedot pelkästään niihin käytetyistä rahamääristä. Vuoden 1998 kulutus-
tutkimus sisältää edellä mainittujen annosmäärien lisäksi myös ravintoloissa ja kahvi-
loissa ostettujen virvoitusjuomien, kivennäisvesien, muiden alkoholittomien juomien sekä 
oluen ja muiden alkoholijuomien annosmäärätiedot. Lisäksi on koottu tiedot työpaikalla 
ostettujen juomien ja välipalojen määristä sekä muiden maksullisten välipalojen määristä. 
Puurojen ja vellien sijasta jälkiruokaryhmään oli liitetty naposteltavat ruoat. Liitteestä 1 
käyvät ilmi Tilastokeskuksen kulutustutkimusten kulutusluokitukset sekä kodin ulko-
puolella nautittujen ruokien ja juomien annosmäärät henkilöä kohden vuonna 1985 ja 
1998. 

Kulutustutkimusten aineistot antavat siten mahdollisuuden tarkastella kahvin, teen ja 
kaakaon sekä leipien ja kahvileipien kulutuksessa tapahtuneita muutoksia vuosien 1985 ja 
1998 välillä. Leivät ja kahvileivät on yhdistetty samaan ryhmään, joten eroa suolaisten ja 
makeiden leivonnaisten välillä ei voida tehdä. Teen ja kaakaon kulutus on niin vähäistä, 
että niiden kulutus yhdistetään kahviannosten määriin. Maidon ja piimän hankintamäärät 
olivat niin pienet, ettei niitä käsitellä lainkaan. Koska vuoden 1998 aineisto on aiempaa 
kulutustutkimusta laajempi, tarkasteltiin sen antamaa kuvaa erilaisten kotitalouksien 
ravintoloissa ja kahviloissa hankkimien juomien ja välipaloiksi luokiteltujen ruokien tai 
aterian osien hankinnasta vuonna 1998. Juomia tarkastellaan omana osionaan ja väli-
paloja omanaan. Periaatteena laaditussa ryhmittelyssä oli, että juomaryhmään luokiteltiin 
pelkät juomat, välipaloihin sisältyi jotakin syötävää. Ravintoloissa ja kahviloissa nauti-
taan oletettavasti kirjanpitoaineistoa enemmän juomia, koska juomat sisältyvät usein 
aterioihin, jolloin niitä ei välttämättä ole merkitty erilliseksi hankinnaksi. Tyypillinen 
esimerkki tästä lienee ateriaan sisältyvä kahvi. Tämän johdosta juomien kulutusmääriä 
tarkastellaan tuloskuvioissa kotitalouksiin ostettuina annoksina, kun taas aterioita tarkas-
tellaan nautittuina annoksina. Juomat luokiteltiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa neljään 
ryhmään: kahvi, tee ja kaakao; virvoitusjuomat ja muut alkoholittomat juomat; olut; muut 
alkoholijuomat. Kahvi, tee ja kaakao sisältyvät juomaryhmään silloin, kun ne on 
kulutustutkimuksen aineistossa luokiteltu omaksi ryhmäkseen.  

Ravintoloissa ja kahviloissa ostettu kahvi, tee ja kaakao yhdessä kahvileivän kera sen 
sijaan laskettiin välipalaksi. Muita välipalaryhmiä olivat ravintoloissa ja kahviloissa 
ostetut leivät ja kahvileivät, jäätelöt ja pirtelöt sekä omana ryhmänään vielä jälkiruoat ja 
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naposteltavat. Välipaloiksi yhdistettiin vielä omana ryhmänään myös työpaikalla ostetut 
juomat ja välipalat sekä muut maksulliset välipalat. Muihin maksullisiin välipaloihin 
sisältyvät opiskelijaruokaloissa, palvelutaloissa ym. ostetut välipalat. Epäselväksi jää, 
onko työpaikan ruokalassa ostettu pelkkiä juomia vai sekä juomia että jotakin syötävää. 
Tässä yhteydessä on vielä syytä tuoda esiin se, että kodin ulkopuolella ostettuihin väli-
paloihin eivät sisälly kaupasta ostetut valmiit leivät, jäätelöt ym. välipalaksi luokiteltavat 
ruoat, vaikka ne nautittaisiinkin kodin ulkopuolella. Ne sisältyvät Tilastokeskuksen 
kulutustutkimuksissa kotiin hankittaviin elintarvikkeisiin. 
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3 MUUTOKSET KOTITALOUSTYYPEISSÄ  

Kotitalouksien lukumäärä lisääntyi ja koko pieneni tarkastelujakson aikana. Vuonna 1985 
kotitalouksia oli 2,045 miljoonaa ja niiden keskikoko oli 2,36 henkilöä. Vuonna 1998 
kotitalouksia oli 2,355 miljoonaa eli 310 000 enemmän ja niiden keskikoko oli 2,16. 
Eniten lisääntyivät yhden hengen talouksien (kuviossa yksin asuva), lapsettomien parien 
ja ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) talouksien lukumäärät (kuvio 1). Myös yksin-
huoltajatalouksien lukumäärä kaksinkertaistui tarkastelujakson aikana, mutta kyseisiä 
talouksia oli kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin muita kotitaloustyyppejä. Kahden 
huoltajan lapsiperheitä (kuviossa pari ja lapsia) oli vähän enemmän vuonna 1998 kuin 
vuonna 1985. Lapsiperheisiin kuuluivat oheisessa kuviossa perheet, joissa huollettavien 
lapsien ikäraja oli alle 25 vuotta. Jos lasten ikärajaksi lasketaan 18 vuotta, kahden 
huoltajan lapsiperheiden lukumäärä pieneni hieman tarkastelujakson aikana. Muiden 
kotitalouksien lukumäärä pieneni huomattavasti tarkastelujakson aikana. Muihin koti-
talouksiin kuuluvat esimerkiksi samassa taloudessa asuvat useamman sukupolven 
perheet, yksi tai useampia aikuisia ja yksi tai useampia yli 18-vuotiaita työssä käyviä 
lapsia, yhdessä asuvat sisarukset tai samaa sukupuolta olevat parit.  

Yhden hengen talouksien joukossa lisääntyi erityisesti yksin asuvien miesten koti-
talouksien lukumäärä. Vuonna 1985 yksin asuvia miehiä oli väestötasolla 226 000 eli 31 
prosenttia kaikista yhden hengen talouksista. Vuonna 1998 yksin asuvien miesten osuus 
oli 42 prosenttia yhden hengen talouksista ja miesten talouksien lukumäärä oli 382 000. 
Miesten talouksien lukumäärä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä, eniten kuitenkin keski-
ikäisten miesten keskuudessa (kuvio 2), mihin lienee syynä avioerojen lisääntyminen 
tarkastelujakson aikana (Kartovaara & Sauli 2000, 61). Eläkeikäisten yksin asuvien 
miesten määrä lisääntyi myös miesten elinajan pitenemisen myötä, mutta silti vanhimman 
ikäryhmän koko (20 000) riittää juuri ja juuri tilastollisesti luotettavaan tarkasteluun. Yli 
78-vuotiaita miehiä oli kuitenkin otoksessa niin vähän (19 kpl), että tulosten yleistettä-
vyydessä kannattaa olla varovainen. Sekä vanhimman miesryhmän koko väestötasolla 
että otos olivat liian pieniä tilastolliseen tarkasteluun vuoden 1985 kotitaloustiedustelun 
aineistossa (Laaksonen 1988, Viinisalo 1998, 8).  

Myös yksin asuvien naisten lukumäärä lisääntyi tarkastelujakson aikana, mutta 
huomattavasti miehiä vähemmän. Vuonna 1998 yksin asuvia naisia oli 520 000, mikä on 
25 000 enemmän kuin vuonna 1985. Naisten talouksissa lisääntyivät eniten keski-
ikäisten, 48–57-vuotiaiden, naisten ja vanhojen, yli 78-vuotiaiden, naisten lukumäärät. 
Sen sijaan 58–77-vuotiaita yksin asuvia naisia oli vähemmän kuin vuonna 1985 (kuvio 3).  

Yhden hengen taloudet eivät enää ole yhtä vahvasti iäkkäiden naisten talouksia kuin 
tarkastelujakson alussa. Tuolloin vajaa kolmannes kyseisistä talouksista oli miesten 
talouksia ja runsas kaksi kolmannesta naisten talouksia. Kolmannes miesten talouksista 
oli yli 55-vuotiaiden talouksia, kun taas kaksi kolmannesta naisten talouksista oli yli 55-
vuotiaiden talouksia (Viinisalo 1998). Yli 58-vuotiaita naisia asui kuitenkin yksin myös 
vuonna 1998 huomattavasti enemmän kuin miehiä. Alle 58-vuotiaiden talouksissa yksin 
asuvia miehiä oli sen sijaan enemmän kuin naisia. Nuorimman ikäryhmän koko myös 
kasvoi tarkastelujakson aikana. Nuorimman ikäryhmän kokoa kasvatti toisaalta ikä-
ryhmän muutos alle 25-vuotiaista alle 28-vuotiaisiin tutkimusaineistossa ja toisaalta 
nuorten aiempaa runsaampi muuttaminen lapsuuden kodista opiskelija-asuntoon, vuokra-
asuntoon tai omaan asuntoon (Kuurre 2001, 30).  

Lapsettomia pareja oli vuonna 1998 kaikkiaan 638 000, mikä on 228 000 enemmän 
kuin vuonna 1985. Eniten lisääntyivät nuorimman ikäryhmän, alle 28-vuotiaiden ja keski-
ikäisten, 45–57-vuotiaiden lapsettomien parien lukumäärät, mutta varsin paljon lisäystä 
on nähtävissä myös 58–67-vuotiaiden lapsettomien parien ikäryhmässä (kuvio 4). 
Lapsettomien parien lukumäärään eri ikäryhmissä tarkastelun kohteena olevina vuosina 
vaikuttaa jonkin verran viitehenkilön ikäluokitus. Vuoden 1998 aineistosta selvitettiin 
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erikseen ikäluokituksen vaikutus lapsettomien parien määrään. Alle 28-vuotiaita pareja 
oli huomattavasti enemmän kuin alle 25-vuotiaita pareja. Vastaavasti 45–54-vuotiaita 
lapsettomia pareja oli selvästi vähemmän kuin 48–57-vuotiaita pareja. 

Kotitalouden viitehenkilön iän myötä muuttuu yleensä myös kotitaloustyyppi, johon 
kotitalouden jäsenet kuuluvat (kuvio 5). Alle 28-vuotiaiden taloudet ja yli 58-vuotiaiden 
taloudet olivat pääasiassa yhden ja kahden hengen talouksia. Nuorimpien talouksissa 
yksin asuvia miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon, kun taas vanhimman ikäryhmän, yli 
78-vuotiaiden taloudet olivat pääasiassa yksin asuvien naisten talouksia vuonna 1998. 
Lapsiperheet sijoittuivat pääosin 28–47-vuotiaiden talouksiin. Seuraavan ikäryhmän, 48–
57-vuotiaiden, talouksissa lapset ovat usein jo yli 17-vuotiaita ja eletään pesän tyhjenty-
misen vaihetta lasten muuttaessa pois lapsuudenkodista, mikä näkyy lapsettomien parien 
lukumäärän lähes kolminkertaistumisena edelliseen (nuorempaan) ikäryhmään verrattuna. 
Eniten lapsettomia pareja on 58–67-vuotiaiden talouksissa.  

Lapset kasvattavat kotitalouksien kokoa, mikä näkyy kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan luokitelluissa kotitalouksissa olevien henkilöiden lukumäärissä (kuvio 6). 
Väestörakennetilaston (Kartiovaara & Sauli 2000, 33) mukaan esikoisvauvan kantaa 
nykyisin ulos synnytyslaitokselta keskimäärin 30-vuotias äiti ja 32-vuotias isä. Se, että 
syntyvien lasten vanhemmat ovat vuosi vuodelta vanhempia heijastuu myös iso-
vanhempien ikiin. Nykyisten pikkulasten isovanhemmat ovat noin 60-vuotiaita ensim-
mäisen lapsenlapsen syntyessä. Pienimpien lasten isovanhemmat ovat keskimäärin 
vanhempia lapsenlapsen syntyessä kuin nykyisten teini-ikäisten isovanhemmat 
(Kartiovaara & Sauli 2000, 48). Lapsitiedoston mukaan alle kouluikäisten lasten iso-
vanhemmat löytyvät 58–67-vuotiaiden joukosta. Kouluikäisten lasten isovanhemmat sen 
sijaan ovat pääasiassa 68–77-vuotiaiden ryhmässä. 

Myös kotitalouksien ja työllisen työvoiman sosioekonominen rakenne muuttui tarkas-
telujakson aikana (kuvio 7). Työntekijätalouksien lukumäärä vähentyi vajaasta kuudesta-
sadastatuhannesta (580 000) reiluun viiteensataantuhanteen (513 000) ja maatalous-
yrittäjätalouksien lukumäärä lähes sadastakahdestakymmenestätuhannesta (118 000) 
viiteenkymmeneentuhanteen kotitalouteen. Muiden yrittäjätalouksien lukumäärä puoles-
taan vähän lisääntyi tarkastelujakson aikana ja oli 126 000 vuonna 1998. Ylempien toimi-
henkilötalouksien lukumäärä lisääntyi ja oli 315 000 vuonna 1998. Toimihenkilötalouksia 
oli yhteenlaskettuna vuonna 1998 yhteensä seitsemänsataatuhatta, yhtä paljon kuin 
eläkeläistenkin talouksia. Työvoimaan kuulumattomien kotitalouksien lukumäärä lisään-
tyi tarkastelujakson aikana 344 000 taloudella. Eläkkeensaajatalouksien määrä lisääntyi 
reilusta puolesta miljoonasta seitsemäänsataantuhanteen. Opiskelijatalouksien määrä yli 
kaksinkertaistui ja oli 90 000 vuonna 1998. Muiden ammatissa toimimattomien koti-
talouksien määrä kolminkertaistui 176 000 talouteen tarkastelujakson aikana. Kolme 
neljännestä muiden ammatissa toimimattomien ryhmään kuuluvista kotitalouksista oli 
työttömien kotitalouksia (139 000). Työttömiä on muissakin kotitalouksissa, mutta sosio-
ekonomisessa luokituksessa työttömiksi lasketaan ne taloudet, joiden suurituloisin 
perheenjäsen on työtön. 

Valtaosa kotitalouksista oli vuonna 1998 toimihenkilöiden, työntekijöiden ja eläke-
läisten talouksia. Ammatissa toimivien taloudet ovat kooltaan suurempia kuin eläkeläis-
ten taloudet, minkä johdosta niiden henkilömäärä (3,1 miljoonaa) oli kolminkertainen 
eläkeläisten määrään verrattuna (kuvio 8). Myös yrittäjätaloudet olivat keskiverto-
kotitalouksia suurempia, minkä johdosta yrittäjätalouksien henkilömäärä (508 000) oli 
hieman suurempi kuin työttömien, opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien 
viitehenkilöiden kotitalouksien henkilömäärä (471 000). 

Valtaosa kotitalouksista asui Etelä-Suomessa tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona 
(kuvio 9). Pääkaupunkiseudulla asui vuonna 1998 lähes puoli miljoonaa kotitaloutta  
(462 000) ja muualla Etelä-Suomessa kaksinkertainen määrä (1 036 000). Väli-Suomessa 
kotitalouksia oli enemmän (580 000) kuin pääkaupunkiseudulla, mutta Pohjois-Suomessa 
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kotitalouksien lukumäärä (277 000) oli selvästi pääkaupunkiseudun kotitalouksien 
määrää pienempi. Kotitalouksien lukumäärä lisääntyi kaikilla suuralueilla, eniten 
kuitenkin muualla Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Myös kotitalouksien koko 
pienentyi kaikilla suuralueilla, Pohjois- ja Väli-Suomessa enemmän kuin Etelä-Suomessa 
asuvilla kotitalouksilla. Pohjois-Suomen ja Väli-Suomen kotitaloudet olivat edelleenkin 
kooltaan suurempia ja pääkaupunkiseudun taloudet pienempiä kuin keskivertotaloudet. 
Muualla Etelä-Suomessa asuvien kotitalouksien keskikoko (2,17) oli samaa suuruus-
luokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin. 

Vuoden 1998 jälkeen kotitalouksien rakennemuutos on ollut hitaampaa. Sosio-
ekonomisen luokituksen mukaan tarkasteltaessa työttömien kotitalouksien määrä vähentyi 
ja ylempien toimihenkilötalouksien määrä lisääntyi vuoden 2001–2002 kulutustutkimuk-
sen aineistossa. Myös lapsettomien parien määrä oli jonkin verran lisääntynyt ja lapsi-
perheiden, niin kahden huoltajan kuin yhdenkin huoltajan perheiden määrä oli jonkin 
verran vähentynyt vuoden 1998 jälkeen. (Ks. Ahlqvist & Berg 2003, 72–74.) 
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4 AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ 
KOTITALOUKSISSA  

Yksin asuvien miesten työttömyys lisääntyi tarkastelujakson aikana. Kaikista yksin 
asuvista miehistä ammatissa toimivia oli 52 prosenttia vuonna 1985, kun vuonna 1998 
ammatissa toimivien yksin asuvien miesten määrä oli 44 prosenttia (kuvio 10). Työttö-
myys oli lisääntynyt selvästi sekä nuorimman miesryhmän keskuudessa että yli 35-
vuotiaiden miesten keskuudessa. Vain 28–37-vuotiaista yksin asuvista miehistä yli 80 
prosenttia oli ammatissa toimivia, muiden ikäryhmien ammatissa toimivuus oli enintään 
60 prosenttia vuonna 1998.  

Työikäiset yksin asuvat naiset olivat yleisemmin työssä kuin miehet molempina 
tarkastelun kohteena olevina vuosina (kuvio 11). Myös naisten keskuudessa yli 35-
vuotiaiden ammatissa toimivuus vähentyi, mutta se oli selvästi suurempi kuin miesten. 
Koska yksin asuvat naiset elävät huomattavasti vanhemmiksi kuin miehet, oli kaikkien 
yksin asuvien naisten ammatissa toimivuus kuitenkin pienempi kuin miesten. Vain 
kolmannes yksin asuvista naisista oli ammatissa toimivia vuonna 1998 (kuvio 11). 

Lapsettomien parien talouksissa oli keskimäärin yksi ammatissa toimiva molempina 
tarkastelun kohteena olevina vuosina (kuvio 12). Myös lapsettomien parien keskuudessa 
ammatissa toimivuus oli vähentynyt nuorimman ja vanhimman ikäryhmän keskuudessa, 
mutta muissa ikäryhmissä muutos oli hyvin vähäistä. Lapsiperheiden ammatissa toimi-
vuus käy ilmi kuviosta 13. Alle kouluikäisten lasten perheissä ammatissa toimivia oli 
vähemmän kuin koululaisten perheissä, joissa ammatissa toimivia oli noin 1,7 vuonna 
1998. Alle kouluikäisten lasten perheet eivät kuitenkaan ole kuviossa 13 täysin vertailu-
kelpoisia. Vuonna 1985 nuorimmaksi lapsiperheeksi luokiteltiin Tilastokeskuksessa 
kahden huoltajan perheet, joissa kaikki lapset olivat alle 7-vuotiaita, kun taas vuonna 
1998 nuorimpaan lapsiperheryhmään kuuluivat perheet, joissa nuorin lapsi oli alle 3-
vuotias. Kahden huoltajan pikkulapsiperheissä osa vanhemmista oli oletettavasti hoito-
vapaalla, minkä johdosta ammatissa toimivia oli vähemmän kuin perheissä, joissa nuorin 
lapsi oli 3–6-vuotias. Yksinhuoltajien ammatissa toimivuus oli selvästi vähentynyt 
tarkastelujakson aikana, kahden huoltajan lapsiperheissä muutos oli huomattavasti vähäi-
sempää tai sitä ei ollut lainkaan (kuvio 13).  

Maatalousyrittäjien talouksissa ammatissa toimivien määrä pieneni selvästi tarkastelun 
kohteena olevina vuosina (kuvio 14). Vuonna 1985 ammatissa toimivia oli keskimäärin 
2,1, mutta silti ammatissa toimivia oli vuonna 1998 vähän enemmän (keskimäärin 1,7) 
kuin muissa viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan luokitelluissa talouksissa. 
Ylemmissä toimihenkilötalouksissa ammatissa toimivien lukumäärä oli 1,6 tarkastelun 
kohteena olevina vuosina, alempien toimihenkilöiden ammatissa toimivuus oli vähenty-
nyt 1,4:ään vuonna 1998. Työntekijätalouksissa ammatissa toimivien lukumäärä oli 1,5 
vuonna 1998. 

Kuviossa 15 tarkastellaan vielä kaikkien kotitalouksien ikäryhmittäistä ammatissa 
toimivuutta. Alle 28-vuotiaiden kotitalouksissa ammatissa toimivia oli keskimäärin 0,8, 
mikä oli noin puolet kyseisten kotitalouksien keskikoosta. Seuraavissa ikäryhmissä (28–
57-vuotiaat) ammatissa toimivia oli keskimäärin 1,3, mutta 58–67-vuotiaiden talouksissa 
enää 0,4.  
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5 KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT 
TULOT  

Taulukosta 1 nähdään, että kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä 
kohden laskettuna lisääntyivät reilut 20 prosenttia tarkastelun kohteena olevien vuosien 
välillä. Vuonna 1998 käytettävissä olevat tulot olivat noin 14 000 euroa kulutusyksikköä 
kohden, kun kulutusyksikkö laskettiin vanhan OECD-asteikon mukaan. Kahden huoltajan 
lapsiperheiden käytettävissä olevat tulot olivat samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa 
keskimäärin. Lapsettomien parien käytettävissä olevat tulot sen sijaan olivat keskiverto-
kotitalouksia suuremmat ja yksinhuoltajien sekä yhden hengen talouksien tulot keski-
vertotalouksien käytettävissä olevia tuloja pienemmät. Lapsettomien parien ja yksin-
huoltajatalouksien käytettävissä olevat tulot olivat tulonjakotilaston mukaan suuremmat 
kuin kulutustutkimuksessa vuonna 1998, muiden kotitaloustyyppien käytettävissä olevat 
tulot olivat samaa suuruusluokkaa. 

 

TAULUKKO 1. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kulutustutkimuksen ja 
tulonjakotilaston mukaan vuonna 1985 ja 1998 vuoden 1998 rahassa, €/kulutus-
yksikkö.  

 
 Kulutustutkimus  Kulutustutkimus  Tulonjakotilasto 
 1985 1998 1998 
    
Kaikki kotitaloudet 11 570 14 194 14 184 
Yhden hengen taloudet 10 963 13 195 13 260 
Lapsettomat parit 12 768 16 198 16 767 
Yksinhuoltajat 10 409 10 091 11 160 
Kahden huoltajan lapsi-
perheet 

11 328 13 850 13 610 

 
 
Yksin asuvien miesten käytettävissä olevat tulot lisääntyivät keskimääräistä vähemmän 

(kuvio 16). Nuorimman miesryhmän, kuten myös 35–48-vuotiaiden, tulot eivät olleet 
lisääntyneet juuri lainkaan, mihin todennäköisimmin on vaikuttanut kyseisten mies-
ryhmien työttömyyden lisääntyminen tarkastelun kohteena olevien vuosien välillä. Myös 
yli 48-vuotiaiden miesten työttömyys oli lisääntynyt, mutta käytettävissä olevat tulot 
olivat silti lisääntyneet selvästi. Syynä tähän on oletettavasti miesryhmien sosioekonomi-
nen ja alueellinen erilaisuus tarkastelun kohteena olevissa aineistoissa (vrt. Viinisalo 
1998, 10–11). Näin oli todennäköisesti myös yksin asuvien naisten keskuudessa. Naisten 
käytettävissä olevat tulot olivat kuitenkin lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä (kuvio 17). 
Yksin asuvat naiset ovat sosioekonomiselta asemaltaan ja työllisyysasteeltaan erilaisia 
kuin yksin asuvat miehet. Tämä näkyy myös miesten ja naisten käytettävissä olevien 
tulojen määrässä. Tulonjakotilaston (1998, 20) mukaan koko vuoden kokoaikatyötä 
tehneiden naisten tulot olivat noin 80 prosenttia miesten tuloista, mutta vuonna 1998 
yksin asuvien miesten ja naisten käytettävissä olevat tulot olivat yhtä suuret (ei kuviota). 
Vuonna 1985 tuloeroja oli vielä jonkin verran nähtävissä: alle 45-vuotiaiden yksin 
asuvien miesten käytettävissä olevat tulot olivat vähän suuremmat kuin yksin asuvien 
naisten tulot (ei kuviota). 
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Lapsettomien parien, kuten yhden hengen talouksienkin, käytettävissä olevat tulot 

olivat pienimmät nuorimman ja eläkeikäisten kotitalouksien keskuudessa (kuvio 18). 
Tulojen kasvu oli vähäisintä nuorimman ikäryhmän keskuudessa, jossa myös työttömyys 
oli lisääntynyt tarkasteltavina vuosina. Samanlainen kehityssuunta oli nähtävissä myös 
35–47-vuotiaiden lapsettomien parien keskuudessa. 

Yksinhuoltajien käytettävissä olevat tulot eivät kuvion 19 mukaan olleet nousseet 
lainkaan, kun tuloja tarkastellaan kulutustutkimuksen aineistojen pohjalta. Myös yksin-
huoltajien työttömyys oli lisääntynyt tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona. Tulon-
jakotilaston mukaan yksinhuoltajien tulot olivat kuitenkin jonkin verran oheista kuviota 
suuremmat (vrt. taulukko), koska kulutustutkimuksen aineistoissa käytettävissä olevista 
tuloista puuttuvat elatusmaksut. Kahden huoltajan lapsiperheissä käytettävissä olevat tulot 
olivat kulutustutkimuksessa keskimäärin samaa suuruusluokkaa kuin tulonjakotilastossa-
kin (vrt. taulukko). Kuviossa 19 alle 7-vuotiaiden lasten perheet olivat kooltaan ja 
rakenteeltaan erilaisia tässä työssä käytettyjen ikäluokitusten vuoksi, minkä johdosta 
kahden huoltajan lapsiperheiden tulokehityksen arvioinnissa kannattaa olla varovainen. 
Vuonna 1985 nuorimmassa lapsiperheessä kaikki lapset olivat alle 7-vuotiaita ja koti-
talouksien keskikoko oli 3,46, kun taas seuraavassa ikäryhmässä nuorin lapsi oli alle 7-
vuotias ja kotitalouden keskikoko oli 4,61. Vuonna 1998 perheet, joissa nuorin lapsi oli 
alle 3-vuotias ja perheet, joissa nuorin lapsi oli 3–6-vuotias, olivat kooltaan yhtä suuret: 
perheenjäseniä oli keskimäärin neljä.  

Yksinhuoltajien, kuten myöskin kahden huoltajan lapsiperheiden, joissa nuorin lapsi 
oli alle 3-vuotias, käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 1998 selvästi pienemmät kuin 
yli 3-vuotiaiden lasten perheissä, joissa oli kaksi huoltajaa (kuvio 19). Kahden huoltajan 
pikkulapsiperheissä tulojen pienuuteen vaikuttivat oletettavasti vanhempien hoitovapaat. 
Kahden huoltajan perheissä, joissa nuorin lapsi oli 3–6-vuotias, lasten vanhemmat olivat 
selvästi useammin ammatissa toimivia ja perheet parempituloisia kuin alle 3-vuotiaiden 
lasten perheet vuonna 1998. Uusitalon (2002, 39) mukaan yksinhuoltajien suhteellinen 
toimeentulon taso heikkeni 1990-luvun loppupuolella. Samoin heikkeni myös yhden 
hengen talouksien toimeentulo, erityisen selvästi ikääntyneimpien ja toisaalta nuorempien 
keskuudessa. Kahden huoltajan lapsiperheiden suhteellinen tulotaso sen sijaan pysyi 
melko vakiona, mutta ryhmän sisällä se muuttui nuorempien (kaikki lapset alle 7-
vuotiaita tai nuorin lapsi alle 7-vuotias) lapsiperheiden tappioksi. Uusitalon tutkimuksessa 
lähdeaineistona ovat tulonjakotilastot.  

Uusitalon (2002, 35) mukaan ammatissa toimiminen ehkäisee pienituloisuutta, sillä 
pienituloisista yli 70 prosenttia on työttömiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Kyseisten 
ryhmien pienituloisuus näkyy myös kuviossa 20, jossa tarkastellaan kotitalouksien 
käytettävissä olevia tuloja sosioekonomisen aseman mukaan. Kuvioon on otettu mukaan 
myös tulonjakotilaston 1998 mukaiset käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden 
laskettuna. Kuviosta nähdään, että maatalousyrittäjien tulonjakotilaston mukaiset tulot 
olivat pienemmät kuin kulutustutkimuksen mukaiset käytettävissä olevat tulot kulutus-
yksikköä kohden, kun taas muiden yrittäjien ja alempien toimihenkilöiden tulotilanne oli 
päinvastainen. Myös eläkeläisten tulot olivat tulonjakotilaston mukaan suuremmat ja 
työttömien pienemmät kuin kulutustutkimuksen kotitalouksissa.  

Pienituloisin ryhmä ovat opiskelijat (kuvio 20). Opiskelijoiden käytettävissä olevat 
tulot olivat noin 7 500 euroa kulutusyksikköä kohden vuonna 1998. Kuvion mukaan 
opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot lisääntyivät yli 50 prosenttia tarkastelun kohteena 
olevana ajanjaksona. Näin ei kuitenkaan ole, koska opintolainoja ei lasketa käytettävissä 
oleviksi tuloiksi. Vuonna 1985 opintolainat muodostivat olennaisen osan opiskelijoiden 
käytettävissä olevista tuloista. Vuoden 1992 opintukiuudistuksessa opintorahan määrä 
kaksinkertaistettiin, jolloin opintorahasta asumislisän ohella tuli opiskelijoiden pääasialli-
nen toimeentulon lähde. Tämän lisäksi opiskelijat rahoittavat elämistään ansiotyöllä, 
opintolainoilla ja sukulaisilta saaduilla avustuksilla. (Kuoppala ym. 1996, Hiltunen 1998, 
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Vesikansa ym. 1998.) Opiskelijoiden tulotaso oli 1990-luvun puolivälissä samaa 
suuruusluokkaa kuin työttömien ja osa-aikatyössä olevien nuorten tulotaso. Ainoastaan 
sillä pienellä vähemmistöllä nuorista, joka oli onnistunut löytämään kokoaikaisen työ-
paikan, oli muita nuoria selvästi parempi toimeentulo. (Kuoppala ym. 1998, 195.)  

Vuonna 1985 työttömyys oli vielä niin vähäistä, ettei kulutustutkimuksessa tarkasteltu 
työttömiä erillisenä kotitaloustyyppinä, mutta vuonna 1998 tilanne oli toinen. Työttömien 
käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden olivat vuonna 1998 samaa suuruus-
luokkaa kuin yksin asuvien nuorten tulot. Se, että pienituloisuus keskittyy nuoriin, eläke-
läisiin ja yksinhuoltajiin (Uusitalo 2002, 35), näkyi myös kuviossa 20. Siitä nähdään 
myös, että suurimmat tulot ovat ylemmillä toimihenkilöillä. Samoin yrittäjien tulotason 
kasvu näkyy kuviossa. Uusitalon (2002, 38–39) mukaan yrittäjien tulotaso heikkeni 1990-
luvun alun lamavuosina, mutta nousi huomattavasti 1990-luvun loppupuolella. 
Maatalousyrittäjien tulotason nousuun on vaikuttanut kyseisen ryhmän rakennemuutos: 
maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt huomattavasti ja poistuma on kohdentunut 
voittopuolisesti pienituloisempiin. Ylempien toimihenkilöiden suhteellinen tulotaso pysyi 
koko 1990-luvun vakaana, mutta alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden suhteelliset 
tulot alenivat jonkin verran 1990-luvun loppupuolella. Samoin oli käynyt myös opiskeli-
joiden, eläkeläisten ja pitkäaikaistyöttömien toimeentulolle. 

Suurituloiset ovat usein ylempiä toimihenkilöitä, mutta heissä on myös eläkeläisiä, 
yrittäjiä ja alempia toimihenkilöitä. Enemmistö suurituloisista on yli 45-vuotiaita. 
(Uusitalo 2002, 35.) Kuviosta 21 nähdään, miten käytettävissä olevat tulot kulutus-
yksikköä kohden lisääntyivät kotitalouden viitehenkilön iän myötä. Pienimmät tulot 
olivat nuorimmassa ikäryhmässä ja suurimmat keski-ikäisten kotitalouksissa. Tässä 
laskelmassa kuten Uusitalon tutkimuksissakin oli käytetty vanhaa OECD:n kulutus-
yksikköä. 
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6 KODIN ULKOPUOLELLA RUOKAILU VUOSINA 
1985 JA 1998  

6.1 Ateriat kodin ulkopuolella 

Kodin ulkopuolella syötiin keskimäärin kaksi ateriaa viikossa  

Kodin ulkopuolella syötiin keskimäärin yksi ateria joka kolmas päivä vuonna 1985 (110 
ateriaa/henkilö/vuosi). Kolmannes aterioista oli työnantajan järjestämiä työpaikka-
aterioita (37 ateriaa/henkilö/vuosi), vajaa kolmannes kouluaterioita (32 ateriaa/ 
henkilö/vuosi), viidennes ravintola- ja kahvila-aterioita (22 ateriaa/henkilö/vuosi) ja vajaa 
viidennes päivähoitoaterioita (9) sekä matkoilla, sairaalassa, kylässä ym. nautittuja 
aterioita (10 ateriaa/henkilö/vuosi). Vanhusten nauttimien palveluaterioiden määrä oli 
keskimäärin hyvin pieni, yksi ateria/henkilö/vuosi. (Kotitaloustiedustelu 1985: Elin-
tarvikkeiden kulutusmäärät ja ateriat, 10.) 

Vuonna 1998 kodin ulkopuolella syötiin vähemmän aterioita, keskimäärin yksi ateria 
joka neljäs päivä (87 ateriaa/henkilö/vuosi). Työpaikkaruokailu oli vähentynyt huomatta-
vasti. Enää neljännes (22 ateriaa/henkilö/vuosi) kodin ulkopuolella nautituista aterioista 
oli työnantajan järjestämiä työpaikka-aterioita. Sen sijaan ruokailu ravintoloissa ja 
kahviloissa oli lisääntynyt. Reilu kolmannes (30 ateriaa/henkilö/vuosi) kodin ulkopuolella 
syödyistä aterioista oli ravintola- ja kahvila-aterioita. Myös vanhusten palveluaterioiden 
määrä oli lisääntynyt kolmeen ateriaan/henkilö/vuosi. Koulu- ja päivähoitoaterioiden 
määrä oli sen sijaan pienempi kuin vuonna 1985. Niitä syötiin yhteensä keskimäärin 32 
ateriaa/henkilö/vuosi. Muita aterioita, joita nautitaan matkoilla, sairaalassa, kylässä jne. ei 
tutkimusaineiston mukaan syöty juuri lainkaan.  

Aterioiden lukumäärissä tapahtuneet muutokset ovat yllättävän suuria, koska 
aikaisemmissa kulutustutkimuksissa muutokset ovat olleet varsin pieniä. Osan muutok-
sista selittääkin tietojen kokoamisessa tapahtuneet muutokset. Vuoden 1998 ateriatiedot 
perustuivat kotitalouksien kahden viikon kulutuspäiväkirjojen aineistoon (Kotitalouksien 
kulutus 1998: tilikirja). Aiemmissa tutkimuksissa vain ravintola- ja kahvila-aterioiden 
määrät perustuivat kotitalouksien kulutuspäiväkirjoihin, muut ateriatiedot koottiin 
haastattelemalla. Työnantajan järjestämien työpaikka-aterioiden määrät (omalla kustan-
nuksella työpaikkaruokalassa/henkilöstöravintolassa syötyjen aterioiden määrät ja 
ravintoetuna nautittujen aterioiden määrät) tiedusteltiin haastattelua edeltäneen neljän 
viikon ajalta (Kotitaloustiedustelu 1985: tilikirja, Kotitaloustiedustelu 1985: haastattelu-
lomake, Kotitaloustiedustelun vuosihaastattelu 1985: vuosihaastattelulomake). Saattaa 
olla, että annetuista ohjeista huolimatta jotkut kotitaloudet kirjasivat vuonna 1998 
ravintoetuateriansa ravintola- ja kahvila-aterioiksi. Joka tapauksessa työpaikkaruokailu 
vähentyi huomattavasti tarkasteltavana ajanjaksona. Työpaikkaruokailu lisääntyi voimak-
kaasti aina vuoteen 1989 asti, jolloin lounasseteleiden käyttö väheni romahdusmaisesti. 
Lounassetelin verotusarvo nostettiin tuolloin kaksinkertaiseksi ja sen verotusta muutettiin 
(Hasunen ym. 1995, 18). Kuitenkin vuonna 1990 työpaikka-aterioita syötiin edelleenkin 
keskimäärin 37 ateriaa henkilöä kohden vuodessa eli yhtä paljon kuin vuonna 1985 
(Kotitaloustiedustelu 1990). Henkilöstöravintoloiden määrä vähentyi ja käyttäjien osuus 
pienentyi 1990-luvulla lähes 1970-luvun lopun tasolle. Lamavuodet 1990-luvun alku-
puolella, verotusmuutokset (mm. aterioiden arvonlisävero), yritysten määrän vähenemi-
nen, työttömyyden yleisyys, osa-aikatöiden ja epätyypillisten työaikojen yleistyminen 
sekä työelämän kiire ovat vähentäneet työpaikkaruokaloiden asiakkaita 1990-luvulla. 
(Hasunen ym. 1995, Laitinen 2000.)  
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Seuraavaksi arvioidaan kulutustutkimuksen tuottamia tietoja kodin ulkopuolella 
ruokailun yleisyydestä vertaamalla niitä suurkeittiöissä tarjottavien aterioiden määriin. 
Kuviosta 22 käyvät ilmi suurkeittiöiden tarjoamat ateriat toimialoittain vuosina 1985–
2003 (Marker: Marketindex Group Newsletter 1985–1992, Nielsen Finland newsletter 
1993–1997, A.C. Nielsen tiedote 1998–2004). Vuonna 1985 suurkeittiöissä tuotettiin 609 
miljoonaa annosta eli 126 ateriaa henkilöä kohden vuodessa, kun ateriat suhteutetaan 
väestön määrään. Vuonna 1990 suurkeittiöiden tuottama ateriamäärä oli 696 miljoonaa 
ateriaa eli 141 ateriaa henkilöä kohden. Lamavuosina suurkeittiöiden tuottama aterioiden 
määrä väheni 620 miljoonaan ateriaan eli noin 123 ateriaan henkilöä kohden vuodessa. 
Lama näkyi erityisen selvästi ravintoloiden ja hotellien toiminnassa ja lievemmin 
henkilöstöravintoloiden sekä kahviloiden yms. toiminnassa. Vuodesta 1995 alkaen 
kahvila- ja baariaterioiden tarjonta on lisääntynyt huomattavasti hampurilais-, kebab- ja 
pizzeriapaikkojen lisääntymisen myötä. Vuonna 1998 saavutettiin vuoden 1990 taso 
suurkeittiöaterioiden tuotannossa. 2000-luvulla baari-, kahvila- pizzeria- yms. aterioita 
tarjotaan jo yhtä paljon kuin kouluaterioita (peruskouluissa ja lukioissa) ja ravintola-, 
hotelli- yms. aterioiden määrä on taas samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 1990. 
Suurkeittiörekisterin, nykyisen Horeca-Suurkeittiörekisterin aterioihin sisältyvät myös 
laitoksissa oleville ihmisille tarjotut ateriat. Jos ateriamääristä poistetaan sairaaloissa, 
vanhain- ja lastenkodeissa, puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa sekä vankiloissa 
tarjotut ateriat, oli suurkeittiöiden tuottama ateriamäärä noin 93–103 ateriaa henkeä 
kohden vuodessa tarkasteltavana ajanjaksona ja 111 ateriaa vuonna 2003 (kuvio 23). 

Suurkeittiörekisterin mukaan henkilöstöravintoloissa tarjottujen aterioiden määrä 
vähentyi 84 miljoonasta ateriasta 64 miljoonaan ateriaan/vuosi tarkasteltavana ajan-
jaksona. Kun henkilöstöravintoloiden tuottamat ateriat suhteutetaan väestön määrään, 
väheni tarjottujen aterioiden määrä 17 ateriasta 12 ateriaan henkilöä kohden vuodessa. 
Työnantajan järjestämiä työpaikka-aterioita syödään muuallakin kuin henkilöstö-
ravintoloissa. Esimerkiksi opettajat syövät työpaikka-ateriansa koulussa ja päivähoitajat 
lasten päiväkodeissa. Koulu- ja päiväkotiaterioiden tuotantomäärissä ei ole tapahtunut 
muutoksia, joten vuoden 1998 kulutustutkimuksen aineistossa kyseisten aterioiden määrä 
saattaa olla todellista kulutusta pienempi. Ilmaisten kouluaterioiden ja päivähoito-
aterioiden määrät arvioitiin Tilastokeskuksessa aikaisemmin koulu- ja päivähoitopäivien 
(yksi ateria/vrk) mukaan haastattelua edeltäneen neljän viikon ajalta. Kun aterioita 
syödään säännöllisesti kodin ulkopuolella, niin esimerkiksi loma- ja sairaspäivät kahden 
viikon kulutuspäiväkirjanpitojakson aikana kertautuvat vuositasolle korotettaviin aterioi-
den määriin kaksinkertaisesti neljän viikon periodiin verrattuna. Oletettavasti myös 
matkoilla, sairaalassa, kylässä ja muualla nautittavien muiden aterioiden määrä on vuoden 
1998 kulutustutkimuksen aineistossa todellista kulutusta pienempi. Aikaisemmissa tutki-
muksissa niiden määrät arvioitiin (yksi ateria/vrk) haastattelua edeltäneen kolmen 
kuukauden ajalta. Kotitaloudet tuskin osallistuvat kulutuspäiväkirjanpitoon sellaisena 
ajankohtana, jolloin tiedossa on esim. lomamatka tai lääketieteelliset tutkimukset ja 
operaatiot. Tämän johdosta epäsäännöllinen ruokailu kodin ulkopuolella ei välttämättä 
tule lainkaan esiin kahden viikon kirjanpitojakson aikana.  

Vuonna 1998 syötiin ravintola- ja kahvila-aterioita selvästi enemmän (keskimäärin 30 
ateriaa henkilöä kohden vuodessa) kuin aikaisemmissa kulutustutkimuksissa. Muutos 
ateriapalvelujen tarjonnassa näkyy siten luonnollisesti myös kotitalouksien kulutuksessa. 
Suurkeittiörekisterin mukaan ravintola- ja kahvila-aterioiden tarjonta lisääntyi 29 ateriasta 
41 ateriaan henkilöä kohden vuodessa. Suurkeittiörekisteriin sisältyvät kuitenkin myös 
turisteille tarjotut ateriat (Sandström 2002), joten kulutustutkimusten ateriamäärät 
vaikuttavat realistisilta. Vanhusten ym. palveluaterioiden määrä lisääntyi kulutus-
tutkimuksen aineistossa keskimäärin kolmeen ateriaan henkilöä kohden vuodessa. 
Kyseisten aterioiden määrä oli siten väestötasolla vielä melko pieni, kun otetaan 
huomioon, että vuoden 1998 kulutustutkimuksessa palveluaterioihin sisältyivät palvelu-
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taloissa tarjottujen aterioiden lisäksi myös kotiin tuodut ateriat, veteraanien ateriat ja 
työttömien ateriat (Kotitalouksien kulutus 1998: tilikirja). Suurkeittiörekisterin mukaan 
pito- ja ateriapalveluissa tuotettujen aterioiden määrä kaksinkertaistui vuosien 1998 ja 
2003 välillä. Vuonna 2003 kyseisiä aterioita tuotettiin keskimäärin kolme ateriaa henkilöä 
kohden vuodessa (A.C. Nielsen tiedote 1998–2003). 

Kotitalouden viitehenkilön ikä, sukupuoli ja kotitalouden rakenne vaikuttivat kodin 
ulkopuolella ruokailun yleisyyteen 

Kodin ulkopuolella ruokailu oli sitä yleisempää, mitä nuorempien kotitalouksien kulutuk-
sesta on kysymys (kuvio 24). Nuorimpien eli alle 28-vuotiaiden (1970-luvulla syntynei-
den) kotitalouksissa syötiin kodin ulkopuolella keskimäärin 136 ateriaa henkilöä kohden 
vuonna 1998. Seuraavissa 28–47-vuotiaiden (1960- ja 1950-luvuilla syntyneiden) ikä-
ryhmissä kodin ulkopuolella ruokailu oli noin 110 aterian suuruusluokkaa eli yhtä paljon 
kuin kotitalouksissa keskimäärin henkilöä kohden laskettuna vuonna 1985. 48–57-
vuotiaiden (1940-luvulla syntyneiden) kotitalouksissa kodin ulkopuolella ruokailu oli 
samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin vuonna 1998. Seuraavan ikä-
ryhmän kotitalouksissa kodin ulkopuolella ruokailtiin 31 kertaa vuodessa eli kaksi  kolme 
kertaa kuukaudessa ja 68–77-vuotiaiden (1920-luvulla syntyneiden) kotitalouksissa enää 
noin kerran kuukaudessa henkilöä kohden laskettuna. Yli 78-vuotiaiden kotitalouksissa 
nähdään vanhusten palveluaterioiden määrän lisäävän kodin ulkopuolella ruokailun 
yleisyyttä. Vanhukset eivät välttämättä siirry ruokailemaan kodin ulkopuolelle, koska 
vanhusten palveluaterioihin sisältyvät myös kotiin tuodut ateriat. Vuonna 1998 ”kodin 
ulkopuolella” nautittiin tässä ikäryhmässä keskimäärin 51 ateriaa eli yksi ateria viikossa 
henkilöä kohden.  

Lapsettomat parit ruokailivat harvemmin kodin ulkopuolella kuin keskiverto-
kotitaloudet tai yhden hengen taloudet. Kuitenkin nuorimmissa ikäryhmissä (alle 38-
vuotiaat) lapsettomat parit ruokailivat keskivertokotitalouksia useammin kodin ulko-
puolella. Useimmissa ikäryhmissä yhden hengen talouksilla oli eniten kodin ulkopuolella 
nautittuja aterioita, mutta keskimäärin yksin asuvat ruokailivat yhtä usein kodin ulko-
puolella kuin kotitaloudet keskimäärin henkilöä kohden laskettuna. Nuorimmissa ikä-
ryhmissä (alle 38-vuotiaat) yksin asuvat ruokailivat selvästi keskivertokotitalouksia 
useammin kodin ulkopuolella, mutta vanhemmissa ikäryhmissä erot tasoittuvat tai niitä ei 
ollut lainkaan. Poikkeuksen muodostaa 48–57-vuotiaiden (1940-luvulla syntyneiden) 
ikäryhmä, jossa yksin asuvat söivät vähemmän aterioita kodin ulkopuolella kuin kaikki 
saman ikäryhmän kotitaloudet henkilöä kohden. 

Yksin asuvat miehet nauttivat enemmän aterioita kodin ulkopuolella kuin yksin asuvat 
naiset (kuvio 25). Yksin asuvat miehet söivät kodin ulkopuolella keskimäärin 114 ateriaa 
vuodessa eli noin kaksi ateriaa viikossa tai yhden aterian joka kolmas päivä, kun taas 
yksin asuvat naiset ruokailivat kodin ulkopuolella 66 kertaa eli yhtä usein/harvoin kuin 
lapsettomat parit keskimäärin henkilöä kohden. Alle 28-vuotiaat miehet ruokailivat kodin 
ulkopuolella 192 kertaa vuonna 1998, useammin kuin mikään muu kotitaloustyyppi 
henkilöä kohden laskettuna. Iän myötä ruokailu kodin ulkopuolella väheni, kunnes 
aterioiden määrä taas kasvoi yli 78-vuotiaiden miesten ryhmässä. Vanhimman ikäryhmän 
miehillä kodin ulkopuolella ruokailu oli kaksinkertaista (106 ateriaa) naisten kulutukseen 
verrattuna. On kuitenkin syytä muistaa, että yli 78-vuotiaiden miesten joukko oli 
otoksessa hyvin pieni.  
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Yhden hengen taloudet vähensivät ruokailua kodin ulkopuolella, lapsettomien parien 
kulutuksessa ei juuri eroa 

Yksin asuvat miehet söivät selvästi vähemmän aterioita kodin ulkopuolella vuonna 1998 
kuin tarkastelujakson alussa vuonna 1985 (kuvio 26). Kuviossa 26 on  myös kodin ulko-
puolella vuonna 1990 nautittujen aterioiden määrät. Matkoilla, kylässä ja muualla nautit-
tuja ns. muita aterioita ei ole otettu huomioon tämän raportin kuvioissa, joten aterioiden 
määrät ovat vähän pienempiä kuin aiemmassa yhden hengen talouksien kulutusta käsit-
televässä raportissa (Viinisalo 1998). Yhden hengen talouksilla oli keskivertotalouksia 
enemmän edellä mainittuja muita aterioita. Nuoret miehet ja naiset söivät varsin paljon 
erilaisissa oppilaitoksissa tarjottavien ilmaisten kouluaterioiden lisäksi myös muita ilmai-
sia aterioita, joita ilmeisesti tarjoavat heidän vanhempansa. Kuviosta 26 on nähtävissä, 
miten yksin asuvien miesten ruokailu kodin ulkopuolella oli jo vuonna 1990 vähäisempää 
kuin vuonna 1985. Yksin asuvat naiset sen sijaan söivät joissakin ikäryhmissä (25–45-
vuotiaat) enemmän aterioita kodin ulkopuolella vuonna 1990 kuin vuonna 1985, mutta 
vuonna 1998 ruokailu kodin ulkopuolella oli naisten talouksissa vähäisempää kuin aikai-
sempina tarkasteluvuosina (kuvio 27). Ainoa ikäryhmä, jossa kodin ulkopuolella ruokailu 
lisääntyi tarkastelujakson aikana, oli yli 78-vuotiaiden naisten ryhmä. 

Lapsettomat parit puolestaan ruokailivat kodin ulkopuolella keskimäärin yhtä usein 
vuonna 1998 kuin vuonna 1985 (kuvio 28). Myös lapsettomien parien ateriointi kodin 
ulkopuolella vähentyi jonkin verran tarkastelujakson aikana nuoremmissa ikäluokissa ja 
erityisesti 35–47-vuotiaiden parien keskuudessa. Vanhimman ikäryhmän kodin ulko-
puolella nauttimien aterioiden määrä tai kotiin tuotujen aterioiden määrä oli kaksin-
kertaistunut. Kuviossa on nähtävissä, että 45–57-vuotiaat parit, jotka vuonna 1985 
kuuluivat 1930-luvulla syntyneiden joukkoon ja vuonna 1998 puolestaan 1940-luvulla 
syntyneiden joukkoon, ruokailivat kodin ulkopuolella yhtä usein kuin lapsettomat parit 
keskimäärin.   

Elinvaiheen myötä ravintola-, kahvila-, työpaikka- ja opiskelija-ateriat vaihtuivat 
vanhusten palveluaterioiksi 

Seuraavaksi tarkastellaan kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden jakaantumista 
ruokailupaikoittain ja ikäryhmittäin (kuvio 29). Kuviossa on nähtävissä kolmen suku-
polven ruokailutottumukset.  

Omalla kustannuksella tapahtuva (tai toisen kotitalouden tarjoama) ruokailu ravinto-
loissa, kahviloissa, hampurilais- ym. paikoissa oli sitä runsaampaa, mitä nuorempia koti-
talouden viitehenkilöt ovat. Koulu- ja päiväkotiaterioita sekä työantajan järjestämiä työ-
paikka-aterioita nautittiin pääasiassa alle 58-vuotiaiden talouksissa ja vanhusten palvelu-
aterioita eläkeläisten talouksissa. Vanhuksille ja veteraaneille tarkoitettujen aterioiden 
joukkoon sisältyivät myös työttömille tarkoitetut ateriat, joita nautittiin työikäisen väestön 
keskuudessa. Myös ravintoloista, pizzerioista yms. paikoista kotiin viedyt tai sinne tilatut 
ateriat sisältyivät ”kodin ulkopuolella nautittuihin aterioihin”. Sen sijaan kaupasta ostetut 
valmiit ateriat kirjattiin kotiin hankittujen elintarvikkeiden joukkoon. 

Nuorimman ikäryhmän taloudet olivat pääasiassa yhden hengen talouksia ja lapsetto-
mia pareja, mutta ikäryhmään kuului jonkin verran myös lapsiperheitä (vrt. kuvio 5). 
Tämän perusteella voidaan päätellä, että 1970-luvulla syntyneiden, alle 28-vuotiaiden 
talouksien nauttimat maksulliset kouluateriat, joita tarjotaan ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa, ja ilmaiset koulu- ja päiväkotiateriat olivat pääasiassa opiskelijoiden 
aterioita. Niitä syötiin alle 28-vuotiaiden talouksissa vähän enemmän (39 ateriaa) kuin 
kotitalouksissa keskimäärin henkilöä kohden laskettuna. Sekä yksin asuvat nuoret miehet 
että nuoret naiset (kuviot 30 ja 31) nauttivat kouluaterioita saman verran tai yhtä paljon 
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kuin yli 78-vuotiaat, sodan ja pulan sukupolveen kuuluvat nauttivat vanhusten ja 
veteraanien palveluaterioita (43 ateriaa henkilöä kohden). Seuraavan ikäryhmän, 1960-
luvulla syntyneiden (28–37-vuotiaat) kulutuksessa lapsiperheiden paino oli jo hyvin 
suuri. Lapsiperheitä oli yli puolet tähän ikäryhmään kuuluvista kotitalouksista. Jonkin 
verran koulu- ja päiväkotiaterioista oli vielä opiskelijoiden aterioita, mutta valtaosa lienee 
päiväkotiaterioita (43 ateriaa henkilöä kohden). 

Lähes kaksi kolmannesta 1950-luvulla syntyneiden (38–47-vuotiaat) talouksista oli 
lapsiperhetalouksia, mikä näkyy koulu- ja päiväkotiaterioiden muita ikäryhmiä suurem-
pana määränä (53 ateriaa henkilöä kohden). Tässä ikäryhmässä syötiin todennäköisimmin 
kouluaterioita. Yksin asuvat naiset söivät myös jonkin verran koulu-/opiskelija-aterioita, 
kun taas yksin asuvien miesten ja lapsettomien parien ateriavalikoimaan kuului myös 
työttömien aterioita (vrt. kuviot 30–32). Yksin asuvien miesten ja lapsettomien parien 
painoarvo oli kuitenkin kaikissa 1950-luvulla syntyneiden (38–47-vuotiaiden) talouksissa 
niin pieni, etteivät työttömien ateriat näy tämän ikäryhmän keskimääräisessä kulutuk-
sessa. Seuraavassa, 1940-luvulla syntyneiden (48–57-vuotiaat) ikäryhmässä lapsi-
perheiden painoarvo oli edellisiä ikäryhmiä pienempi, joten näissä talouksissa syötiin 
koulu- ja päiväkotiaterioita (24 ateriaa henkilöä kohden) vähemmän kuin kotitalouksissa 
keskimäärin. Voisi hyvin olettaa, että tämän ikäryhmän talouksissa oli opiskelevia lapsia, 
mutta kyseisten talouksien aterioista ei löytynyt maksullisia kouluaterioita. 1930-luvulla 
syntyneiden (58–67-vuotiaat) taloudet olivat pääasiassa ansiotyöelämästä jo poistuneiden 
lapsettomien parien ja yksin asuvien naisten talouksia, minkä johdosta kodin ulkopuolella 
nautittujen aterioiden lukumäärä oli selvästi keskivertokotitalouksia vähäisempää. Tämän 
ikäryhmän talouksissa nautittiin jo jonkin verran vanhusten palveluaterioita, joiden määrä 
lisääntyi kotitalouden viitehenkilön iän lisääntyessä. Yli 78-vuotiaiden talouksissa 
vanhusten ja veteraanien palveluaterioiden määrä (43 ateriaa) oli samaa suuruusluokkaa 
kuin päiväkoti- ja kouluaterioiden määrä 1960-luvulla syntyneiden (28–37-vuotiaiden) 
talouksissa.  

Kuvioista 30 ja 31 nähdään, että 1950-luvulla ja sen jälkeen syntyneet (alle 48-
vuotiaat) yhden hengen taloudet, sekä miehet että naiset, ruokailivat keskivertotalouksia 
useammin kodin ulkopuolella. 1960-luvulla syntyneet (28–37-vuotiaat) söivät eniten 
työpaikka-aterioita, noin 70 ateriaa henkilöä kohden vuodessa eli noin kolminkertaisen 
määrän keskivertokotitalouksien työpaikkaruokailuun henkilöä kohden verrattuna. 
Vuonna 1985 söivät 25–34-vuotiaat kolminkertaisen määrän myös työpaikka-aterioita 
(noin 110 ateriaa vuodessa) keskivertokotitalouksiin verrattuna. Myös 35–55-vuotiaat 
yksin asuvat naiset söivät työpaikka-aterioita noin kolminkertaisen määrän keskiverto-
talouksiin verrattuna niin vuosina 1985 ja 1990 kuin myös vuonna 1998. Keski-ikäiset 
yksin asuvat naiset olivat ansiotyössä yleisemmin kuin miehet ja myös työpaikkaruokailu 
(noin yksi ateria/viikko) oli miehiä runsaampaa. Sama tilanne oli nähtävissä myös 
vuosien 1985 ja 1990 aineistoissa (Viinisalo 1998, 9 ja 18). Vuonna 1985 yksin asuvat 
alle 55-vuotiaat söivät noin kaksi työpaikka-ateriaa/viikko eli 80–110 työpaikka-ateriaa 
vuodessa. Yksin asuvat miehet söivät naisia useammin ravintola- ja kahvila-aterioita sekä 
työttömien aterioita. 

Noin puolet lapsiperheiden kodin ulkopuolella nauttimista aterioista oli koulu- ja 
päiväkotiaterioita 

Päiväkoti- ja kouluaterioiden määriin vaikuttaa kotitalouden elinvaihe ja kotitaloustyyppi. 
Lapsiperheissä (kuvio 33) ruokailu kodin ulkopuolella oli useimmiten ruokailua päivä-
kodissa tai koulussa. Kahden huoltajan lapsiperheet, joissa nuorin lapsi oli alle 12-
vuotias, olivat keskimäärin neljän hengen perheitä. Niinpä kuviosta voidaan päätellä, että 
alle 3-vuotiaita lapsia hoidettiin varsin paljon kotona, koska päiväkotiaterioiden määrä oli 
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selvästi pienempi kuin 3–6-vuotiaiden lasten perheissä. Pikkulapsiperheissä syötiin myös 
työpaikka-aterioita vähemmän kuin kotitalouksissa keskimäärin. Suomalainen lapsi –
tilaston (Kartovaara & Sauli 2000, 133) mukaan yli puolet, 55–60 prosenttia, kaikista alle 
kouluikäisistä lapsista hoidettiin kotona 1990-luvun loppupuoliskolla. Useimmiten (97 
%) lapsen hoitaja oli hänen äitinsä. Lähes kaikki alle yksivuotiaat hoidettiin kotonaan. 
Yksi–kaksivuotiaista noin kolmannes ja kolme–viisivuotiaista jo yli puolet oli päivä-
hoidossa kodin ulkopuolella. Perheet, joissa nuorin lapsi oli yläasteella tai lukiossa (13–
17-vuotias), olivat keskimäärin kolmen hengen perheitä, minkä johdosta kouluaterioita oli 
vähemmän kuin nuorempien lapsien perheissä. Työpaikka-aterioita sen sijaan nautittiin 
isojen lasten perheissä vähän enemmän kuin kotitalouksissa keskimäärin henkilöä 
kohden. Ravintola-, kahvila- ym. aterioiden määrä oli kahden huoltajan lapsiperheissä 
samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin. Yksinhuoltajaperheissä kaksi 
kolmannesta kodin ulkopuolella ruokailusta oli ruokailua päiväkodissa tai koulussa. Sekä 
kahden huoltajan että yhden huoltajan perheissä nautittiin vähemmän päiväkoti-, koulu- ja 
työpaikka-aterioita ja enemmän ravintola-, kahvila- ym. aterioita vuonna 1998 kuin 
vuonna 1985. Erityisen paljon ruokailu kodin ulkopuolella (koulu- ja päiväkotiateriat) oli 
vähentynyt yhden huoltajan perheissä.  

Lapsettomien parien ryhmässä neljännes nuorimman ikäryhmän kodin ulkopuolella 
nauttimista aterioista oli maksullisia ja maksuttomia kouluaterioita (kuvio 32). Tutkimus-
aineistossa esiintyneet maksulliset kouluateriat olivat opiskelijoiden aterioita, koska 
lapsiperheissä nautittiin hyvin harvoin maksullisia kouluaterioita. Lapsettomat parit 
nauttivat lapsiperheitä useammin työpaikka-aterioita, kun tarkastellaan henkilöä kohden 
laskettuja aterioiden lukumääriä. Kun otetaan huomioon, että lapset syövät päivähoito- ja 
kouluaterioita ja aikuiset työpaikka-aterioita, niin erot lapsiperheiden ja lapsettomien 
parien työpaikkaruokailun yleisyydessä kutistuvat. Pikkulapsiperheissä (nuorin lapsi alle 
3-vuotias) syötiin kuitenkin vähemmän työpaikka-aterioita (61 ateriaa taloutta kohden) 
kuin muissa kahden huoltajan lapsiperheissä (97–87 ateriaa taloutta kohden). Yksin-
huoltajaperheissä työpaikka-aterioiden määrä oli 40 ateriaa. Suurin osa lasten huoltajista 
ei siten käytä hyväkseen työnantajan tarjoamaa työpaikkaruokailumahdollisuutta, vaan 
syö työpaikalla kotona valmistettuja ruokia tai kaupasta ostettuja valmiita ruokia ja/tai 
voileipiä, hedelmiä yms. Näin toimivat myös lapsettomat parit. Alle 28-vuotiaiden ja 48–
57-vuotiaiden ikäryhmissä työpaikka-aterioiden määrä oli 67 ateriaa ja 28–37-vuotiaiden 
keskuudessa 101 ateriaa kotitaloutta kohden. Vähiten työnantajan järjestämiä työpaikka-
aterioita syötiin 38–47-vuotiaiden lapsettomien parien talouksissa (54 ateriaa), joissa 
työpaikka-aterioiden sijasta oli nautittu 20 työttömien ateriaa kotitaloutta kohden. 

Lapsiperheiden nauttimat ravintola-, kahvila- ym. aterioiden määrät olivat samaa 
suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin eli noin 30 ateriaa henkilöä kohden 
vuodessa. (kuvio 33). Alle 38-vuotiaiden lapsettomien parien ravintola-, kahvila- ym. 
aterioiden määrä oli yli kaksinkertainen lapsiperheiden ateriamääriin verrattuna. Yli 38-
vuotiaat, 1940- ja 1950-luvuilla syntyneet lapsettomat parit söivät henkilöä kohden yhtä 
paljon ravintola- ja kahvila- ym. aterioita kuin lapsiperheiden jäsenet.  

6.2 Työpaikka-ateriat vuosina 1985 ja 1998  

Työpaikkaruokailun määrä vähentyi 

Vuonna 1985 syötiin huomattavasti useammin ravintoetuaterioita kuin vuonna 1998. 
Tähän lienevät syynä työpaikkaruokailun muuttuneet tukikäytännöt. Työpaikkaruokailua 
ei edes mainita vuoden 1993 jälkeen tehdyissä työmarkkinaratkaisuissa (Hasunen ym. 
1995, Laitinen 2000, Raulio ym. 2004, 13).    
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Vuonna 1985 noin kaksi kolmasosaa työpaikka-aterioista oli ravintoetuaterioita. Valta-

osa ravintoetuaterioista oli verotusarvoaterioita. Kyseinen jakautuma oli nähtävissä yksin 
asuvien naisten, lapsettomien parien, lapsiperheiden (ei kuvioita) sekä toimihenkilöiden 
työpaikkaruokailussa. Yksin asuvat miehet ja työntekijät söivät ravintoetuaterioita yhtä 
usein kuin itse maksettujakin aterioita (paitsi nuorin ikäryhmä ja 45–54-vuotiaat miehet). 
Vuonna 1998 noin viidennes työpaikka-aterioista oli ravintoetuaterioita. Yksin asuvien 
miesten ravintoetuaterioiden määrä vaihteli ikäryhmittäin nollasta 50 prosenttiin. 

Työpaikka-aterioiden määrä väheni keskimäärin 37 ateriasta 22 ateriaan henkilöä 
kohden vuodessa tarkastelujakson aikana. Ammatissa toimimattomat eivät kuitenkaan voi 
käyttää hyväkseen työnantajan tarjoamaa työpaikkaruokailumahdollisuutta, minkä 
johdosta seuraavaksi tarkastellaan työpaikkaruokailun yleisyyttä ammatissa toimivien 
keskuudessa. Työpaikka-aterioiden määrä väheni myös työssä käyvien keskuudessa, 
keskimäärin 76 ateriasta 54 ateriaan. Näin ollen noin neljännes työssäkäyvistä nautti 
työpaikka-aterian vuonna 1998, kun vuonna 1985 työpaikka-aterian nautti noin kolman-
nes työssäkävijöistä, mikäli työpäiviä oli runsas 200 vuodessa Työpaikka-aterioita syötiin 
enemmän kuin ravintola- ja kahvila-aterioita, kun työpaikkaruokailu suhteutetaan työssä-
kävijöiden määrään.  

Yksin asuvat miehet söivät myös työpaikka-aterioita (keskimäärin 77 ateriaa vuodessa) 
enemmän kuin muut kotitaloudet tarkastelun kohteena olevina vuosina (kuvio 34). Myös 
yksin asuvat naiset (kuvio 35) söivät molempina tarkastelun kohteena olevina vuosina 
useammin työpaikka-aterioita kuin parisuhteessa elävät työssäkävijät (kuvio 36). 
Kuviossa 35 kiinnittyy huomio siihen, että nuoret naiset olivat vähentäneet huomattavasti 
työpaikkaruokailuaan ja söivät työpaikka-aterioita keskimäärin 48 ateriaa vuonna 1998, 
yhtä paljon kuin pikkulapsiperheiden työssäkäyvät vanhemmat henkilöä kohden lasket-
tuna (kuvio 37). Työssäkäyvät yksinhuoltajat söivät vähän enemmän työpaikka-aterioita 
kuin parisuhteessa elävät huoltajat, joiden työpaikkaruokailu oli samaa suuruusluokkaa 
kuin kotitalouksissa keskimäärin ammatissa toimivia kohden laskettuna. Kuviosta 38 käy 
ilmi, että ylemmät toimihenkilöt syövät alempia toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
useammin työpaikka-aterioita, mikä näkyy kaikissa ruoankäyttöä ja työpaikkaruokailua 
koskevissa tutkimuksissa (Raulio ym 2004). 

Alle 28-vuotiaat (1970-luvulla syntyneet) nauttivat työpaikka-aterian vuonna 1998 
vähän useammin kuin 28–57-vuotiaat (1940–1960-luvuilla syntyneet), joiden työpaikka-
ruokailu oli samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin (kuvio 39). Seuraa-
vassa 58–67-vuotiaiden ikäryhmässä työpaikka-aterioita syötiin vain puolet edellisten 
ryhmien määrästä.  

6.3 Alueelliset ja sosioekonomiset erot kodin ulkopuolella 
ruokailussa 

Pääkaupunkiseudulla ruokailtiin useammin kodin ulkopuolella kuin muualla 
Suomessa 

Pääkaupunkisedulla asuvissa kotitalouksissa kodin ulkopuolella ruokailu oli yleisempää 
(123 ateriaa henkilöä kohden) kuin muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudun koti-
talouksissa syötiin keskimäärin lähes kaksinkertainen määrä työnantajan järjestämiä työ-
paikka-aterioita (39 ateriaa henkilöä kohden) ja ravintola- ja kahvila-aterioita (49 
ateriaa/henkilö) kaikkien kotitalouksien kulutukseen verrattuna (kuvio 40). Muualla 
Etelä-Suomessa asuvat kotitaloudet puolestaan ruokailivat kodin ulkopuolella kuten 
keskivertokotitaloudet. Väli-Suomen ja Pohjois-Suomen kotitalouksissa syötiin keski-
vertokotitalouksia vähemmän työpaikka-aterioita (14 ateriaa henkilöä kohden) ja myöskin 
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ravintola- ja kahvila-aterioita (noin 20 ateriaa henkilöä kohden) kuin muualla asuvissa 
kotitalouksissa. Koulu- ja päiväkotiaterioita sekä vanhusten ym. palveluaterioita syötiin 
lähes yhtä paljon kaikilla suuralueilla. 

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonominen asema näkyi kodin ulkopuolella 
ruokailun yleisyydessä 

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonominen asema vaikuttaa kodin ulkopuolella 
ruokailun yleisyyteen. Palkansaajaperheissä voidaan hyödyntää työnantajien järjestämiä 
työpaikka-aterioita, mitä mahdollisuutta puolestaan yrittäjillä tai ammatissa toimimatto-
milla ei ole. Ilmaista päiväkoti- ja kouluruokailua voivat käyttää ne perheet, joissa on 
päivähoito- ja kouluikäisiä lapsia. Lasten päivähoidosta vanhemmat kylläkin maksavat, 
minkä johdosta päivähoitoateriat eivät ole samalla tavalla vanhemmille ilmaisia kuin 
maksuttomat kouluateriat. Opiskelijat voivat hyödyntää hinnaltaan subventoituja 
opiskelijoiden aterioita, jotka tässä raportissa sisältyvät maksullisten kouluaterioiden 
ryhmään.  

Kodin ulkopuolella ruokailu oli yleisintä ylempien toimihenkilöiden kotitalouksissa 
(135 ateriaa henkilö kohden vuonna 1998), kun tarkastellaan ammatissa toimivien koti-
talouksien kodin ulkopuolella ruokailun yleisyyttä (kuvio 41). Ammatissa toimimatto-
mien kotitalouden viitehenkilöiden kotitalouksista harvinaisinta ruokailu kodin ulko-
puolella oli eläkeläisten keskuudessa (29 ateriaa henkilöä kohden). Työttömien talouk-
sissa kodin ulkopuolella ruokailu (58 ateriaa henkilöä kohden) oli kaksinkertaista 
eläkeläistalouksiin verrattuna. Opiskelijat söivät aterioita vähän enemmän (146 ateriaa) 
kuin ylemmät toimihenkilöt henkilöä kohden laskettuna.  

Työpaikkaruokailun muutos näkyi voimakkaimmin toimihenkilötalouksien kulutuk-
sessa. Sekä ylemmissä että alemmissa toimihenkilötalouksissa työpaikka-aterioiden 
määrä oli vähentynyt kaksi kertaa enemmän kuin keskivertotalouksissa. Ylempien 
toimihenkilötalouksien nauttima työpaikka-aterioiden määrä vähentyi 73 ateriasta 45 
ateriaan ja alempien toimihenkilöperheiden työpaikkaruokailu 59 ateriasta 32 ateriaan 
henkilöä kohden vuodessa. 

Kuvioista 42 ja 43 näkyy selvästi, miten työpaikka-aterioiden väheneminen kohdistui 
pääasiassa ravintoetuaterioihin. Vuonna 1985 suurin osa työpaikka-aterioista oli 
ravintoetuaterioita. Vuonna 1998 sen sijaan työpaikka-ateriat olivat pääasiassa omalla 
kustannuksella työpaikkaruokalassa nautittuja aterioita. Itse maksettujen aterioiden määrä 
jopa hieman lisääntyi tarkastelun kohteena olevina vuosina. 

Myös lapsiperheissä ja erityisesti opiskelijoiden talouksissa ruokailu kodin ulkopuolella 
vähentyi 

Kahden huoltajan lapsiperheissä nautittiin kodin ulkopuolella noin 100 ateriaa henkilöä 
kohden tarkastelun kohteena olevina vuosina (kuvio 44). Kuviosta puuttuvat kuitenkin 
lasten päivähoitoaterioiden määrät vuonna 1985, joten alle kouluikäisten lasten perheissä, 
yksinhuoltajien perheissä ja kahden huoltajan lapsiperheissä keskimäärin nautittiin 
aterioita kodin ulkopuolella vuonna 1985 enemmän kuin kuviossa näkyy. Päivähoito-
ateriat puuttuvat myös kuviosta 45, jossa tarkastellaan kodin ulkopuolella ruokailussa 
tapahtuneita muutoksia sosioekonomisen aseman mukaan. Yrittäjien, toimihenkilöiden, 
työntekijöiden, eläkeläisten ja työttömien talouksissa kodin ulkopuolella nautittujen 
aterioiden lukumäärissä henkilöä kohden oli melko vähän muutoksia tarkastelun kohteena 
olevina vuosina. Opiskelijoiden ateriat sen sijaan vähentyivät kolmanneksen tarkastelu-
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jakson aikana. Silti opiskelijat ruokailivat useammin kodin ulkopuolella kuin muut sosio-
ekonomiset ryhmät myös vuonna 1998 henkilöä kohden laskettuna.  

6.4 Ravintola- ja kahvila-ateriat  

Ravintola- ja kahvila-aterioiden määrä lisääntyi 

Ravintola- ja kahvila-aterioiden määrä lisääntyi keskimäärin 22 ateriasta 30 ateriaan 
henkilöä kohden vuodessa tarkastelujakson aikana. Yksin asuvat miehet olivat poikkeuk-
sellisesti vähentäneet ruokailua ravintoloissa ja kahviloissa, muut tarkastelun kohteena 
olevat kotitaloustyypit olivat keskimäärin lisänneet sitä. Yksin asuvat miehet  ruokailivat 
silti lähes kaksi kertaa useammin  ravintoloissa ja kahviloissa kuin kotitaloudet keski-
määrin henkilöä kohden laskettuna (kuvio 46). Nuorilla yksin asuvilla miehillä ravintola- 
ja kahvila-aterioiden määrä oli kolminkertainen keskivertokotitalouksien kulutukseen 
verrattuna. Nuoret naiset ja lapsettomat parit olivat lisänneet huomattavasti ruokailua 
ravintoloissa ja kahviloissa (kuviot 47 ja 48). Kuvioista on nähtävissä, että 1960- ja 1970-
luvuilla syntyneet (alle 38-vuotiaat) yhden hengen taloudet ja lapsettomat parit ruokaili-
vat ravintoloissa ja kahviloissa noin kaksi kertaa useammin kuin lapsiperheet henkilöä 
kohden laskettuna vuonna 1998. Kahden huoltajan lapsiperheissä ravintola- ja kahvila-
aterioiden  määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksissa keskimäärin, yksin-
huoltajaperheissä jonkin verran pienempi (kuvio 49). 

Opiskelijoiden ruokailu ravintoloissa ja kahviloissa oli puoliintunut tarkastelujakson 
aikana (kuvio 50). Vuonna 1998 opiskelijat söivät selvästi vähemmän ravintola- ja 
kahvila-aterioita  kuin nuoret yhden hengen taloudet ja lapsettomat parit. Toimihenkilö-
taloudet ruokailivat ravintoloissa ja kahviloissa henkilöä kohden tarkasteltaessa  keski-
vertokotitalouksia useammin, työntekijätaloudet kuten kotitaloudet keskimäärin. Eläke-
läiset ruokailevat selvästi muita kotitaloustyyppejä harvemmin ravintoloissa ja kahvi-
loissa, muutos tarkasteluvuosien välillä oli vähäinen. Sama suuntaus on nähtävissä myös 
iäkkäiden yhden hengen talouksien ja lapsettomien parien ravintola- ja kahvilaruokailun 
yleisyydessä. Myös maatalousyrittäjät ruokailevat keskimääräistä harvemmin ravinto-
loissa ja kahviloissa, mutta kyseisten aterioiden määrä oli kuitenkin lisääntynyt tarkaste-
lujakson aikana. Työttömien talouksissa ravintola- ja kahvila-aterioita syötiin myös 
keskivertotalouksia vähemmän vuonna 1998, vuonna 1985 eroa ei ollut nähtävissä. 

Kahvilla käynnit vähentyivät 

Kahvilla käynnit ravintoloissa ja kahviloissa vähentyivät kaikissa kotitaloustyypeissä. 
Eniten kahvilakäynnit vähentyivät yksin asuvien miesten talouksissa (kuvio 51). Nuoret 
miehet kävivät vuonna 1985 kahvilla lähes kolme kertaa viikossa, kun vuonna 1998 
kahvilakäyntejä oli noin kolme kertaa kahden viikon aikana (muutos 140 kahvikupilli-
sesta 80 kupilliseen/vuosi). Keskimäärin yksin asuvien miesten kahvilla käynnit olivat 
vähentyneet 80 kerrasta 40 kertaan vuodessa. Kahvilla käynnit olivat vähentyneet alle 45-
vuotiaiden talouksissa. 45–57-vuotiaat miehet eivät olleet muuttaneet tottumuksiaan 
tarkastelujakson aikana (40 käyntikertaa vuodessa). Yli 55-vuotiaat miehet kävivät 
kahvilla korkeintaan kerran kahdessa viikossa. Yksin asuvat naiset kävivät vuonna 1998 
kahvilla noin joka toinen viikko, iäkkäät naiset korkeintaan kerran kuussa (kuvio 52). 
Nuorimmat naiset olivat vähentäneet kahvilla käyntiä 65 kerrasta 24 kertaan vuodessa 
tarkastelujakson aikana. Sama suuntaus on nähtävissä lapsettomien parien kulutustottu-
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muksissa, vaikkakin keskimääräinen muutos oli aika vähäinen. Lapsettomat parit kävivät 
kahvilla ravintoloissa ja kahviloissa vähän useammin kuin yksin asuvat naiset (kuvio 53). 

Lapsiperheissä kahvilla käynnit olivat puoliintuneet tarkastelun kohteena olevina 
vuosina (kuvio 54). Kahvilla käytiin keskimäärin kerran kuussa henkilöä kohden lasket-
tuna vuonna 1998. Kun otetaan huomioon, että lapset eivät juo kahvia, niin lapsi-
perheiden vanhemmat ostivat kahvia ravintoloissa ja kahviloissa yhtä usein kuin yksin 
asuvat naiset. Myös yrittäjien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, eläkeläisten ja työttö-
mien kahvilla käynnit olivat puoliintuneet, opiskelijatalouksissa muutos oli huomattavasti 
suurempi (kuvio 55). Opiskelijat kävivät kahvilla 140 kertaa vuonna 1985.  Ravintoloissa 
ja kahviloissa ostettiin keskimäärin 13 annosta kahvia, teetä ja kaakaota henkilöä kohden 
laskettuna vuonna 1998 (liite 1), maatalousyrittäjien ja eläkeläisten talouksissa puolet 
vähemmän ja opiskelijoiden talouksissa noin kolminkertainen määrä. 

6.5 Mitä kodin ulkopuolella syötiin? 

Ravintola- ja kahvila-aterioista kootaan tiedot ruokalajeittain tai ateriatyypeittäin, joten 
aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella myös aterioiden sisällöissä tapahtuneita 
muutoksia, mitä aikaisemmissa raporteissa (Viinisalo 1991 ja 1998) ei ole tehty. 
Hampurilaiset, pizzat ja lihapiirakat, hot dogit ym. vastaavat ruoat sisältyvät ravintola- ja 
kahvila-aterioihin. Vuonna 1985 ne oli Tilastokeskuksessa luokiteltu yhdeksi ryhmäksi, 
mutta vuoden 1998 kulutusluokituksessa ryhmiä oli neljä: hampurilaiset, hampurilais-
ateriat, pizzat ja lihapiirakat, hot dogit ym. Pizzat voivat olla  ravintolassa nautittuja 
pizzoja, kahviloissa nautittuja pizzapaloja tai pizzerioista kotiin tilattuja tai noudettuja 
pizzoja. Kyseessä voivat siten olla toisaalta  varsinaisina aterioina nautitut pizzat tai 
hampurilaisateriat ja toisaalta välipaloina ostetut pizzapalat tai hot dogit ym. vastaavat. 
Kyseessä ovat siten usein myös pika-ateriat, mutta välttämättä näin ei aina ole. Pizzaa 
voidaan odotella ja nautiskella pitkäänkin gourmetravintoloissa. Pizzan paikka Tilasto-
keskuksen ryhmittelyissä kertoo kiinnostavasti myös ruoan kulutuksessa tapahtuneista 
muutoksista. Aluksi pizza oli uutuus, joka ryhmiteltiin jo tuttujen ruokien joukkoon. 
Kulutuksen kasvun myötä pizza tavallistui ja se sai oman ryhmänsä. Seuraavaksi tarkas-
tellaan hampurilaisten, pizzojen ja lihapiirakoiden ym. vastaavien ruokien yhteiskulutuk-
sessa tapahtuneita muutoksia. 

Hampurilaisten, pizzojen ja lihapiirakoiden kulutus lisääntyi 

Lisääntynyt ruokailu ravintoloissa ja kahviloissa oli pääasiassa hampurilaisten, pizzojen 
ja lihapiirakoiden, hot dogien, kebabien ym. vastaavien ruokien kulutuksen lisääntymistä. 
Vuonna 1985 niitä ostettiin keskimäärin 10 kertaa ja vuonna 1998 keskimäärin 16 kertaa 
henkilöä kohden vuodessa. Yksin asuvat miehet söivät yhtä paljon hampurilaisia, pizzoja 
ja lihapiirakoita vuonna 1985 kuin vuonna 1998, keskimäärin yhden kerran kahden viikon 
aikana (kuvio 56). Muissa kotitaloustyypeissä opiskelijoiden ja eläkeläisten kotitalouksia 
lukuun ottamatta kyseisten aterioiden määrä sen sijaan lisääntyi. Yksin asuvien nuorten 
naisten ja alle 37-vuotiaiden lapsettomien parien hampurilaisella ja pizzalla käynnit 
lisääntyivät selvästi enemmän kuin muiden kotitalouksien (kuviot 57 ja 58). Opiskelijat 
söivät vuonna 1998 jonkin verran vähemmän hampurilaisia, pizzoja ym. tähän ryhmään 
luokiteltuja ruokia kuin vuonna 1985, mutta kyseisten aterioiden määrä oli silti lähes 
kaksinkertainen toimihenkilötalouksien kulutukseen verrattuna (kuvio 60). Toisaalta 
nuoret yhden hengen taloudet ja lapsettomat parit, joihin kuuluivat työssä käyvien ja 
työttömien nuorten talouksien lisäksi myös opiskelijoiden taloudet, ostivat hampurilaisia, 
pizzoja ja lihapiirakoita ym. enemmän kuin kotitaloudet, joiden viitehenkilö oli 
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opiskelija. Lapsiperheisiin ostettiin henkilöä kohden laskettuna yhtä paljon hampurilaisia, 
pizzoja ja lihapiirakoita ym. kuin kotitalouksiin keskimäärin sekä vuonna 1985 että 
vuonna 1998 (kuvio 59).  

Myös lounaspaketit (Tilastokeskuksen nimike) ja ateriat seisovista pöydistä kaksin-
kertaistuivat tarkastelujakson aikana. Vuonna 1998 niitä valittiin keskimäärin kolme 
kertaa vuodessa. Kokolihapihvien ja -kyljyksien (neljä ateriaa) kulutuksessa ei ollut 
muutoksia, kun kulutusta tarkasteltiin kaikkien kotitalouksien keskiarvona henkilöä 
kohden. Myös muiden liha-, kala- ja kasvisaterioiden kulutusmäärät olivat samaa 
suuruusluokkaa tarkastelujakson aikana (yhteensä noin kuusi ateriaa henkilöä kohden 
laskettuna).  

Seuraavaksi tarkastellaan ravintola- ja kahvila-aterioiden määriä erilaisissa kotitalouk-
sissa ateriatyypeittäin. Kuvioissa yhdistettiin hampurilaiset ja lihapiirakat ym. vastaavat 
pikaruoat, mutta tekstin yhteydessä tuodaan esiin em. ruokien kulutuksessa olleita eroja. 
Pizzat pidettiin erillisenä ryhmänä, koska niitä ei välttämättä osteta pikaruokapaikoista. 

Nuoret suosivat hampurilaisia ja pizzoja, keski-ikäiset ja ikääntyneet valitsivat 
perinteisiä aterioita 

Alle 28-vuotiaiden talouksissa syötiin kaksinkertainen määrä (65 ateriaa henkilöä 
kohden) ravintola- ja kahvila-aterioita keskivertokotitalouksien kulutukseen verrattuna 
(kuvio 61). Pizzoja (12 ateriaa), hampurilaisaterioita (12 ateriaa) ja hampurilaisia (yhdek-
sän ateriaa) syötiin nuorimpien, 1970-luvulla syntyneiden talouksissa kolme kertaa 
useammin kuin kaikissa kotitalouksissa keskimäärin henkilöä kohden laskettuna. Myös 
kokolihapihvien (kahdeksan ateriaa) sekä lihapiirakoiden, hot dogien ym. grillikioskien 
tuotteiden (10 ateriaa) kulutus oli kaksinkertainen keskivertokotitalouksien kulutukseen 
verrattuna. 1960-luvulla syntyneiden (28–37-vuotiaat) talouksissa pizzojen ja hampuri-
laisten sekä muiden pika-aterioiden kulutus oli selvästi vähäisempää kuin 1970-luvulla 
syntyneiden talouksissa. 1950-luvulla syntyneiden (38–47-vuotiaat) ruokailu ravintoloissa 
ja kahviloissa oli samanlaista kuin keskivertokotitalouksissa. Näissä talouksissa liha-
piirakoita, hot dogeja ym. grillikioskien tuotteita syötiin jo jonkin verran useammin kuin 
hampurilaisia, hampurilaisaterioita tai pizzoja. 1940-luvulla syntyneiden (48–57-vuotiaat) 
talouksissa ravintoloissa ja kahviloissa  käytiin noin kaksi kertaa kuussa, kun taas vanhin 
ikäryhmä söi yhden ravintola- tai kahvila-aterian joka toinen kuukausi. Vanhin ikäryhmä 
valitsi yleisimmin lounaspaketin tai seisovan pöydän kodin ulkopuolella ruokaillessaan. 

Yksin asuvat miehet (kuvio 62) söivät keskimäärin kerran viikossa ravintola- tai 
kahvila-aterian. Nuorin ikäryhmä, 1970-luvulla syntyneet, söi ravintola- ja kahvila- ym. 
aterioita kolme kertaa (93 ateriaa) useammin kuin keskivertokotitaloudet. Puolet nuorten 
miesten ravintola- ja kahvila-aterioista oli hampurilais-, lihapiirakka yms. aterioita, joita 
nuoret miehet söivät keskimäärin yhden kerran viikossa. Nuorten miesten suosikkiruokia 
olivat myös kokolihapihvit ja kyljykset (14 ateriaa) ja pizzat (14 ateriaa). Tämän lisäksi 
nuoret miehet söivät muita liha-, kala- ja kasvisannoksia ja lounaspaketteja yhteensä 16 
kertaa vuodessa. Myös 28–37-vuotiaiden (1960-luvulla syntyneiden) suosikkeja olivat 
kokolihapihvit ja kyljykset (15 ateriaa) sekä pizzat (11 ateriaa) ja hampurilais- ja liha-
piirakka- yms. ateriat (30 ateriaa). Tämän lisäksi 1960-luvulla syntyneet söivät muita 
liha-, kala- ja kasvisannoksia ja lounaspaketteja yhteensä 20 kertaa vuodessa. 1950-
luvulla syntyneiden (37–48-vuotiaat) talouksissa syötiin jo useammin lihapiirakka-, hot 
dog yms.  -aterioita kuin hampurilaisia ja hampurilaisaterioita tai pizzoja.  Tämän ikä-
ryhmän miehet söivät kyllä kokolihapihvejä, mutta suosivat myös muita liha-, kala- ja 
kasvisaterioita useammin kuin muut miesryhmät. 1940-luvulla syntyneet miehet (48–57-
vuotiaat) eivät juuri käyneet hampurilais- ja pizza-aterioilla, vaan valitsivat useimmiten 
lounaspaketin, kokolihapihvin tai muun liha-, kala- ja kasvisannoksen. Ikääntyneemmät 

 27



 

miehet söivät ravintoloissa ja kahviloissa yleisimmin joko kokolihapihvin tai jonkun 
muun liha-, kala ja kasvisannoksen. 

Yksin asuvat nuoret ja opiskelijat söivät enemmän perinteisiä ravintola- ja kahvila-
aterioita vuonna 1985 kuin vuonna 1998 

Miesten nuorin ikäryhmä söi huomattavasti enemmän ravintola- ja kahvila-aterioita 
vuonna 1985 kuin vuonna 1998. Suosituimpia ruokia olivat vuonna 1985 kokolihapihvit 
ja kyljykset (30 ateriaa) ja muut liha-, kala- ja kasvisruoat (52 ateriaa) sekä hampurilaiset, 
pizzat ja lihapiirakat (57 ateriaa). Muiden miesryhmien ravintola- ja kahvila-aterioiden 
määrissä oli melko pienet erot tarkastelun kohteena olevina vuosina. Keskeisin muutos oli 
kokolihapihvien ja kyljysten sekä muiden liha-, kala- ja kasvisannosten määrän vähene-
minen yksin asuvien miesten aterioilla. Niiden tilalle ovat tulleet pizzat, hampurilaiset ja 
lounaspaketit. Samantyyppinen muutos tapahtui yksin asuvien naisten ravintola- ja 
kahvilaruokailussa (ei kuvioita). Nuoret naiset kävivät vuonna 1998 keskimäärin kerran 
viikossa pizzalla tai hampurilaisella (tai ostivat lihapiirakan yms.) ja söivät tämän lisäksi 
kokolihapihvin tai muun liha-, kala- ja kasvisannoksen tai lounaspaketin joka toinen 
viikko (kuvio 63). Myös 1960-luvulla syntyneet (28–37-vuotiaat) söivät keskiverto-
talouksia useammin hampurilaisia ja pizzoja, mutta seuraavilla ikäryhmillä kyseiset 
ateriamäärät olivat samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 1985. Yli 38-vuotiaat yksin asuvat 
naiset, kuten miehetkin,  ostivat useammin lihapiirakkaryhmään luokitellun aterian kuin 
hampurilaisaterian. 

Lapsettomien parien ruokailu ravintoloissa ja kahviloissa oli hyvin samantyyppistä 
kuin yksin asuvilla naisilla (kuvio 64). 1960-luvulla syntyneet (28–37-vuotiaat) parit 
kävivät kuitenkin useammin pihvillä ja pizzalla kuin tämän ikäryhmän yksin asuvat 
naiset. Myös lapsettomien parien ruokailutottumuksissa on nähtävissä hampurilais- ja 
pizza-aterioiden suosion väheneminen viitehenkilön iän lisääntyessä. 1950-luvulla synty-
neiden (38–47-vuotiaiden) keskuudessa lihapiirakkaryhmään luokiteltuja aterioita syötiin 
vähän useammin kuin hampurilaisia, hampurilaisaterioita ja pizzoja. Em. aterioiden 
määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 1985. 

Lapsiperheissä (kuvio 65) nautittiin ravintola- ja kahvila-aterioita henkilöä kohden 
tarkasteltuna samalla tavalla kuin kaikissa kotitalouksissa keskimäärin. Hampurilaisella 
tai pizzalla käytiin noin kerran kuukaudessa ja muun tyyppisellä aterialla hieman 
useammin. Yksinhuoltajaperheissä syötiin ravintola- ja kahvila-aterioita noin kaksi kertaa 
kuukaudessa henkilöä kohden laskettuna. 

Noin puolet ravintola- ja kahvila-aterioista oli hampurilais- ja pizza-aterioita 

Pääkaupunkiseudulla syötiin ateriatyyppikohtaisesti kaikkia ravintola- ja kahvila-aterioita 
enemmän kuin muualla Suomessa  asuvissa kotitalouksissa (kuvio 66). Hampurilaisella 
tai pizzalla käytiin noin joka toinen viikko ja yhtä usein syötiin muun tyyppinen ateria 
henkilöä kohden laskettuna. Etelä-Suomessa asuvien kotitalouksien ruokailu ravintoloissa 
ja kahviloissa oli samaa suuruusluokkaa kuin kaikissa kotitalouksissa keskimäärin 
henkilöä kohden laskettuna vuonna 1998. Väli- ja Pohjois-Suomessa ruokailu ravinto-
loissa ja kahviloissa oli keskivertokotitalouksia vähäisempää. 

Hampurilaisella ja pizzalla käynti ei kuulu eläkeläisten kulttuuriin, opiskelijoille ne 
ovat jo elämäntapa (kuvio 67). Maatalousyrittäjien ja eläkeläisten talouksissa syötiin 
keskivertokotitalouksia harvemmin hampurilais- ja lihapiirakkaryhmiin luokiteltuja 
aterioita tai pizzaa. Muiden yrittäjien, työntekijöiden ja työttömien talouksissa em. 
aterioita syötiin kodin ulkopuolella yhtä usein kuin kotitalouksissa keskimäärin eli noin 
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16 ateriaa henkilöä kohden vuodessa. Toimihenkilötalouksissa kyseisiä aterioita syötiin 
keskivertokotitalouksia useammin ja eniten kyseisiä aterioita nautittiin opiskelijoiden 
talouksissa (37 ateriaa henkilöä kohden vuodessa).  

Noin puolet toimihenkilöiden ravintola- ja kahvila-aterioista oli hampurilais-, liha-
piirakka- ja pizza-aterioita. Vajaa kolmannes eläkeläisten ravintola- ja kahvila-aterioista 
oli hampurilais- ja pizza-aterioita, kun taas maatalousyrittäjillä, työttömillä ja opiskeli-
joilla kyseisten aterioiden määrä oli kaksi kolmannesta ravintola- ja kahvila-aterioiden 
määrästä. Muissa kotitalouksissa joka toinen kodin ulkopuolella syöty ateria oli 
hampurilais-, lihapiirakka- tai pizza-ateria ja joka toinen kokolihapihvi, muu liha-, kala- 
tai kasvisruoka tai lounaspaketti tai seisova pöytä. 

Suurkeittiörekisterin mukaan ravintoloissa ja kahviloissa valmistetut ateriat ovat jonkin 
verran lisääntyneet vuoden 1998 jälkeen, mikä näkyi kuvioissa 22 ja 23. Myös vuoden 
2001–2002 kulutustutkimuksen mukaan ruokiin ja erityisesti juomiin käytetty rahamäärä 
lisääntyi. Kulutusmenojen perusteella hampurilaisten, pizzojen ja lihapiirakoiden ym. 
vastaavien ruokien kulutus lisääntyi. Myös lounaspaketteihin ja aterioihin seisovasta 
pöydästä käytetty rahamäärä lisääntyi, samoin kokolihapihveihin ja kyljyksiin käytetty 
rahamäärä. Muihin liha-, kala- ja kasvisannoksiin käytettiin rahaa saman verran kuin 
vuonna 1998. (Ahlqvist & Berg 2003, 114–115.)  

6.6 Juomat ja välipalat kodin ulkopuolella 

Yleisimmin ravintoloissa ja kahviloissa ostettiin kahvia ja olutta 

Ravintoloissa ja kahviloissa nautitut juomat on voitu nauttia joko sellaisenaan tai aterian 
osana. Aineiston kokoamistavasta johtuen erillisiksi juomiksi on merkitty sellaiset 
juomat, joilla on myyntipaikoilla tai asiakkaiden ostoskuiteissa erillinen hinta. Ravinto-
loista ja kahviloista ostettiin jotakin juomaa noin kerran kahden viikon aikana, keski-
määrin 31 annosta vuodessa. Yleisimmin ostettiin kahvia tai olutta. Nuorin ikäryhmä söi 
eniten ravintola- ja kahvila-aterioita, joten on ymmärrettävää, että tämä ikäryhmä osti 
henkilöä kohden laskettuna myös lähes kolminkertaisen määrän juomia keskiverto-
kotitalouksiin verrattuna. Seuraavien ikäryhmien, 28–57-vuotiaat, kulutuksessa oli sen 
sijaan varsin vähän eroa, kun tarkastellaan kaikkien kotitalouksien kulutusta henkilöä 
kohden kotitalouden viitehenkilön iän mukaan luokitellussa aineistossa (kuvio 68, vrt. 
kuvio 61). Yksin asuvien miesten talouksiin ostettiin myös juomia enemmän kuin muihin 
kotitalouksiin. Miehet ostivat juomia useammin kuin ravintola- ja kahvila-aterioita (kuvio 
69, vrt. kuvio 62). Tyypillisin kodin ulkopuolella erikseen ostettu juoma oli kahvi, mutta 
yksin asuvat miehet ostivat useammin olutta kuin kahvia. Yksin asuvat miehet ostivat 
olutta tai muuta alkoholijuomaa keskimäärin kerran viikossa ja kahvia tai muuta alko-
holitonta juomaa noin joka toinen viikko eli yhteensä 84 annosta vuonna 1998 (kuvio 69). 
Nuoret, yksin asuvat miehet ostivat juomia kaksinkertaisen määrän keskivertomiehiin 
verrattuna. Iän myötä juomien ostaminen ravintoloissa ja kahviloissa väheni. Myös yksin 
asuvat naiset ostivat ravintoloissa ja kahviloissa hieman useammin alkoholijuomia kuin 
pelkkää kahvia (kuvio 70). Yksin asuvilla naisilla juoma-annoksia oli keskimäärin 30 
vuonna 1998, nuorimmalla ikäryhmällä keskimäärin 85. Iän myötä ero tasoittui siten, että 
yli 58-vuotiaat (1930-luvulla tai aikaisemmin syntyneet) naiset ostivat yhtä paljon tai 
enemmän aterioita kuin juomia (vrt. kuvio 63). 

Lapsettomat parit (kuvio 71) ostivat vähän enemmän alkoholittomia juomia kuin alko-
holijuomia, mutta määrät olivat henkilöä kohden laskettuna samaa suuruusluokkaa kuin 
yksin asuvien naisten hankinnat. Lapsiperheisiin ostettiin selvästi enemmän alkoholitto-
mia juomia kuin alkoholijuomia ja kotitalouskohtaiset juoma-annosten hankintamäärät 
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olivat samaa suuruusluokkaa kuin yksin asuvien miesten keskimääräiset hankinnat. 
Henkilöä kohden laskettuna lapsiperheisiin ostettiin ravintoloissa ja kahviloissa vähän yli 
20 juoma-annosta eli keskimäärin yksi annos joka toinen viikko vuonna 1998 (kuvio 72). 
Pääkaupunkiseudulla asuvat taloudet ruokailivat muualla asuvia talouksia useammin 
ravintoloissa ja kahviloissa. Sama suuntaus oli nähtävissä myös juomien hankinnassa 
(kuvio 73, vrt. kuvio 66). Pääkaupunkiseudun talouksiin ostettiin juomia keskimäärin 
yksi annos kerran viikossa kun muualla asuviin talouksiin juoma-annos ostettiin joka 
toinen viikko henkilöä kohden laskettuna. Maatalousyrittäjät ja eläkeläiset ruokailivat 
harvoin kodin ulkopuolella. Sama suuntaus oli nähtävissä myös juomien hankinnassa 
(kuvio 74). Työttömien talouksiin hankittiin saman verran juomia kuin keskivertotalouk-
siin. Opiskelijatalouksien juomahankinnat olivat samaa suuruusluokkaa kuin 1970-luvulla 
syntyneiden kotitalouksissa henkilöä kohden laskettuna. Toimihenkilötalouksiin ostettiin 
noin 40 juoma-annosta henkilöä kohden vuonna 1998.  

Kodin ulkopuolella ostettiin keskimäärin yksi välipala joka toinen viikko 

Työpaikkojen sosiaalitiloissa juodaan päiväkahveja ja syödään erilaisia välipaloja toden-
näköisesti huomattavasti useammin kuin henkilöstöravintoloissa, joissa ostetut kahvit ja 
välipalat oli kulutustutkimuksen aineistossa luokiteltu maksullisiksi välipaloiksi työ-
paikalla. Opiskelijaravintoloissa ja työttömien kahviloissa ym. vastaavissa paikoissa 
nautitut välipalat  oli kulutustutkimuksen aineistossa nimetty muiksi maksullisiksi väli-
paloiksi. Koska muita maksullisia välipaloja nautittiin lähinnä yksin asuvien nuorten 
talouksissa, opiskelijoiden talouksissa ja iäkkäiden yksin asuvien miesten talouksissa, 
yhdistettiin kyseinen välipalaryhmä työpaikalla nautittujen välipalojen ryhmään. Työ-
paikoilla, mukaan luettuna opiskelijaravintolat, työttömien kahvilat yms. nautittiin 
vuonna 1998 maksullisia juomia ja välipaloja henkilöä kohden keskimäärin 10 kertaa 
(kuvio 75). Maksullisten työpaikalla nautittujen juomien ja välipalojen määrä oli siten 
noin puolet työpaikka-aterioiden määrästä. Mitä enemmän työpaikka-aterioita syötiin 
henkilöstöravintoloissa, sitä yleisempää oli myös ostaa työpaikan tarjoamia maksullisia 
välipaloja. Eniten henkilöstöruokalan välipaloja nauttivat 28–47-vuotiaat yksin asuvat 
miehet, keskimäärin 33 välipalaa vuonna 1998 (kuvio 76). Yksin asuvat naiset kävivät 
1950-luvulla syntynyttä ikäryhmää lukuun ottamatta henkilöstö- tai opiskelija-
ravintoloissa välipalalla noin kaksi kertaa kuukaudessa, vähän useammin kuin lapsetto-
mat parit (kuviot 77 ja 78). 

Muita maksullisia välipaloja, joiksi laskettiin kahviloissa ja ravintoloissa nautitut 
kahvit kahvileivän kera, erillisinä ostetut leivät sekä jäätelöt ja pirtelöt tai naposteltaviksi 
ja jälkiruoiksi luokitellut ruoat, ostettiin yhtä paljon kuin työpaikalla hankittuja välipaloja. 
Tyypillisin kahviloissa nautittu välipala oli leipä tai kahvileipä kahvin tai jonkin muun 
juoman kera. Jäätelöitä ja pirtelöitä ostettiin pääasiassa lapsiperheisiin (kuvio 79) ja 
nuorten naisten talouksiin. Jälkiruokien ja naposteltavien hankintamäärät olivat hyvin 
pienet. Alueelliset erot välipalojen hankinnassa olivat myös melko pienet. Pääkaupunki-
seudulla välipalojakin ostettiin vähän enemmän kuin muualla Suomessa (kuvio 80). 

Yksin asuvat miehet ostivat välipaloja (38 ateriaa vuodessa) kaksinkertaisen määrän 
muihin kotitaloustyyppeihin verrattuna. Jotkut miesryhmät ostivat välipalan keskimäärin 
kerran viikossa, toimihenkilö- ja työntekijäperheissä näin tehtiin joka toinen viikko 
(kuvio 81). Karkeasti yleistäen välipaloja ostettiin hyvin moniin kotitaloustyyppeihin yhtä 
paljon kuin ravintola- ja kahvila-aterioita eli yksi välipala henkilöä kohden joka toinen 
viikko. 
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Leipien ja kahvileipien kulutus vähentyi 

Kahvilla käyntien vähentyessä vähentyi myös ravintoloissa ja kahviloissa ostettujen 
leipien ja kahvileipien määrä. Erityisen selvästi tämä näkyi yksin asuvien nuorten ja 
opiskelijoiden talouksissa (kuviot 82, 83 ja 86). Keskimäärin leipien ja kahvileipien 
ostomäärä väheni 13 kappaleesta 10 kappaleeseen henkilöä kohden tarkastelujakson 
aikana. Yksin asuvat miehet ostivat ravintoloissa ja kahviloissa kahvin lisäksi myös leipiä 
ja kahvileipiä useammin kuin muut kotitaloudet, keskimäärin 20 kertaa vuonna 1998 
(kuvio 82). Lapsettomat parit ostivat leipiä ja kahvileipiä keskimäärin kerran kuukaudessa 
henkilöä kohden (12 kpl) molempina tarkastelun kohteena olevina vuosina (kuvio 84). 
Alle 45-vuotiaiden parien talouksissa leipien ja kahvileipien kulutus vähentyi, yli 45-
vuotiaididen talouksissa kulutus lisääntyi tai pysyi ennallaan tarkastelujakson aikana. 
Kahden huoltajan lapsiperheisiin ostettiin leipiä ja kahvileipiä niin kuin kotitalouksiin 
keskimäärin, yksinhuoltajien talouksiin keskimääräistä harvemmin (kuvio 85). Myös 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden talouksissa leipien ja kahvileipien kulutus väheni 
tarkastelujakson aikana, eläkeläisten hankinnoissa ei sen sijaan ollut muutosta (kuvio 86). 

Vuonna 1985 leipiä ja kahvileipiä ostettiin ravintoloissa ja kahviloissa ruokailtaessa 
vähän useammin kuin hampurilaisia, pizzoja ja lihapiirakoita yhteensä kaikissa muissa 
kotitaloustyypeissä, paitsi alle 35-vuotiaiden yksin asuvien miesten talouksissa ja alle 25-
vuotiaiden lapsettomien parien talouksissa. Hampurilaisiin, pizzoihin ja lihapiirakoihin 
käytettiin kuitenkin huomattavasti enemmän rahaa kuin leipiin ja kahvileipiin. Tarkas-
telujakson lopussa vuonna 1998 vain eläkeläisten ja yli 47-vuotiaiden talouksiin ostettiin 
leipiä ja kahvileipiä useammin kuin hampurilaisia, pizzoja ja lihapiirakoita ym. kyseiseen 
ryhmän ruokia, jotka oli tässä työssä luokiteltu aterioiksi. Epäselväksi kuitenkin jää, onko 
hampurilaiset ym. syöty välipaloina vai aterioina. 

6.7 Vieraanvaraisuus 

Vieraille tarjottujen aterioiden määrä lisääntyi 

Tilastokeskus kokoaa kahden viikon kirjanpidossa tiedot myös vieraille kotona tarjottujen 
aterioiden lukumääristä. Kulutusluokituksessa on erotettu vieraille tarjottavat ateriat ja 
hoitolapsille tarjottavat ateriat. Seuraavassa tarkastellaan, minkälaisia muutoksia on 
nähtävissä sosioekonomiselta asemaltaan erilaisten kotitalouksien vieraille ja hoitolapsille 
tarjoamien aterioiden lukumäärissä. Hoitolapsia on melko harvoissa kotitalouksissa, 
koska noin 60 prosenttia kodin ulkopuolella hoidettavista lapsista olivat vuonna 1998 
kunnallisissa tai yksityisissä päiväkodeissa ja noin 40 prosenttia pienimuotoisemmassa 
perhepäivähoidossa (Kartiovaara & Sauli 2000, 136). Kuviosta 87 nähdäänkin, että 
hoitolapsille tarjottujen aterioiden määrä vähentyi tarkastelujakson aikana keskimäärin 
kuudesta ateriasta neljään ateriaan henkilöä kohden laskettuna, mutta alempien toimi-
henkilöiden ja muiden yrittäjien talouksissa hoitolapsille tarjottiin vuonna 1998 enemmän 
aterioita kuin vuonna 1985.  

Vieraanvaraisuus lisääntyi sekä yrittäjätalouksissa että toimihenkilötalouksissa. 
Viljelijäperheissä tarjottiin paljon aterioita vieraille, keskimäärin yksi ateria viikossa 
henkilöä kohden laskettuna. Myös eläkeläiset tarjoavat paljon aterioita vieraille, mutta 
vierasaterioiden määrä vähentyi jonkin verran tarkastelujakson aikana. Maatalousyrittäjät 
ja eläkeläiset tarjosivat vieraille huomattavasti enemmän aterioita kotona kuin kävivät 
syömässä ravintoloissa ja kahviloissa (kuvio 88). Ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat 
puolestaan ruokailivat selvästi useammin ravintoloissa ja kahviloissa kuin tarjosivat 
ruokaa kotona henkilöä kohden laskettuna. Keskimäärin kotitalouksissa tarjottiin vieraille 
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yksi ateria joka toinen viikko ts. yhtä usein kuin ruokailtiin ravintoloissa ja kahviloissa 
henkilöä kohden laskettuna. 

Kotitalouskohtaisesti tarkasteltuna maatalousyrittäjät tarjosivat huomattavasti 
enemmän aterioita vierailleen kuin muut yrittäjät ja toimihenkilöt sekä eläkeläiset ja muut 
ammatissa toimimattomat (kuvio 89). Maatalousyrittäjien talouksissa tarjottiin vieraille 
vuonna 1998 keskimäärin noin 150 ateriaa, kun muiden yrittäjien ja toimihenkilöiden 
talouksissa vieraille tarjottujen aterioiden määrä oli noin 70 vuonna 1998. Muiden yrittä-
jien ja alempien toimihenkilöiden talouksissa vieraille ja hoitolapsille tarjottujen aterioi-
den yhteismäärä kohosi lähes 100 ateriaan vuodessa kotitalouskohtaisesti tarkasteltuna, 
eläkeläistalouksissa ja työntekijöiden talouksissa kyseisten aterioiden määrä oli puolet 
pienempi (kuvio 90) vuonna 1998.  

Olisi kiinnostavaa tietää, keitä nämä kotitalouksien ruokavieraat olivat, mutta sitä ei 
aineisto kerro. Tilastokeskus ei antanut kotitalouksille ohjeita vieraiden määrittelyssä, 
vaan kotitaloudet ovat itse päättäneet, keitä tilikirjaan kirjataan ruokavieraiksi. Aineisto ei 
esimerkiksi kerro sitä, onko kotoa pois muuttaneita lapsia pidetty ruokavieraina ja 
sisältyvätkö lasten ja lastenlasten ateriat vierasaterioiden ja hoitolasten aterioiden luku-
määriin. Siitäkään ei ole tietoa, onko Suomessa ollut tapana kutsua ystäviä päivälliselle ja 
miten yleistä tällainen on ollut. Iso-Britanniassa (Yhdistyneessä Kuningaskunnassa) 
keskiluokan järjestämät päivälliskutsut ovat lähes kadonneet (Warde et al. 2005). Tilasto-
keskuksen kulutustutkimusten mukaan näyttää siltä että vieraanvaraisuus suomalaisissa 
kotitalouksissa ei ole ainakaan vähentynyt. Kahvileivän leivonta sen sijaan on talouksis-
samme vähentynyt huomattavasti (Varjonen & Viinisalo 2004, 43). 
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7 YHTEENVETO  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kotitalouksissa ja niiden kodin ulkopuolella ruokailussa 
tapahtuneita määrällisiä ja jossain määrin myös sisällöllisiä muutoksia vuosien 1985 ja 
1998 välillä. Kohteena olivat ensinnäkin muutokset kotitalouksien koossa, rakenteessa ja 
sosioekonomisessa asemassa. Toiseksi tarkasteltiin kodin ulkopuolella ruokailun, 
työpaikkaruokailun ja päivähoito- ja kouluaterioinnin, ravintola- ja kahvila-aterioinnin, 
kahvilla käynnin, pikaruokailun sekä vieraille tarjottujen aterioiden määrien muutoksia. 
Aineistona olivat Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelun ja kulutustutkimuksen tiedot 
vuosina 1985 ja 1998. Tarkastelun kohteena olivat kotitaloudet niiden viitehenkilöiden 
mukaan tilastoituina. 

Kotitalouksien lukumäärä lisääntyi ja koko pienentyi vuosien 1985 ja 1998 välillä. 
Tämä näkyi erityisesti yhden hengen talouksien, lapsettomien parien ja ikääntyneiden (yli 
65-vuotiaiden) talouksien lukumäärien kasvuna. Myös yksinhuoltajaperheiden määrä 
lisääntyi. Silti vuonna 1998 valtaosa lapsiperheistä oli kahden huoltajan lapsiperheitä. 
Niitä oli kaikkiaan neljännes kotitalouksista. Valtaosa kotitalouksien jäsenistä kuului joko 
palkansaaja- tai eläkeläistalouksiin. Yrittäjien, opiskelijoiden ja työttömien talouksiin 
kuului noin viidennes suomalaisista. Vuoden 1998 jälkeen kotitalouksien rakennemuutos 
on ollut hitaampaa. Sosioekonomisen luokituksen mukaan tarkasteltaessa työttömien 
kotitalouksien määrä vähentyi ja ylempien toimihenkilötalouksien määrä lisääntyi vuoden 
2001–2002 kulutustutkimuksen aineistossa. 

Ammatissa toimivien lukumäärä kotitalouksissa vähentyi erityisen selvästi yksin 
asuvien miesten ja yksinhuoltajien talouksissa. Myös kyseisten ryhmien käytettävissä 
olevien tulojen kasvu oli selvästi vähäisempää kuin muissa kotitalouksissa. Opiskelijoi-
den toimeentulo perustui vuonna 1985 huomattavasti useammin opintolainaan, jota ei 
lasketa käytettävissä oleviksi tuloiksi, kuin vuonna 1998, jolloin opintoraha muodosti 
selvästi suuremman osan opiskelijoiden käytettävissä olevista tuloista. Näin ollen opiske-
lijoiden tulotason arviointi kulutustutkimuksen aineiston pohjalta ei välttämättä kerro 
opiskelijoiden taloudellista tilannetta samoin kuin muissa kotitaloustyypeissä. Voisi 
kuitenkin olettaa, että 1980-luvulla opiskelijat uskoivat elintasonsa nousuun opintojen 
jälkeen ja käyttivät lainarahaa kulutukseen enemmän kuin 1990-luvun alun lamavuosien 
jälkeen. 

Kodin ulkopuolella ruokailu vähentyi tarkastelun kohteena olevien vuosien välillä.  
Erityisen selvästi tämä näkyi yksin asuvien miesten ja yksinhuoltajien talouksissa. Myös 
opiskelijat ruokailivat kodin ulkopuolella huomattavasti useammin vuonna 1985 kuin 
vuonna 1998. Ainoat ryhmät, joissa ruokailu kodin ulkopuolella lisääntyi, olivat yli 75-
vuotiaiden taloudet. Tässä ikäryhmässä nautittiin vanhusten palveluaterioita, muu 
ruokailu kodin ulkopuolella oli ikääntyneiden talouksissa hyvin vähäistä.  

Valtaosa kodin ulkopuolella nautituista aterioista oli lapsiperheissä kouluaterioita ja 
muissa talouksissa työnantajan järjestämiä työpaikka-aterioita vuonna 1985. Työpaikka-
aterioiden määrä vähentyi selvästi tarkastelun kohteena olevina vuosina. Myös niiden 
rakenne muuttui lounasseteli- ym. ravintoetuaterioista omalla kustannuksella työpaikka-
ruokaloissa nautituiksi aterioiksi. Työpaikka-aterioiden määrä vähentyi keskimäärin 76 
ateriasta 54 ateriaan ammatissa toimivia henkilöitä kohden tarkastelun kohteena olevina 
vuosina. Kokovuotiseen työaikaan suhteutettuna  kolmannes ammatissa toimivista söi 
työpaikka-aterian vuonna 1985, kun vuonna 1998 näin teki neljännes ammatissa toimi-
vista.  

Ravintoloissa ja kahviloissa ruokailu puolestaan lisääntyi tarkastelun kohteena olevina 
vuosina keskimäärin 22 ateriasta 30 ateriaan henkilöä kohden vuodessa. Yksin asuvat 
miehet ruokailivat huomattavasti useammin ravintoloissa ja kahviloissa kuin muut koti-
taloudet. Iän myötä ruokailu ravintoloissa ja kahviloissa väheni niin yksin asuvien 
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miesten kuin naisten ja lapsettomien parienkin talouksissa. Vuonna 1985 lapsiperheet 
ruokailivat hieman keskivertokotitalouksia vähemmän ravintoloissa ja kahviloissa henki-
löä kohden laskettuna. Vuonna 1998 ravintola- ja kahvila-aterioita syötiin lapsiperheissä 
yhtä paljon kuin kotitalouksissa keskimäärin.  

Valtaosa ravintola- ja kahvila-aterioista oli hampurilaisia, pizzoja ja lihapiirakoita, 
kebabeja ym. vastaavia erityisesti nuorten talouksissa. Vaikka suurimmassa osassa koti-
talouksista hampurilaisten, pizzojen ja lihapiirakoiden kulutus lisääntyi, poikkeuksen 
tekivät yksin asuvat miehet ja opiskelijat, joiden talouksissa niiden kulutus oli samaa 
suuruusluokkaa vuonna 1985 kuin vuonna 1998. Nuorten taloudet ja lapsiperheet suosivat 
hampurilaisia, pizzoja ja lihapiirakoita, yli 45-vuotiaiden talouksiin niitä ostettiin 
huomattavasti vähemmän.  

Yllättävältä vaikutti tulos, jonka mukaan kahvilla käynnit vähentyivät selvästi kaikissa 
kotitaloustyypeissä. Erityisen selvä muutos tapahtui nuorten yksinasuvien miesten ja 
opiskelijatalouksien kulutuksessa. Edellisissä kahvilla käyntien useus puoliintui ja 
jälkimmäisten joukossa se laski alle kolmasosaan 13 vuoden kuluessa. Nuoret miehet 
kävivät silti muita kotitalouksia useammin kahvilla myös vuonna 1998. 

Myös leipiä ja kahvileipiä ostettiin vuonna 1998 harvemmin kuin vuonna 1985. Selvin 
muutos oli nuorimpien ikäryhmien kulutuksessa. Osittain niitä oli ilmeisesti korvattu 
hampurilaisilla, pizzoilla ja lihapiirakoilla, mikä oli nähtävissä lapsiperheiden ja alle 45-
vuotiaiden talouksissa. Yli 45-vuotiaiden talouksissa kahvin ja kahvileivän kulutuksessa 
oli varsin vähän muutoksia tarkastelun kohteena olevina vuosina. 

Alkoholi- ja virvoitusjuomien kulutusmääriä ravintoloissa ja kahviloissa selvitettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1998, joten muutosta niiden kulutuksessa ei aineistosta 
nähdä. Yleisimmin ravintoloissa ja kahviloissa ostettu juoma oli kahvi tai olut. Juomia 
ostettiin yhteensä keskimäärin 31 annosta vuodessa eli yhtä usein kuin kahvila- ja 
ravintola-aterioitakin. Yksin asuvat miehet suosivat olutta ja naiset muita alkoholijuomia. 
Valtaosassa kotitalouksista alkoholijuomat näyttivät olevan ruokajuomia, vain nuorimmat 
yksinasuvat miehet ja naiset ostivat alkoholijuomia useampia annoksia kuin ravintola- ja 
kahvila-aterioita. Erilaisia välipaloja, joihin laskettiin kuuluvaksi jotakin syötävää ja 
juotavaa, ostettiin keskimäärin yhtä usein kuin ravintola- ja kahvila-aterioitakin vuonna 
1998. 

Myös vieraille tarjottujen aterioiden määrä kotitalouksissa oli samaa suuruusluokkaa 
kuin ravintola- ja kahvila-aterioiden lukumäärä, yksi ateria joka toinen viikko henkilöä 
kohden laskettuna. Maatalousyrittäjät ja eläkeläiset eroavat selvästi muista kotitalouksista 
toisaalta ateriapalvelujen käyttäjinä ja toisaalta aterioiden tarjoajina. Näissä talouksissa 
käydään harvoin ravintoloissa ja kahviloissa, mutta tarjotaan usein aterioita vieraille 
kotona. Ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat puolestaan ruokailevat useammin ravinto-
loissa ja kahviloissa kuin tarjoavat vieraille aterioita kotona. Kiinnostavaa oli nähdä, että 
vieraanvaraisuus kotitalouksissa ei ainakaan vähentynyt, vaan se lisääntyi yrittäjä- ja 
toimihenkilötalouksissa tarkastelun kohteena olevina vuosina.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia on, että 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun lopulle 
siirryttäessä kodin ulkopuolella ruokailu kaikkiaan väheni. On kuitenkin huomattava, että 
erilaisten ruokailupaikkojen välillä on muutoksessa huomattavia eroja. Ulkona syömisen 
vähentymistä selittää ensisijaisesti työpaikkaruokailun ja kahvilakäyntien määrän lasku. 
Sen sijaan ravintoloissa ja pikaruokapaikoissa syötiin entistä enemmän. Tämä viittaa 
siihen, että kotitalouksissa siirryttiin osittain käyttämään entistä kalliimpia ravintola-
palveluita. Työpaikkaruokaloista siirryttiin ravintoloihin ja pelkän kahvilla käynnin sijaan 
kahvilassa tai pikaruokapaikassa nautittiin kahvin lisäksi jotakin syötävää.   

Tulokset kertovat ennen kaikkea ikäryhmien ja sukupolvien, mutta myös perhetyypin 
ja sosioekonomisen aseman merkityksestä kodin ulkopuolella syömisessä. Nuorten 
kulutuskäytännöt ovat monessa suhteessa erilaisia kuin heidän vanhempiensa ja iso-
vanhempiensa. Nuorimmat syövät ulkona kahviloissa ja pikaruokapaikoissa huomatta-
vasti muita useammin, keski-ikäiset syövät työpaikkaruokaloissa ja vanhempi ikäpolvi 
siirtyy käyttämään vanhuspalveluiden tuottamia aterioita. Ikäryhmien väliset erot 
kytkeytyvät jossain määrin myös perhetyyppeihin. Nuorissa ja iäkkäimmissä on paljon 
yksineläjiä, kun taas keski-ikäiset ovat usein lapsiperheiden vanhempia. Jälkimmäisten 
kotitalouksien kodin ulkopuolella ruokailussa korostuvatkin päivähoito- ja kouluateriat. 
Samoin ikä ja ammatissa toimivuus liittyvät toisiinsa. Nuorissa on runsaasti opiskelijoita, 
iäkkäissä eläkeläisiä. Näin ollen tulosten perusteella ei voida täsmällisesti sanoa, mitkä 
tekijät parhaiten selittävät eroja. Niin ikä, perhevaihe kuin työssäkäynti ja ammatti-
asemakin ovat yhteydessä syömisen tapoihin ja ulkona syömiseen. 

Toisaalta tulokset kertovat ajallisesta muutoksesta 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun 
lopulle. Väliin tietenkin mahtuu lama, joka oli monella tavalla murros suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Kehitys ruokakulttuurissa ja ulkona syömisessä ajanjakson alkupuolelta 
sen loppuun ei siis ole ollut lineaarista, jatkuvaa muutosta. On vaikea arvioida, miten 
laman jäljet näkyvät 1990-luvun lopulla kerätyssä aineistossa. Tuloksista kuitenkin 
nähdään, että perhetyypeittäin erilaisissa kotitalouksissa kodin ulkopuolella syömisessä 
tapahtui erilaisia muutoksia 1980-luvulta 1990-luvun lopulle. Lapsiperheissä, yksin 
asuvien miesten  ja opiskelijoiden talouksissa ulkona syöminen vähentyi, muissa koti-
talouksissa muutokset olivat pieniä. Sosioekonominen asema vaikuttaa edelleen merkittä-
västi kodin ulkopuolella syömisen yleisyyteen. Ylemmät toimihenkilöt ovat aktiivisimpia 
ulkona syöjiä, kun taas eläkeläisten ja maatalousyrittäjien keskuudessa se on harvinaista.  

Kodin ulkopuolella ruokailun muutokset osoittavat tietyiltä osin myös yleisemmin 
yhteiskunnassa tapahtunutta kehitystä, taloudellisen tilanteen ja poliittisen päätöksenteon 
vaikutuksia. Aineiston ehkä kuvaavin esimerkki tästä on työpaikkaruokailun muutos 
1980-luvulta 1990-luvun lopulle tultaessa. Työpaikkaruokailu vähentyi tutkimusjakson 
aikana huomattavasti, mihin syynä olivat ilmeisesti sekä ateriaedun verotuskäytännön 
muutokset, työttömyyden ja osa-aikatöiden lisääntyminen että muut työelämän muutok-
set. Toinen esimerkki on yksin asuvien miesten ryhmä, jossa kodin ulkopuolella ruokailu 
on muuttunut monin tavoin enemmän kuin muissa kotitalouksissa. Heidän joukossaan 
kodin ulkopuolella ruokailu ja esimerkiksi kahvilla käynnit vähentyivät selvästi 
tutkimusjakson aikana, vaikka yleisesti kodin ulkopuolella ruokailu on pikemminkin 
kasvanut. Selityksenä lienee ryhmän työttömyyden kasvu sekä suhteellisen taloudellisen 
aseman heikkeneminen (yksin asuvien miesten käytettävissä olevat tulot kasvoivat 
vähemmän kuin talouksissa keskimäärin). Taloudellisen tilanteen heikkenemisestä 
kertonee myös opiskelijoiden vähentynyt ravintola- ja kahvila-ateriointi.  

Pikaruokakulttuurin leviämisestä on viime vuosien aikana huolestuttu niin Suomessa 
kuin muuallakin. Yhtäältä on pohdittu, uhkaako pikaruoka perinteistä ruokakulttuuria, 
toisaalta on kritisoitu sen kansanterveydellisiä seurauksia. Käsillä olevan tutkimuksen 
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perusteella pikaruoan – hampurilaisten, pizzojen ja lihapiirakoiden, kebabien ym. 
vastaavien ruokien  – kulutus kasvoikin kaikenlaisissa kotitalouksissa 1980-luvulta 1990-
luvun lopulle. Vain yksin asuvien miesten pikaruoan kulutus pysyi ennallaan, opiskelijoi-
den jopa hieman vähentyi. Ikäryhmittäiset erot ovat kuitenkin suuria. Nuoret harrastavat 
pikaruokailua, kun taas vanhemmat syövät ulkona perinteisempiä ravintola- ja kahvila-
aterioita. Pikaruokailu voi olla sekä ikäkauteen liittyvä ilmiö että osa tietyn sukupolven 
yhteistä kokemusmaailmaa, joka säilyy myös ikääntyessä. Toisaalta pikaruoan kulutus on 
kuitenkin yleistä mielikuvaa vähäisempää erilaisissa kotitalouksissa. Nuoret yksinasuvat 
ja lapsettomat parit söivät ravintoloissa ja kahviloissa 1990-luvun lopulla pika-aterioita 
noin kerran viikossa, keski-ikäiset ja lapsiperheet noin kerran kuukaudessa henkilöä 
kohden laskettuna.  

Suomessa on myös kannettu huolta syömisen sosiaalisuuden ja perheaterioiden 
katoamisesta. Kehityksen suuntaa onkin kiinnostava pohtia tämän tutkimuksen valossa. 
Tutkimuksen tulosten voisi tulkita viittaavan siihen, ettei syömisen sosiaalinen ulottuvuus 
kokonaan ole häviämässä. Ihmiset syövät edelleen toisensa seurassa, vaikka välttämättä 
seurana eivät enää ole omat perheenjäsenet yhtä usein kuin ennen. Ravintoloissa ja 
kahviloissa aterioidaan entistä useammin ja koteihin kutsutaan vieraita nimenomaan 
syömään enemmän kuin ennen. Saman pöydän ääressä syöminen on yhä tärkeä sosiaali-
sen kanssakäymisen muoto. Toisaalta yhä useammin kotitalouksissa syödään yksin, 
koska ikääntyneen ja yksin asuvan väestön määrä kasvaa. 
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KUVIO 1. Kotitalouksien lukumäärät kotitalouden viitehenkilön mukaan kotitaloustyypeittäin 
vuonna 1985 ja 1998. 
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KUVIO 2. Yksin asuvien miesten kotitalouksien lukumäärät iän mukaan vuonna 1985 ja 1998.  
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KUVIO 3. Yksin asuvien naisten kotitalouksien lukumäärät iän mukaan vuonna 1985 ja 1998.  

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Alle 25 ja
28

25-37 35-47 45-57 55-67 65-77 Yli 75 ja
78

1985 1998
 

KUVIO 4. Lapsettomien parien kotitalouksien lukumäärät kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998.  
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KUVIO 5. Kotitalouksien lukumäärät kotitaloustyypeittäin kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1998. 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78+

Kotitalouksia Henkilöitä
 

KUVIO 6. Kotitalouksien ja kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden lukumäärät kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998.  
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KUVIO 7. Kotitalouksien lukumäärät kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman 
mukaan vuonna 1985 ja 1998.  
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KUVIO 8. Kotitalouksien ja kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden lukumäärät kotitalouden 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998.  
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KUVIO 9. Kotitalouksien ja kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden lukumäärät alueittain vuonna 
1985 ja 1998.  
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KUVIO 10. Yksin asuvien miesten ammatissa toimivuus iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, %.  

5 



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Naiset Alle 25 ja 28 25-37 35-47 45-57 55-67

1985 1998
 

KUVIO 11. Yksin asuvien  naisten ammatissa toimivuus iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, %.  
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KUVIO 12. Lapsettomien parien ammatissa toimivuus kotitalouden viitehenkilön iän mukaan 
vuonna 1985 ja 1998, ammatissa toimivien lkm/kotitalous.  
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KUVIO 13. Lapsiperheiden ammatissa toimivuus huoltajien lukumäärän ja nuorimman lapsen 
iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, ammatissa toimivien lkm/kotitalous.  
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 14. Kotitalouksien jäsenten ammatissa toimivuus kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, ammatissa toimivien lkm/kotitalous.  
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KUVIO 15. Kaikkien kotitalouksien keskikoko ja ammatissa toimivuus kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998.  
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KUVIO 16. Yksin asuvien miesten käytettävissä olevat tulot iän mukaan vuonna 1985 ja 1998 
vuoden 1998 rahassa, €.  
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KUVIO 17. Yksin asuvien naisten käytettävissä olevat tulot iän mukaan vuonna 1985 ja 1998 
vuoden 1998 rahassa, €.  
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KUVIO 18. Lapsettomien parien käytettävissä olevat tulot kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998 vuoden 1998 rahassa, €/kulutusyksikkö.  
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KUVIO 19. Lapsiperheiden käytettävissä olevat tulot huoltajien lukumäärän ja nuorimman 
lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998 vuoden 1998 rahassa, €/kulutusyksikkö.  
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 20. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998 vuoden 1998 rahassa, €/kulutusyksikkö.  
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KUVIO 21. Kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1998, €/kotitalous ja €/kulutusyksikkö. 
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KUVIO 22. Suurkeittiöiden tarjoamien aterioiden lukumäärät toimialoittain vuosina 1985–2003, 
milj. annosta/v. (Päivähoitoateriat puuttuvat vuonna 1985.) 

Lähde: AC Nielsen 
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KUVIO 23. Suurkeittiöiden tarjoamat ravintola-, kahvila-, työpaikka-, päiväkoti- ja kouluateriat 
5–20

Lähde: AC Nielsen 
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KUVIO 24. Kaikkien kotitalouksien, yhden hengen talouksien ja lapsettomien parien kodin 

 

ulkopuolella nauttimat ateriat iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 25. Kaikkien kotitalouksien sekä yksin asuvien miesten ja naisten kodin ulkopuolella 
nauttimat ateriat iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 26. Yksin asuvien miesten ateriat kodin ulkopuolella iän mukaan vuonna 1985, 1990 ja 
1998, kpl/v.  
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KUVIO 27. Yksin asuvien naisten ateriat kodin ulkopuolella iän mukaan vuonna 1985, 1990 ja 
1998, kpl/v.  
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KUVIO 28. Lapsettomien parien ateriat kodin ulkopuolella kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 29. Kaikkien kotitalouksien ateriat kodin ulkopuolella ruokailupaikan ja kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 30. Yksin asuvien miesten ateriat kodin ulkopuolella ruokailupaikan ja iän mukaan 
vuonna 1998, kpl/v. 
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KUVIO 31. Yksin asuvien naisten ateriat kodin ulkopuolella ruokailupaikan ja iän mukaan 
vuonna 1998, kpl/v.  
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KUVIO 32. Lapsettomien parien ateriat kodin ulkopuolella ruokailupaikoittain kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 16



 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Kahden 
huolt. 
lapsip.

Nuorin 
lapsi 

alle 3 v.

Nuorin 
lapsi 
3-6 v.

Nuorin 
lapsi 

7-12 v.

Nuorin 
lapsi 

13-17 v.

Nuorin 
lapsi 

18-24 v.

Yksin-
huoltaja

Vanhusten, veteraanien ja
työttömien ateriat
Koulu-, opiskelija- ja
päiväkotiateriat
Työpaikka-ateriat

Ravintola-, kahvila- ym.
ateriat

 

KUVIO 33. Lapsiperheiden ateriat kodin ulkopuolella ruokailupaikoittain huoltajien lukumäärän 
ja nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 34. Yksin asuvien miesten työpaikka-ateriat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, 
kpl/ammatissa toimiva/v.  
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KUVIO 35. Yksin asuvien naisten työpaikka-ateriat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, 
kpl/ammatissa toimiva/v. 
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KUVIO 36. Lapsettomien parien työpaikka-ateriat kotitalouden viitehenkilön iän mukaan vuonna 
1985 ja 1998, kpl/ammatissa toimiva/v. 
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KUVIO 37. Lapsiperheiden  työpaikka-ateriat huoltajien lukumäärän ja nuorimman lapsen iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/ammatissa toimiva/v.  
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 38. Työpaikka-aterioiden lukumäärät kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/ammatissa toimiva/v.  
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KUVIO 39. Työpaikka-aterioiden lukumäärät kaikissa kotitalouksissa kotitalouden viitehenkilön 
iän mukaan  vuonna 1998, kpl/v.  
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KUVIO 40. Kodin ulkopuolella nautitut ateriat ruokailupaikoittain ja alueittain vuonna 1998, 
kpl/hlö/v.  
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KUVIO 41. Kodin ulkopuolella nautitut ateriat ruokailupaikoittain kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 42. Työpaikka-aterioiden lukumäärät maksutavan ja kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985, kpl/ammatissa toimiva/v.  
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KUVIO 43. Työpaikka-aterioiden lukumäärät maksutavan ja kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998, kpl/ammatissa toimiva/v.  
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KUVIO 44. Lapsiperheiden ateriat kodin ulkopuolella huoltajien lukumäärän ja nuorimman 
lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v. (Päivähoitoateriat puuttuvat vuonna 1985.) 
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 45. Kodin ulkopuolella nautitut ateriat kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v. (Päivähoitoateriat puuttuvat vuonna 1985.) 
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KUVIO 46. Yksin asuvien miesten ravintola- ja kahvila-ateriat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, 
kpl/v. 
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KUVIO 47. Yksin asuvien naisten ravintola- ja kahvila-ateriat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, 
kpl/v.  
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KUVIO 48. Lapsettomien parien ravintola- ja kahvila-ateriat kotitalouden viitehenkilön iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 49. Lapsiperheiden ravintola- ja kahvila-ateriat huoltajien lukumäärän ja nuorimman 
lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v. 
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 50. Ravintoloissa ja kahviloissa nautitut ateriat kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 51. Yksin asuvien miesten ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat/ostamat kahvit iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 52. Yksin asuvien naisten ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat/ostamat kahvit vuonna 
1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 53. Lapsettomien parien ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat/ostamat kahvit 
kotitalouden viitehenkilön iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 54. Lapsiperheiden ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat/ostamat kahvit huoltajien 
lukumäärän ja nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 55. Ravintoloissa ja kahviloissa nautitut/ostetut kahvit kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 56. Yksin asuvien miesten kodin ulkopuolella nauttimat hampurilaiset, pizzat ja 
lihapiirakat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 57. Yksin asuvien naisten kodin ulkopuolella nauttimat hampurilaiset, pizzat ja 
lihapiirakat iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 58. Lapsettomien parien kodin ulkopuolella nauttimat hampurilaiset, pizzat ja 
lihapiirakat kotitalouden viitehenkilön iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 59. Lapsiperheiden kodin ulkopuolella nauttimat hampurilaiset, pizzat ja lihapiirakat. 
huoltajien lukumäärän ja nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.   
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 60. Kodin ulkopuolella nautitut hampurilaiset, pizzat ja lihapiirakat kotitalouden 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 61. Kaikkien kotitalouksien ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypin ja kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 62. Yksin asuvien miesten ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypin ja iän mukaan vuonna 
1998, kpl/v. 
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KUVIO 63. Yksin asuvien naisten avintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypin ja iän mukaan vuonna 
1998, kpl/v.  
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KUVIO 64. Lapsettomien parien ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypeittäin kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 65. Lapsiperheiden ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypeittäin huoltajien lukumäärän ja 
nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 66. Kodin ulkopuolella nautitut ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypeittäin ja alueittain 
vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 67. Kodin ulkopuolella nautitut ravintola- ja kahvila-ateriat ateriatyypeittäin kotitalouden 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v. 
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KUVIO 68. Kaikkiin kotitalouksiin ravintoloista ja kahviloista ostetut juomat kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 69. Yksin asuvien miesten ravintoloissa ja kahviloissa ostamat juomat iän mukaan 
vuonna 1998, kpl/v.  
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KUVIO 70. Yksin asuvien naisten ravintoloissa ja kahviloissa ostamat juomat iän mukaan 
vuonna 1998, kpl/v.  
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KUVIO 71. Lapsettomien parien ravintoloissa ja kahviloissa ostamat juomat kotitalouden 
viitehenkilön iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 72. Lapsiperheiden ravintoloissa ja kahviloissa ostamat juomat huoltajien lukumäärän 
ja nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 73. Ravintoloissa ja kahviloissa ostetut juomat alueittain vuonna 1998, kpl/hlö/v.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Kaikki M aatalous-
yrit täjät

M uut 
yrit täjät

Ylemmät
toimi-

henkilöt

Alemmat
toimi-

henkilöt

Työn-
tekijät

Eläke-
läiset

Työt tö-
mät

Opiske-
lijat

Muut alkoholijuomat
Olut
Virvoitusjuomat ym.
Kahvi, tee ja kaakao

 

KUVIO 74. Ravintoloissa ja kahviloissa ostetut juomat kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 75. Kaikkiin kotitalouksiin kodin ulkopuolella ostetut välipalat kotitalouden viitehenkilön 
iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 76. Yksin asuvien miesten kodin ulkopuolella ostamat välipalat iän mukaan vuonna 
1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 77. Yksin asuvien naisten kodin ulkopuolella ostamat välipalat iän mukaan vuonna 
1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 78. Lapsettomien parien kodin ulkopuolella ostamat välipalat kotitalouden viitehenkilön 
iän mukaan 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 79. Lapsiperheiden kodin ulkopuolella ostamat välipalat huoltajien lukumäärän ja 
nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 80. Kodin ulkopuolella ostetut välipalat alueittain vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 81. Kodin ulkopuolella ostetut välipalat kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 82. Yksin asuvien miesten ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat leivät ja kahvileivät iän 
mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 83. Yksin asuvien naisten ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat leivät ja kahvileivät 
vuonna 1985 ja 1998, kpl/v.  
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KUVIO 84. Lapsettomien parien ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat leivät ja kahvileivät 
kotitalouden viitehenkilön iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 85. Lapsiperheiden ravintoloissa ja kahviloissa nauttimat leivät ja kahvileivät huoltajien 
lukumäärän ja nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
(Kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan.  
Vuonna 1985  
*kaikki lapset alle 7-v.,  
*nuorin lapsi alle 7-v.) 
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KUVIO 86. Ravintoloissa ja kahviloissa nautitut leivät ja kahvileivät kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 87. Vieraille ja hoitolapsille kotona tarjotut ateriat kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 88. Kodin ulkopuolella nautitut ravintola- ja kahvila-ateriat sekä vieraille kotona tarjotut 
ateriat kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1998, kpl/hlö/v.  
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KUVIO 89. Vieraille ja hoitolapsille kotona tarjotut ateriat kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/kotitalous/v.  
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KUVIO 90. Vieraille ja hoitolapsille kotona tarjotut ateriat yhteensä kotitalouden viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1985 ja 1998, kpl/kotitalous/v.  
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LIITE 
 
Kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden ja juomien nimikkeistö ja annosten lukumäärä henkilöä 
kohti vuosina 1985 ja 1998 Tilastokeskuksen kulutustutkimusten ja kulutusluokitusten mukaan. 
 
 1985   1998
Kokolihapihvit ja -kyljykset 4,12  Kokolihapihvit ja -kyljykset 4,07
Jauhelihapihvit ja -pyörykät 1,94  Jauhelihapihvit ja -pyörykät 0,61
Liha- ja makkarakeitot 0,79  Liha- ja makkarakeitot 0,31
Laatikot ja risotot lihasta ym. 1,68  Laatikot ja risotot lihasta ym. 1,30
Paistettu ja keitetty kala 0,76  Paistettu ja keitetty kala 0,74
Kalakeitto 0,14  Kalakeitto 0,10
Laatikot ja risotot kalasta ym. 0,15  Laatikot ja risotot kalasta ym. 0,09
Kasviskeitot 0,33  Hernekeitto 0,19
   Muut kasviskeitot 0,13
Muut kasvisruoat 0,31  Muut kasvisruoat 0,22
Salaatit*   Salaatit 0,99
Hampurilaiset, pizzat, lihapiirakat yms. 10,22  Hampurilaiset 2,96
   Pizzat 4,50
   Lihapiirakat, hot dogit ym. 4,49
   Ranskalaiset perunat (erilliset) 0,50
   Hampurilaisateriat 3,79
Lounaspaketti ja seisova pöytä 1,68  Lounaspaketti ja seisova pöytä 3,44
   Ateria erittelemättä 1,84
     
Ravintoetu verokirja-ateriasta 6,46    
Ravintoetu verotusarvoateriasta 16,73  Ravintoetu työpaikka-ateriasta 3,99
Omalla kustannuksella työpaikka-ateria 14,20  Maksettu työpaikka-ateria 18,19
     
Maksulliset kouluateriat 2,98  Maksulliset kouluateriat 2,34
Maksuttomat kouluateriat 29,20  Ilmaiset koulu- ja päiväkotiateriat 29,89
     
Vanhusten palveluateriat 1,24  Vanhusten ja työttömien ateriat 3,31
   Muut maksulliset ateriat 0,13
     
Kahvi 25,90  Kahvi 11,63
Tee ja kaakao 1,58  Tee ja kaakao 1,17
Leivät ja kahvileivät 12,61  Leivät ja kahvileivät 3,08
   Kahvi ja kahvileipä 6,24
   Tee tai kaakao ja kahvileipä 0,20
     
Maito ja piimä 3,22  Maito ja piimä 0,53
Puurot, vellit, jälkiruoat 0,53  Jälkiruoat ja naposteltavat 0,33
Jäätelöt ja pirtelöt 1,31  Jäätelöt ja pirtelöt 1,32
   Kivennäisvesi 0,23
   Virvoitusjuomat 2,64
Alkoholittomat juomat*   Muut alkoholittomat juomat 1,42
Olut*   Olut 8,38
Muut alkoholijuomat*   Muut alkoholijuomat 5,40
Aamiainen ja aamukahvi (työnant. järjestämä)*  Juomat ja välipalat työpaikalla 8,51
Päiväkahvi (työnantajan järjestämä)*   Muut maksulliset välipalat 1,48
*Kulutusmenoissa, ei kulutusmääriä     
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