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1 Johdanto 
 
Erilaisten välipalojen syöminen on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvun aikana (Popkins 

& Piernas, 2010, s. 399–403; Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 24). Ruoka on yksi elämän 

perusedellytyksistä, mutta se on myös maailman isoin teollisuudenala ja yleisin mielihy-

vän kohde sekä sosiaalisten suhteiden ydin (Belasco, 2008, s. 1). Ruokaa on paljon tar-

jolla yhteiskunnassamme ja liikunnan tarvetta ei enää nähdä päivittäisenä pakkona, 

minkä vuoksi lihominen on yleistä (Pietiläinen, 2015, s. 8). Maailman terveysjärjestön 

WHO:n (2018) raportin mukaan 340 miljoonaa 5–19-vuotiaista lapsista ja nuorista oli 

ylipainoisia vuonna 2016. On selvää, että kaikki ihmiset eivät tule syömään tulevaisuu-

dessa keskenään samalla tavoin, sillä me teemme kymmeniä ruokavalintoja päivittäin. 

Osa näistä valinnoista tapahtuu huomaamatta ja osa on puolestaan tietoisia valintoja. 

Välipaloja koskevassa tutkimuksessa tulisikin huomioida välipalan riippumattomuus pai-

kasta ja ajasta. (Syrjälä, Luomala & Autio, 2017, s. 761–762; Borg, 2015, s. 146.) Erilai-

sia naposteluruokia, kuten välipalapatukoita tai perunalastuja voidaan syödä suoraan 

pakkauksesta missä ja milloin tahansa (Mustajoki, 2015, s. 1347). Tämän vuoksi voi-

daankin puhua välipalaistumisen aikakaudesta, joka on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista 

ja heidän ’snack-kulttuuristaan’ (Ks. Fischler, 1980).  

 

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvon edis-

tämisen yhdeksi 17:sta maailmanlaajuisesta tavoitteesta paremman maailman puolesta 

vuoteen 2030 mennessä (WHO, 2015). Terveellinen syöminen opitaan jo varhaisessa 

vaiheessa, jolloin vanhempien tehtävänä on toimia roolimalleina lapsille (Carola, ym., 

2016, s. 128). Terveellisten elintarvikkeiden keskimääräinen saanti maailmassa on luul-

tua alhaisempi ja epäterveellisten elintarvikkeiden ylikulutus on puolestaan lisääntynyt. 

(Willet, ym., 2019, s. 447). Kasvavan ylipainon myötä olisikin tärkeää kiinnittää huomiota 

välipalojen laatuun ja koostumukseen. Terveellisen välipalan perusta koostuu kasvik-

sista, hedelmistä, täysjyväviljatuotteista ja maitovalmisteista sekä vaihtoehtoisesti mai-

tovalmisteiden korvaamilla kasvipohjaisilla tuotteilla. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

[THL], 2019, s. 87; Sethi, Tyagi & Anurag, 2016, s. 3409; Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta, 2014, s. 22, 32–33). Erityisesti kasvisten ja täysjyväviljan saantiin tulisi kiinnittää 

huomiota kasvisten matalan energiamäärän ja vitamiinien sekä hivenaineiden osalta. 

Täysjyväviljasta puolestaan saadaan kuitua, jonka vuoksi täysjyväviljatuotteita, kuten 

ruis- tai täysjyväleipää tulisi suosia päivittäin. (Willet, ym., 2019, s. 447; Borg, 2015, s. 

147, 149, 158.)   
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Vaikka välipalojen kulutus on kasvussa, on välipalaa koskeva tutkimus jäänyt muun ruo-

katutkimuksen varjoon (Syrjälä, ym., 2017, s. 762). Muun muassa kouluruoasta koulu-

päivän aikana tarjottavista välipaloista on tehty useampia tutkimuksia viimeisen 15 vuo-

den aikana. (Ks. Raulio, Tapanainen, Nelimarkka & Virtanen, 2018, s. 3–4.) Vastaavasti 

lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytäntöjä ja tottumuksia koskevat tutkimukset ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle.  

 

Sen lisäksi, että vapaa-ajan ruokaympäristöjä ja välipalakäytäntöjä on tutkittu melko vä-

hän, kiinnostukseni pro gradu -tutkielman aihetta kohtaan heräsi kandidaatintutkielmani 

kautta. Tutkielmassa tarkastelin nuorten välipalojen merkitystä vapaa-ajan nuorisotalo-

toiminnassa. Tutkielmassa korostui välipalojen ja vapaa-ajan yhteys. Nuoret nauttivat 

paljon erilaisia välipaloja vapaa-ajalla, kiinnittämättä sen tarkempaa huomiota välipalojen 

koostumukseen. Tämän vuoksi koin mielenkiintoiseksi lapsuusajan ruokavalion ja lapsi-

perheiden ruokavalinnat. Vanhan sanonnan mukaan ”minkä nuorena oppii, sen vanhana 

taitaa” tukee hyvin ajatusmaailmaani, sillä lähdin liikkeelle siitä näkökulmasta, että lap-

sena opitut, hyvät tai huonot ruokakäytännöt ja -valinnat kulkevat helposti mukana aikui-

suuteen saakka. Kuitenkin pienillä käytäntöjen ja valintojen muutoksilla voidaan saavut-

taa terveellisempi ruokavalio, joka tukee kasvua ja kehitystä. Kasvattajan rooli vapaa-

ajalla nautittavien välipalojen ja muiden ruokien osalta kuuluu erityisesti vanhemmille. 

Lapsena opitulla terveellisellä syömisellä on havaittu olevan yhteys tulevaisuuden ter-

veellisen syömisen kanssa, sillä ruokatottumukset nähdään varsin pysyvinä (Tuokkola, 

2010, s. 47).  

 

Tutkielman aiheena on terveellisyys osana lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytän-

töjä. Tarkoituksena on myös kiinnittää erityisesti huomiota lapsiperheiden leivän kulutuk-

seen osana välipalakäytäntöjä. Lapsiperheellä tarkoitetaan suomalaisessa kontekstissa 

perhettä, jossa on yksi tai kaksi huoltajaa tai vanhempaa ja ainakin yksi alle 18–vuotias 

lapsi (Törrönen, 2012, s. 15; SVT, 2018). Lapsiperheet koostuvat tässä tutkimuksessa 

0–16-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Lapsiperheiden vapaa-aika rajataan 

päiväkodin ja koulun sekä töiden ulkopuoliseksi ajaksi. Tutkimusaineisto hankittiin yh-

teistyössä elintarvikealalla toimivan yrityksen kanssa. Tutkimuksen lähestymistapa on 

ruokatutkimuksessa (Ks. esim. Mäkelä, 2018; Niva, 2014; Kauppinen, 2018; Janhonen, 

2017) ja kotitaloustieteen arjen ja hyvinvoinnin (Ks. esim. Autio, 2019; Elorinne, Arai & 

Autio, 2017) tutkimuksissa. Näiden lähestymistapojen avulla tarkastellaan erityisesti ter-

veellisen syömisen, ruokatottumusten, ruoan valinnan ja ruokaympäristön käsitteiden 

heijastumista lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytäntöihin.  
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Tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä on pääosin kvalitatiivinen, mutta analyy-

sissä hyödynnettiin myös kvantifiointia. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta lapsiperheitä 

käsittelevästä aineistosta. Ensimmäinen aineisto on hankittu suljetun online-ryhmäkes-

kustelun avulla, jota toinen internet-kyselyn avulla hankittu aineisto tukee. Tämän lisäksi 

aineistoa on täydennetty kolmannella aineistolla, tarkemmin sanottuna sekundaariai-

neistolla, joka koostuu yhteistyössä elintarvikealan yrityksen kanssa työskennelleen kau-

pallisen toimijan kokoamasta kvalitatiivisesta kuluttajatutkimuksesta, joka käsittelee lei-

vän käyttöä lapsiperheissä. Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen avulla pystyttiin tarken-

tamaan online-ryhmäkeskustelun ja internet-kyselyn avulla saatua aineistoa ja saamaan 

tarkempi kuva lapsiperheiden leivän käytöstä osana välipalakäytäntöjä. Osa tutkimus-

henkilöistä oli vastaajana kaikissa kolmessa tutkimusmenetelmän avulla kerätyssä ai-

neistossa. Puolestaan kaikki online-ryhmäkeskustelussa olleet vastaajat toimivat vas-

taajina myös internet-kyselyssä ja osa vastaajista osallistui vain kaupallisen toimijan 

teettämään kvalitatiiviseen kuluttajatutkimukseen. Tutkimuksessa käytetyn tutkimusme-

netelmän ja aineistonkeruumenetelmien avulla pystyttiin syventymään ja saamaan ko-

konaisvaltaisempi kuva lapsiperheiden välipalakäytänteistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Haluan kiittää yhteistyöstä elintarvikealan yritystä, joka tarjosi minulle tämän mahdolli-
suuden toteuttaa pro gradu -tutkielma toimeksiantona.  
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2 Terveellinen ruoka lapsiperheissä 
 

Suomessa lapsiperheitä oli vuoden 2017 lopulla 566 000 ja noin 39 prosenttia väestöstä 

kuuluivat niihin (SVT, 2018). Tuorein Ruokasuositukset lapsiperheille (2019) -julkaisu 

nostaa esille koko perheen terveyttä edistävän syömisen, jotka koostuvat terveellisistä 

ruokavalinnoista ja säännöllisistä ateria-ajoista. Nämä ovat osa perheiden, niin lasten 

kuin aikuisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia (THL, 2019, 19–21). Lasten 

ruokakäyttäytymiselle luodaan fyysisiä ja sosiaalisia ympäristöjä jo varhaisessa vai-

heessa, mutta näiden lisäksi myös vanhempien oma ruokakäyttäytyminen ja ruokavalin-

nat vaikuttavat suoraan lasten syömiseen (Kyttälä, ym., 2013, s. 1–2).  

 

2.1 Terveellinen ja epäterveellinen ruokavalio 
 
Suomen varhaiskasvatuslain (540/2018) 11 §:ssä säädetään, että päiväkodeissa ja per-

hepäivähoidossa lapselle tulee järjestää ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ravinto. 

Terveellisellä syömisellä tarkoitetaan energiamäärältään riittäviä, ravintoainetiheitä ja ra-

vitsemussuositusten mukaisesti koottuja aterioita. Lasten tarpeellinen ravinto rakentuu 

sen sijaan aamiaisesta, lounaasta, välipalasta, illallisesta ja iltapalasta. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta, 2018, s. 22.) Terveyttä edistävä syöminen perustuu erityisesti kas-

vikunnan tuotteisiin: kasviksiin, marjoihin, hedelmiin ja täysjyväviljaan. Sen lisäksi ter-

veyttä edistävän syömisen tulisi sisältää kasviöljyjä, kalaa ja vähärasvaisia tai rasvatto-

mia maitovalmisteita sekä tarvittaessa kasvipohjaisia vaihtoehtoja. (THL, 2019, s. 19; 

Sethi, ym., 2016, s. 3409.) Tässä tutkimuksessa terveellistä syömistä tutkitaan välipalo-

jen muodossa suomalaisten ravitsemussuositusten ja tieteellisten tutkimusten näkökul-

masta ja esimerkiksi energiamäärän suhde saantisuosituksiin jätetään vähemmälle huo-

miolle. 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan määrittelemissä Varhaiskasvatuksen ruokailusuo-

situksissa (2018, s. 13) todetaan, että ruokavalion laatu on kehittynyt viimeisten vuosi-

kymmenten aikana ja enemmistö suomalaisperheistä voi ravitsemuksen näkökulmasta 

hyvin. Vaikka suomalaisten ruokatottumusten nähdään parantuneen huomattavasti 

viime vuosikymmeninä, suositellaan siitä huolimatta yhä enemmän ruokaa, joka koostuu 

vihanneksista, hedelmistä, täysjyväviljasta ja kalasta sekä vähemmän tyydyttyneistä ras-

voista, suolasta ja sokerista. (Mäkelä & Rautavirta, 2018, s. 127.)  
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Kuitenkin julkisesta keskustelusta voidaan päätellä, että terveellinen syöminen koetaan 

monimutkaisena (Lesica, 2017, s. 1–2; Ojansivu, Sandell, Lagström & Lyytikäinen, 2014, 

s. 22). Fischlerin (1980) mukaan valintojen monimutkaistuminen on luonut ruokakriisiin, 

joka ilmenee kahtena erillisenä syömisen tapana. Pääateriat ovat vetäytymässä välipa-

lojen ja pikaruoan epäsäännöllisen napostelun yleistyessä. Ruokailun sosiaalinen vaiku-

tus on häviämässä – syömisestä on tulossa yksilöllinen käytäntö. (Fischler, 1980.) Jos 

syöminen on jatkuvaa napostelua, energiatasapaino horjuu helpommin ja ihminen lihoo. 

Tämän nähdään johtuvan siitä, että kylläisyyden tunne ei tule samalla tavoin pieniä na-

posteluruokia syötäessä. Yleensä myös pienet naposteluruoat ovat hyvin energiatiheitä. 

Tämän vuoksi olisi hyvä varata valmiiksi jotain terveellistä syömistä. (Pietiläinen, 2015, 

s. 37, 59.)  

 

Kuulostaa melko yksinkertaiselta, mutta ruokakäytäntömme ovat punoutuneet monimut-

kaiseksi piiriksi sosiaalisia, kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia vaikutteita, joiden ymmärtä-

miseen vaaditaan luonnontieteiden lisäksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 

(Janhonen & Kauppinen, 2017, s. 1; Mäkelä, 2002, s. 26). Paakkisen (2010) mukaan 

oikein syömistä voidaan näiden lisäksi tarkastella myös kansantalouden, ravintotieteiden 

ja lääketieteen näkökulmasta sekä ulkonäöllisestä tai uskonnon näkökulmasta. Eri alojen 

yksittäiset mielipiteet vaikuttavat siihen, että kuluttajan on vaikea tehdä oikeita valintoja 

ruoan valinnan suhteen. (Mts. 328–329.) 

 

Yhtenä teemana Ojansivun ym. (2014) julkaisussa Lasten ruokakasvatus varhaiskasva-

tuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille on Sapere-ruokakasvatusmenetelmän käyttöön-

otto, jossa lasta innostetaan ja ohjataan tutustumaan ruokaan kaikkien aistiensa avulla, 

eli leikkimällä, liikkumalla, ihmettelemällä ja tutkimalla. Sana Sapere tulee latinan kie-

lestä ja se tarkoittaa maistella, tuntea ja olla rohkea. (Mts. 37, 98–106.) Menetelmässä 

ajatuksena on, että kaikkea saa kokeilla ja maistaa, mitä puolestaan olisi hyvä hyödyntää 

myös lapsiperheiden arjessa. Mattila (2016, s. 7) toteaakin, että jo lapsena omaksutaan 

käsitykset syötäväksi kelpaavasta ruoasta. On tärkeää, että lapsen ja aikuisen terveyttä 

edistävä ravitsemus koostuu säännöllisesti nautitusta, tasapainoisesta ja maukkaasta 

ruoasta. Ruoka ja syöminen ovat parhaimmillaan positiivisia asioita, jotka yhdistävät per-

hettä ja lisäävät sekä psyykkistä, fyysistä että sosiaalista hyvinvointia. (Ojansivu, ym., 

2014, s. 98–106 22; Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 158.) 

 

Terveellisen ruokavalion noudattamisen rinnalla (Ks. Varjonen, 2001) on todettu lihavuu-

den lisääntyvän epidemian lailla (Pietiläinen, 2015, s. 8). Maailmanlaajuisesti joka viides 

5–19-vuotiaista lapsista ja nuorista on ylipainoisia (Who, 2018, s. 18). Elintason nousu 
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ei ole tuonut yhdenmukaisuutta ja tasapuolisia mahdollisuuksia, vaan elintason nous-

tessa, myös erot ovat kasvaneet. Niva ja Mäkelä (2005, s. 381) näkevät terveellisen 

syömisen moniulotteisena. Koko väestön paino on noussut, samalla jakauma on laajen-

tunut ja eri ääripäät, kuten anorektiset ja sairaalloisen lihavat ovat yleistyneet. (Pietiläi-

nen, 2015, s. 8.), jonka vuoksi terveellisellä syömisellä on myös kääntöpuolensa (Niva & 

Mäkelä, 2005, s. 448). Bratmanin (2017, s. 381) mukaan terveellisestä syömisestä ja 

ruokavaliosta saattaa tulla ongelma, mikäli terveellinen syöminen ja ruokavalio nähdään 

pakkomielteisenä. On selvää, ettei kaikki syömiseen liittyvät tavoitteet kuitenkaan kie-

toudu vain terveyden ympärille, vaan ruokavalinnoilla havitellaan myös sosiaalisuutta, 

mielihyvää, sosiaalista asemaa ja edullista energiatankkausta. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, 

s. 163). 

 

Willet ym. (2019) the EAT-Lancet komissiosta julkaisi tutkimuksen liittyen ruokavalion 

terveelliseen ja kestävään elintarvikkeiden järjestelmään, jossa 37 hengen tutkijatiimi 

muodosti näkemyksen ruoantuotannon järjestämisestä ympäristön ja ihmisten kannalta 

kestävästi ja terveyttä edistävästi. Raportin mukaan epäterveellinen ja ylituotettu (unsus-

tainably) ruoka muodostaa maailman laajuisen riskin ihmisille ja planeetalle. Epäterveel-

lisen ruokavalion noudattaminen lisää sairastumisen tai menehtymisen todennäköisyyttä 

enemmän, kuin esimerkiksi alkoholi tai tupakointi yhteensä. (Willet, ym., 2019, s. 447–

448.) Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Juomat ravitsemuksessa (2008) raportissa 

mainitaan, etteivät energiaa sisältävät sokeripitoiset virvoitusjuomat, kuten erilaiset limut, 

mineraalivedet, hiilihapottomat makuvedet ja urheilujuomat kuulu osaksi terveellistä ruo-

kavaliota. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2008, s. 7–8). Sokeripitoisten virvoitus-

juomien käytön on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä esimerkiksi lihavuuden syn-

tymiseen (Malik, ym., 2010, s. 1362; Lee, ym., 2017, s. 1426; Borg, 2015, s. 155–156) 

ja hampaiden eroosioon sekä karieksen syntymiseen (Armfield, Spencer, Roberts-

Thomson, Plastow, 2013, s. 494).  

 

Borgin (2015, s. 149) mukaan janojuomaksi kelpaa vesi, vähänatriumiset kivennäisvedet 

ja vähärasvaiset maitotuotteet. Näiden juomien käyttötiheyden on oltava pieni niiden si-

sältämän sokerin ja happojen vuoksi. Maitotuotteiden sijaan voidaan käyttää myös nes-

temäisiä kasvipohjaisia valmisteita, jotka valmistetaan vedessä uutettujen kasvimateri-

aalien hajottamisen ja homogenoinnin tuloksena. (Sethi, ym., 2016, s. 3409.) Lapsilta ja 

raskaana olevilta on edellä mainittujen juomien nauttiminen kokonaan kielletty, mikäli ne 

sisältävät kofeiinia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2008, s. 7–9.) Kokonaisuus rat-

kaisee ruokavalion laadun, ja tämän vuoksi makeisilla, leivoksilla, kekseillä, mehuilla ja 
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virvoitusjuomilla tulee herkutella vain ajoittain (Ojansivu, ym., 2014, s. 22). Usein terveel-

lisyys on koettu nautinnon tai herkullisuuden vastakohdaksi, mutta tuotekehityksen 

myötä käsitys voi muuttua. (Mäkelä, 2002, s. 26.)  

 

Terveelliseen ruokavalioon sopiikin monenlaisia ruoka-aineita ja ruokia. Runsaasti ja päi-

vittäin syödyt ruoka-aineet vaikuttavat ruokavalion kokonaisuuteen enemmän kuin toisi-

naan syödyt ruoka-aineet. Mikään yksittäinen ruoka ei ole epäterveellinen kohtuullisesti 

nautittuna. (Ojansivu, ym., 2014, s. 22.) Tärkeää on huomioida erilaiset juhlatilanteet, 

joissa herkuttelutuotteet voivat olla poikkeuksia muuten terveellisessä ruokavaliossa 

(Mäkelä, 2002, s. 26). Monipuolisuus ruokavaliossa varmistetaankin päivittäisellä ja vii-

koittaisella vaihtelulla (Ojansivu, ym., 2014, s. 22). Ruokaan liittyy paljon erilaisia käsi-

tyksiä, kieltoja, ehtoja ja normeja. Ruoalla on myös yhdistäviä ja erottavia tekijöitä, jotka 

heijastuvat yhteisön arvojen, arvostusten ja varallisuuden kautta. (Finfood – Suomen 

ruokatieto ry, 2008, s. 16–17.) Terveellinen ja ympäristöystävällinen ruokavalio koostuu 

suurelta osin vihanneksista, hedelmistä, täysjyväviljatuotteista, palkokasveista ja pähki-

nöistä sekä öljyistä. Terveellisen ja ympäristöystävällisen ruokavalion tulisi sisältää vain 

kohtalaisesti kalaa ja muita mereneläviä sekä siipikarjaa. Punaisen lihan, lisätyn sokerin 

ja tärkkelyspitoisten kasvisten määrä tulisi ruokavaliossa olla hyvin vähäinen. (Willet, 

ym., 2019, s. 447.)  

 

Varjosen (2001) mukaan elintarvikkeista on kuluttajille tarjolla runsaasti tietoa. Asiantun-

tijoiden mukaan kuluttajissa voidaan nähdä olevan kaksi ääripäätä. Suurin osa ihmisistä 

on perehtynyt asioihin ja tietää ruoan terveellisyydestä. Samaan aikaan sellaisten kulut-

tajien joukko kasvaa, joilla ei ole tietämystä tai halua oppia ruoasta ja sen terveellisyy-

destä. Näillä kuluttajilla on myös hyvin vähän rahaa käytettävänä ruokaan. (Varjonen, 

2001, s. 61–62.) Vaikka vanhempien rooli on keskeinen lasten ravitsemuksessa (Ray, 

Määttä, Roos & Roos, 2016, s. 115), on hyvä kuitenkin muistaa, että kaikilla lapsilla ei 

ole samanlaisia olosuhteita oppia terveellisen syömisen saloja. Raijaksen ja Wilskan 

(2007) lapsiperheiden rahan ja ajan jakautumista tarkastelevassa tutkimuksessa tode-

taan taloudellisten resurssien, eli kotitalouksien käytössä olevan rahan määrän vaikutta-

van lapsiperheiden arkeen. Taloudellisten resurssien ohella myös aika nähdään vaikut-

tavana tekijänä kotitalouden keskeisimmistä resursseista. Aika eroaa rahasta siinä, ettei 

sitä voi siirtää tai säästää myöhempää ajankohtaa varten. Kaikilla meillä on sama määrä 

aikaa vuorokaudessa käytettävänä. (Mts. 4.)  
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Myös vanhempien sosioekonomisen aseman on havaittu vaikuttavan lasten ruokailutot-

tumuksiin ja terveelliseen syömiseen. (Ovaskainen, Paturi, Harald, Laatikainen & Män-

nistö, 2012, s. 134–136.) Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan yläkäsitettä, jota 

määrittävät eniten ammattiasema, koulutus ja tulot sekä varallisuus. Edellä mainitut te-

kijät tuottavat yksilöille ja ryhmille valtaa, aineellisia ja henkisiä voimavaroja sekä arvos-

tusta. (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas, 2017, s. 257.) Sosioekonomiset erot ruokatottu-

muksissa voidaan nähdä nykypäivän suurimpina haasteina ylipainon ja diabeteksen 

sekä kestävän elintarviketuotannon rinnalla (Mäkelä & Rautavirta, 2018, s. 127). Koulu-

tuksen erot näkyvät erityisesti korkeasti koulutettujen naisten kohdalla. Heidän on todettu 

syövän terveellisemmin, liikkuvan enemmän ja tupakoivan vähemmän sekä käyttävän 

alkoholia vähemmän miehiin ja vähemmän koulutettuihin verrattuna. Myös lapset, joiden 

vanhemmat olivat ylipainoisia, tulivat todennäköisemmin ylipainoisiksi.  (Haapala, Boro-

dulin, Silventoinen & Mäki-Opas, 2017 s. 123, 129; Parikka, 2015, s. 6, 8).  

 

Epäterveellisten elintapojen taustalla on rakenteellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden 

lisäksi samaan sosioekonomiseen ryhmään kuuluville henkilöille yhteinen arvoihin, 

asenteisiin, identiteettiin ja kulttuuriin liittyvä elämäntyyli tai maku, jolla pyritään ilmaise-

maan omaa yhteiskunnallista asemaa. (Karvonen, ym., 2017, s. 11). Terveyssosiologi-

nen tutkimus esittää, että terveys myös jakautuu epätasaisesti eri sosiaaliluokkien välillä, 

niin Suomessa kuin ulkomailla. Terveyserojen kohdalla nähdään säännönmukaisuutta: 

mitä matalampi sosiaaliluokka, sitä heikompi terveydentila (Lahelma & Rahkonen, 2017, 

s. 19.) Datarin, Nicosin ja Shierin (2014) tutkimuksen mukaan, mikäli perheen äidit teke-

vät paljon työtunteja viikossa, vähentää se perheen yhteistä aikaa ja johtaa lasten epä-

terveelliseen ruokakäyttäytymiseen (Datar, ym., 2014, s. 8–12). Kiinnittämällä enemmän 

huomiota matalan sosioekonomisen aseman vanhempien lapsiin voitaisiin vähentää hei-

dän välipalojen ja juomien kulutusta kotona koulupäivän jälkeen (Gevers, Kremers, Vries 

& van Assema, 2016, s. 90.)  

 
 
2.2 Ruoan valinta terveellisyyden näkökulmasta 
 

Terveys on ilmiö, joka koskettaa jokaista yksilöä läpi elämän. Se on samalla myös yh-

teiskunnallinen ja sosiaalinen ilmiö, jolla on monenlaisia kulttuurisia ja institutionaalisia 

ulottuvuuksia. (Karvonen, ym., 2017, s. 8.) Vuosituhansien ajan ihmiset ovat uskoneet 

ruoka-aineiden vaikuttavan terveyteen. Nämä uskomukset ovat saaneet eri kulttuureissa 

erilaisia muotoja, mutta periaate on ollut sama. Ruoka on elinvoiman lähde, mutta sa-
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malla se koetaan myös lääkkeenä. Biolääketieteen ja teknologian avulla kehitetään funk-

tionaalisiksi tai terveysvaikutteisiksi kutsuttuja elintarvikkeita. (Niva & Mäkelä, 2005, s. 

440.) Ruosta pyritään saamaan energian ja rakennusaineiden lisäksi terveyttä, turvalli-

suutta ja kauneutta. Ruokaa ei nähdä enää pelkkänä vatsantäytteenä, vaan ruokavalin-

noilla voidaan viestiä esimerkiksi elämäntyylistä. (Massa, Lillunen & Karisto, 2006, s. 

156.) Ruokavalinnoista on tullut tietynlainen neuvotteluprosessi, jossa kuluttajat kohtaa-

vat erilaiset aikomukset ja odotukset. (Niva, 2007, s. 385). Tärkeimpiä ruoan valinnan 

kannustimina ovat suomalaisilla aikuisilla laatu, terveellisyys ja hinta. (Ojansivu, ym., 

2014, s. 50; Peltoniemi & Yrjölä, 2012, s. 11).  

 

Kuluttajat viestivät omasta arvomaailmastaan ruokavalintojensa kautta. (Risku-Norja & 

Mononen, 2012, s. 190). Huolimatta nykyaikaisen ruoantuotannon epävarmuudesta ruo-

kaa pidetään keskeisenä osana terveyden ylläpitämistä ja edistämistä asiantuntijakes-

kusteluissa. Terveellisten elintarvikkeiden ja ruokavalioiden käsitteellistäminen ovat yh-

denmukaisia nykyajan ravitsemuksellisten neuvojen kanssa. (Niva, 2006, s. 385.) Pelto-

niemen ja Yrjölän (2012) tutkimuksesta käy ilmi kuluttajien ja tuottajien mielipide ruoan 

terveellisyyttä kohtaan. Yli puolet kummastakin vastaajajoukosta pitää ruoan terveelli-

syyttä joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä kriteerinä. (Peltoniemi & Yrjölä, 2012, s. 27.) 

Piiroinen ja Järvelä (2006) havaitsivat suomalaisten kuluttajien kohdalla, että painotukset 

ruoanvalinnassa vaihtelevat tilanteittain. Esimerkiksi arjen ja viikonlopun ruokailujen 

odotukset poikkesivat toisistaan, ja ruoan kohtuullinen hinta ja herkullisuus olivat monille 

tärkeimpiä kriteerejä. uotantotapaan ja terveellisyyteen liittyvät kriteerit olivat puolestaan 

tärkeimpiä niille, jotka olivat enemmän kiinnostuneita ruoasta. (Mts. 50–51.)  

 

Rayn, ym. (2016) tutkimuksesta käy ilmi, että kodin sosiaalinen ja fyysinen ympäristö 

olivat keskenään vuorovaikutuksessa lasten sokeripitoisten elintarvikkeiden, kasvisten 

ja hedelmien syönnin suhteen. Vaikka kasviksia, hedelmiä ja sokeripitoisia elintarvikkeita 

oli kodeissa saatavilla, sosiaalisen ympäristön tekijät määrittivät, söivätkö lapset niitä. 

Ensisijaisia sosiaalisen ympäristön tekijöitä olivat käytännöt ja rajoitukset. Osa tutkimuk-

sen vanhemmista unohti, että kasviksia ja hedelmiä oli saatavilla kotona. Osalla kasvik-

set ja hedelmät olivat esillä koko ajan, jolloin lapsi pystyi ottamaan niitä itse. Osa van-

hemmista myös rajoitti elintarvikkeiden käyttöä ja osa oli niiden suhteen sallivampia. On 

hyvä muistaa, että vanhemmat ovat lapsilleen roolimalleja ja toisinpäin. (Mts. 128.) Huo-

mionarvoista on, että lapset ottavat usein enemmän mallia samaa sukupuolta olevasta 

vanhemmasta. Mikäli nämä roolimallit ovat ristiriidassa terveellisen syömisen kanssa, 

saattaa niillä olla haittavaikutuksia terveellisten tottumuksien edistämisessä. (Carola, 

ym. 2016, s. 128.)  
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Aallon (2018) Elintarvikkeiden kulutus kotitalouksissa vuonna 2016 ja muutokset vuo-

sista 2012, 2006 ja 1998 -julkaisun mukaan vuonna 2016 kahden huoltajan lapsiper-

heissä hankittiin tuoreita kasviksia yhteensä 40,4 kilogrammaa henkilöä kohden. Tuo-

reita hedelmiä hankittiin puolestaan 39,3 kilogrammaa ja marjoja 6,1 kilogrammaa hen-

kilöä kohden. (Aalto, 2018, s. 30–34.) Paljon sokeria, suolaa tai rasvaa sisältäviä elintar-

vikkeita, kuten makeisia, virvoitusjuomia tai perunalastuja ei tulisi säännöllisesti olla tar-

jolla lapsille. (THL, 2015, s. 43–44.) Kuluttajaliiton (2019) Sokeripommit -julkaisun mu-

kaan esimerkiksi 100 grammassa lasten jogurttijuomaa on neljä palaa sokeria ja 200 

grammassa makeutettua viiliä on 10 palaa sokeria. Lapsille suunnatuissa vanukkaissa 

sokeria on 50 grammassa kolme palaa ja lasten pillimehuissa on kahta desilitraa kohden 

seitsemän palaa. (Kuluttajaliitto, 2019.) 

Ray ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa vanhemmat tiedostivat, että heillä on suurin 

vastuu lasten ravitsemuksesta. Lapsi siis syö, sitä mihin vanhemmat totuttavat lapsensa. 

He myös uskoivat pystyvänsä rajoittamaan lastensa sokerinsaantia ja lisäämään kasvis-

ten ja hedelmien syöntiä. Vanhempien antamien ohjeiden välillä havaittiin kuitenkin eroja 

hedelmien ja kasvisten syönnin kohdalla, vaikka vanhemmat tiedostivat olevansa tärkein 

roolimalli lapselle. Usean vanhemman omasta ruokavaliosta on tullut lasten myötä ter-

veellisempiä ja heidän annoksensa koostuvat nykyään enemmän kasviksista ja hedel-

mistä. (Mts. 121, 123.)  

Ruokatottumuksia tarkasteltaessa pohditaan usein niiden terveellisyyttä. Kuluttajien ta-

voitellessa terveellisiä ruokatottumuksia, suositaan terveellisiä valintoja ja samalla välte-

tään epäterveellistä syömistä. Terveelliset ruokatottumukset nähdäänkin usein tervey-

den edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisynä. (Schwingshackl, Bogensberger & 

Hoffmann, 2018, s. 98; Mäkelä & Rautavirta, 2018, s.127.) Suomalaisuutta rakennetaan 

suomalaisen ruoan avulla tänäkin päivänä. Syömistä koskevissa sosiologisissa tutki-

muksissa usein analysoidaan syömisen rakennetta (mitä syödään), rytmiä (milloin syö-

dään) ja sosiaalista organisaatiota (missä ja kenen kanssa syödään). Jokainen meistä 

tekee kymmenittäin ruokavalintoja päivän aikana. Osa niistä on tietoisia ja osa puoles-

taan tapahtuu huomaamatta. (Borg, 2015, s. 146.)  

Aution ja Lombardini-Riipisen (2006) tutkimuksessa nuorilla korostuu yksittäisten valin-

tojen lisäksi terveellisen elämäntavan kokonaisvaltaisuus. Nuoret ymmärtävät ravitse-

mussuosituksia, mutta samalla he kykenevät suhteuttamaan vaatimukset omiin elämän-

tapoihinsa, vaikka niistä lipsuttaisiinkin ajoittain. (Autio & Lombardini-Riipinen, 2006, s. 

51.) Myös Jallinoja ja Mäkelä (2017) muistuttavat, että ruokatottumukset ja -kulttuurit 
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vetävät rajoja meidän ja muiden välille. Vaikka ruokatottumukset ovat yksilöllistyneet, 

omia ruokanäkemyksiä tuodaan entistä enemmän esiin, jolloin ruoka määrittelee tiettyyn 

ryhmään kuulumisen. (Mts. 161–162.)  

Ruoan valintaan vaikuttaa ravitsemus ja sen merkitys terveydelle (Jallinoja & Mäkelä, 

2017, s. 161–162.). Arjen kiireen ei tulisi vaikuttaa siihen, että vanhemmat pyrkivät ole-

maan reilu kaveri lapsilleen ostamalla heille karkkeja ja sipsejä, vaan tekemällä sellaisia 

ostoksia ja laittamalla esille sellaisia tuotteita, joista lapset saavat terveellisen pohjan 

tulevaisuutta varten. (Pietiläinen, 2015, s. 11.) 2000-luvulla EU-jäsenyys kevensi elintar-

viketuontia ja kasvatti kauppojen ruokavalikoimaa. Nuoret aikuiset ovat kasvaneet ruoan 

ostajiksi tämän aikana, jolloin koulutuksen parantumisen ja informaation lisääntymisen 

myötä nuoret ovat entistä tietoisempia erilaisista ruokatrendeistä ja ruoan ominaisuuk-

sista. (Peltoniemi & Yrjölä, 2012, s. 22.) Tämä voidaan nähdä positiivisessa valossa sillä 

vaikka ylipaino nähdään suurena ja maailmanlaajuisena ongelmana (Ks. Who, 2018), on 

funktionaalisten elintarvikkeiden tarpeellisuutta perusteltu biotieteiden ja teollisuuden pii-

rissä. Erityisesti korostetaan kuluttajien kasvavaa kiinnostusta terveellistä syömistä koh-

taan. Tuotekehityksen puolella huomioidaan kuluttajan toive ja halu syödä terveellisesti, 

johon elintarviketeollisuus pyrkii kuluttajalähtöisesti vastaamaan. (Niva & Mäkelä, 2005, 

s. 441.)  

  

2.3 Terveellisten elintarvikkeiden tulevaisuuden näkymät 
 
Nykypäivän maailmassa on vaikea välttyä terveellisyyttä pohtivalta keskustelulta ja eri-

laisilta ohjeilta sekä mediassa että arjessa. Vaikka ravitsemusvalistuksen ydin on pysy-

nyt vuosikymmeniä jo suhteellisen samana, on kuluttajien arjessa esiintyvä terveystieto 

yhä pirstaleisempaa. Terveys korostuu niin yksityisissä ja julkisissa ajatuksissa ruoasta, 

mutta myös konkreettisesti ruoan markkinoilla olevassa valikoimassa. (Niva, 2006, s. 1.) 

Jokitalon (2018, s. 197) mukaan kuluttajille terveellisyys voi merkitä eri asioita, joita voi-

daan ajatella konkreettisilla, ravintoaineisiin ja tuotteisiin liittyvillä tai abstrakteilla, elä-

mäntapaan liittyvillä tasoilla. Kautta aikojen ihmiset ovat uskoneet ruoan vaikuttavan ter-

veyteen. Eri kulttuureista huolimatta ruoka nähdään elinvoiman lähteenä, mutta samalla 

myös lääkkeenä. Erilaiset terveysvaikutteiset elintarvikkeet eli funktionaaliset elintarvik-

keet tulivat tunnetuksi Suomessa 1990-luvulla esimerkiksi kolesterolia alentavien leivän-

päällysteiden ja maitohappobakteerijuomien myötä. (Niva & Mäkelä, 2005, s. 440, 449; 

Korhonen, 2013.) Mäkelän (2003) mukaan erilaisia elintarvikkeita on hyvin saatavilla ja 

niitä tulee meille maailmalta jatkuvasti lisää. Enää ekologiset tai kausiluontoiset tarjon-

nan vaihtelut eivät vaikuta siihen, mitä syödään ruoaksi. (Mts. 39–40.)  
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Jallinojan, Nivan, Helakorven ja Kahman (2014) tutkimuksessa, johon osallistui n=2601 

15–64-vuotiasta tutkimushenkilöä, todetaan, että erilaisten ruokatrendien tutkiminen 

koetaan tärkeänä, sillä ne saattavat muovata syömistä ja ruokakulttuuria laajemmin kuin 

vain asialle omistautuneiden parissa. Ruokaa ja ravitsemusta koskevat tuoreet oletta-

mukset voivat yhdistyä syvemmin osaksi ruokakulttuuria ja prosessoitua osaksi perus-

ruokavaliota. Esimerkiksi 2010-luvun alussa vähähiilihydraattista ruokavaliota noudatta-

vien viesti eläinrasvojen tärkeydestä ja terveellisyydestä on voinut muuttaa myös muiden 

kuin kyseistä ruokavaliota noudattavien kulutustottumuksissa Suomessa. (Mts. 1, 7–8.) 

 

Bucher, Müller ja Siegrist (2015, s. 408) havaitsivat tutkimuksessaan, että kuluttajat pys-

tyivät arvioimaan yksittäisten elintarvikkeiden terveellisyyttä melko hyvin, mutta koko-

naisten aterioiden hahmottaminen koettiin vuorostaan vaikeammaksi. Bisognin ym. 

(2012, s. 285–286) mukaan terveyttä edistävä ruokavalio on hyvin moniulotteinen käsite, 

sillä usealla meistä on jokin arkitietoon perustuva näkemys. Useiden kuluttajien näkemys 

terveyttä edistävästä ruokavaliosta voi perustua ravitsemussuosituksiin (Paquetten, 

2005, s. 16). Kataisen ja Maunun (2017 s. 146) mukaan ihmiset eivät toimi arjessaan 

pelkän terveystiedon varassa. Ihmisten elintapojen taustalla on monesti tavat ja arjessa 

reflektoimattomat toimintaa orientoivat taipumukset, jotka ovat ihmisille avuksi toimi-

maan omassa elinpiirissään johdonmukaisesti ja selkeästi. Tärkeää olisi tarkastella toi-

mintaa ohjaavia merkityksiä, jotka tekevät terveyteen liittyvistä valinnoista erilaisissa so-

siaalisissa ympäristöissä rationaalisia. Terveyseroja käsittelevän tutkimuksen lopulli-

sena päämääränä ei tule olla ainoastaan kuvaileminen, selittäminen ja ymmärrettäväksi 

tekeminen, vaan myös erilaisten konkreettisten keinojen pohtiminen terveyserojen ka-

ventamisen tueksi. (Maunu, Katainen, Perälä & Ojajärvi, 2016, 198.) 

 

Funktionaalisilla elintarvikkeilla tarkoitetaan Nivan ja Mäkelän (2005, s. 448–449) tutki-

muksessa tuotteita, joilla nähdään olevan terveyttä edistävä vaikutus esimerkiksi vähen-

tämällä riskiä sairastua johonkin tiettyyn tautiin. Siron ym. (2008) tutkimuksen johtopää-

tösten mukaan erilaiset funktionaaliset elintarvikkeet tulevat lisääntymään tulevaisuu-

dessa kasvattamalla omaa asiakaskuntaansa. Funktionaalisten elintarvikkeiden ominai-

suuksien nähdään tuovan lisäarvoa kuluttajille, mutta elintarvikkeiden aistinvaraiset omi-

naisuudet, kuten maku, vaikuttavat edelleen tuotteen valinnan taustalla. (Mts. 465.) Ih-

misillä saattaakin usein olla jokin käsitys tietyn ruoka-aineen tai ruoan terveellisyydestä. 

Nivan ja Mäkelän (2005, s. 448) mukaan syömisen käytännöt muuttuvat suhteellisen 

hitaasti, mikä on nähtävissä myös ruokakulttuurin hitaana muuttumisena. Yksittäiset 
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funktionaaliset elintarvikkeet eivät riitä terveellisen ruokavalion ylläpitämiseen, vaan ky-

seessä on enemmänkin kokonaisuus, joka ratkaisee ruokavalion terveellisyyden. Ruoan 

ympärillä käydyssä modernissa keskustelussa voidaan terveellisyyden katsoa olevan 

tärkeässä roolissa. (Niva, 2007, s. 391–392.)  

 

Korhosen (2013) mukaan erilaiset terveysvaikutteiset elintarvikkeet ovat tulleet vuoden 

2005 jälkeen pysyväksi trendiksi ja niiden markkinoiden nähdään kasvavan. Viimeisten 

10–15 vuoden aikana terveysvaikutteisten elintarvikkeiden maailmanlaajuiset markkinat 

ovat kasvaneet huomattavasti. Uusien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden myyntiä val-

voo Euroopan elintarviketurvallisuus virasto, EFSA. (Mts. 26–27.) Niva ja Mäkelä (2005, 

s. 448) pohtivatkin, jatkuuko terveellisyyden optimointi tulevaisuuden ihmisellä. Terveyttä 

edistävien elintarvikkeiden myynnin ja kulutuksen nähdään jatkuvan, sillä uusia funktio-

naalisia elintarvikkeita tarvitaan esimerkiksi riskiryhmille, kuten aikuisiän diabeteksen ja 

ylipainon sekä korkean verenpaineen ehkäisemiseen. Genomisella ravitsemustutkimuk-

sella on mahdollisuus kehittää terveyttä edistävien, henkilökohtaisen ruokavalion opti-

mointiin räätälöityjä ja ylläpitäviä elintarvikkeita. Lähitulevaisuudessa tulisi tutkia onko jo 

markkinoilla olevista terveyttä edistävistä elintarvikkeista ollut tutkittua hyötyä kuluttajille. 

(Korhonen, 2013, s. 26–27.) Tulevaisuuden terveellisistä elintarvikkeista puhuttaessa ei 

tule unohtaa hyönteisten lisääntyvää osuutta elintarvikemarkkinoilla (Ks. Van Huis, ym., 

2013). Seuraavassa luvussa tarkastellaan lapsiperheiden välipalakäytäntöjä vapaa-

ajalla. Vapaa-ajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa töiden, koulun ja päiväkodin ulko-

puolista aikaa, eli arki-iltoja ja vapaapäiviä. 
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3 Välipalakäytännöt lapsiperheiden vapaa-ajalla 
 

Runsas energiansaanti yhdistettynä vähenevään liikunnan määrään ovat syynä sille, 

että ylipainoisuus ja lihavuus ovat aikaisempaa yleisempiä nyky-yhteiskunnassamme 

(Ollila, Forsman & Absetz, 2013, s. 7–8). Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Suoma-

laisissa kouluruokailusuosituksissa (2017) todetaankin, ettei energia-, urheilu- ja virvoi-

tusjuomat, sokeroidut mehut, makeiset ja muut huomattavasti tyydyttynyttä rasvaa, so-

keria ja suolaa sisältävien elintarvikkeiden tulisi kuulua lasten tavanomaiseen ruokavali-

oon (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, s. 39–40, 84–85).  Tarjoamalla kas-

vuiässä oleville lapsille terveellisiä välipalavaihtoehtoja voidaan luultavasti vaikuttaa las-

ten ruokavalintoihin ja ravitsemustilaan, sekä mahdollisesti myös oppimiseen ja käyttäy-

tymiseen (Ilander, 2010, s. 151, 60). 

 

3.1 Syömisen rytmit 
 
Päivittäin olisi hyvä syödä 2–3 tunnin välein terveellinen ja monipuolinen ateria ja tarvit-

taessa 1–2 välipalaa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 24). Lapsiperheiden 

ruokasuosituksissa (2019) määritellään hyvän välipalan perusta. Hyvän välipalan pe-

rusta koostuu kasviksista, hedelmistä, marjoista, kuitupitoisista ja vähäsuolaisista vilja-

valmisteista sekä vähärasvaisista tai rasvattomista maitovalmisteista. Mikäli maitoval-

misteet eivät kuulu ruokavalioon, tulisi ne korvata kasviperäisillä valmisteilla. Tärkeää on 

huomioida myös erityisruokavaliot, kuten keliakia ja laktoosi-intoleranssi sekä kasvis- ja 

vegaaniruokavaliot. (THL, 2019, s. 22, 87, 98.) Parviaisen, Elorinteen, Väisäsen ja Rim-

pelän (2017, s. 216) mukaan erityisruokavaliot ovat yleistyneet nuorten parissa vuodesta 

1999 vuoteen 2013. Kasviksia, eli vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja tulisikin 

syödä monipuolisesti. Tärkeää on, että niitä syödään itselle sopivalla, maukkaalla ta-

valla. (Borg, 2015, s. 147, 148.)  

 

Epäterveellisten elintarvikkeiden, kuten sokerin ja punaisen lihan maailmanlaajuisen ku-

lutuksen tulisi vähentyä yli 50 prosenttia ja terveellisten elintarvikkeiden, kuten kasvisten, 

hedelmien, täysjyväviljan, palkokasvien ja pähkinöiden tulisi lisääntyä yli 100 prosentilla. 

(Willet ym., 2019, s. 447–448.) Tärkeää on, etteivät kuluttajille tarjolla olevat välipalat 

olisi ristiriidassa terveys- ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteiden kanssa. (THL, 2015, s. 

43–44.) Monipuoliset välipalat koetaan tärkeiksi etenkin, jos lounas ja päivällinen yhdis-

tyvät yhdeksi ateriaksi (THL, 2016, s. 19). Myös lapsen ja nuoren harrastaessa liikuntaa 

useamman kerran viikossa tai sairastaessaan sokeritautia tulisi huomioida suurempi 
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tarve lisävälipalalle (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2018, s. 100). Aikainen lounas-

tarjoilu tai liian lyhyt ruokailuaika eivät välttämättä houkuttele lapsia syömään riittävästi. 

Tämä voi helposti johtaa päivän aikana ahmimiseen tai lounaan väliin jättämiseen. Siitä 

syystä iltapäivän nälkä korvataankin helposti epäterveellisillä välipalavaihtoehdoilla. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017, s. 32; Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 24.) 

Ovaskainen, Tapanainen ja Pakkala (2010, s. 623) näkevät epäsäännöllisen välipala-

kulttuurin tulleen perinteisen ateriajärjestyksen rinnalle. 

 

Myös nälän noustessa liian suureksi, saatetaan terveellisten valintojen sijasta syödä ko-

vaan nälkään tai mielitekoon jotain energiapitoista. Ateriarytmin ollessa epäsäännöllinen, 

saatetaan tällöin helposti syödä liikaa herkkuja. (Borg, 2015, s. 152.) Vanhempi lapsi 

osaa itse säädellä itselleen sopivan annoskoon, mutta kasvavalle lapselle täytyy tarjota 

useammin ruokaa kuin aikuiselle ja siksi välipalojen laatu ja rooli yhtenä päivän aterioista 

on tärkeässä asemassa (THL, 2019, s. 19). Piernasin ja Popkinsin (2010, s. 399) tutki-

muksessa 2–6-vuotiaat söivät eniten välipaloja päivän aikana ja saivat niistä keskimäärin 

eniten kaloreita muihin ikäryhmiin verrattuna (7–18-vuotiaat). Euroopan nähdään olevan 

suurin välipaloja myyvä markkina-alue, ja Pohjoismaissa jopa 30 prosenttia päivittäisestä 

energiasta tulee erilaisista välipaloista. Välipalojen on todettu olevan myös yhteydessä 

korkeaan energiansaantiin. (Mattes, 2018, s. 279.) Kun kotona on valmiina terveellisiä 

välipaloja, koulusta palaavan lapsen on tällöin helpompi välttää herkkujen syöminen 

(THL, 2019, s. 92).  

 

Erilaisten makeisten sekä makeiden- ja suolaisten leivonnaisten syömisellä on havaittu 

olevan yhteys painoon, koska niissä on paljon valkoisia, eli epäterveellisiä hiilihydraatteja 

ja rasvaa sekä sokeria. (Borg, 2015, s. 152, 154.) Glykeeminen indeksi on kehitetty mit-

taamaan hiilihydraattipitoisten elintarvikkeiden verensokerivasteita, hiilihydraattimäärän 

ollessa vakioitu. Ne elintarvikkeet, joilla on alhainen glykeeminen indeksi, kuten kaura-

valmisteet, imeytyvät pääasiassa hitaasti ja nostavat verensokeria maltillisesti. (Hätö-

nen, Lindström & Laatikainen, 2014, s. 8.) Jiangin ja Lein (2014) tutkimuksessa todetaan 

ruoan täytteiden olevan usein hyvin energiapitoisia (Mts. 63–64), sillä useimmat täytteet 

sisältävät on runsaasti rasvaa ja lisättyä sokeria (Wilder, Cheskin & Margolis, 2007, s. 

65).  Jiang ja Lei (2014) toteavat, että erilaiset täytteet nähdään yleisinä lisäyksinä moniin 

ruokiin, kuten jälkiruokiin, juomiin ja välipaloihin. Heidän tutkimuksessa kuluttajat aliar-

vioivat ruoan sisältämää kaloripitoisuutta ja söivät määrällisesti enemmän, mikäli epäter-

veelliselle pohjalle lisättiin terveellisten täytteittä. (Mts. 63–64.) Samaa voitaisiin tarkas-

tella välipalatäytteiden sisältämien energiapitoisuuksien osalta. Tulos on olennainen vä-

lipalojen täytteiden energiapitoisuuksien osalta.  
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Huolimatta siitä, että välipaloja kulutetaan maailmanlaajuisesti, ei välipaloihin ilmiönä ole 

kiinnitetty juurikaan huomiota. On huomattu, että välipaloihin liittyy tiettyjä ominaispiir-

teitä, kuten sen riippumattomuus paikasta ja ajasta. Arjen kiireissä tutut rutiinit ja ajan-

hallinta saattavat vaihdella päivien mukaan. Välipalaa saatetaan nauttia niin kotona, har-

rastuksissa kuin esimerkiksi koulu- ja kotimatkoilla. (Syrjälä, ym., 2017, s. 761–762.) Ny-

kypäivänä tunnetaan välipalaistumisen käsite, jolla tarkoitetaan hyvänmakuisia, pieniä, 

makeita tai suolaisia sekä helposti saatavia ja syötäviä aterioita, jotka voidaan nauttia 

nopeasti ja esimerkiksi liikuttaessa paikasta toiseen. Syöminen nähdään tässä yhtey-

dessä enemmän sivutoimintona, jolloin ehditään suoriutua muista päivän askareista. 

(Popkins & Piernas, 2010, s. 399–400, 403.) Tämän lisäksi myös sosiaalisen tapaamisen 

yhteydessä saatetaan helpommin syödä sivutoimintona epäterveellisiä vaihtoehtoja 

(Varjonen & Peltonen, 2012, s. 37). 

 

Tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin epäterveellisten välipalojen käytön lisääntyneen 

2000-luvun aikana. Etenkin kaupallisten energiatiheiden elintarvikkeiden ja juomien an-

noskokojen sekä runsaasti rasvaa ja sokeria sisältävien pikaruokien ja välipalojen käyttö 

on lisääntynyt ajan myötä. (Matthiessen, 2003, s. 65–66.) Yhdysvalloissa lapset syövät 

noin kolme välipalaa päivässä, ja yli 27 prosenttia lasten päivän kaloreista saadaan suo-

laisista ja sokeripitoisista välipaloista (Piernas & Popkins, 2010, s. 400). Pikaruokailu, 

erilaisten sokeripitoisten juomien lisääntynyt kulutus ja suuret annoskoot lisäävät ylipai-

non esiintymistä (Moreno, ym., 2010, s. 108). Piernasin ja Popkinsin (2010) tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että välipaloista saatavan kokonaisenergian määrä nähdään lisään-

tyvänä trendinä. Tutkimustulokset ovat johdonmukaisia verrattaessa aiempien välipalaa 

koskevien tutkimustulosten kanssa, lukuun ottamatta välipalojen lisääntyneen käytön 

selkeää nousua viime aikoina. (Mts. 399–403.) 

 

3.2 Suositut välipalat – leipä välipalana 
 

Nykypäivän nopeaan elämäntapaan kuuluvat helposti saatavilla olevat ja helposti syötä-

vät elintarvikkeet, jotka ovat kohtuuhintaisia, hyvänmakuisia ja ravitsevia (Mattes, 2018, 

s. 279). Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ruoan hinta on merkittävästi laskenut 1900-

luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Etenkin teollisesti valmistetut sokeria ja rasvaa sisäl-

tävät energiatiheät ruoat ja juomat ovat halventuneet huomattavasti. (Mustajoki, 2015, s. 

1347.) Sen sijaan terveellinen ruoka nähdään usein kalliimpana ja sen ostamista välte-

tään juurikin korkeamman hinnan vuoksi (Fielding-Singh, 2018, s. 44–45, 47). Terveelli-

nen ruoka voidaan nähdä kalliina, mutta herkkujen ostaminen niiden sijaan vie osuutta 
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pois terveellisiltä ruoilta. Herkkujen poisjättämisellä saadaan myös säästettyä. Terveelli-

nenkin ruoka voi olla edullista ja ruoanvalmistusmenetelmiä kehittämällä voidaan saada 

yksinkertaisistakin elintarvikkeista valmistettua hyvän makuisia ja maittavia aterioita ja 

välipaloja. (Pietiläinen, 2015, s. 11.) Nykyään välipalat edustavat kaikkia ruokatyyppejä, 

mukaan lukien erilaiset terveys, energia- ja välipalajuomat. Ainoastaan pääaterioilla, eli 

aamupalalla, lounaalla ja illallisella nautittujen elintarvikkeiden ei katsota kuuluvan väli-

paloihin. (Wouters, ym., 2017, s. 2595.) Tärkeässä roolissa on näiden elintarvikkeiden 

edullisuus ja vaivaton ostaminen muiden toimintojen aikana. Välipalat täyttävät nämä 

ominaisuudet, mutta samalla ne herättävät kysymyksiä roolistaan terveellisessä ruoka-

valiossa. (Mattes, 2018, s. 279.)  

 

Raulion ym. (2018) tekemässä kartoituksessa käyvät ilmi kuudesluokkalaisten tyttöjen ja 

poikien suosimat välipalavaihtoehdot. Suosituimpia välipaloja tytöillä olivat erilaiset väli-

palapatukat, hedelmät, leivät ja smoothiet. Sen sijaan poikien keskuudessa suosituimpia 

välipaloja olivat leivät, välipalapatukat, hedelmät ja maito tai piimä. Huomionarvoista oli, 

että lapset toivat eväät pääasiassa kotoa. (Mts. 4, 7.) Nivan, Peltoniemen ja Aallon 

(2014) keräämässä internetpohjaisessa kuluttajakyselyssä (N=1021) todettiin, että suo-

malaiset suosivat kotimaisia tuotteita, mikä näkyy etenkin tuoretuotteissa, kuten leivän, 

maidon ja jogurtin kulutuksessa. Vastaajista lähes 90 prosenttia ilmoitti ostavansa aina 

tai lähes aina kotimaista leipää tai maitoa. (Niva, ym., 2018, s. 3–4.) Lasten tulisikin suo-

sia välipalana kasvisten ja hedelmien lisäksi kalsiumia ja kuitua sisältäviä elintarvikkeita 

(Lee, ym., 2018, s. 1426). Ruoassa on kuitua luonnostaan, mutta hyvin vaihtelevasti. 

Runsaskuituisimpia tuotteita ovat erilaiset leseet, täysjyväviljat, juurekset, palkokasvit, 

pähkinät ja siemenet. Tämän vuoksi erilaisia täysjyvä-, ruisleipä- ja näkkileipävalmisteita 

kannattaa suosia jokapäiväisessä ruokavaliossa. (Borg, 2015, s. 158.)  

 

Leipä on kuulunut jo monien vuosien ajan osaksi suomalaista ruokakulttuuria. Suomessa 

on poikkeuksellisen monipuolinen leipäkulttuuri, jossa etenkin ruisleivällä on meille 

vahva symbolinen arvo. (Leipätiedotus 2019.) Helldánin ja Helakorven (2015, s. 16) Suo-

malaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) kevään 2014 postiky-

selyn tulosten mukaan 18 prosenttia suomalaisista naisista syö vähintään viisi viipaletta 

leipää päivässä ja miehistä 27 prosenttia syö kuusi viipaletta leipää päivässä. Aallon 

(2018) tekemän julkaisun mukaan ruokaleivän hankinta on pienentynyt vuodesta 2012 

vuoteen 2016 verrattuna. Tässä yhteydessä ruokaleivällä tarkoitetaan näkkileipää ja ha-

pankorppuja, pehmeää ruisleipää, vehnäruokaleipää, muuta pehmeää ruokaleipää ja ta-

cokuoria sekä tortilloja. Vuonna 2016 ruokaleipää hankittiin 21,3 kilogrammaa henkilö 

kohden, joka on vuoteen 2012 verrattuna vähentynyt noin viidellä kilogrammalla. (Aalto, 
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2018, s. 21.) Sen sijaan leivän syöminen on noussut vuonna 2018, sillä Leipätiedotuksen 

(2019) mukaan suomalaiset söivät leipää vuonna 2018 keskimäärin 41 kilogrammaa 

henkilöä kohden, joka tarkoittaa noin neljää leipäviipaletta päivän aikana. Erilaisia ma-

keita ja suolaisia konditoriatuotteita suomalaiset syövät maltillisemmin. Vuonna 2018 

suomalaiset söivät konditoriatuotteita noin kahdeksan kilogrammaa henkilö kohden. 

(Leipätiedotus 2019.) Leipää voidaan myös pitää edullisena syötävänä, sillä leivän hinta 

on laskenut Tilastokeskuksen julkaisun mukaan vuodesta 2015 vuoteen 2017 noin kaksi 

prosenttia (Hellman, 2018).  

 

Myös Lapsiperheiden ruokasuositukset (2019) toteaa, että kuitupitoisten ja vähäsuolais-

ten viljavalmisteiden tulisi kuulua osaksi jokapäiväistä ruokavaliota. Kuidun saantisuosi-

tus on aikuisilla noin 25–35 grammaa päivässä ja yli 2-vuotiailla 20–30 grammaa päi-

vässä. Kuidun saannin tulisi kasvaa kouluikäisillä vastaamaan aikuisten saantia murros-

ikään mennessä (THL, 2019, s. 17, 19, 123.) Täysjyväviljatuotteissa, joissa on mukana 

kaikki jyvän osat, on myös runsaasti kuitua. Täysjyväleivän valmistuksessa käytetään 

vähintään 50 prosenttia täysjyväviljaa. Puolestaan jyvän ydinosasta valmistetussa val-

koisessa viljassa on 80 prosenttia vähemmän kuitua kuin täysjyväviljassa. (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta, 2014, s. 7.)  

 

Prättälän, Helasojan ja Mykkäsen (2001) mukaan ruisleivän asema suomalaisten ruoka-

valiossa on pysynyt suhteellisen vakaana. Verrattaessa ruisleipää vaaleaan leipään, 

vaalea leipä yhdistetään usein epäterveelliseen elämäntapaan. (Mts. 183.) Kuluttajien 

valveutuneisuus terveellisestä elämäntyylistä on nousussa, jolloin funktionaaliset ai-

nesosat ja täysjyväleivät tulevat yhä merkittävimmiksi tekijöiksi leipomoteollisuudelle ja -

markkinoille (Dewettinck, ym., 2008, 243). Vaalea leipä, leivonnaiset, riisi ja pastatuot-

teet ovat esimerkkejä valkoisesta viljasta. Valkoisesta viljasta valmistetuissa elintarvik-

keissa on lisäksi enemmän energiaa täysjyväviljatuotteisiin verrattuna. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta, 2014, s. 7, 17.) Poikkeuksena voidaan nähdä esimerkiksi kaura-

valmisteet ja kauraleivät, joilla on havaittu olevan yhteys kohonneeseen tulehdustekijän 

pitoisuuteen ja pienempään vyötärölihavuuteen (Kanerva & Männistö, 2015, s. 1). Kaura 

nähdään hyvin ravitsevana, sillä se sisältää paljon kuitua ja hyviä tyydyttymättömiä ras-

voja (Decker, Rose & Stewart, 2014, s. 58; Reinhard, 2011, s. 168). Kauran koostumuk-

sesta ravintokuitua on noin 10–15 prosenttia (Pentikäinen, 20.4.2017).  

 

Viljan kuidulla ja täysjyväviljatuotteilla on havaittu olevan positiivinen vaikutus ravitse-

mukseen ja ruokavalioon yhteydessä oleviin kroonisiin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabe-
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tekseen (Kyrø ym., 2018, s.1434–1435; Hätönen, ym., 2014, s. 5). Pohjanheimo, Luo-

mala ja Tahvonen (2010) tutkivat suomalaisten nuorten (n=165) asenteita täysjyväleipää 

ja sen terveyttä kohtaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset nuoret pitävät 

täysjyväleipää vaaleisiin leipiin verrattuna terveellisimpinä. Sen katsottiin hyvän maun 

lisäksi olevan täyttävämpää. Täysjyväleipä myös piti pidempään kylläisenä, jolloin sen 

katsottiin tukevan paremmin painonhallintaa. (Pohjanheimo, ym., 2010, s. 1541–1543.)  

 

3.3 Vapaa-ajan vaikutus syömiseen 

Vapaa-ajan käsite määrittyy koulun ulkopuolelle jääväksi tilaksi ja ajaksi. Monet lapset 

nauttivat välipalaa yhdessä vapaa-ajallaan heti koulun jälkeen. Se, missä välipalaa nau-

titaan, riippuu päivästä ja mielentilasta. (Aaltonen, Kivijärvi, Peltola & Tolonen, 2011, s. 

31, 43–44.) Vapaa-aika ja harrastukset muodostavat lapsille ja nuorille huomattavan ruo-

kakasvatuksen kentän, jota on tähän mennessä tutkittu varsin vähän (Kauppinen, 2018, 

s. 21). Välipaloja hankitaan vapaa-ajalla, jolloin vanhemmat tai tyypillisesti lasten äidit 

eivät ole valvomassa, mitä välipaloja lapset ostavat ja nauttivat (Contento, ym., 2006, s. 

579). Lapset tyypillisesti syövät kotona sitä, mitä on tarjolla ja mitä vanhemmat valmis-

tavat ruoaksi. Vapaa-ajallaan lapset nauttivat usein keskenään välipalaa heti koulun jäl-

keen. (Aaltonen, ym., 2011, s. 43–44.) Kun lapset hankkivat välipalansa itse, heillä on 

mahdollisuus ostaa sitä, mitä tekee eniten mieli (Contento, ym., 2006, s. 579).  

Vapaa-aika tutkimuksen (2016) yhtenä keskeisenä havaintona oli, että television katse-

lun määrä yhtenä ajanviettotapana kasvaa iän myötä. Esimerkiksi television ja älypuhe-

limien läsnäolo perheen vuorovaikutustilanteissa sekä erottaa että yhdistää lapsia ja ai-

kuisia. (Merikivi, Myllyniemi & Salasuo, 2016, s. 47, 29.) Falben ym. (2014) pitkäistutki-

muksessa havaittiin, että jokainen vapaa-aikana ruudun äärellä vietetty tunti lisäsi soke-

ripitoisten ja makeutettujen juomien, makeisten, pikaruoan ja suolaisten välipalojen ku-

lutusta nuorilla. Vastaavasti terveellisten välipalojen, kuten kasvisten ja hedelmien kulu-

tus väheni merkittävästi. (Falbe, ym., 2014, s. 1177–1178.) Samaa raportoivat Avery, 

Anderson ja McGullough (2017), joiden mielestä television katselun yhteydessä syömi-

nen liittyy vahvasti epäterveellisten elintarvikkeiden nauttimiseen lasten keskuudessa. 

Vaikka tutkimuksessa todetut kulutuserot ovat melko pienet, voi kumulatiivinen vaikutus 

olla osallisena television äärellä ruokailun ja lasten lihavuuden välillä. (Mts. 1–3.)  

 

Harris, Speers, Schwartz ja Brownell (2013) tutkivat kriittisesti välipalakulttuuria. Heidän 

tutkimuksessaan epäterveellisten ruokamainospelien pelaaminen vapaa-ajalla oli yhtey-
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dessä epäterveellisten välipalojen kulutukseen. Epäterveellisten välipalojen kulutus kol-

minkertaistui lapsilla, jotka pelasivat kyseisiä pelejä. (Mts. 63.) Välipalatuotteiden kulut-

taminen onkin tunnusomainen piirre vapaa-ajan sosiaalisissa pelitapahtumissa, joissa 

ruoka ilmentyy identiteetin, yhteisön ja ilon kautta. Tämä koetaan myös tietynlaisena ku-

vitteellisena pakona todellisuudesta. (Cronin & McCarthy, 2011, s. 721, 737.)  

 

Vanhemmat ovat vuorovaikutuksessa lasten, kodin ympäristön, päiväkodin ja yhteiskun-

nan kanssa liittyen lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömi-

seen. (Carola, ym., 2016, s. 131). Vanhempien on välillä vaikea puuttua lasten ja nuorten 

ruudun äärellä vietettyyn aikaan (Falbe, ym. 2014, s. 1180), minkä vuoksi tietoisuuden 

lisääminen ruoan rajoituksista ja selkeistä säännöksistä voisi olla hyödyllistä vanhem-

mille (Carola, ym., 2016, s. 131). Myös erilaisten elintarvikkeiden markkinointi on lisään-

tynyt eri median aloilla huomattavasti. Siksi olisikin tärkeää, että epäterveellisiä elintar-

vikkeita myyvät elintarvikeyritykset vähentäisivät lapsille ja nuorille suunnattua markki-

nointia. (Falbe, ym., 2014, s. 1180.) 

 

Syöminen liittyy vahvasti aikaan ja paikkaan ja osalla syöminen määräytyy esimerkiksi 

työn ja vapaa-ajan mukaan. (Borodulin, ym., 2016, s. 26.) Perheen elintavat vaikuttavat 

lasten terveyteen ja hyvinvointiin lapsena ja myöhemmin aikuisenakin, koska usein opitut 

käyttäytymismallit jäävät pysyviksi (Lehto, Corander, Ray & Roos, 2009, s. 264). Kaup-

pisen (2018) väitöstutkimuksen mukaan nuoret kokivat pystyvänsä vaikuttamaan ruoan 

valintaan parhaiten itse. Kuitenkin nuoret kokivat myös kodilla olevan merkitystä ruoan 

valinnassa: se mitä kotona syödään, millaiset tavat kotona on ja mitkä tekijät vaikuttavat 

tarjolla olevan ruoan taustalla. Nämä muodostavat ruokatottumusten perustan, jota nuori 

voi omilla valinnoillaan haastaa. (Kauppinen, 2018, s. 154.) Välimaan, Villbergin, Kan-

naksen ja Tynjälän (2006) tekemässä tutkimuksessa vanhempien valvonnalla havaittiin 

yhteys nuorten ateriarytmin säännöllisyyteen. Niissä perheissä, joissa valvottiin nuorten 

syömistottumuksia, havaittiin olevan yhteys säännöllisyyden lisäksi myös syömisen ter-

veellisyyteen. (Välimaa, ym., 2006, s. 67–68.) Nuorten itsensä mielestä aikuisten rooli 

kuitenkin heikkenee nuorten elämässä ja vertaisten puolestaan lisääntyy. (Kauppinen, 

2018, s. 162.) 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on usein keskeinen rooli vapaa-ajalla, mikä nähdään 

myös ruokailun ja ruoanvalmistuksen kasvatuksellisen merkityksen voimana. Ruoanval-

mistus ja ruokailu eivät ole ruokakasvatuksen näkökulmasta vain muun toiminnan edel-

lytyksiä, vaan mahdollisuuksia oppia uutta. (Kauppinen, 2018, s. 163.) Yusan ym. (2007, 
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s. 71, 75–76) opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa (n=2688) saatiin selville, että yhteis-

ten perheaterioiden syöminen vapaa-ajalla oli yhteydessä alhaisempaan lihavuuteen, 

kuin myös tasapainoisempiin aterioihin ja riittävään unen määrään.  

Hartin, Raynorin, Osterholtin, Jelalian ja Wingin (2011) tutkimuksesta käy ilmi 6–9-vuo-

tiaiden lasten ja nuorten ruokailutottumusten erot arkisin ja viikonloppuisin. Viikonloppui-

sin nuoret söivät enemmän rasvaisia tuotteita ja vähemmän hedelmiä ja kasviksia arki-

päiviin verrattuna. Myös ravintoaineköyhien ja energiapitoisten välipalojen ja sokeripi-

toisten juomien kulutus nousi viikonloppuisin. Lapset viettivät viikonloppuisin myös 

enemmän aikaa television äärellä arkipäiviin verrattuna. (Hart, ym., 2011, s. 7–8.) Myös 

lapsiperheiden molempien vanhempien ollessa töissä, ei arkisin vapaa-aikaan jää pal-

joakaan aikaa. Viikonloppuisin lapsiperheet voivat viettää aikaa erilaisissa tapahtumissa 

tai muuten vapaa-ajasta nauttien. Sosiaalisen elämän nähdään olevan aktiivisempaa sil-

loin, kun työtätekevästä väestöstä valtaosa viettää vapaa-aikaansa. (Ylikännö, 2014, s. 

137–138.) Mitä enemmän perheissä on lapsia, sitä enemmän perheet kuluttavat rahaa 

vapaa-ajan menoihin, kuten syömiseen (Niemelä & Raijas, 2014, s. 107–108). 

3.4 Valintaan vaikuttavat tekijät 
 
Toisen maailmansodan jälkeen suomalainen syöminen on muuttunut merkittävästi. 

Olemme tuottajien sijaan kuluttajia, joiden makumaailma on vaihtunut suolaisesta ja hap-

pamasta makeaan. Ostoskorimme sisältää elintarvikkeita ympäri maailmaa. Nykyisin ku-

luttaja joutuu pohtimaan ruoan terveellisyyttä, laatua, turvallisuutta ja eettisyyttä. (Mä-

kelä, 2002, s. 9.) Kuluttajat syövät yhä enemmän välipaloja päivän aikana ja niillä myös 

korvataan pääaterioita. (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 24). Janhosen ja Kauppisen 

(2017, s. 1) mukaan yksittäisiä ruokavalintoja voidaan pitää osana kattavampia proses-

seja, jotka tulevat ihmisten arjessa näkyväksi esimerkiksi yhdessä syömisen tai ruoan-

laittoon kytkeytyvien rutiinien, merkityksenannon, toiminnan ja sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen kautta. Siihen, kuinka paljon me syömme ruokaa vaikuttaa juurikin ympäristöstä 

tulevat vaikutteet. Nautittavaan ruokaan vaikuttavat erilaiset aistimukset, kuten ruoan 

tuoksu, ulkonäkö ja maku. Nämä saattavat herättää syömishaluja erilaisia ruokia nähtä-

essä. (Borg, 2015, s. 139.) 

 

Varjosen ja Peltoniemen (2012) Ravintolaruokailun trenditutkimus 2010 paljastaa, että 

32 prosenttia 549 tutkimukseen osallistuneista henkilöistä valitsi välipalaa mielitekojensa 

seurauksena, 23 prosenttia vastasi, ettei saatavilla ollut muuta vaihtoehtoa ja 14 pro-

senttia vastasi sen kuuluvan osaksi koulu- tai työpäivänrutiinia. 17 prosenttia puolestaan 
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vastasi heillä olleen mahdollisuus syödä matkalla tai ottaa välipalaa mukaan, ja 15 pro-

senttia vastaajista söi välipalaa poissa kotoa esimerkiksi lomamatkalla. (Varjonen & Pel-

toniemi, 2012, s. 24.) Voidaan todeta, että olemme jatkuvasti ruoan valintaan liittyvien 

ristiriitojen edessä (Mäkelä, 2002, s. 9). Näiden tekijöiden vuoksi välipalojen valintaan 

vaikuttavat monet eri tekijät.  

 

Yksilölliset ruokavalinnat ja syömiskäyttäytyminen ovat riippuvaisia toisiinsa liittyvistä te-

kijöistä, jotka vaikuttavat ravitsemus- ja kansanterveystoimen tuloksiin. Toisiinsa liittyviä 

tekijöitä ovat kulttuuri, ympäristö, demografiset, biologiset, kognitiiviset ja käyttäytymi-

seen vaikuttavat tekijät. (Janssen, Davies, Rickhardson, Stevenson, 2017, s. 16–17, 20.) 

Näiden lisäksi Mäkelä (2002, s. 201) nostaa esille psykologiset, taloudelliset ja sosiaali-

set tekijät. Ruokasosiologiassa lähtökohtana pidetään myös kulttuurillisten luokittelujen 

ja yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutusta ruoanvalintaan (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 

161). Stewart (2005) tarkasteli n=700 henkilön tutkimuksessaan kodin ulkopuolella ta-

pahtuvaa elintarvikkeiden valintaa. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää vaikuttaako ku-

luttajilla elintarvikkeiden valinnan taustalla muita tekijöitä, kuin halu syödä terveellisesti. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että kuluttajat voidaan helpommin suostutella valitse-

maan terveellisempi vaihtoehto, jos vaihtoehto on myös käytännöllinen ja nautinnollinen. 

Tämän lisäksi todettiin, että pikaruokaravintoloiden tulisikin tarjota kuluttajille terveelli-

sempiä vaihtoehtoja. (Stewart, 2005, s. 520–536.)  
 

Belasco (2008) on kehittänyt ruokaan liittyvien valintojen taustalla olevien tekijöiden poh-

jalta kulinaaristen vastakohtien triangelimallin (Triangle of culinary contradictions), joka 

koostuu kolmesta osatekijästä. Ensimmäinen kohta identiteetti viittaa esimerkiksi kult-

tuuriin, perheeseen ja makuun. Kolmion toinen kohta sopivuus viittaa puolestaan aikaan, 

hintaan ja voimavaroihin, jotka vaihtelevat eri kulttuureiden välillä. Kolmas kohta on hen-

kilökohtainen, fysiologinen, sosiaalinen ja poliittinen vastuullisuus. Se on sijoitettu kol-

mion kärkeen, koska sen tulisi olla voimakkain ruoanvalinnan taustalla olevista tekijöistä, 

sillä sen kautta pohditaan muun muassa terveyteen ja ympäristöön liittyviä valintoja. 

Usein vastuullisuus jää ruoanvalinnassa muiden osatekijöiden, kuten hinnan ja maun 

varjoon, vaikka vastuullista kuluttamista kannatettaisiin. (Belasco, 2008, s. 7–10.) 
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Kauppinen (2018, s. 57) toteaa, että nuorten ruoanvalintaan vaikuttaa usein ystävien 

mielipide – nuoret tekevät usein samanlaisia valintoja ystäviensä kanssa. Nuorten käyt-

täytyminen usein muuttuu vertaisryhmän kanssa syödessä. Mikäli nuorten seurassa on 

vertaisryhmään kuuluvia jäseniä, syöminen muuttuu sitä mukaa, miten paljon vertaisryh-

mäläiset syövät. Ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen taustalla vaikuttaa myös halu 

tehdä hyvä vaikutus vertaisryhmään. (Salvy, De La Haye, Bowker, & Hermans, 2012, s. 

371–373.) Janhosen (2016, s. 29–30) mukaan nuorten mielestä heidän terveellisiin ruo-

katottumuksiinsa voivat vaikuttaa nuorten itsensä lisäksi myös heidän äitinsä. Terveyden 

ja hyvinvoinninlaitoksen Ruokasuositukset lapsiperheille (2019, s. 94) -raportissa koros-

tetaan välipalojen suunnittelemista etukäteen, jotta terveellisiä välipaloja olisi helpommin 

saatavilla. Mikäli asuinympäristössä on runsaasti epäterveellistä ja energiapitoista ruo-

kaa saatavilla, häiritsee se yksilön kykyä tehdä terveellisiä ruokavalintoja. (Janssen, ym., 

2017, 16–17, 20.) 

 

Myös erilaisilla paikoilla, tiloilla ja ruokahetkillä on vaikutusta välipalan valinnassa. Ne 

paikat ja tilat, joista hankitaan ruokaa, valmistetaan ruokaa, käydään keskustelua elin-

tarvikkeista tai tavallisesti kerätään jonkinlaista merkitystä ruoasta, kutsutaan nimellä 

ruokaympäristö (foodscape). Konsepti on peräisin maantieteestä ja sitä käytetään laajalti 

muun muassa kansanterveydessä viittaamaan kaupunkimaisiin elintarvikeympäristöihin. 

Sosiologit ovat sen sijaan laajentaneet käsitteen sisällyttämään institutionaaliset järjes-

telyt, kulttuuriset tilat ja keskustelut, jotka välittävät suhdettamme ruoan kanssa. 

(Mackendrick, 2014, s. 16.) Fyysisen tilan rinnalla ruokaympäristö voidaan nähdä ruo-

kaan liittyvinä ihmisten ja ympäristön vuorovaikutusprosesseina, joissa keskeistä on, mi-

ten ihmiset ja ympäristö ovat vaikutuksessa keskenään sekä miten nämä vaikuttavat 

Triangle of 
Culinary Con-

tractions 

 
 
Kuvio 1. Kulinaaristen vastakohtien triangelimalli osana välipalojen valintaa (mukaillen Belascon, 
2008, s. 7). 
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toisiinsa (Dolphijnin, 2004, s. 8, 16; Mikkelsen, 2011, s. 209). Tämänhetkisessä ruo-

kaympäristössä ihmiset joutuvat alitajuisesti ruoan kanssa kosketuksiin muulloinkin kuin 

ruoka-aikana. Etenkin ruokakauppojen ja nykyisin muidenkin kauppojen kassoilla asia-

kas ei voi olla näkemättä vieressä olevia herkullisia tiheäenergiaisia naposteltavia. (Mus-

tajoki, 2015, s. 1347, 1350.)  

 

Syrjälä, ym. (2017) tunnistavat tutkimuksessaan viisi välipalaympäristöä (snackscape): 

vuorokauden rutiinien välillä, näytön edessä, liikkeellä, kuntoilun yhteydessä sekä epä-

tavanomaisesti, jolloin toiminta yhdistetään hauskanpitoon. Välipalojen nauttiminen näh-

dään monimuotoisena, jolloin yksikään ruokaympäristön tyyleistä ei ole yhteen tapaan 

sidoksissa. (Syrjälä, ym., 2017, s. 762.) Varjosen ja Peltoniemen (2012) mukaan myös 

matkalla syöminen on muuttunut viimeisten vuosien aikana, sillä teiden varsilta löytyy 

yhä useammin liikenneasemaravintoloita. Ennen matkalle varattiin syötävää, kuten voi-

leipiä, mukaan välipalaksi. Nyt välipalaa voi pysähtyä ostamaan matkan varrelta. Useim-

miten välipalaa ostetaan kaupasta, kahvilasta tai liikenneasemaravintolasta. Myös erilai-

sia välipaloja tarjoavia myyntipisteitä, kuten erilaisia pikaruokaravintoloita on usein sijoi-

tettu helpon kulkuyhteyden varrelle. Nykyään myös kauppojen sisälle rakennetut kahvilat 

tarjoavat mahdollisuuksia välipalojen nauttimiseen. (Mts. 16.) Usein valikoivasti syövien 

lasten ruoasta saatava energiamäärä tulee suurimmaksi osaksi välipaloista ja vähem-

män pääaterioilta. Tällöin vanhempien tulee varmistua, että tarjottavat välipalat ovat mo-

nipuolisia. (THL, 2019, s.79.)  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
Tämä luku alustetaan tarkastelemalla tutkimustehtävää ja tutkimuskysymyksiä, minkä 

jälkeen käsitellään usean aineistonkeruumenetelmän käytön hyötyjä. Tämän jälkeen tar-

kastellaan kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttöä sekä aineistonkeruumenetelmiä. 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri aineistonkeruumenetelmää ja niiden avulla hankit-

tua aineistoa: 1) online-ryhmäkeskustelua, 2) internet-kyselyä ja 3) lapsiperheiden leivän 

käyttöä käsittelevää kvalitatiivista kuluttajatutkimusta. Tutkimus- ja aineistonkeruumene-

telmien kuvaamisen jälkeen siirrytään näiden kolmen aineiston esittelyyn ja analyysien 

vaiheisiin.  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan vapaa-ajalla nautittavien välipalojen merkitystä, terveelli-

syyttä ja niiden esiintyvyyttä lapsiperheissä. Lisäksi tutkitaan lapsiperheiden leivän käyt-

töä ja sen ilmenemistä osana välipalasyömistä. Suomessa lapsiperheellä usein tarkoite-

taan perheitä, joissa on yksi tai kaksi huoltajaa tai vanhempaa ja ainakin yksi alle 18–

vuotias lapsi (Törrönen, 2012, s. 15; SVT, 2018). Tutkimuksen kohderyhmänä olevat 

lapsiperheet koostuvat 0–16-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Lapsiperhei-

den vapaa-aika rajataan päivähoidon ja koulun sekä työn ulkopuolelle sijoittuvaksi ajaksi. 

Tutkimuksessa analysoidaan terveellisen syömisen taustalla olevia tekijöitä ja sitä, miten 

nämä tekijät näkyvät lapsiperheiden vapaa-ajalla. Tässä tutkimuksessa terveellinen syö-

minen tarkentuu lapsiperheiden kokemuksiin ja mielipiteisiin vapaa-ajalla nautittavista 

välipaloista ja erityisesti leivän osuudesta lapsiperheiden välipalakäytännöissä.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on: 

Millä tavoin terveellisyys näyttäytyy lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytän-

nöissä, ja leivässä osana käytäntöjä? 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymyksenä on: 

1. Millaisia välipaloja syödään lapsiperheiden vapaa-ajalla? 

2. Millaisia välipaloja lapsiperheet toivovat markkinoille? 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on, että lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytännöistä saa-

taisiin sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää myös terveellisiä välipaloja 

kehitettäessä. Päätutkimuskysymys on rajattu tarkastelemaan lapsiperheiden vapaa-
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ajan yleisiä välipalakäytäntöjä ja leipää terveellisyyden näkökulmasta. Tarkoituksena on 

selvittää, miten terveellisyys näkyy lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytännöissä 

sekä leivässä osana näitä käytäntöjä. Tämä johtuu yritystoimeksiannon tehtävänasette-

lusta, jossa toivottiin keskittymistä myös leipään. Lisäksi toimeksiantaja antoi käyttää 

kaupallisen yrityksen keräämää laadullista aineistoa, jossa leipä on keskeinen teema. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymystä auttaa täsmentämään kaksi alatutkimuskysymystä, 

joiden avulla pyritään saamaan kattavaa tietoa siitä, mitä lapsiperheissä syödään, mitä 

vaatimuksia lapsiperheillä on välipaloille ja miten vanhemmat määrittelevät terveellisen 

ja riittävän välipalan heidän lapsiperheelleen.  

 

Välipalakäytännöt käsitteen alle luokittelen seuraavat päätutkimuskysymystä tarkentavat 

kohdat. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mistä välipalaa hankitaan, milloin välipalaa 

syödään, missä välipalaa syödään, mitä syitä välipalojen valinnan taustalla on, syö-

däänkö välipalaa yhdessä, valmistetaanko välipalaa yhdessä, mitä välipalaa syödään ja 

syökö koko perhe samoja välipaloja. Myös ensimmäinen alatutkimuskysymys tarkaste-

lee lapsiperheissä nautittavia välipaloja, koska sillä nähdään olevan tärkeä rooli terveel-

listen välipalojen ja terveellisen syömisen ymmärtämisen kannalta. Tämän lisäksi on kiin-

nostavaa tietää välipalan rinnalla, millainen rooli leivällä on ja miten leipä näyttäytyy lap-

siperheiden vapaa-ajalla. Mielenkiintoista on saada selville, puuttuvatko vanhemmat las-

tensa välipalakäytäntöihin, vai saavatko lapset itse päättää mitä ja milloin syövät. Lapsi-

perheiden arki koetaan usein kiireisenä, minkä vuoksi otan tutkimuksessa huomioon 

myös kiireen ja nälän vaikutuksen välipalojen valinnassa, ja miten tämänkaltaisiin tilan-

teisiin osataan varautua. Tutkimusaineistoon perehtymällä ja analyysin tuloksena hae-

taan vastauksia edellä mainittuihin kohtiin.  

 

4.2 Useiden aineistonkeruumenetelmien hyödyntäminen tutkimuksessa 
 
Tutkija tyypillisesti kerää tutkimukseen oman aineistonsa. Primaariaineistoksi kutsutaan 

tämänkaltaista empiiristä tietoainesta, joka sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta. 

On myös mahdollista, että tutkija saa käyttöönsä muiden keräämää aineistoa, eli sekun-

daariaineistoa. Tutkimusaineistoa ei aina tarvitse jokaisen ongelman ratkaisemiseksi ke-

rätä itse alusta alkaen. Tärkeämpää on pyrkiä taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen 

ratkaisuun. Saattaa kuitenkin olla, että tutkija saa vastauksen tutkimusongelmaan osit-

tain valmiin aineiston myötä. Joissain tapauksissa tutkijan on kerättävä itse lisäaineistoa, 

jotta voi saada vastauksen tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2016, s. 

186–190.)  
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Tutkimusaineisto koostui kolmesta aineistosta. Primaariaineistona olivat online-ryhmä-

keskustelun aineisto (aineisto 1) ja internetkyselyn aineisto (aineisto 2). Sekundaariai-

neistona oli kaupallisen toimijan valmis lapsiperheiden leivän käyttöä tutkiva kvalitatiivi-

nen kuluttajatutkimus (aineisto 3). Useamman aineistonkeruumenetelmän tarkoituksena 

oli saada enemmän tietoa tutkittavasta kohteesta ja lisätä näin tutkimuksen luotetta-

vuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 167) Aineistonkeruumenetelmiä ollessa useampia 

voidaan siitä puhua nimellä menetelmätriangulaatio eli monimenetelmäisyys (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 167–168, s. 69–70; Karvonen & Sihto, 2017, s. 75). Menetelmätrian-

gulaation avulla tutkittavaa aihetta pystytään tarkastelemaan monipuolisesti eri näkökul-

mista, jolloin tutkija pystyy ymmärtämään tutkittavien näkemyksiä ja toimintaa paremmin 

(Flick, 2018, s. 101). Huotilaisen, Uralan ja Lähteenmäen (2016, s. 242) mukaan mene-

telmätriangulaation avulla pystytään pohtimaan tutkimuskysymystä eri aineistonkeruu-

menetelmien kautta.  

 

Tutkimuksessa voidaan nähdä tarpeellisena käyttää ja yhdistellä tarkoituksenmukaisesti 

kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmetodeja rajautumatta tiukasti vain toisen mene-

telmän käyttöön (Huotilainen, ym., 2016, s. 242; Hirsjärvi, 2016, s. 233). Tämä tutkimus 

on laadullinen tutkimus, jossa on vaikutteita myös määrällisen tutkimuksen ominaispiir-

teistä. Tällaista tutkimusta, jossa käytetään niin laadullisia kuin määrällisiä tutkimusme-

netelmiä kutsutaan nimellä mixed methods eli monimenetelmällinen tutkimus. Monime-

netelmällinen tutkimus tarjoaa tarkan ja monipuolisen käsityksen tutkittavasta ilmiöstä. 

Laadullinen tutkimus mahdollistaa tietojen syvemmän ymmärtämisen, kun taas määräl-

linen tutkimus perustuu strukturoituun eli jäsenneltyyn ymmärtämiseen. (McCusker & 

Gunaydin, 2015, s. 541.) Monimenetelmällinen lähestymistapa mahdollistaa tutkimuson-

gelmien asettamisen, joihin määrällinen tai laadullinen lähestymistapa ei yksinään ky-

kene vastaamaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 78). Tässä tutkimuksessa käytetyllä mää-

rällisen tutkimuksen piirteitä sisältävällä internet-kyselyllä oli tarkoitus saada yksityiskoh-

taisempaa tietoa tutkittavasta aiheesta ja näin ollen täydentää erityisesti laadullista on-

line-ryhmäkeskustelun aineistoa. Internet-kyselyn avulla kerätystä aineistosta etsittiin 

vastauksia ensisijaisesti tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.  

 

4.3 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 
 
Laadullisella tutkimuksella voidaan tarkoittaa useita erilaisia luonnollisissa olosuhteissa 

tehtäviä tulkinnallisia tutkimuksia. Haastavaksi laadullisen tutkimuksen yksiselitteisen 

määrittelemisen tekee se, että sillä ei ole olemassa omaa paradigmaa. (Metsämuuronen, 

2008, s. 9.) Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, s. 16, 21) toteavat, että tutkijan 
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tulisi löytää aineistosta jotain uutta ja sellaista, mitä hän ei ole ennen huomannut. Laa-

dullisen tutkimuksen historiassa yhteiskuntatieteillä ja psykologialla on pitkät perinteet. 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimusmenetelmä, 

sillä laadullinen tutkimus on suunnattu tulkitsemaan konkreettisia tapauksia, kuten ihmis-

ten toimintaa heidän omassa ympäristössään. (Flick, 2018, s. 17, 21.) Tutkittaessa lap-

siperheiden välipalakäytäntöjä on kiinnostuttu todellisen elämän kuvaamisesta. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tutkittavat tapahtumat muovaavat toisiaan samanaikaisesti. Tar-

koituksena on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja paljastaa tai löytää 

tosiasioita pikemminkin kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Tärkeää on pyrkiä 

kuvaamaan ihmisten tämän hetkistä elämää ilman ennakko-oletuksia siten, kuin he itse 

sen havainnollistavat. Tutkimuksessa halutaan saada selville lapsiperheiden henkilökoh-

taisia kokemuksia ja mielipiteitä välipaloista ja leivän käytöstä osana välipaloja sekä näi-

den terveellisyydestä, jolloin laadullinen tutkimustapa sopii tämän tutkimusongelman rat-

kaisemiseksi erityisen hyvin. (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 160–161; Hennink, Hutter & Bailey, 

2011, s. 9–11.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa myös teorian rooli on ilmeinen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

23). Teoreettinen viitekehys määrittää sen, millainen aineisto tulisi kerätä ja millaista 

analyysimenetelmää olisi syytä käyttää (Alasuutari, 2011, s. 83–84). Laadullista tutki-

musta voidaan kuvata myös prosessiksi. Kun aineistonkeruun väline on inhimillinen, ku-

ten tutkija itse, voi aineistoon liittyvät tulkinnat ja näkökulmat kehittyä tutkijan tietoisuu-

dessa vähitellen tutkimusprosessin edetessä. Tätä aineistonkeruuseen liittyvää vaihte-

lua ei pidetä puutteena, vaan tutkimuksen kehitysprosessiin luontaisesti liittyvänä ele-

menttinä. (Kiviniemi, 2018, s. 73, 84.) Hirsjärven, ym. (2016, s. 160–165) mukaan laa-

dulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat tutkimuksen kokonaisvaltainen tiedonhan-

kinta, ihmisen suosiminen tiedonkeruuvälineenä, kohdejoukon valitseminen tarkoituk-

senmukaisesti ja tutkimussuunnitelman mukautuminen tutkimuksen edetessä.  

 

Laadulliselle aineistolle on myös ominaista sen monitasoisuus, sanallinen rikkaus ja 

kompleksisuus, jolloin aineisto koostuu dokumentoiduista tilanteista (Alasuutari, 2011, s. 

84–85). Laadullinen tutkimus sisältääkin useita erilaisia lähestymistapoja, traditioita ja 

aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ihmisen ja hänen ympäristönsä tutkimiseksi (Hirs-

järvi, ym., 2016, s. 160–165). Laadullinen lähestymistapa edellyttää tutkijalta oman tie-

toisuuden kehittymisen tiedostamista sekä valmiuksia tutkimuksellisiin uudelleenlinjauk-

siin tutkimuksen kuluessa. Tutkimustoiminnan ymmärtäminen voidaan nähdä myös 

eräänlaisena oppimistapahtumana, jossa tutkija pyrkii kasvattamaan koko tutkimuksen 
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ajan tietoisuuttaan tarkasteltavasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. (Kiviniemi, 

2018, s. 73–74, 79.)  

 

Tärkeänä kriteerinä laadullisen tutkimuksen valitsemiselle oli myös sen luonteenomai-

nen ilmiön tutkiskeleminen ja ymmärtäminen monesta eri näkökulmasta sekä aineiston 

kerääminen niin, että eläytyminen tutkimuskohteisiin liittyviin ajatuksiin, tunteisiin, motii-

veihin ja henkiseen ilmapiiriin olivat mahdollisia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 23, 33–34.) 

Laadullisen tutkimuksen voidaan sanoa tähtäävän tutkimuskohteen syvälliseen ymmär-

tämiseen ja tulkitsemiseen. Tarkoituksena on tutkia kohteena olevaa ihmistä mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti, pyrkien ymmärtämään hänen käyttäytymistään erilaisissa 

todellisissa tilanteissa. (Huotilainen, ym., 2016, s. 241.) Alasuutari (2011) kuvaa laadul-

lisen aineiston koostuvankin erilaisista näytteistä, jolloin ne ovat pala tutkittavaa maail-

maa. Tarkemmin sanottuna se on näyte tutkimuksen kohteena olevasta kulttuurista ja 

siihen sidoksissa olevasta kielestä. (Mts. 87–88, 90.)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistoa hankittiin verkossa toteutettujen tutkimusmene-

telmien avulla. Seuraavaksi tarkastellaan aineistonkeruuta yleisesti internetin välityk-

sellä, minkä jälkeen kuvataan tarkemmin ryhmäkeskustelun toteutusta internetissä. 

Tästä jatketaan määrällisen tutkimuksen piirteitä sisältävän internet-kyselyn kuvaami-

seen. Myöhemmin tässä luvussa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät ja aineistot 

sekä tarkastellaan aineistojen analyysin rakentumista.  

 

Internet osana aineiston keruuta 
 
Internet, jota usein kutsutaan myös verkoksi, on käytännöllinen työkalu erityyppisten ai-

neistojen keräämisessä. Se on myös paikka, jossa yhteiskunnan ja kulttuurin muodot 

rakentuvat. Internet koostuu useista akateemisista, valtiollisista ja kaupallisista verkoista, 

jotka on liitetty internet-protokollan avulla toisiinsa. Verkolla on yhä tärkeämpi rooli yh-

teiskunnassa, mikä selittääkin osaksi sen tutkimuksellista suosiota. Länsimaisessa kon-

tekstissa verkosta on tullut erityisesti viestintäteknologian vahvistuttua ja yleistyttyä vielä 

enemmän ubiikki, eli kaikkialla läsnä oleva. (Laaksonen, Matikainen & Tikka, 2013, s. 9, 

360.)  

 

Voidaan todeta, että internet ja sen sisälle kuuluva sosiaalinen media ovat tutkimuskoh-

teita, jotka rakentuvat niin sosiaalisista ja kulttuurillisista kuin teknologisista tasoista. In-

ternet nähdään hyvin monimuotoisena, minkä vuoksi sitä on usein kuvattu sateenvar-

joksi, joka kattaa lukuisia erilaisia palveluita, käyttökulttuureita ja teknologioita. Internet 
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voi toimia tutkimuksen lähteen ja tutkimuksen kohteen lisäksi myös tutkimuksen paik-

kana. Esimerkiksi verkkoetnografiassa verkko nähdään toiminnan ja yhteisöllisyyden 

paikkana. Tällä tavoin tutkija on itse läsnä internetissä. Tutkimuksen teossa tutkijan 

asema ja havainnoinnin tavat on mukautettava verkkoympäristöön sopivaksi. (Laakso-

nen, ym., 2013, s. 17, 19.) Internet ja sosiaalinen media ovat kasvaneet olennaiseksi 

yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen viestinnän välineeksi. Sosiaalisen median laajuus ja 

määrä ovat kasvaneet nopeasti ja niiden sisällöt syntyvät sivustoilla, joilla ihmiset voivat 

luoda, ladata ja jakaa omia aineistojaan ja sisältöjään, olla yhteydessä muiden käyttäjien 

kanssa sekä luoda profiileja ja julkaista henkilökohtaisia tietoja. (Valli & Perkkilä, 2018, 

s. 123.)  

 

Erilaiset internetpalvelut ovat tärkeä osa yhä useampien ihmisten arkea. Internetpalve-

lujen syvällinen ymmärtäminen vaatii tutkijan tarkastelemaan suurta kokonaisuutta, niin 

verkon sisällä kuin sen ulkopuolellakin tapahtuvan toiminnan kanssa. Tutkimusprosessin 

organisoiminen, tutkimuskysymysten asettaminen ja tutkimuskohteen rajaaminen vaati-

vat myös huolellista suunnittelua. (Lampinen, Suhonen & Lehtinen, 2013, s. 353–354.) 

Teknologia on monipuolistunut viimeisten vuosien aikana ja perinteisten tietokoneiden 

rinnalle ovat tulleet älypuhelimet ja tabletit. Kyseiset laitteet ovat yhä useammin suosituin 

laite sähköpostin ja sosiaalisen median käytössä. (Valli & Perkkilä, 2018, s. 118.) Nuor-

ten nähdään suhtautuvan myönteisesti verkossa toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin tai 

verkkokyselyihin verrattuna iäkkäämpiin ihmisiin. Tutkijan tuleekin pohtia, miten vastaus-

tapa soveltuu tutkittavalle kohderyhmälle. (Valli, 2018, s. 102.)  

 

Räsäsen ja Sarpilan (2013) mukaan tutkimustiedon keruuta on suunnattu kasvavissa 

määrin internetin maailmaan. Tutkimustiedon keruuta on vauhdittanut erilaisten suunnit-

telu- ja analyysiohjelmien helppokäyttöisyys, toteuttamisen alhaiset kustannukset ja tie-

totekniikan käytön lisääntyminen. (Mts. 68–72.) Erilaisten internetissä toteutettujen tutki-

musten haasteena saattaa olla, ettei niitä useimmiten pysty toteuttamaan perinteisen 

todennäköisyysotannan periaatteita noudattaen, kuten valitsemalla satunnaisotoksen 

ennalta määritetystä perusjoukosta. Internettutkimuksen ongelmakohtiin katsotaan kuu-

luvan myös laajan perusjoukon alipeitto, vastaajien rekrytointi ja valikoitumisen hallitse-

minen. (Miettinen & Vehkalahti, 2013, s. 84.)  
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Ryhmäkeskustelu verkossa  
 
Ryhmäkeskustelu aineistonkeruumenetelmänä on yleistynyt erityisesti 2000-luvulla. 

Ryhmäkeskustelun avulla saadaan tietoa ryhmien toimintatavoista ja siitä, kuinka ryh-

män jäsenet perustelevat ja ilmaisevat mielipiteitään sekä erimielisyyksiään. Ryhmäkes-

kusteluita käytetään menetelmänä sellaisenaan tai yhdessä toisten aineistotyyppinen 

kuten yksilöhaastatteluiden kanssa. Usein ryhmäkeskusteluita verrataan ryhmähaastat-

teluun, joka puolestaan usein kuvataan menetelmäkirjallisuudessa ryhmäkeskusteluja 

kapeammaksi ja yksilökeskeisemmäksi lähestymistavaksi. (Pietilä, 2017, s. 111–113.)  

 

Hakalan ja Vesan (2013) mukaan verkossa käytäviä ryhmäkeskusteluja voidaan käyttää 

ainakin kolmeen tutkimustarkoitukseen. Niiden avulla voidaan tutkia esimerkiksi ihmisten 

verkkokäyttäytymistä. Toiseksi, keskustelun avulla voidaan tutkia ihmisten käsityksiä tai 

erilaisia puhetapoja. Tämä tapa sopii hyvin haastattelu- ja kyselytutkimuksen rinnak-

kaiseksi tiedonlähteeksi. Kolmanneksi, verkkokeskustelut voidaan ottaa ilmiönä tutki-

muksen kohteeksi. Verkkokeskustelut ovat nykyään myös osa monien yritysten asiakas-

palvelujärjestelmää. (Hakala & Vesa, 2013, s. 218, 239.) Tunnusomainen piirre ryhmä-

keskusteluissa on niiden moniäänisyys. Tästä johtuen ryhmäkeskustelut sopivat tutki-

mukseen, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten erilaisista tulkinnoista, argumentaatioista 

ja merkityksen vaihteluista. Osallistujat luovat yksilöllisistä käsityksistä ja kokemuksista 

yhteistä ymmärrystä. Ryhmäkeskusteluissa tutkijan tehtävänä on tukea osallistujien ak-

tiivista vuorovaikutusta ja suunnata keskustelua niin, että erilaiset näkökannat tulevat 

edustetuiksi. Mikäli keskustelu on varovaista tai harhailevaa, on moderaattorin tehtävänä 

auttaa osallistujia etenemään keskustelussa. Ryhmäkeskustelussa vaarana on, että 

haastateltavat muuttavat näkemystään nähtyään toisen vastauksen. (Pietilä, 2017, s. 

116, 126.)  

 

Internetkeskustelut voivat tarjota niin vuorovaikutukseen, kuin yhteiskunnallisten ilmiöi-

den tutkimiseen liittyvää materiaalia. Internetkeskusteluiden tyypillisin muoto on yhä 

tekstimuoto, mutta verkon kehittyminen visuaaliseksi ja multimodaaliseksi pakottaa tut-

kijan pohtimaan tarkasti, mitkä internetkeskusteluissa esiintyvät signaalit ovat tutkimuk-

sen kannalta tärkeitä. Tutkijan on pohdittava, mikä verkossa tapahtuvasta kommunikoin-

nista on keskustelua ja vuorovaikutusta ja mikä ei. (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 

203, 208, 210–211). Myös internetkeskustelujen ei-kasvokkaisuus ja anonyymiys voivat 

vaikuttaa keskustelujen sisältöön. Edellä mainittujen piirteiden ansiosta internetkeskus-

telujen avulla voidaan saada mielenkiintoisella tavalla erilaista tietoa, kuin muilla aineis-
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toilla. (Hakala & Vesa, 2013, s. 224.) Internetkeskustelujen avulla saatetaan kertoa sel-

laisia mielipiteitä, joita ei kasvotusten kerrottaisi (Ho & McLeod, 2008, s. 198–199). In-

ternetkeskustelua ja sen alustaa suunniteltaessa on hyvä huomioida, että moni tutkimuk-

seen osallistuja käyttää älypuhelimia ja tabletteja vastaamiseen. Myönteistä sosiaali-

sessa mediassa tehdyissä aineistonkeruissa on se, että ne karsivat tutkijan omia työvai-

heita. Aineistoa ei tarvitse erikseen syöttää tai litteroida, koska se on jo valmiiksi sähköi-

sessä muodossa ja etenkin siinä muodossa, kuin osallistuja on sen itse vastannut. (Valli 

& Perkkilä, 2018, s. 118.) 

 
Facebook osana keskusteluympäristöä 
 
Sosiaalinen media on tullut nopeasti kaikkeen arkeemme ja tutkimuskäyttöön (Valli & 

Perkkilä, 2018, s. 117). Tyypillisesti sosiaalisen median palveluista löytyy sekä julkisen 

että yksityisen viestinnän muotoja saman sovelluksen sisältä. Esimerkiksi Facebook 

mahdollistaa julkisen ja yksityisen viestinnän, jolloin käyttäjä voi itse määritellä rajan yk-

sityisen ja julkisen välillä. (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 194–195.) Facebookin 

myötä on yleistynyt tapa, jossa verkkokeskusteluissa esiinnytään useammin omalla ni-

mellä ja identiteetillä (Mts.199). Sosiaalisen median avulla voidaan koota kattavia ja mo-

nipuolisia aineistoja analysoitavaksi, kuten erilaista dataa toimijoista, tuotetusta sisäl-

löstä, toimijoiden välisistä yhteyksistä ja toiminnasta yleensäkin (Huhtamäki & Parviai-

nen, 2013, s. 245). Kuitenkin tekniset haasteet liittyvät usein datan tallentamiseen ja hal-

lintaan, jolloin massiivisten tietokantojen käyttö vaatii osaamista (Ukkonen, 2013, s. 

294).  

 

Facebook-kaveruussuhteet, seuraajat ja seurattavat sekä muut käyttäjien yhteyksille pe-

rustuvat sosiaalisen median palvelut tarjoavat mahdollisia verkostoja tutkittavaksi (Huh-

tamäki & Parviainen, 2013, s. 246). Facebook osana tutkimuksen keskusteluympäristöä 

mahdollistaa tutkimusjoukon rajaamisen esimerkiksi ikäryhmittäin tai sukupuolen mu-

kaan vaivattomasti. Tutkija voi myös perustaa keskustelualustoja aineistonkeruuta var-

ten Facebookiin. Etukäteen määritetylle ajanjaksolle perustetuilla suljetuilla keskustelu-

alustoilla tutkimukseen lupautuneet tutkimushenkilöt keskustelevat tutkittavasta ilmiöstä. 

Aineistonkeruu tapahtuu tällöin ryhmäkeskusteluna. (Valli & Perkkilä, 2018, s. 120, 124).  

 

Internet-kysely aineistonkeruumenetelmänä 
 
 
Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella tarkoitetaan tutkimustapaa, jossa tietoa 

tarkastellaan numeerisesti (Vilkka, 2007, s. 14). Tarkoituksena on selvittää lukumääriin 
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ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineisto kerätään usein käyttämällä standar-

doituja tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Usein selvitetään eri 

asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. (Heik-

kilä, 2014, s. 15.) Aineisto on usein kvantitatiivisessa tutkimuksessa suuri, ja lähes mitä 

tahansa ominaisuutta voidaan mitata numeerisesti, kunhan se operationalisoidaan eli 

prosessoidaan mitattavaan muotoon (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen, 2014, s. 

16). Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin mikä, missä, kuinka moni, 

kuinka paljon ja kuinka usein. (Heikkilä, 2014, s. 15; Vilkka, 2007, s.14.) Tutkija voi saada 

tutkimustiedon numeroina tai laadullinen aineisto ryhmitellään numeeriseen muotoon. 

Tulokset esitetään tunnuslukuina, jonka jälkeen tutkija tulkitsee ja selittää olennaisen 

numerotiedon sanallisesti. Näin kuvataan, millä tavoin eri asiat liittyvät tai eroavat tois-

tensa suhteen. (Vilkka, 2007, s. 14.)  

 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus voivat toimia komplementaarisina eli toisiaan 

täydentävinä menetelminä, jolloin saadaan uusia näkökulmia (Grönfors, 2011, s. 6). Tä-

män vuoksi halusin hyödyntää tässä tutkimuksessa kumpaakin menetelmää, sillä mene-

telmät painottavat usein eri asioita, ja monesti jonkin kysymyksen selvitykseen on hyvä 

hyödyntää kumpaakin menetelmää. Tutkijalla on myös näin mahdollisuus saada aikaan 

yksityiskohtaisempaa tietoa ja laajempia tuloksia tutkittavasta kohteesta. Tässä tutki-

muksessa kvantitatiivisella aineistolla täydennettiin kvalitatiivista aineistoa. On hyvä 

muistaa, että kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä on erilaiset heikkou-

det ja vahvuudet. Kumpikaan menetelmistä ei sulje toistaan pois, samassa tutkimuk-

sessa voidaan käyttää molempia menetelmiä. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivista mene-

telmää tukee saatu numeerinen tieto. Kvantitatiivisella internet kyselylomakkeella pys-

tyttiin tarkentamaan online-ryhmäkeskustelun ja kvantitatiivisen kuluttajatutkimuksen 

kautta saatuja tuloksia, joka auttoi tarkemman kokonaiskuvan luomisessa. (Grönfors, 

2011, s. 6; Patton, 1990, s. 14.) 

 

Tutkimuksen toinen aineistonkeruumenetelmä, internet-kysely (Liite 2) tunnetaan usein 

survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Kyselytutkimuksen etuna on laajan tutki-

musaineiston kerääminen – sen avulla voidaan kysyä useita asioita yhdellä kertaa. In-

ternet-kyselyn lähettäminen tietokoneen välityksellä usealle saajalle koetaan vaivatto-

mana. Internet-kyselytutkimus nähdäänkin tuottavana, sillä sen avulla saadaan nopeita 

vastauksia ja näin ollen voidaan säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. (Hirsjärvi, ym., 

2016, s. 193, 197; Heikkilä, 2014, s. 45, 54, 66–70.) Yleisesti kyselyn tarkoituksena on 

todistaa, mistä jokin asia johtuu (Alasuutari, 2001, s. 59, 141, 142). Kyselytutkimuksessa 
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kysymyksiin ja vastauksiin suhtaudutaan kuin ne olisivat mittausvälineitä ja mittaustulok-

sia. Kyselyiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi arvoista, käyttäytymisestä, asen-

teista, uskomuksista ja käsityksistä sekä mielipiteistä. (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 193, 197; 

Heikkilä, 2014, s. 45, 54, 66–70). On tärkeää, että kysymykset muotoillaan yleiskielellä, 

jota on helppo ymmärtää, sillä kysymysten ei haluta herättävän voimakkaita tunteita tai 

mielleyhtymiä. Myös kaksiselitteisyyttä tulee välttää – kysymyksiin tulee sisältyä vain yksi 

ajatus. (Alasuutari, 2001, s. 59, 141, 142.)  

 

Kvantitatiivinen tiedonkeruu pohjautuu usein ennakkokäsityksiin tutkittavasta aiheesta. 

Tämän vuoksi kyselylomakkeen laatiminen velvoittaa aina jonkinlaista analyyttistä päät-

telyä kysymysten relevanttisuudesta kyseisen ilmiön tutkimisessa. (Grönfors, 2011, s. 

16.) Kyselylomakkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkija laatii kysymykset 

tarkkaan ja valitsee oikean kohderyhmän. Tutkijan on tärkeää saada selville, mittaako 

kysely sitä, mitä sen tulisi mitata. Kyselylomake tuleekin testauttaa ennen sen virallista 

julkaisemista, sillä näin saadaan selville kyselyn toimivuus suhteessa tutkimusongel-

maan. (Vilkka, 2015, s. 88–89; Heikkilä, 2014, s. 46.) Internet-kyselyn aineisto ja analyysi 

on kuvattu kohdassa 4.6.  

 

4.5 Ryhmäkeskusteluaineisto ja analyysi  
 
Ensimmäinen aineisto hankittiin käyttämällä online-ryhmäkeskustelua, joka toteutettiin 

helmi-maaliskuun välisenä aikana. Aineistonkeräys lopetettiin, kun huomattiin aineiston 

kyllääntyminen, eli samat aihealueet alkoivat toistua ja uusia teemoja tutkimuskysymyk-

seen ei enää esiintynyt (Huotilainen, ym., 2016, s. 244). Tämä aineisto koostui kymme-

nestä suomalaisesta lapsiperheen vanhemmasta. Vanhemmat olivat iältään 29–49-vuo-

tiaita miehiä ja naisia, joilla oli vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi. Tämän lisäksi lap-

siperheistä löytyi niin ala- kuin yläkouluikäisiä lapsia. Kaupallisen toimijan keräämästä 

lapsiperheitä ja leipää käsittelevästä kvalitatiivisesta kuluttajatutkimuksesta, neljä van-

hempaa osallistuivat keskustelijaksi myös online-ryhmäkeskusteluun, vastaajat A–D 

(Taulukko 8). Vanhemmat asuivat Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 

Kanta-Hämeen alueilla. Loput kuusi vanhempaa, vastaajat E–J (Taulukko 8) saavutettiin 

tämän tutkimuksen yhteistyönä toimivan elintarvikealan yrityksen omien rekrytointika-

navien kautta. Lähtökohtana oli, etteivät lapsiperheiden vanhemmat ole töissä elintarvi-

keteollisuudessa ja ettei perheissä noudateta erityisruokavalioita. Tällä tavoin varmistet-

tiin mahdollisimman laajan kuvan saaminen lapsiperheiden välipalakäytännöistä, jolloin 

erityisruokavaliot olisivat rajanneet mahdollisia tuloksia. Nämä loput kuusi lapsiperhettä 

olivat kotoisin Uudenmaan ja Keski-Suomen maakunnista (Kuvio 3).  
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Online-ryhmäkeskustelu käytiin suljetun Facebook-ryhmän kautta, johon keskusteluun 

osallistuneet vastaajat saivat erillisen liittymiskutsun sähköpostitse. Keskusteluun osal-

listuneille henkilöille, joita kutsun tässä tutkimuksessa vastaajiksi, kerrottiin sähköposti-

viestin yhteydessä tutkimuksessa käsiteltävän aiheen lisäksi, että keskustelun tietoja 

käytetään pro gradu -tutkielman aineistona Helsingin yliopiston kasvatustieteelliselle lai-

tokselle. Kaikki tutkimukseen osallistuvat vastaajat pysyivät anonyymeinä, ja heidän an-

tamansa tiedot ja identiteetti pysyivät näin myös tunnistamattomana. Kun kaikki keskus-

telun vastaajat olivat liittyneet ryhmäalustalle, ryhmä suljettiin muilta Facebook käyttä-

jiltä, jotta ryhmässä käytävät keskustelut pysyivät salaisina.  

 

Aloitin keskustelun ensin pienellä tutkijan tervehdyksellä esittelemällä itseni, minkä jäl-

keen esitettiin ensimmäinen kysymys (Liite 1). Ensimmäisen kysymyksen yhteydessä 

vastaajille pyrittiin määrittelemään mahdollisimman selkokielisesti, mitä välipalalla tarkoi-

tetaan tässä tutkimuksessa. Välipala määriteltiin tarkoittamaan tässä yhteydessä pieniä, 

suolaisia tai makeita sekä helposti saatavia ja syötäviä aterioita, jotka voidaan nauttia 

nopeasti ja esimerkiksi liikuttaessa paikasta toiseen. Vastaajille myös määriteltiin, että 

nykyään välipalat edustavat kaikkia ruokatyyppejä, jolloin esimerkiksi omena, karjalan-

piirakka ja suklaa/myslipatukka voivat toimia välipaloina. Ainoastaan pääaterioilla, eli aa-

mupalalla, lounaalla ja päivällisellä nautittujen elintarvikkeiden ei katsota sillä hetkellä 

kuuluvan välipaloihin.  

 

Keskustelun ideana oli, että mielenkiintoisen vastauksen ilmestyessä, kysymyksen alle 

sai esittää halutessaan tarkentavia kysymyksiä. Näin mahdollistettiin analyyttisen kes-

kustelun syntyminen yhdessä vastaajien kanssa. Kun ensimmäisen kysymyksen kes-

kustelu alkoi hiipumaan, julkaistiin uusi kysymys kirjoittamalla se uuteen vastauskent-

tään. Keräsin tässä kohtaa saadut vastaukset erilliselle tyhjälle dokumentille ja jatkoin 

näin jokaisen kysymyksen kohdalla. Pääkysymyksiä esitettiin vastaajille yhden viikon ai-

kana noin kaksi kappaletta, joita täsmennettiin tarkentavilla kysymyksillä. Pääkysymyk-

siä esitettiin yhteensä 10 kappaletta, ja tarkentavia kysymyksiä puolestaan 29 kappaletta 

(Liite 1). 

 

Aineisto tarvitsee tuekseen analysointia, ja sitä tehtäessä syntyvät oivallukset tulee kir-

joittaa ylös, jotta niitä ei unohdettaisi. (Aaltonen, 2018, s. 383). Internetkeskusteluiden 

analysoinnissa ratkaisevaa on operationalisointi, jolloin tutkijan tulee päättää mitä kes-

kustelun sosiaalinen tai tekninen muoto merkitsee oman tutkimuksensa kannalta ja 
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omaan teoriataustaan peilaten. On pohdittava tarkoin, mitä kaikkea internetkeskuste-

lusta halutaan tallentaa. Vaikka internetkeskustelussa muodostetut keskustelut ovat vain 

tekstiä, saattavat monet hienovaraiset viestinnän muodot ja vihjeet jäädä huomaamatta, 

mikäli tutkija ei tutustu käytettävään keskustelualustaan. (Laaksonen & Matikainen, 

2013, s. 211.) Tutkija tekee erilaisia päätelmiä tai tulkintoja aineistoonsa perustuen ana-

lyysiä tehdessään. Näin hän pyrkii ymmärtämään ja selittämään tarkastelemaansa il-

miötä. Sisällönanalyysissä aineistoa pelkistetään omiksi luokikseen, joka helpottaa ai-

neiston käsittelyä. Vaarana on tekstinpätkien irtoaminen niiden laajemmasta yhteydestä, 

kun aineistoa pilkotaan teemoiksi. (Honkatukia, ym., 2018, s. 354, 356, 362). Tässä tut-

kimuksessa sisällönanalyysin tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva internetkeskuste-

luiden sisällöistä ja teemoista (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 208). Kvalitatiivisen 

kuluttajatutkimuksen aineiston analysoimisen jälkeen oli tarkoitus saada vastaus päätut-

kimuskysymyksen lisäksi toiseen alatutkimuskysymykseen. 

 

Laadullisessa analyysissä pyritään ymmärtämään aineistoa, jolloin aineistoon luodaan 

selkeyttä ja saadaan uutta tietoa tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 224; Es-

kola & Suoranta, 2008, s. 137). Laadullisen aineiston analyysi tapahtuu osittain aineis-

tonkeruun kanssa samanaikaisesti (Grönforsin,1982, s. 145). Eskolan (2018, s. 197) mu-

kaan analyysin tarkoitus on tiivistää aineiston tärkein sanoma, jolloin aineiston informaa-

tioarvo kasvaa. Laadullisen tutkimuksen ohjenuorana ovat systemaattisuus, läheisyyden 

ja etäisyyden vuorottelu, reflektiivisyys ja oman aineiston ja aiemmin sanotun aineiston 

peilaaminen keskenään. Pohtiminen, lukeminen ja kirjoittaminen kuuluvat merkittävinä 

tekijöinä tutkimuksen tekemiseen ja näiden sinnikäs toistaminen vie analyysiä eteenpäin. 

(Aaltonen, 2018, s. 383.) Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineiston koonnin jälkeen 

aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  

 
Kvalitatiivisen tutkimuksen voidaan katsoa olevan induktiivista, eli koostuvan yksittäisistä 

havainnoista, joiden jälkeen siitä voidaan muodostaa laajempi kokonaisuus (Harris, ym., 

2009, s. 82). Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 108) mukaan analyysin ollessa aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysin tarkoituksena on pyrkiä luomaan aineistosta teoreettinen ko-

konaisuus. Kuitenkin aikaisempi tieto ohjaa tutkijaa havainnoimaan tutkimusaineistosta 

niitä asioita, jotka vastaavat tutkijan omaan ymmärrykseen. Ruusuvuoren, ym. (2010) 

mukaan tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että aineistoa osataan käsitellä 

oikein ja syvällisesti. Riippumatta aineistolähtöisyydestä tutkimuskysymykset ohjaavat 

aina aineiston analyysiä. On myös hyvä muistaa, että aineiston luokittelu, analysointi ja 

tulkinta usein kietoutuvat toisiinsa, vaikka jokainen niistä on oma erillinen toimintonsa. 
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(Ruusuvuori, ym., 2010, s. 11–12, 21.) Aineiston tallentamisen jälkeen, ennen varsinai-

sen analyysin aloittamista jatkoin keskustelujen tarkastelemisella, jolloin luin aineistoa 

useaan kertaan ja pyrin sisäistämään sitä mahdollisimman tarkasti. Lopulta aineisto 

koostui 20 sivusta. Aineistosta tarkan kuvan saamisen jälkeen aloitin aineiston pelkistä-

misen, listaamisen ja luokittelemisen. (Hennink, ym., 2011, s. 234.) Kuviossa 2 on listat-

tuna tässä tutkimuksessa käytetyn aineistolähtöisen sisällönanalyysin kohdat vaiheittain. 

 

 
Kuvio 2. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tekovaiheet (mukaillen Kylmä & Juvakka, 2007, s. 
116; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–125). 
 
Lähdin aineiston varsinaisessa analysoinnissa liikkeelle redusoinnista eli pelkistämi-

sestä, jota tutkimustehtävä ohjaa. Pelkistämisessä on kyse analyysiyksiköiden eli sano-

jen tai lauseiden nostamisesta aineistosta siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois. Pelkistämisen aloitin suorien lainausten etsimisellä, jotka vastasivat 

tutkimusongelmaan, ja alleviivaamalla niitä eri värien avulla. Tämän jälkeen saatu tutki-

musaineisto saatiin tiivistettyä pienempään muotoon. Alleviivaamisen jälkeen värikooda-

tut suorat lainaukset listattiin allekkain tyhjälle dokumentille. Listaamisen jälkeen kokosin 

taulukon, jonka toiseen sarakkeeseen sijoitin suorat lainaukset ja niitä kuvaavat pelkis-

tetyt ilmaukset. Huomionarvoista on, että yhdestä suorasta lainauksesta voi löytyä use-

ampia pelkistettyjä ilmauksia. Kaikki pelkistetyt ilmaukset tulee merkitä taulukkoon 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–125; Kylmä & Juvakka, 2007, s. 116–120.) Alla ole-

vassa taulukossa 1 on kuvattuna esimerkkejä suorien lainausten pelkistämisestä. 

 

•Keskusteluiden tallentaminen ja tarkistaminen
•Keskustelujen lukeminen ja niiden sisäistäminen (mistä 

puhutaan?)
Yleiskuvan 

hahmottaminen

• Ilmaisujen etsiminen ja alleviivaaminen värien avulla
• Saadun tutkimusaineiston tiivistäminen
• Etsitään ne kohdat, jotka vastaavat tutkimusongelmaan

Redusointi –
pelkistäminen

• Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään alaluokiksiKlusterointi  –
ryhmittely

• Alaluokkia yhdistelemällä saadaan yläluokat
• Yläluokat yhdistetään pääluokaksi
• Teoreettisten käsitteiden kokoaminen ja johtopäätösten 
tekeminen

Abstrahointi –
käsitteellistäminen
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Taulukko 1. Esimerkki online-ryhmäkeskustelun aineiston suorien lainausten pelkistämisestä. 
 
Suorat lainaukset  Pelkistetyt ilmaukset  
”Kaupan leivistä ruisleipä! Maku, pureskeltavaa, 
tukevampi nälänviejä, ravintoarvot paremmat...It-
setehtynä tulee leivottua vaihtelevasti ruisleipää, 
rieskaa tai sämpylöitä (vaaleaa, mutta leseillä tai 
siemenillä täydennettyä). Ehkä useimmin sämpy-
löitä.” Vastaaja E 

• ruisleipä 
• maku 
• purutuntuma 
• pitää nälkää 
• ravintoarvot paremmat 
• leipominen, (ruisleipä, rieska ja sämpylät) 
• leseet ja siemenet 

”No ihan kumpi vaan sattuu maistumaa juuri silloin. 
Yritetään syödä molempia vaihdellen, ettei kylläs-
tyisi” Vastaaja D 

• maku 
• mieliteot 
• vaihtelu 

”Ensimmäisenä se, että välipala on syöjiensä mie-
leen, toiseksi tietysti hinta. Liian kallit (omalle kuk-
karolle) jää ostamatta ja etsitään sitten joku muu 
vaihtoehto tai tehdään itse, jos mahdollista. Ter-
veellisyys ja maku tietysti tärkeitä myös. :)” Vas-
taaja C 

• pitää olla hyvän makuista 
• hinta 
• leipominen / valmistaminen 
• terveellisyys 
• maku 

 
 

Redusoinnista jatkoin klusterointi osuuteen, jossa tarkoituksena on ryhmitellä pelkistetyt 

ilmaukset alaluokiksi. Ryhmittelin redusoinnin avulla saadut, ja samaa tarkoittavat pel-

kistetyt ilmaukset järjestykseen tyhjälle dokumentille, josta jatkoin alaluokkien yhdistämi-

seen. Perusteellisesti tehty luokittelu mahdollistaa eri osien vertailemisen aineistosta. 

Tarkoituksena oli löytää eri ryhmiä kuvaavia alaluokkia. Tärkeää on kiinnittää huomiota, 

että alaluokkaan sisältyy kaikki sen alla olevat pelkistetyt ilmaukset. (Hennink, ym., 2011, 

s. 234, 246–247; Kylmä ja Juvakka, 2007, s. 118.) Tutkimuksen kannalta muodostetut 

luokat toimivat käsitteellisenä työvälineenä, jonka avulla tutkija pystyy identifioimaan 

abstraktilla tasolla tärkeät ja keskeisimmät asiat aineistokokonaisuudesta. (Hennink, 

ym., 2011, s. 234.) Muun muassa pelkistetyt ilmaukset kuten; lisätyn sokerin välttäminen, 

kotimaisuus, luomu, ei prosessoitu, joka aterialla kasviksia, ruoan monipuolisuus ja kas-

visten tärkeys, ovat osa alaluokkaa terveellinen syöminen. Kyseinen esimerkki alaluok-

kien kokoamisesta pelkistetyistä ilmauksista on kuvattu liitteistä löytyvässä taulukossa 

(Liite 4). Analyysin tekemistä jatkettiin abstrahoinnilla, jonka tarkoituksena on saada ai-

kaan luokkien yhdistelemisen seurauksena ja analyysin tuloksena tutkimuksen kannalta 

merkittäviä teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 125). Alaluokat ja niistä 

kootut yläluokat on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Online-ryhmäkeskustelun aineiston analyysistä muodostuneet ala- ja yläluokat. 
 

Yläluokka: Yläluokka:  Yläluokka: 

Terveellinen ruokavalio Välipalan valinta 
Välipalojen rooli osana las-
ten ruokavaliota 

Alaluokat: Alaluokat:  Alaluokat:  

Terveellinen syöminen Arjen ja viikonlopun syöminen Lasten välipalatuotteet 

Terveelliset välipalat 
Muut välipalan taustalla olevat 
tekijät 

Lasten osallistaminen välipa-
lan valmistuksessa 

Leipä välipalana   

Epäterveellinen syöminen   

 
Saatuja alaluokkia on yhteensä kahdeksan, joista rakentuu kolme yläluokkaa. Tärkeää 

on ryhmitellä raakahavainnot tarkoituksenmukaisella tavalla mahdollisimman pieneksi 

havaintojen joukoksi, jolloin merkityksen tulkintaa pystytään vielä tekemään (Alasuutari, 

2011, s. 42–43). Saaduista yläluokista koitin vielä jatkaa aineiston luokittelua pääluok-

kiin, mutta luovuin ideasta, sillä aineistosta alkoi muodostumaan liian kapea koko-

naisuus, jolloin olennaisen informaation merkittävyys alkoi kadota. Aineiston abstrahoin-

nin ja synteesin tekemisen jälkeen voidaan aloittaa tulkintojen ja johtopäätösten tekemi-

nen, jonka seurauksena mahdollistetaan vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 25, 127). Luvussa 5 kuvataan aineiston analyysin avulla saatuja tuloksia.  

 
 
4.6 Internet-kyselyn aineisto ja analyysi  
 

Toinen aineisto hankittiin käyttämällä aineistonkeruumenetelmänä internet-kyselyä, 

jonka avulla oli tarkoitus saada online-ryhmäkeskustelun tueksi tarkempia tietoja lapsi-

perheiden terveellisestä välipalasyömisestä ja -käytännöistä. Aineistonkeruumenetel-

mäksi valitsin internet-kyselyn, jotta tutkimushenkilöt kokisivat vastaamisen mahdollisim-

man vaivattomana sen nopeuden vuoksi (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 197). Jotta voidaan 

mitata syy-seuraussuhteita, on määriteltävä joukko, joka on tutkimuksen kohteena 

(Nummenmaa, ym., 2014, s. 17). Suoritin koetestauksen ennen tutkimusaineiston hank-

kimista kolmelle lapsiperheen vanhemmalle. Näiden lisäksi testasin kyselyä opiskelija-

kollegoiltani sekä ohjaajaltani. Kysely pitää aina testata ennen varsinaisen aineiston ke-

räämistä. Kyselyyn tehtiin tarvittaessa muutoksia testaajien mielipiteiden pohjalta, jotta 

kysely olisi vastaajille mahdollisimman selkeä. Testauksella pystyttiin varmistamaan, ky-

selyn toimivuus suhteessa tutkimusongelmaan. (Vilkka, 2015, s. 88–89.)   
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Tämän tutkimusmenetelmän avulla hankitun aineiston tutkimuskohde koostui online-ryh-

mäkeskustelun kymmenestä vastaajasta. Internet-kysely (Liite 2) koottiin käyttämällä 

Google Forms -ohjelman sähköistä kyselylomakepohjaa. Sähköinen URL-linkki lähetet-

tiin online-ryhmäkeskustelun jäsenille suljetun Facebook-ryhmän kautta maaliskuun toi-

sena päivänä 2019 ja vastaukset saatiin kaikilta ryhmän jäseniltä vielä saman päivän 

aikana. Tutkimushenkilöitä eli lapsiperheiden vanhempia pyydettiin vastaamaan Lapsi-

perheiden terveellisiä välipaloja koskevaan internet-kyselyyn, joka oli osa pro gradu -

tutkielman aineistonkeruuta. Internet-kysely koostui seitsemästä kysymyksestä, joista 

viisi oli strukturoituja monivalintakysymyksiä (Ks. Heikkilä, 2014, s. 49) ja kaksi kysy-

mystä oli strukturoidun ja avoimen kysymyksen välimuotoja. Strukturoiduissa kysymyk-

sissä tutkija on laatinut valmiit, numeroidut vastausvaihtoehdot ja vastaaja merkitsee 

kohdan lomakkeesta. Välimuotokysymyksissä valmiiden vastausvaihtoehtojen joukossa 

on viimeisenä avoin kohta, johon vastaaja voi kuvailla itse haluamansa vastauksen. 

(Vilkka, 2005, s. 67; Hirsjärvi, ym., 2016, s. 199–201.) 

 

Kolme ensimmäistä terveellisyyteen ja kotimaisuuteen viittaavaa järjestys- eli ordinaa-

liasteikollista kysymystä oli muodostettu seitsemänportaisella Likert-asteikolla ja loput 

kysymykset välipalojen syömisestä ja ostamisesta olivat luokittelu- eli nominaaliasteikol-

lisia monivalintakysymyksiä (Liite 2) (Heikkilä, 2014, s. 81–82). Monivalintakysymysten 

vastauksia on mielekästä vertailla ja ne tuottavat usein samantapaisia vastauksia. Vas-

tauksia on myös helpompi käsitellä ja analysoida tietokoneella. Puolestaan avokysymyk-

sissä vastaajalle annetaan mahdollisuus kertoa, mitä hänellä on todella mielessä (Hirs-

järvi, ym., 2016, s. 197–203.) Kahdessa viimeisessä kysymyksessä vastaajat pystyivät 

valitsemaan useamman kuin yhden vaihtoehdon niin halutessaan.  

 

Internet-kyselyn tarkoituksena oli vahvistaa käsityksiä lapsiperheiden välipalakäytän-

nöistä. Kyselyyn sai vastata anonyymisti, jotta vastaajilla olisi mahdollisuus antaa mah-

dollisimman todenmukainen vastaus (Liite 2) (Heikkilä, 2014, s. 18). Internet-kyselyn pe-

rustiedoissa kysyttiin vain tutkimushenkilöiden sukupuolta ja ikää, koska näillä katsottiin 

mahdollisesti olevan yhteys tutkimushenkilöiden välipalakäytäntöihin. Internet-kyselyn 

tavoitteena oli saada selville, miten terveellisyys ja kotimaisuus vaikuttavat lapsiperhei-

den välipalojen valintaan ja ruokailutottumuksiin. Sen lisäksi tarkasteltiin, kuinka usein 

perheissä syödään välipalaa, missä välipalaa syödään ja mistä välipalaa ostetaan sekä 

vaikuttaako lasten mielipide välipalojen valintaan. Kaikki kysymykset on kuvattu järjes-

tyksessä liitteessä 2. Näiden tietojen avulla saadaan tarkempi kuva lapsiperheiden väli-

palakäytännöistä. Internet-kyselylomakkeen avulla saadaan tarkennettua tämän tutki-

muksen päätutkimuskysymystä. 
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Pienen aineistokoon vuoksi aineistoa ei voitu ristiintaulukoida SPSS-ohjelmassa. Korre-

laatiokertoimien, eli muuttujien välisten riippuvuuksien laskemista aineistosta ei katsottu 

myöskään tarpeelliseksi. Analyysitavan valintaan vaikuttaa se ollaanko tutkimassa yhtä 

muuttujaa vai kahden tai useamman muuttujan välistä riippuvuutta ja muuttujien vaiku-

tusta toisiinsa. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli saada tietoa yhden muuttujan ja-

kaumasta. Yleensä yhden muuttujan jakaumasta tehdään sijaintilukuja. (Vilkka, 2005, s. 

119–122.) Tyypillisemmät sijaintiluvut ovat havaintoarvoja kuvaavia tunnuslukuja. Ta-

vanomaisimpia sijaintilukuja ovat keskiarvo, moodi ja mediaani, joista käytetään myös 

nimitystä keskiluvut. (Heikkilä, 2014, s. 83). Kuitenkin tämän tutkimuksen internet-kyse-

lyn vastaukset olivat siinä muodossa, ettei niistä ollut kannattavaa laskea keskiarvoa tai 

mediaania. Sen vuoksi näiden laskeminen jätettiin myös tutkimuksen ulkopuolelle. Inter-

net-kyselyn vastaukset ilmoitetaan sijaintilukuina käyttäen frekvenssiä ja moodia. Näiden 

lisäksi tuloksia esitetään pylväsdiagrammien avulla.  

 

Aineiston analysoiminen aloitettiin siirtämällä kysymysten vastaukset taulukkolaskenta-

ohjelmaan, jonka avulla vastauksia oli helpompi tarkastella. Tällöin aineisto saatettiin ti-

lastollisesti käsiteltävään muotoon (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 140.) Samalla ohjelmalla tu-

loksista voitiin koota pylväsdiagrammeja, joiden avulla tulokset voidaan kuvata selkeäm-

mässä muodossa (Ks. luku 5.4). Internet-kyselylomakkeen kaikkien kysymysten (liite 2) 

vastaukset ryhmiteltiin ensin järjestykseen, jonka jälkeen koottiin frekvenssitaulukot. 

Frekvenssi ilmoittaa havaintojen lukumäärän jossakin ryhmässä, luokassa tai aineis-

tossa. Frekvenssien laskemisen jälkeen tulokset kirjattiin ylös taulukoihin (Liite 3). Alla 

olevassa taulukossa (Taulukko 3) suurin frekvenssi eli havaintojen lukumäärä on 6. Suu-

rin frekvenssi on korostettu lihavoinnilla kaikista taulukoista (Liite 3).  

 
Taulukko 3. Lasketut frekvenssit ja moodit liittyen terveellisyyden vaikutuksiin lapsiperheiden 
välipalojen valinnassa (Liite 2 ja Liite 3). 
 
Vastaukset f 
1 3 
2 6 
3 1 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
yht. 10 
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Moodi eli tyyppiluku saadaan, kun vastaukset ryhmitellään järjestykseen (Liite 3). Moodi 

viittaa arvoon, joka esiintyy useimmiten, sillä on siis suurin frekvenssi. Moodi sopii par-

haiten nominaaliasteikon muuttujille, minkä vuoksi sitä käytettiin apuna vastausten ana-

lysoinnissa. (Heikkilä, 2014, s. 84; Vilkka, 2007, s. 48, 121). Frekvenssien jälkeen siirryt-

tiin moodien laskemiseen. Tarkasteltaessa edellistä taulukkoa (taulukko 3) voidaan to-

deta moodin, eli yleisimmän arvon olevan 2. Kysymyksien 4–7 (Liite 2) vastaukset olivat 

numeroiden sijaan sanallisessa muodossa, mutta etenemistapa oli siitä huolimatta 

sama. Esimerkiksi neljännen kysymyksen (Liite 2) suurin frekvenssi on 6 ja tällöin moodi 

on päivittäin (Taulukko 4). Internet-kyselyn tuloksia kuvataan siis käyttäen frekvenssejä 

ja moodeja sekä pylväsdiagrammeja. Tuloksien kuvaamista esimerkiksi piirakkadia-

grammien muodossa ei katsottu tarpeelliseksi pienen aineiston vuoksi. Kaikki frekvenssi- 

ja mooditaulukot ovat kuvattu liitteessä 3.  

 
 
Taulukko 4. Lasketut frekvenssit ja moodit välipalojen syöntitiheydestä (Liite 2 & liite 3). 
 
Vastaukset f 
Useita kertoja päi-
vässä 

2 

Päivittäin 6 
5–6-kertaa viikossa 1 
3–4-kertaa viikossa 1 
1–2-kertaa viikossa 0 
Ei lainkaan 0 
En osaa sanoa 0 
yht. 10 

 
 
Internet-kyselylomakkeen lopussa kysyttiin perustietoja, kuten vastaajien sukupuolta ja 

ikää (Liite 2). Vaikka vastaajien joukko oli jo ennalta tiedossa online-ryhmäkeskustelun 

vuoksi, ei nimen kysymistä katsottu olennaiseksi. Anonymiteetin säilyttäminen katsottiin 

lisäävän vastausten tehokkuutta ja luotettavuutta (Heikkilä, 2014, s. 46, 18; Turtiainen & 

Östman, 2013, s. 57–58). Vastaajien perustiedoista voidaan todeta, että suurin osa vas-

taajista oli naisia ja iältään 29–49 vuotiaita. Huomionarvoista on, ettei perustiedoilla ollut 

suurta merkitystä tämän tutkimuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa on kiinnostuttu lap-

siperheiden näkökulmista, minkä vuoksi ei ole aiheellista tarkastella tuloksia perustietoi-

hin perustuvan jaottelun näkökulmasta. 
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4.7 Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineisto ja analyysi 
 
 
Kolmas aineisto on kaupallisen toimijan keräämä, lapsiperheitä ja leipää käsittelevä kva-

litatiivinen kuluttajatutkimus, joka toimii tässä tutkimuksessa sekundaariaineistona. Ai-

neiston kerääminen toteutettiin 13. joulukuuta 2018 suljettuna online-ryhmäkeskuste-

luna. Keskusteluun kutsuttiin tutkimushenkilöitä, jotka olivat osallistuneet aikaisemmin 

kaupallisen toimijan toteuttamaan ja samaa aihetta käsittelevään ruokapäiväkirjan rapor-

tointiin. Kvalitatiiviseen kuluttajatutkimuksen internetissä käytyyn ryhmäkeskusteluun 

osallistui 14 lapsiperheiden vanhempaa (Taulukko 8), joista yhdeksän oli naisia. Tässä 

tutkimuksessa kohderyhmänä ovat lapsiperheet, minkä vuoksi tuloksia ei sen tarkemmin 

tarkastella sukupuolien välillä. Vaatimuksena tutkimukseen osallistumiselle oli, että lap-

siperheessä sekä vanhemmat että lapset syövät leipää säännöllisesti, eli päivittäin tai 

lähes päivittäin. Muuten perheen koolla ei ollut merkitystä tutkimuksen osallistumisen 

kannalta. Suurin osa tutkimushenkilöistä oli kotoisin Uudenmaan ja Pirkanmaan maa-

kunnista. Näiden lisäksi edustettuna olivat myös Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Poh-

jois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson 

maakunnat (Kuvio 3).  

 

Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen internetissä käydyn ryhmäkeskustelun tavoitteena oli 

saada aktiivista keskustelua ja rehellisiä mielipiteitä ja perusteluja leivän käytöstä. Tutki-

mushenkilöitä rohkaistiin kertomalla, ettei kysymyksille ollut oikeita tai vääriä vastauksia. 

Kaupallisen toimijan moderaattorit, eli keskustelua ohjaavat henkilöt, kysyivät tutkimus-

henkilöiltä kysymyksiä, joihin tutkimushenkilöt vastasivat keskustelunomaisesti. He pys-

tyivät myös keskustelun aikana kommentoimaan toisen tutkimushenkilön vastausta, jol-

loin syntyi enemmän yhteistä keskustelua. Moderaattorit kysyivät tutkimushenkilöiltä 

noin 50 kysymystä liittyen leivän käyttöön. Internetissä käyty ryhmäkeskustelu kesti kaksi 

tuntia ja kuusi minuuttia. Moderaattoreiden lisäksi keskustelua seurasi taustalla tutkija-

tiimi, joka keskusteli omassa chat-keskustelussa ja pohti saatuja vastauksia sekä laati 

tarkentavia kysymyksiä tutkimushenkilöille. Osallistuin keskusteluun tutkijatiimin kautta. 

Tässä vaiheessa oma roolini oli toimia sivusta seuraajana. Keskustelun päätyttyä se tal-

lennettiin pdf-tiedostoksi ja keskustelua eli tutkimusaineistoa saatiin yhteensä 123 sivua. 

Jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle jaettiin 85 euron lahjakortti.  

 

Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineisto analysoitiin myös käyttäen online-ryhmäkes-

kustelun mukaisesti analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineisto-
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lähtöisen sisällönanalyysin olen määritellyt edellä alaluvussa 4.5. Kvalitatiivisen kulutta-

jatutkimuksen tarkoituksena oli saada tarkennettua online-ryhmäkeskustelun ja internet-

kyselyn avulla hankittuja tietoja, ja saada erityisesti tarkempia vastauksia lapsiperheiden 

leivän käytöstä, jolloin on mahdollista myös tarkentaa vastauksia tutkimuskysymyksiin 

liittyen. Aineisto koostui 123 sivusta, minkä vuoksi aineistoon perehtyminen vei huomat-

tavasti aikaa. Lopulta onnistuin saamaan tarkan kuvan siitä, mitä aineisto pitää sisällään, 

minkä jälkeen aloitin aineiston pelkistämisen, listaamisen ja luokittelemisen. (Hennink, 

ym., 2011, s. 234.) Alaluvun 4.5 kuviossa 2 on listattuna tässä tutkimuksessa käytetyn 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin kohdat vaihevaiheelta. 

 

Aineistoon perehtymisen jälkeen lähdin liikkeelle aineiston varsinaisessa analysoinnissa 

redusoinnista eli pelkistämisestä, tutkimustehtävän ohjatessa aineistoa. Pelkistämisessä 

halutaan saada aineistosta karsittua epäolennainen osa pois, nostamalla aineistosta 

analyysiyksikköjä eli sanoja tai lauseita. Näin jäljelle jää se osuus, josta ollaan eniten 

kiinnostuneita, ja joka vastaa tutkimusongelmaan. Aloitin pelkistämisen suorien lainaus-

ten etsimisellä ja alleviivaamalla niitä värien avulla, joka auttoi tutkimusaineiston tiivistä-

misessä pienempään muotoon. Alleviivaamisen jälkeen värikoodatut suorat lainaukset 

listattiin allekkain tyhjälle dokumentille. Listaamisen jälkeen kokosin taulukon, jonka toi-

seen sarakkeeseen sijoitin suorat lainaukset ja toiseen niitä kuvaavat pelkistetyt ilmauk-

set. On huomionarvoista, että yhdestä suorasta lainauksesta voi löytyä useampia pelkis-

tettyjä ilmauksia, ja kaikki ilmaukset tulee merkitä taulukkoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 122–125; Kylmä & Juvakka, 2007, s. 116–120.) Alla olevassa taulukossa 5 on listat-

tuna esimerkkejä suorista lainauksista ja niiden pelkistämisestä.  

 
Taulukko 5. Esimerkkejä kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineiston suorien lainausten pelkis-
tämisestä. 
 
Suorat lainaukset Pelkistetyt ilmaukset 
”Itse olen valinnut omat leivät sen takia, että ne 
ovat terveellisiä, ja niistä tulee täyteen, mieheni ja 
lapsemme enemmän maun vuoksi.” Vastaaja S 
 

• terveellisyys valinnan kriteerinä 
• maku 
• osalla perheestä eri kriteerit 
• terveellinen leipä täyttää 

 
”Terveellisyys vaikuttaa. Viikonloppuna enemmän 
vaaleaa pullaleipää. Myös hinta vaikuttaa” Vas-
taaja A 

• terveellisyys ja arki 
• viikonloppuisin syödään muuta 
• herkuttelu 
• hinta kriteerinä 

 
”Meillä vaikuttaa maku ja hinta. Lapsiperheessä 
valikoituu vähän senkin mukaan, mitä lapset syö-
vät. Kuten myös ne siemenet ja jyvät, ei uppoo lap-
siin! Silti joskus ostan, koska mä syön.” Vastaaja 
D 

• maku ja hinta kriteerinä 
• lapset vaikuttavat päätökseen 
• lapset ei pidä siemenistä ja jyvistä 
• joskus ostetaan itselle 
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Redusoinnista jatkoin klusterointi osuuteen, jossa tarkoituksena on ryhmitellä pelkistetyt 

ilmaukset alaluokiksi. Ryhmittelin redusoinnin avulla saadut, ja samaa tarkoittavat pel-

kistetyt ilmaukset järjestykseen tyhjälle dokumentille, josta jatkoin alaluokkien yhdistämi-

seen. Perusteellisesti tehty luokittelu mahdollistaa eri osien vertailemisen aineistosta. 

Tarkoituksena oli löytää eri ryhmiä kuvaavia alaluokkia. Tutkimuksen kannalta muodos-

tetut luokat toimivat käsitteellisenä työvälineenä, jonka avulla tutkija pystyy identifioi-

maan tärkeät ja keskeisimmät asiat aineistokokonaisuudesta. (Hennink, ym., 2011, s. 

234.) Esimerkiksi pelkistetyt ilmaukset kuten: terveellisyys valinnan kriteerinä, suhteelli-

nen terveellisyys, terveellisyys on tärkein kriteeri ja terveellinen leipä täyttää, ovat osa 

alaluokkaa terveellisyys osana arkea. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten kokoamisesta 

alaluokaksi on kuvattu liitteistä löytyvässä taulukossa (Liite 5). Analyysin tekemistä jat-

kettiin abstrahoinnilla, jossa jatkettiin luokkien yhdistelemistä toisiinsa, jotta analyysin tu-

loksena nousisi tutkimuksen kannalta merkittäviä teoreettisia käsitteitä (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 125). Alaluokat ja niistä kootut yläluokat on jaettu kahteen alla olevaan 

taulukkoon (taulukot 6 ja 7).  

 

 
Taulukko 6. Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineiston analyysistä muodostuneet ala- ja ylä-
luokat (osa 1.). 
 

Yläluokka: Yläluokka:  Yläluokka:  Yläluokka:  

Leivän terveellisyys Kotimaisuus Hinta Maku 
Alaluokka: Alaluokka:  Alaluokka:  Alaluokka:  

Terveellisyys osana ar-
kea 

Kotimaisuuden arvosta-
minen ja luottaminen 

Hinnan vaikutus osto-
päätökseen 

Maun tärkeys 

Kuidut, vilja ja suolai-

suus 
Kotimaisuuden tukemi-

nen 

Rutiini- ja vaihteluleivän 

hinta 

Leivän rakenne 

Tumman leivän terveelli-
syys ja täyttävyys 

   

Kauran terveellisyys ja 

sopivuus 
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Taulukko 7. Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineiston analyysistä muodostuneet ala- ja ylä-
luokat (osa 2.). 
 

Yläluokka:  Yläluokka:  Yläluokka:  Yläluokka:  

Leivän suhde aikaan Leipä välipalana Sosiaalisuus osana 
ruokailua 

Hankintapaikka 

Alaluokka:  Alaluokka:  Alaluokka:  Alaluokka:  

Leivän syömisen ajan-

kohta  
Leivän nopeus ja help-

pous 
Yhdessä syöminen Rutiinileipää läheltä 

Leivällä herkuttelu va-

paa-ajalla 
Leipä soveltuvuus eri ti-

lanteissa 
Lasten vaikutus osto-

päätökseen 

Leipomoiden arvosta-

minen 

Kiireen vaikutus leivän 

syömiseen 
 Lasten tuotteet  

 

 

Saatuja alaluokkia on yhteensä kaiken kaikkiaan 20, joista rakentuu kahdeksan yläluok-

kaa. Alasuutarin (2011, s. 42–43) mukaan tärkeää on ryhmitellä raakahavainnot tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla mahdollisimman pieneksi havaintojen joukoksi, jolloin merkityk-

sen tulkintaa pystytään vielä tekemään. Niinpä saaduista yläluokista koottiin vielä kaksi 

pääluokkaa. Ensimmäinen pääluokka koostuu yläluokista leivän terveellisyys, kotimai-

suus, hinta ja maku, ja käytän siitä nimitystä leipä tuotteena. Toinen pääluokka koostuu 

puolestaan yläluokista leivän suhde aikaan, leipä välipalana ja sosiaalisuus osana ruo-

kailua sekä hankintapaikasta. Toisesta pääluokasta käytän nimitystä leipä osana ihmis-

ten rutiineja. Edellä mainittujen pääluokkien avulla päästään ratkaisuvaiheeseen, eli tu-

losten tulkintaan, jonka avulla mahdollistetaan vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, s. 25). Aineiston analyysin avulla saatuja tuloksia kuvataan luvussa 6.  

 
Vastaajien osallistuminen tässä tutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin, kuten 

online-ryhmäkeskusteluun (aineisto 1) ja internet-kyselyyn (aineisto 2) sekä kvalitatiivi-

seen kuluttajatutkimukseen (aineisto 3) kuvataan alla olevassa taulukossa (Taulukko 8). 

Vastaajat kuvataan kirjaintunnisteen avulla anonymiteetin suojelemiseksi (Turtiainen & 

Östman, 2013, s. 57–58). Neljä ensimmäistä vastaajaa ”A–D” osallistuivat niin online-

ryhmäkeskusteluun, internet-kyselyyn kuin kaupallisen toimijan keräämään kvalitatiivi-

seen kuluttajatutkimukseen. Puolestaan vastaajat ”E–J” osallistuivat online-ryhmäkes-

kusteluun ja internet-kyselyyn ja loput vastaajista ”K–T” osallistuivat vain kvalitatiiviseen 

kuluttajatutkimukseen.  
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Taulukko 8. Tutkimusmenetelmät ja vastaajat. 
 
Keskustelu Kysely Keskustelu 
Aineisto 1: Online-
ryhmäkeskustelu 

Aineisto 2: Inter-
net-kysely 

Aineisto 3: Kvali-
tatiivinen kulutta-
jatutkimus 
 

Tunniste:  Tunniste: Tunniste: 
Vastaaja A Vastaaja A Vastaaja A 
Vastaaja B Vastaaja B Vastaaja B 
Vastaaja C Vastaaja C Vastaaja C 
Vastaaja D Vastaaja D Vastaaja D 
Vastaaja E Vastaaja E Vastaaja K 
Vastaaja F Vastaaja F Vastaaja L 
Vastaaja G Vastaaja G Vastaaja M 
Vastaaja H Vastaaja H Vastaaja N 
Vastaaja I Vastaaja I Vastaaja O 
Vastaaja J Vastaaja J Vastaaja P 
  Vastaaja Q 
  Vastaaja R 
  Vastaaja S 
  Vastaaja T 

 
 
Vastaajien jakautuminen tutkimusmenetelmien ja maakuntien (Ks. SVT, 2019) mukaan 

on kuvattu alla olevassa kuviossa 3. Eniten online-ryhmäkeskustelun ja internet-kyselyn 

vastaajista asui Uudenmaan maakunnassa. Kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen vastaa-

jia asui eniten Uudenmaan maakunnan lisäksi myös Pirkanmaan maakunnassa. Kvali-

tatiivisen kuluttajatutkimuksen vastaajien asuinalueet ovat jakautuneet tasaisemmin on-

line-ryhmäkeskustelun ja internet-kyselyn vastaajiin verrattuna. Myös maantieteellisesti 

tarkasteltuna kvalitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa on mukana enemmän vastaajia eri 

maakunnista. Kvalitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa on mukana yhdeksän maakuntaa, 

kun online-ryhmäkeskustelussa ja internet-kyselyssä mukana on vain viisi.  
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Kuvio 3. Vastaajien jakautuminen maakunnittain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

(Aineisto 1) Online-ryhmäkeskustelu

(Aineisto 2) Internet-kysely

(Aineisto 3) Kvalitatiivinen
kuluttajatutkimus

Henkilöiden määrä:

Tu
tk

im
us

m
en

et
el

m
ät

:

Maakunnat

Varsinais-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kymenlaakso

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Uusimaa

Keski-Suomi
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5 Tutkimustulokset – välipalat osana vapaa-ajan ruoka-
valiota 
 
Seuraavissa alaluvuissa avaan kahden tutkimuksessa käytetyn aineistonkeruumenetel-

män, online-ryhmäkeskustelun ja internet-kyselylomakkeen avulla saatuja tuloksia. Tut-

kimuksen tuloksia jäsennetään aineistojen analyysissä syntyneiden luokkien mukaisesti. 

Online-ryhmäkeskustelun tulosten kuvaamisen apuna käytetään sitaatteja, eli suoria lai-

nauksia saadusta aineistosta, jotka auttavat havainnoimaan tehtyä tulkintaa (Alasuutari, 

2011, s. 43). Internet-kyselyn avulla saadun aineiston tulosten kuvaamisessa käytän las-

kettuja frekvenssejä ja moodeja ja niistä koottuja taulukoita ja diagrammeja. Kvalitatiivi-

sen kuluttajatutkimuksen tulosten kuvaamista jatketaan luvussa 6.  

 
 
5.1 Välipalojen terveellisyys perheiden vapaa-ajalla 
 
 
Online-ryhmäkeskustelun avulla saadun aineiston ensimmäinen yläluokka terveellinen 

ruokavalio koostuu neljästä alaluokasta. Näissä neljässä alaluokassa yhteisenä tekijänä 

on terveellisyyden kuvaaminen eri näkökulmista käsin. Terveellisyyttä heijastetaan sekä 

yleisellä tasolla vertailemalla terveellistä syömistä epäterveelliseen syömiseen että väli-

palojen näkökulmasta käsin. Alaluokkien kuvaaminen aloitetaan alaluokan terveellinen 

syöminen kuvaamisella, josta siirrytään terveellisten välipalojen avaamiseen, jonka jäl-

keen tarkastellaan leipä välipalana alle saatuja pelkistettyjä ilmauksia. Leipää välipalana 

tarkastellaan lisäksi myös alaluvussa 6.3. Lopuksi pohditaan, miten vastaajat kokevat 

epäterveellisen syömisen. Yläluokkia lähdetään kuvaamaan analysoidusta aineistosta 

luokiteltujen alaluokkien avulla, jota alaluokan alle ryhmitellyt pelkistetyt ilmaukset avaa-

vat. Tulosten kuvaamisessa käytän apuna vastaajien suoria lainauksia tallennetuista ai-

neistoista. Suorien lainausten perässä on kuvattuna vastaajat, jotka ovat kyseisen il-

mauksen esittäneet. Vastaajien jako tutkimusmenetelmittäin on kuvattu taulukossa 8, 

joka löytyy kohdasta 4.7. 

 

Alaluokan terveellinen syöminen alle saatiin vastaajilta paljon keskustelua aikaiseksi. 

Terveellinen syöminen nähtiin esimerkiksi ravitsemussuositusten mukaisena syömi-

senä. Terveellisessä syömisessä tulisi noudattaa ruokapyramidin ja lautasmallin mukai-

sia ohjeita. Puolet lautasesta olisi hyvä olla kasviksia ja kasviksia tulisi olla jokaisella 

aterialla. Erityisesti kasvisten syöminen nähtiin terveellisenä syömisenä, koska niissä on 
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hyvät ravintoarvot. Tämän lisäksi mainittiin monipuolinen syöminen, johon kuuluu use-

ampia aterioita päivässä. Vastauksia saatiin myös lisätyn sokerin vähentämisestä vält-

tämällä erilaisia valmisruokia ja välipalatuotteita. Suolan ja rasvan määrään kiinnitettiin 

usein myös huomiota ja vähäsuolaisia ja -rasvaisia tuotteita suosittiin. Vastaajat kuvaili-

vat kotimaisen ruoan terveelliseksi. Myös luomuruoka nähtiin terveellisenä vaihtoehtona. 

Leivästä keskusteltaessa täysjyvä nähtiin terveellisenä vaihtoehtona, joka täyttää ja pi-

tää pidempään nälän poissa. Terveelliseen syömiseen kuului pienenä osana herkkuja, 

joita voidaan silloin tällöin nautiskella, esimerkiksi juhlapyhinä ja -tilaisuuksissa. Myös 

vastaajien kysyessä lapsiltaan terveellisen ruoan merkitystä todettiin erilaisten hedel-

mien, marjojen, kasvikset, maitotuotteiden, puuron ja leivän olevan osa terveellistä syö-

mistä. Puolestaan erilaisten kakkujen, jäätelöiden ja keksien nähtiin olevan herkkuja, 

joita ei voinut kovin usein syödä.  
 
Terveellinen syöminen on sitä, että vältellään lisättyä sokeria ja suositaan kotimaista, 
luomua, mahdollisimman vähän prosessoitua. Joka aterialla tarjotaan myös kasviksia 
ja/tai juureksia. Vastaaja B 

 
Terveellinen syöminen on suositusten mukaista syömistä; lautasmalli, ruokapyra-
midi...Viisi ateriaa päivässä, monipuolista syötävää, joissa on hyvät ravintoarvot ja ruoka-
aineiden suhteet kohdillaan. Herkkujakin saa syödä hallitusti. Vastaaja D 

 

Terveelliset välipalat alaluokkaan saatiin myös paljon pelkistettyjä ilmauksia. Vastaajien 

mielestä terveelliset välipalat ovat suurimmaksi osaksi erilaisia kasviksia, mukaan lukien 

vihannekset, marjat ja hedelmät. Erityisesti hedelmistä suosittiin banaania ja omenaa 

niiden helppouden ja makeuden vuoksi, vihanneksista puolestaan suosittiin tomaattia ja 

kurkkua. Pähkinät koettiin myös terveellisinä sopivassa määrin nautittuna. Jogurttia nau-

tittiin monissa lapsiperheissä. Jogurtti vaihteli maustamattoman ja makeutettujen välillä. 

Maustamattoman jogurtin kanssa saatettiin nauttia erilaisia hedelmäsoseita. Osan mie-

lestä makeutetut jogurtit eivät kuulu terveellisiin välipaloihin korkean sokeripitoisuuden 

vuoksi, mutta siitä huolimatta joissain perheissä näitä nautittiin. Myös erilaiset valmiit 

smoothiet ja karjalanpiirakat koettiin helppoina ja terveellisinä välipaloina. Myös erilaiset 

itsetehdyt letut, pannukakut ja banaaniletut kuuluivat lapsiperheiden välipaloihin. Koh-

tuudella syötynä ja terveellisillä täytteillä nämä koettiin myös hyvänä ja terveellisenä vä-

lipalana. Lapsiperheissä nautittiin välipalana myös pinaattilettuja, joita ostettiin kaupasta 

valmiina. Myös sokeroimaton kiisseli, puuro ja itse tehdyt tortillat, joissa täytteenä kas-

viksia ja tonnikalaa sekä välipalapatukat nähtiin terveellisinä välipaloina.  

 
Välipalana meillä syödään kotona useimmiten banaania, omenaa, maustamatonta jugurt-
tia, viiliä, leipää, kurkkua ja tomaattia, pähkinöitä. Jos mennään johonkin niin että pitää 
ottaa evästä, syödään oikeastaan samoja juttuja paitsi maitotuotteita, ja lisäksi karjalan-
piirakoita, smoothieta ja sokeroimattomia pillimehuja. Vastaaja B 
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Terveellinen välipala täydentää päivän kokonaisenergian saantia, on vitamiini – ja/tai kui-
tupitoinen, hyvänmakuinen ja sopivasti täyttävä. Vastaaja D 
 

Leipä nähtiin myös suurimmaksi osaksi terveellisenä välipalana ja useimmat lapsiper-

heet söivät leipää välipalaksi muiden välipalatuotteiden ohella. Niinpä yhdeksi alaluo-

kaksi saatiin leipä välipalana, jonka alle ryhmiteltiin pelkistettyjä ilmauksia. Leipä nähtiin 

hyvänä kuidun lähteenä, joka pitää nälkää pitkään poissa. Erityisesti täysjyvän nähtiin 

täyttävän ja pitävän nälkää. Vastaajat kertoivat suosivansa erityisesti ruis- ja kauraleipää 

niiden kuitupitoisuuden, täyttävyyden, maun ja terveellisyyden vuoksi. Tämän lisäksi 

vastaajat kertoivat syövänsä myös paahtoleipää, patonkia, sämpylöitä ja paistopisteen 

karjalanpiirakoita vaihtelun vuoksi. Vastaajat kertoivat leipovansa välillä itse rieskaa, 

ruisleipää ja sämpylöitä, jolloin leipään voidaan lisätä erilaisia siemeniä ja leseitä, joiden 

nähtiin parantavan leivän terveellisyyttä. Leipä koettiin helppona ja nopeana välipalana, 

joka on kätevä ottaa mukaan ja nauttia liikkeellä oltaessa. Leivän kerrottiin maistuvan 

välipalan lisäksi myös aamu- ja iltapalana. Leivän päällä käytetään täytteenä usein eri-

laisia leikkeleitä, juustoa, kasviksia. Leipä sopii välipalaksi hyvin, sillä leivän terveellisyy-

teen pystyy vaikuttamaan leivän täytteillä. Tällöin leipään on vaikea myös kyllästyä. 

 
Leivästä saa päällisillä hyvin terveellisen välipalan! Vastaaja D 

   
Leipää syö meidän perheessä lähinnä aikuiset aamu/väli/iltapalaksi. Lapsi syö mielellään 
puuroa, joten mieluummin annan sitä hänelle aamulla ja illalla. Välipalana saatan antaa 
leipää. Leipä on hyvä välipala, koska en usein keksi muutakaan. Pitää ihan hyvin nälkää, 
jos on leivänpäällisiä lisänä. Vastaaja H 

  

Paljon keskustelua herättivät erilaiset herkut, jotka poikkeavat terveellisestä syömisestä. 

Näin syntyi epäterveellisen syömisen alaluokka. Vastaajat kuvailevat epäterveellisiksi 

välipaloiksi muun muassa sokeri- ja hiilihydraattipitoiset tuotteet, joita olivat esimerkiksi 

erilaiset vanukkaat, sokeroidut murot, valmiit kiisselit ja mehut, kakut, jäätelö, pullat, 

munkit, pasteijat ja lihapiirakat. Etenkin helppous ja nopeus ja epäterveellisten välipalo-

jen kätevä pakkaus saattavat lisätä niiden houkuttelevuutta. Lapset saattavat toivoa 

usein herkkuja, mutta perustelujen esittäessä heille kelpaavat myös terveellisemmätkin 

vaihtoehdot. Välillä aikuiset saattavat syödä välipalaksi itse jotain epäterveellistä, mutta 

samalla lapsille kuitenkin tarjotaan terveellisempiä vaihtoehtoja. Juhlapyhien ja juhlien 

aikana lapset voivat syödä herkkuja välipalaksi, mutta tarkoituksena ei ole syödä herk-

kuja viikkotasolla. 
 

Meillä on kyllä muuttunut lasten kasvaessa ja äidin kiireiden lisääntyessä. Ja huonom-
paan suuntaan, koko ruokahuolto ja ruokavaliot! Välipala on liian usein jotain makeaa 
kahvin kanssa. Välipala on siis muuttunut liikaa herkutteluhetkeksi. Meillä on kyllä aina 
hedelmiä ja ne tekevät kauppansa hyvin. Niin, hmmm... ehkä välipalaa syödään siis ny-
kyään enemmän, tämä herkuttelukahvihetki on siis tullut entisten hedelmä- ja leipä/kar-
jalanpiirakkahetkien lisäksi. Vastaaja D 
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Kiire vaikuttaa välipalojen laatuun. Tällöin ei välttämättä aina ehdi suunnitella välipaloja 

valmiiksi ja kovan nälän yllättäessä kaupasta päätyy mukaan epäterveellisiä vaihtoeh-

toja. Tosin usein näissä tilanteissa perheen aikuinen sortuu epäterveelliseen vaihtoeh-

toon. Kahvin kanssa saatetaan herkemmin nauttia jotain makeaa syötävää. Välipalaa 

saatetaan tällöin syödä enemmän ja useammin päivän aikana, sillä herkutteluhetket ovat 

tulleet välipalahetkien rinnalle. Lapselle ostetaan kiireen keskellä usein banaania, voilei-

pää ja paistopisteeltä karjalanpiirakkaa. Myös kaupan valmiit smoothiet koetaan hyvänä 

vaihtoehtona näissä tilanteissa. Letut ja pannukakut todettiin olevan hyvä välipala sellai-

senaan, mutta niihin laitettavat täytteet, kuten kastikkeet, hillot tai jäätelö tekevät niistä 

puolestaan epäterveellisiä herkkuja, joita ei voi kovin usein nauttia.  
 

 
5.2 Arki- ja viikonloppuvälipalat 
 
Toinen yläluokka välipalan valinta koostuu kahdesta alaluokasta. Näiden kahden alaluo-

kan yhteisenä tekijänä on välipalan valinnan taustalla olevat kriteerit vapaa-ajalla. Ala-

luokkien kuvaaminen aloitetaan alaluokan arjen ja viikonlopun syömisen kuvaamisella, 

josta siirrytään lopuksi avaamaan muita välipalan taustalla olevia tekijöitä. Alaluokkia 

lähdetään kuvaamaan analysoidusta aineistosta saatujen pelkistettyjen ilmausten avulla. 

 
Alaluokan arjen ja viikonlopun syöminen vastauksista ilmenee, että arkena vapaa-ajalla 

on huomattavasti enemmän kiirettä, jolloin välipalojen ennalta suunnitteleminen ja hank-

kiminen auttavat arjen askareista selviytymisessä. Osa vastaajista koki, että arkena ku-

luu välipaloja erilaisten harrastusten vuoksi. Vastaajien mukaan lapsilla tuntuu olevan 

koko ajan nälkä, minkä vuoksi on hyvä olla valmiina välipalaa nälän yllättäessä. Vastaa-

jien mukaan myös viikonloppuisin syödään välipaloja, sillä silloin ollaan usein menossa 

paikasta toiseen, minkä vuoksi välipalat koetaan tarpeellisina.  

 
Viikonloppuisin syödään enemmän välipaloja, kun ollaan useasti enemmän menossa 
kaupungilla, kavereilla, erilaisissa tapahtumissa. Silloin suosin helposti kaupasta tai kah-
vilasta ostettavia välipaloja. Vastaaja H.  

 

Viikonloppuisin on myös enemmän aikaa käytettävissä välipalojen valmistamiseen, jol-

loin välipaloja voidaan valmistaa itse, esimerkiksi leipomalla leipää, tekemällä smoot-

hieta tai hedelmäsalaattia ja paistamalla lettuja. Usein lapset saavat myös osallistua vä-

lipalojen tekemiseen, joka on hauskaa perheen yhteistä ajanvietettä. Viikonloppuisin 

syödään enemmän välipaloja, mutta arkena suositaan enemmän terveellisempiä välipa-
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lavaihtoehtoja viikonloppuun verrattuna. Arkena nautittiinkin enemmän hedelmiä, val-

miita smoothieita, leipää sekä paistopisteen tuotteita. Viikonloppuihin kuuluu yhtenä 

osana myös herkuttelu, joka voidaan nähdä myös herkullisempina välipaloina.  

 

Muihin välipalan taustalla oleviin tekijöihin vastaajat luettelivat kuuluvan esimerkiksi vä-

lipalan maun ja hinnan. Vastaajien perheissä syödään välipalaa, joka on hyvän makuista. 

Mauttomuus huomataan helposti, jolloin välipala jää helposti syömättä. Osan mielestä 

hyvän maun tekee kaikki raikkaus ja toisen mielestä taas kotimaisuus ja terveellisyys. 

Puhtaat ja hyvät raaka-aineet mainittiin keskusteluissa. Hinnalla oli myös oma osuutensa 

välipalan valinnassa ja se rinnastettiin usein maun kanssa. Liian kalliit tuotteet saattoivat 

jäädä ostamatta, ja yleensä katsottiin halvin mahdollinen tuote. Välillä saatetaan tehdä 

myös itse, jolloin hinta koettiin edullisempana.  

 
Välipalat valikoituvat sen mukaan, mitä raati kelpuuttaa. Hintalappua myös katsotaan, 
mutta se jää toissijaiseksi. Vastaaja G 
 
Terveellisyys, maku, virkistävyys, kotimaisuus, valmistaminen... Pyrkimyksenä luoda jo-
tenkin järkevä pohja lapsen ruokailuille ja opettaa hyvää suhdetta ruokaan ja ruokailuun. 
Vastaaja E 

 

Osaltaan vaikuttaa myös se, miten perheessä määritellään sopivan hintainen välipala. 

Tällöin maku on tärkeämpi kuin hinta. Lapsiperheet haluavat suosia myös terveellisiä ja 

kotimaisia, ravintoarvoiltaan hyviä tuotteita, joissa on huomioitu lisätyn sokerin, suolan 

ja rasvan määrä. Toki lapsiperheiltä löytyy myös mielitekoja, joiden vuoksi myös epäter-

veellisempiä välipaloja saatetaan toisinaan ostaa. Lapsille halutaan kuitenkin opettaa 

hyvää suhdetta ruokailua kohtaan pyrkimällä tasapainoiseen syömiseen. 

 

5.3 Välipalat osana lasten ruokavaliota 
 
 
Kolmas yläluokka välipalojen rooli osana lasten ruokavaliota koostuu kahdesta alaluo-

kasta. Ensimmäinen alaluokka koostuu lasten välipalatuotteista, joissa avataan niiden 

taustalla olevia positiivisia ja negatiivisia tekijöitä. Lasten välipalatuotteiden kohdalla 

pohditaan niitä kriteereitä, joista rakentuu hyvä lasten välipalatuote. Toisessa alaluo-

kassa puhutaan lasten osallistamisesta välipalan valmistuksessa. Yläluokkaa lähdetään 

kuvaamaan analyysin tuloksena syntyneiden alaluokkien avulla, jota jälleen alaluokan 

alle ryhmitellyt pelkistetyt ilmaukset avaavat. 

 
Lasten välipalatuotteet herättivät voimakasta keskustelua niiden terveellisyydestä ja tar-

peellisuudesta. Vastaajien mukaan suurin osa lapsille suunnatuista välipalatuotteista on 
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todellisia sokeripommeja ja täynnä elintarvikevärejä sekä lisäaineita. Vähäiseen sokeri-

määrään tottuu myös helposti, jolloin tuotteet, joissa on lisättyä sokeria, koetaan helposti 

liian sokeripitoisiksi. Kiireessä ei aina tule huomioitua tuotteiden sokerimäärää, jolloin 

tuotteen ajatellaan olevan esimerkiksi terveellisempi, mitä se loppujen lopuksi on. Vas-

taajat puhuivat tällöin tuotteiden piilosokerista. Mikäli markkinoille tulisi lapsille suunnat-

tuja terveellisiä välipaloja, jotka olisivat mahdollisimman luonnollisilla ainesosilla ma-

keutettuja, olisivat tuotteet tervetulleita osaksi lapsiperheiden välipalakäytäntöjä. Vastaa-

jat kokivat, ettei tämänkaltaisia tuotteita ole vielä kauppojen valikoimassa. Vastaajat oli-

vat löytäneet joitakin sokerittomia ja terveellisiä muroja sekä erilaisia sokerittomia smoot-

hieita ja jogurtteja kauppojen valikoimasta. Edellä mainittuja tuotteita nautittiin usein vas-

taajien lapsiperheissä. Toiveena kuitenkin oli, etteivät markkinoille tulevat välipalatuot-

teet sisältäisi erityisiä lasten piirroshahmoja, sillä tämänkaltaiset tuotteet koetaan usein 

hintavammiksi. Mikäli uusia terveellisiä lapsille suunnattuja välipalatuotteita kehitetään 

markkinoille, tulisi niiden olla myös kohtuuhintaisia.  

 
Lapsille suunnatut eivät ole päätyneet kärryihin. Paljon sokeria ja ”esanssia” ja vähän 
oikeita aineita. Vähään sokeriin tottuu. Kerran kaupassa saatu maistiaisannos eräästä 
vanukkaasta ei saanut mitään hurraahuutoja lapsilta. 3v:tä puistatti ja totesi siinä olevan 
liikaa hunajaa. Vastaaja E 

 
Ite tehdään J lasten toiveesta yleensä, ja silloin toiveena on jonkin tietyn väriset letut J 
esim. sinisiä, vihreitä tai pinkkejä. Käytän värjäämiseen esim. punajuurijauhetta, viher-
jauhetta ja sinihernejauhetta, en siis mitään teollisia väriaineita. Mustiakin tein yksi päivä 
ja kyllähän lapsia huvittaa, kun ruoka on välillä vähän normaalista poikkeavaaJ. Vastaaja 
C 

 
Keskusteluissa vastaajat usein kommentoivat tekevänsä välipaloja yhdessä lastensa 

kanssa. Tämän vuoksi viimeinen alaluokka koostettiin vastaajien ilmauksista lasten osal-

listamisesta välipalan valmistuksessa. Välipalojen tekeminen nähdään tällöin perheen 

yhteisenä toimintana, jolloin lapset pääsevät tutustumaan ruoanlaittoon. Vastaajat ker-

toivat, kuinka heillä koko perhe osallistuu esimerkiksi leipomiseen. Etenkin leipää leivo-

taan yhdessä lasten kanssa. Vastaajat kertoivat tekevänsä sämpylöitä, joissa käytetään 

erilaisia siemeniä ja leseitä maun parantamisessa ja terveellisyyden lisäämisessä. Sa-

moin rieskoja, ruisleipää ja satunnaisesti karjalanpiirakoita sekä tortilloja valmistetaan 

perheen kesken. Tortillojen lisäksi hedelmäsalaatin, smoothien, puuron, lettujen, vohve-

leiden ja pannukakkujen tekeminen oli suosittua ja niiden tekeminen lasten kanssa to-

dettiin viihdyttäväksi. Lettuja voi varioida oman mielen mukaan ja esimerkiksi värjätä eri-

laisilla luonnollisilla väriaineilla, mikä puolestaan herättelee lasten kiinnostusta ruokaa ja 

ruoanvalmistusta kohtaan. Sisarukset pystyivät myös tehdä välipaloja keskenään. Täl-
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löin lettujen, vohveleiden ja pannukakkujen päälle saatettiin helposti valita hieman epä-

terveellisempiä täytteitä, kuten jäätelöä tai vaniljakastiketta. Yleisesti lasten ruoanlaittoon 

osallistaminen ja välipalan tekeminen nähtiin positiivisena tekemisenä.  
 
 
5.4 Välipalojen syömisen rytmit 
 
Internet-kyselyssä tutkimushenkilöiltä kysyttiin, kuinka tärkeänä kriteerinä he pitävät ter-

veellisyyttä lapsiperheiden välipalojen valittaessa. Yleisimmäksi arvoksi, eli moodiksi 

saatiin 2 (hyvin tärkeä) ja frekvenssiksi 6. Vastaajien mielestä terveellisyys on tärkeä 

kriteeri lapsiperheiden välipalojen valinnassa. Vastaajat kokivat myös terveellisellä väli-

palasyömisellä olevan hyvin tärkeä rooli lapsiperheiden vapaa-ajan ruokailutottumuk-

sissa. Kysymyksen moodiksi saatiin 2 (hyvin tärkeä), tämän frekvenssin ollessa 5. Koti-

maisuuden merkitys puolestaan jakoi hieman vastaajien mielipiteitä. Kotimaisuuden 

merkitystä koskevan kysymyksen moodiksi saatiin arvo 1 (erittäin paljon) ja sen frek-

venssiksi 3. Suurimman frekvenssin ollessa 3, tulee tällöin huomioida hajonnan vaikutus 

vastauksiin. Vastaajien mielestä kotimaisuus on tärkeä kriteeri välipalojen valinnassa.  

 
Internet-kyselyssä pohdittiin myös lapsiperheiden välipalojen keskimääräistä syöntiti-

heyttä. Syöntitiheyttä koskevassa kysymyksessä, moodi sai arvokseen päivittäin ja frek-

venssiksi saatiin 6. Lapsiperheissä yli puolet vastaajista syö välipalaa päivittäin ja kaikki 

vastaajat syövät välipalaa vähintään kolme kertaa viikossa. Välipalan keskimääräistä 

syöntitiheyttä kuvataan alla olevassa kuviossa (Kuvio 4).  

 

 
 
Kuvio 4. Keskimääräinen välipalojen kulutus lapsiperheissä. 
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Lapsiperheiden vanhemmilta kysyttiin myös sitä, vaikuttaako lasten mielipide perheiden 

välipalan valintaan. Moodiksi saatiin melko paljon, sen frekvenssin ollessa 6. Tällöin voi-

daan todeta, että lapsiperheissä lasten mielipide vaikuttaa välipalan valintaan suurim-

malla osalla vastanneista melko paljon. Pohdittaessa sitä, mistä paikoista vastaajat os-

tavat välipalansa useimmiten, moodiksi saatiin hyvin varusteltu ruokakauppa, sen frek-

venssin ollessa 9. Vastaajat siis ostavat eniten välipaloja hyvin varustelluista ruokakau-

poista. Kysymykseen sai halutessaan vastata useamman vaihtoehdon, minkä vuoksi ky-

symykseen saatiin yhdeltä vastaajalta useampia vastauksia. Toiseksi useimmiten väli-

palaa ostettiin lähikaupasta. Näiden lisäksi vastaajat ilmoittivat ostavansa välipalaa kah-

vilasta ja leipomosta (Ks. Kuvio 5). Kysymyksessä vastaajat saivat myös mahdollisuuden 

vastata vaihtoehtojen ulkopuolelta, mutta kukaan vastaajista ei kuitenkaan vastannut 

avoimella vastauksella.  

 

 
 
Kuvio 5. Lapsiperheiden välipalan ostopaikat. 
 
 
Kiinnostavaa internetkyselyn aineistossa oli lapsiperheiden välipalojen nauttimispaikojen 

samankaltaisuus päivän aikana. Kysymykseen sai vastata useammalla kuin yhdellä 

vaihtoehdolla. Vastausten moodi on kotona, jonka frekvenssi on 12. Saatujen vastausten 

mukaan lapsiperheet nauttivat useimmiten välipalansa kotona, jonka jälkeen seuraa-

vaksi tyypillisin vastaus oli autossa. Loppuosassa vastauksia ilmeni hieman hajontaa, ja 

yksittäisiä vastauksia saatiin useimmille vaihtoehdoille. Kysymyksessä oli myös mahdol-

lista vastata avoimella vastauksella, joita saatiin yhteensä kolme kappaletta. Ne olivat 

ulkoilemassa, kaupungilla ja menossa eli välipalaa nautittiin paikasta riippuen. Alla ole-

vassa kuviossa 6 on kuvattuna lapsiperheiden välipalojen nauttimispaikat.  
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Kuvio 6. Lapsiperheiden välipalojen nauttimispaikat internet-kyselyn mukaan. 
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6 Tutkimustulokset – leipä tuotteena, välipalana ja osana 
arkea 
 
Leipä esittäytyi tutkimustuloksissa yhtenä merkittävänä tekijänä. Tässä luvussa avataan 

kolmannen aineiston, eli sekundaarisen kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen tuloksia. 

Seuraavat alaluvut käsittelevät leivän merkityksiä terveellisyyden ja kotimaisuuden sekä 

maun ja hinnan näkökulmasta. Leivän syöminen nähdään kuuluvan lapsiperheiden va-

paa-aikaan ja erityisesti osaksi arjen rytmejä. Arjen rytmien lisäksi leipää tarkastellaan 

sosiaalisena aspektina, eli perheen yhteisinä hetkinä. Tuloksista ilmeni, että leivällä oli 

useita hankintapaikkoja, minkä vuoksi niitä tarkastellaan tämän luvun lopulla. 

 

6.1 Leipä terveellisenä ja kotimaisena tuotteena 
 

Ensimmäinen pääluokka, leipä tuotteena koostuu neljästä yläluokasta leivän terveelli-

syys, kotimaisuus, hinta ja maku. Leipä näyttäytyi niin aamu-, ilta kuin välipalana, eli 

leivän voidaan katsoa olleen vastaajilla iso osa vapaa-ajan ruokailutottumuksia. Seuraa-

vaksi kuvataan näitä ominaisuuksia, aloittaen yläkäsitteistä leivän terveellisyys ja koti-

maisuus.  

 
Terveellisyys näyttäytyi useiden tutkimushenkilöiden vastauksissa. Alaluokaksi muodos-

tui terveellisyys osana arkea, sillä vapaa-ajalla lapsiperheillä oli mahdollisuus herkutte-

luun. Monet vastaajista totesi terveellisyyden olevan yksi tärkeimmistä valinnan kritee-

reistä lapsiperheelle leipää valittaessa, ja etenkin rutiinileivän kohdalla terveellisyys näh-

tiin tärkeänä kriteerinä. Tärkeäksi koettiin, että leipä on terveellistä tai suhteellisen ter-

veellistä ja maistuu myös perheen pienimmille. Rutiinileivällä tarkoitetaan tässä tutkimuk-

sessa tavanomaista leipää, jota ostetaan ja nautitaan usein. Vaihteluleivillä puolestaan 

tarkoitetaan leipiä, joita syödään silloin tällöin. Useimmiten vaihteluleivällä herkutellaan 

vapaapäivinä, jolloin terveellisyyden katsottiin olevan usein toissijaista.  

 
Kyllä se terveellisyys on aina se tärkeimpiin kuuluva kriteeri. Jos vaaleaa pitää ostaa niin 
katson tarkkaan tuotesisällön... Vastaaja C 
 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi myös terveellisen leivän vaikutus kylläisyyteen. Terveellisen lei-

vän koettiin täyttävän ja pitävän nälän poissa pidempään, jonka vuoksi sen katsottiin 

toimivan hyvin koko perheelle. Myös leivän täytteillä oli iso rooli terveellisyyden määrit-
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telyssä. Vastaajat kokivat, että ravintoarvoiltaan köyhemmästäkin leivästä voi saada oi-

keilla täytteillä terveellisen. Vastauksissa on tosin monitulkintaisuutta. Vastaajat kokivat, 

että ravintoarvoiltaan terveellisestäkin leivästä saadaan täytteillä aikaan epäterveelli-

sempiä vaihtoehtoja. Eli leiväntäytteillä on suuri rooli terveellisyyden ja herkuttelun ko-

kemisessa.  
 
Itse olen valinnut omat leivät sen takia, että ne on terveellisiä, ja niistä tulee täyteen... 
Vastaaja S 
 
 

Rutiinileipää valittaessa vastaajat kertoivat kiinnittävänsä usein huomiota leivän ravinto-

sisältöön. Ravintosisältö heijasti vastaajille terveellisyyttä rutiinileivän kohdalla. Mikäli 

leipä sisälsi lisättyjä ominaisuuksia, kuten juureksia, siemeniä ja jyviä, koettiin ne terveel-

lisinä, ja samalla niiden katsottiin tuovan purutuntumaa. Ne myös olivat yleensä enem-

män perheen aikuisten mieleen. Siispä yhdeksi alaluokaksi muodostui kuidut, vilja ja 

suolaisuus. Vastaajilta kysyttiin, mitä he tarkoittavat terveellisyydellä rutiinileipien yhtey-

dessä. Vastaajien mielestä terveellisessä rutiinileivässä on siementen, jyvien ja juures-

ten lisäksi alhainen suolapitoisuus ja runsaasti hyviä kuituja. Etenkin kuitupitoisuus tuli 

useissa vastauksissa ilmi ja se yhdistettiin moni- ja täysjyväviljaan, niin ruis- kuin kaura-

leipään. Terveellisyys voitiin nähdä myös monen asian yhtälönä, kuten alla olevassa lai-

nauksessa. Täysjyvä, kotimaisuus, kohtuullinen suolan määrä sekä vehnän välttäminen 

olivat teemoja, jotka näkyivät useissa vastauksissa puhuttaessa leivän terveellisyydestä.  
 
Terveellisyys: täysjyvää, kotimaisuutta (=ei geenimanipuloitua), kohtuullinen määrä suo-
laa, ei vehnää. Vastaaja B 

 
Meillä terveellisyys tarkoittaa kuitupitoisuutta ja moniviljaa/täysjyvää. Ei paljoa suolaa. 
Usein meillä joko siemenleipiä, tai juuresleipiä. Vastaaja K 
 
 

Kolmas alaluokka koostettiin tumman leivän terveellisyydestä ja täyttävyydestä sillä suu-

rin osa vastaajista yhdisti terveellisyyden tummaan leipään ja ajatukseen nälän viemi-

sestä vehnäleipää paremmin. Vastaajat puhuivat välillä tummasta leivästä, joka usein 

yhdistettiin ruisleipään. Ruisleipä nähtiin terveellisempänä kuin vehnäleipä, ja vaalean 

rutiinileivän tuotesisältöön kiinnitettiin enemmän huomiota. Ruisleipä nähtiin terveelli-

senä ravintona, joka vie nälän pois sekä pitää kylläisenä pitkään. Yksi vastaajista mai-

nitsi rukiin proteiinin määrän olevan suurempi vaaleisiin leipiin verrattuna. Ruis koettiin 

usein myös kotimaisena tuotteena, joka ei sisällä ylimääräisinä lisäaineita. Tärkeänä pi-

dettiin myös leivän koostumusta, eli leivän pitää olla koostumukseltaan maukas.  

 
Meillä se on ainakin leivän koostumus. leipä on erikseen ja valkoinen höttöleipä on enem-
mänkin pullaa. leivässä pitää olla hyvät kuidut, jotta se vie nälän pois ja siitä saa kunnolla 
ravintoa. Vastaaja M 
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Vaikka vaalealeipä nähtiin tumman leipään verrattuna epäterveellisempänä vaihtoeh-

tona, nousi kauran terveellisyys ja sopivuus yhdeksi puheenaiheeksi ja sitä kautta ala-

luokaksi. Kaura nähtiin muihin vaaleisiin leipiin, etenkin vehnäleipään, verrattuna terveel-

lisempänä vaihtoehtona, joka koettiin ravintosisällöltään olevan verrattavissa täysjyvä- 

tai ruisleipään. Vastaajien mielestä kauraleivässä on hyvä maku, se koettiin täyttäväksi, 

ravinnerikkaaksi, sydämelle ystävälliseksi ja hyväksi raaka-aineeksi vatsalle. Kaurassa 

todettiin olevan korkea kuitupitoisuus, jonka vuoksi se on vatsaystävällinen. Lapsiper-

heille kauraleipä sopii hyvin, sillä se tuo vaihtelua tummanleivän ja vehnäleivän tilalle. 

Myös lisäaineiden vähäisyyttä pidettiin positiivisena. Kauraleivän kuivuudesta käytiin 

myös keskustelua. Lapsiperheissä toivotaan leivän säilyvän mahdollisimman pitkään, 

jonka vuoksi osa vastaajista koki kauraleivän nopean kuivumisen ja murenemisen huo-

nona ominaisuutena. 

Yleensä kauraleivät menevät tummien puolelle enemmän. ihan vain siksi, että niissä on 
makua ja kuitenkin kuitupitoisuus on yleensä parempi, kuin ihan vaaleassa leivässä.   
Vastaaja M 

Tiedän että kaurassa on kuitua ja sydänterveellistä, mutta vaaleaksi silti ajattelen.         
Vastaaja D 

Yläluokkakäsite kotimaisuus koostuu kahdesta alaluokasta, joista ensimmäinen on koti-

maisuuden arvostaminen ja siihen luottaminen. Kysyttäessä vastaajilta kuinka paljon ko-

timaisuus vaikuttaa rutiinileivän valintaan, saadut vastaukset olivat melko yksimielisiä. 

Kotimaisuutta arvostettiin ja se näkyi kotimaisten tuotteiden suosimisena. Vastaajien 

mielestä kotimaisuus oli yksi leivän valintakriteereistä, joidenkin vastaajien mielestä jopa 

tärkeimpiin kuuluva kriteeri. 

 
On se tärkeä ominaisuus. Mielellään suositaan kotimaista ja etenkin leipä- ja ruokatarvik-
keissa. Vastaaja M 
 

Vastaajat kokivat suomalaisen ruoan puhtaana ja terveellisenä, jota halutaan mielellään 

syödä. Vastaajat kertoivat näkemyksensä siitä, kuinka kotimaista elintarviketuotantoa 

valvotaan ja kuinka kotimaassa pidetään huolta tehtaiden ja leipomoiden siisteydestä. 

Näin kotimaiseen ruokaan rakentuu luottamus, joka näkyi vastaajien kommenteissa. Osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että kotimainen tuotanto riittää, eikä kauppojen hyllyiltä tarvit-

sisi löytyä ulkomaista leipää ollenkaan. Vastaajat kokivat ulkomaisen leivän maun ja 

koostumuksen epämiellyttävänä, minkä vuoksi osa vastaajista kertoi välttävänsä ulko-

maisen leivän ostamista. Leivän alkuperämaasta oltiin kiinnostuneita ja se usein tarkas-

tettiin leipää hankittaessa. Vastaajat antoivat myös kritiikkiä siitä, kuinka paistopisteiden 

tuotteet eivät aina ole kotimaisia, ja siihen toivottiin muutosta.  



 

 61 
 
 
 
 
 

Kotimaisuus on meillä monessa asiassa ykköskriteeri. Erityisesti ruuassa, myös esim. 
paperituotteissa kuten vessapaperissa. On tärkeää ostaa työtä Suomeen, koen myös, 
että täällä tuotettu ruoka on puhdasta ja tehtaat/leipomot jne. siistejä ja valvottuja. Vas-
taaja B 

Kotimaisuus vaikuttaa todella paljon. Mä olen luomuviljelijäperheestä ja jos voisin, niin 
meillä syötäisiin vain kotimaista ja luomua. Vastaaja P  

Toinen alaluokka koostui niistä pelkistetyistä ilmauksista, joissa haluttiin tukea kotimaista 

tuotantoa, etenkin kotimaista leipää. Vastaajat olivat sitä mieltä, että ostamalla koti-

maista leipää tuetaan samalla suomalaista työtä ja yrittäjyyttä. Kotimaista viljaa arvoste-

taan ja osassa vastauksista näkyy kiinnostus luomuleipiä kohtaan. Osa vastaajista oli 

sitä mieltä, että lisäaineiden käyttöä tulisi vähentää. Kotimainen leipä nähtiin yleensä 

tuoreempana, jonka vuoksi siinä katsottiin käytettävän vähemmän lisäaineita, kuten säi-

löntäineita. Lisäaineet koettiin epäterveellisenä, minkä vuoksi myös leipien käsittelyä vat-

saystävälliseksi oudoksuttiin. Luomu koettiin puhtaampana vaihtoehtona niin ympäris-

tölle kuin itselle, ja sen ei katsottu sisältävän torjunta-aineita.  

 
6.2 Leipä hinnan ja maun näkökulmasta 
 
Tässä alaluvussa pohditaan leivän hintaan ja makuun liittyviä kriteereitä. Yläkäsitteinä 

kotimaisuus ja hinta nähdään osittain päällekkäisinä, sillä luomuun liittyvissä vastauk-

sissa ilmaistiin, että sitä ostettaisiin, mikäli hinta olisi sopivampi. Yksi vastaajista perusteli 

valintaansa niin, että lähtökohtaisesti tulisi ostettua luomua, mutta kalliimpi hinta ei-luo-

muleipään verrattuna vaikuttaa valintaan. Mikäli luomuleipä on selkeästi kalliimpaa, jää 

se herkästi ostamatta. Hinta yläkäsitteenä tuli ilmi useissa vastauksissa ja se on jaettu 

kahteen eri alaluokkaan. Ensimmäiseksi alaluokaksi saatiin hinnan vaikutus ostopäätök-

seen, mihin luomuleipään liittyvä esimerkki myös viittasi. Sen lisäksi vastaajat kertoivat 

suosivansa useimmiten edullisinta vaihtoehtoa. Mikäli ostohetkellä huomataan, että mel-

kein samankaltaista leipää on kilpailevalla merkillä edullisemmin saatavilla, ostetaan mo-

nesti edullisinta vaihtoehtoa. Lapsiperheissä seurattiin myös alennuksia ja alennuksessa 

olevia tuotteita ostettiin. Myös hinta-laatusuhdetta arviointiin, eli hinnan lisäksi leivän laa-

dun tuli olla kunnossa. Leivän tuli kelvata myös lapsille, mieluiten koko perheelle.  

Mä ostan usein leipiä alennuslapun perusteella ja laitan pakkaseen. Ne on useimmiten 
rutiinileipiä. Vastaaja D 

Toinen alaluokka koostuu rutiini- ja vaihteluleivän hinnan eroista ja niiden vertailemi-

sesta. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että heidän perheen rutiinileipien tulee olla 

edullisia. Osa vastaajista määritteli rutiinileivän kilohinnan perusteella. Heidän mukaansa 
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kilohintaa tulee usein katsottua rutiinileipien kohdalla. Esimerkiksi ruisleipä oli monen 

perheen rutiinileipä, joka koettiin terveellisyyden lisäksi myös edullisena vaihtoehtona. 

Osan vastaajien mielestä myös erilaiset vaaleat paahtoleivät olivat edullisuuden ja lasten 

makuun sopivuuden ansiosta heidän rutiinileipiään. Mikäli ostohetkellä tuli vastaan lei-

piä, jotka olivat tarjouksessa, saatettiin rutiinileivän kohdalla kokeilla jotain uutta leipää. 

Myös maistatuspisteillä hyvän makuiset ja tarjouksessa olevat leivät saattoivat päätyä 

sillä ostokerralla mukaan. Kuitenkin pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että he voisivat 

maksaa terveellisyydestä ja luomusta hieman enemmän. Kysyttäessä vastaajilta voisi-

vatko he maksaa vastaystävällisyydestä, gluteenittomuudesta tai luomusta 10 prosenttia 

nykyistä leivän normaalihintaa enemmän, vastaus oli melko yksimielinen – vastaajat voi-

vat maksaa luomusta hieman enemmän, ja tarpeen mukaan gluteenittomuudesta, mutta 

vatsaystävällisyydestä ei, sillä sitä ei koettu riittävän tarpeellisena ominaisuutena.  

Kilohintaa tulee tuijotettua, noin 3-4e/kg on sopiva yläraja ja herkutteluleivät sitten jopa 6. 
Vastaaja N 

Minusta se on muutenkin ylipäätänsä väärin, että jos yrittää säästää luontoa ja käyttää 
luomua ja syödä muutenkin terveellisesti, niin se maksaa paljon enemmän, kun massa-
tuotanto, ja on kaikelle muulle se huonompi vaihtoehto. Vastaaja M 

Vastaavasti vaihteluleipien kohdalla hinta ei ollut yhtä tärkeä kriteeri rutiinileipään verrat-

tuna. Vaihteluleipä voi olla rutiinileipään verrattuna kalliimpaa. Sitä myös ostetaan har-

vemmin, yleensä viikonloppuisin tai vapaapäivinä. Vaihteluleipienkin kohdalla tulee olla 

tietoinen siitä, että maku on hyvä. Usein kaupoista löytyvien maistattelupisteiden kautta 

vastaajat kertoivat löytäneensä myös uusia vaihteluleipiä. Näin vastaajat uskaltavat käyt-

tää hieman enemmän rahaa vaihteluleipien ostamiseen, sillä he tietävät niiden olevan 

herkullisia. Vastaajat kokivat myös, että vaihteluleivät usein sisältävät jotain erityistä. 

Osa vastaajista kertoo ostavansa vaihteluleipää myös herkemmin, mikäli se on tarjouk-

sessa.  

Maku koostuu kahdesta alaluokasta, joista ensimmäinen on maun tärkeys. Useilla vas-

taajista maku korostui leivän valinnan kriteerinä – leivän on oltava hyvän makuista. Mikäli 

leipä on terveellistä ja edullista, mutta maku on epämiellyttävä, leipää ei osteta lapsiper-

heisiin. Lapsiperheissä korostui maun tärkeys, koko perheen näkökulmasta. Myös edel-

liseen yläkäsitteeseen nojaten hinnan ja maun tulee kohdata. Useasta hyvänmakuisesta 

leivästä lapsiperheissä usein valitaan edullisin vaihtoehto. Vaihteluleivissä hinnalla ei ol-

lut niin suurta merkitystä rutiinileipään verrattuna, mutta niissä leivän maku ja koostumus 

ovat tärkeimpinä koetut kriteerit. Perusteluna tälle pidettiin sitä, ettei vaihteluleipiä syödä 
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joka päivä. Myös leivän lisätyt ominaisuudet, kuten juurekset, siemenet, jyvät ja erikois-

viljat koetaan aikuisten makuun sopiviksi, ja näitä leipiä usein ostetaan lapsiperheissä 

vanhemmille.  

 
 

Tuo juuri, että ei ole tärkeää, kun niissä on se maku ja herkuttelumeininki, niitä ei joka 
päivä syödä, joten se ei silloin haittaa, vaikka olisikin jotain höttöä... Vastaaja K 
 
Maku, rapeus ja lämpö. Leivän pitää olla lämmintä ja tuoksuvaa. Vastaaja P 

 

Toinen alaluokka leivän rakenne puolestaan ilmaisee maun rakenteellisia ominaisuuk-

sia. Vastaajat kertovat pitävänsä usein rapeakuorisesta, sisältä pehmeästä ja ilmavasta 

sekä hyväntuoksuisesta vaihteluleivästä. Vaihteluleipään vaikuttaa siis leivän maun li-

säksi rakenteelliset ominaisuudet, jotka lisäävät herkutteluhetkien nautintoa. Useat vas-

taajista suosivat paistopisteiltä ostettavia leipiä vaihteluleipinä. Tuoksun lisäksi myös lei-

vän lämpöisyys eli vastaleivottu vaikutelma sekä vaalea väri vetoavat vastaajiin. Leivän 

koostumus vaikutti osalla vastaajista yhtenä tärkeimmistä kriteereistä erityisherkän lap-

sen vuoksi, jolle sopi koostumukseltaan vain tietynlainen leipä. Osa vastaajista yhdisti 

leivän koostumuksen edellä mainittujen kohtien lisäksi terveellisyyteen. Erityisesti kuitu-

jen katsottiin parantavan leivän koostumusta ja sitä kautta leivän rakennetta ja makua.  

 

6.3 Arjen rytmit ja leivän osuus vapaa-ajan välipalana 
 
Toista pääluokkaa leipä osana ihmisten rutiineja lähdetään kuvaamaan yläluokkien lei-

vän suhde aikaan ja leipä välipalana avulla. Leipää välipalana kuvattiin edellä myös ala-

luvussa 5.1. online-ryhmäkeskustelun tulosten osalta. Näissä yläluokissa yhteisenä te-

kijänä ovat leipään liittyvät käytännöt. Leivän suhde aikaan koostuu kolmesta alaluo-

kasta, leivän syömisen ajankohdasta, leivällä herkuttelusta vapaa-ajalla ja kiireen vaiku-

tuksesta leivän syömiseen. Leivän syömisen ajankohta -alaluokassa leipä kuuluu tutki-

muksessa mukana olleilla vastaajilla jokapäiväiseen käyttöön. Arkena leipää syödään 

usein aamu- ja iltapalana sekä välipalana. Myös ruoan yhteydessä saatetaan nauttia 

leipää. Osa vastaajista kertoo leivän toimivan lapsilla myös hyvänä eväänä. Aikaisemmin 

tuloksissa on jo tullut ilmi, että arkisin syödään usein rutiinileipää, mutta vaihteluleivällä 

saatetaan myös herkutella. Vastaajat kuvailivat heidän perheiden herkuttelevan tiettynä 

aikana viikosta. Usein vaihteluleivät koetaan herkutteluleipinä, jotka kuuluvat osaksi per-

heiden vapaa-aikaa, kuten vapaapäiviin ja viikonloppuihin. Vastaajat kertovat herkutte-

levansa ajoittain leivällä myös arki-iltaisin.  
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Esipaistettu leipä on meidän herkutteluleipä. Joskus herkuttelu iltapalana tai viikonloppui-
sin aamupalaksi. Yleensä patonkimallinen... Vastaaja D 

Yleensä herkutellaan leivällä viikonloppuna. Vastaaja T 

Toinen alaluokka koostui vapaa-ajan herkuttelusta, jossa vastaajat kuvasivat perheiden 

herkutteluhetkiä ja minkälaisia leipiä niihin kuuluu. Vastaajat kertoivat vaihteluleivän kuu-

luvan useimmiten herkutteluun. Vaihteluleipä on rutiinileipään verrattuna ominaisuuksil-

taan erikoisempi, ja se on usein rutiinileipään verrattuna epäterveellisempi, jota ostetaan 

ja syödään harvemmin. Yhtenä vaihteluleivän kriteerinä nähtiin hyvä maku ja leivän miel-

lyttävä koostumus. Erilaiset paistopisteiltä ostettavat patongit, kroisantit ja maalaisleivät 

sekä esipaistetut leivät olivat vastaajien herkutteluleipiä. Myös osan mielestä erilaiset 

pikaruokaketju subwayn tyyliset patongit toimivat hyvin herkutteluun, samoin lämpimät 

voileivät ja tortillat. Osa vastaajista kertoi myös paahtoleivän, rieskojen, limppujen ja 

sämpylöiden toimivan heidän perheiden herkutteluleipinä.  

Herkutteluleipä on kyllä spesiaalimpi: harvinaisempi, kalliimpi, epäterveellisempi. Synti-
sempi. Vastaaja T 

Kunnon hc-herkutteluun sopii vain vaihteluleipä. Arkiherkutteluun menee se terveelli-
sempi rutiinileipäkin. Vastaaja B 

Herkkuleipien nauttiminen nähtiin erityishetkinä, jolloin herkutteluun katsottiin olevan ai-

hetta. Terveellisyyden merkitys on vaihteluleipien kohdalla hyvin matala. Osa vastaajista 

oli sitä mieltä, että terveellisyydellä ei ole niin paljon merkitystä vaihteluleipien kanssa, 

koska ne on suurimmaksi osaksi tarkoitettu juurikin herkutteluhetkiä varten. Sitä perus-

tellaan sillä, että vaihteluleipä on juurikin vaihtelua terveellisempään arkisyömiseen.  

Herkkujen ei lähtökohtaisesti tarvi olla terveellisiä, jos muu ruokailu on kunnossa. Vas-
taaja B 

Osa vastaajista koki, että myös herkutteluhetkiin sopii tarvittaessa rutiinileipä. Tällöin 

herkutteluhetkessä ei ole olennaista leivän koostumus, vaan pikemminkin leivän täytteet. 

Vastaajat kokivat, että täytteillä saadaan aikaan helposti herkutteluleipä leivästä riippu-

matta. Vastaajilta kysyttäessä, kumpi on tärkeämpää herkuttelun kannalta itse leipä, vai 

miten leipä on täytetty, suurimman osan mielestä kumpikin vaikuttaa yhtä paljon. Vas-

tauksista oli havaittavissa, että oikeilla ja herkullisilla täytteillä pystyttiin tekemään jo hie-

man kuivuneesta tai vanhemmasta leivästä herkutteluleipä. 

Molempia, joskus mautonkin leipä maistuu hyvältä, kun on päällä salaattia, kurkkua, jne. 
Vastaaja S  

Se riippuu leivästä. Mä ehkä koen yhtä nautinnolliseksi molemmat vaihtoehdot, se riippuu 
tosiaan niin paljon leivästä ja täytteistä. Täytteillä saa vanhemmankin leivän muuttumaan 
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herkuksi, mutta täytteet voi myös pilata kokemuksen ihanasta leivästä, jos ne ei ookkaan 
mieluisat. Vastaaja P 

Kolmas alaluokka koostui kiireen vaikutuksesta leivän syömiseen. Osa vastaajista kertoi 

haluavansa nauttia leivän kiireettömässä ympäristössä. Kiireettömyys liittyi suurella 

osalla vastaajista rauhallisuuteen, jossa on aikaa leivän nauttimiselle. Osa vastaajista 

puolestaan koki, että heidän herkutteluhetkeen liittyi oma aika, jolloin on enemmän aikaa 

itselle. Kiireettömyyteen ja nautintoon kuului leivän syöminen yhdessä kahvin tai muun 

juoman kanssa. Mikäli herkutteluleivän joutui syömään kiireessä, hetkeä ei voitu kuvailla 

kovin nautinnolliseksi. Myös kaupassa kiireessä asioidessa tulee helpommin ostettua 

perheen rutiinileipiä, jotta ostokset saadaan tehtyä nopeasti. Tällöin nautitaan enimmäk-

seen rutiinileipiä kiireen keskellä. Jos kaupassa asioitaessa on sen sijaan enemmän ai-

kaa ja ostotilanne koetaan rauhalliseksi, saatetaan pohtia pidempään leivän ostamista.  

No siis hetki pitää olla rauhallinen. jos herkkuleivän joutuisi syömään kiireessä, ei siitä 
silloin voisi nauttia, vaikka se olisi kuinka herkullinen tahansa ja siinä olisi kuinka hyvät 
herkut tahansa päällä. Vastaaja M 

Se että sen saa rauhassa syödä, ilman että lapset huutaa :D. Hyvä kahvi tai mehu kruu-
naa myös annoksen. Vastaaja K 

Viimeinen yläluokka leipä välipalana koostettiin kahdesta alaluokasta, joissa vastaajat 

puhuivat niin leivän nopeudesta ja helppoudesta kuin leivän soveltuvuudesta eri tilan-

teissa. Nämä alaluokat ovat osittain päällekkäisiä, jolloin leivän nopeuden ja helppouden 

voidaan katsoa kuuluvan myös leivän soveltuvuuden alle. Kuitenkin ensimmäiseen ala-

luokkaan saatiin runsaasti vastauksia, jonka vuoksi päätin erotella alaluokat toisistaan. 

Leivän nopeuden ja helppouden nähdään vastaajilla tarkoittavan lapsiperheen toiminta-

tapoja kiireessä, kun esimerkiksi liikkeellä oltaessa tulee saada nopeasti syötävää. Täl-

löin vastaajat toteavat suosivan mahdollisimman helppoa leipää, jonka pystyy nautti-

maan siltä istumalta. Vastaajien mukaan valmiiksi viipaloitu leipä toimii hyvin perheen 

pienimmille, koska leipäviipaleen voi antaa suoraan lapselle syötäväksi. Viipaloitu leipä 

nähdään helpottavana elementtinä lapsiperheissä niiden nopeuden ja helppouden takia.  

Etenkin liikkeellä ollessa valmiiksi viipaloidut leivät on käteviä. Voi antaa suoraan meidän 1,5v 
neidille omaan käteen. Vastaaja M 

Esipaistetut menee sellaisena hätävara välipalaeväänä, kun ollaan jossain liikkeellä ja pakko 
saada nopeasti lapsille jotain suuhun. Vastaaja P 

Toinen alaluokka koostuu leivän soveltuvuudesta eri tilanteisiin. Esimerkiksi vastaajat 

kuvailevat esipaistettujen leipien sopivan hyvin välipaloiksi, sillä niitä voi usein syödä 

sellaisenaan. Esimerkiksi alaluokkaan lukeutuvat sellaiset tuotteet ja leivät, joita voi 
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syödä myös ilman levitettä. Ne helpottavat myös lasten kanssa syömistä liikkeellä olta-

essa. Viikonloppuisin erilaiset herkutteluleivät saattavat toimia osalla vastaajista myös 

välipaloina. Leipä koetaan myös hyvänä eväänä esimerkiksi retkellä oltaessa. Osa vas-

taajista kuvaili, kuinka perheen pienimmille leipä maistuu retkellä, pihalla tai metsässä 

oltaessa tai esimerkiksi autossa matkustaessa. Leipä sopii myös aikuisille hyvin välipa-

laksi, minkä vuoksi leipä koetaan monikäyttöisenä ja toimivana lapsiperheissä. Pakkaus-

ten tulisi olla helposti mukaan otettavia ja käteviä, eli tuotteiden koon ja muodon tulisivat 

olla lapselle sopivia, ja niissä olisi huomioitu myös tuotteiden terveellisyys. Tämänkaltai-

sia välipalaeväitä toivotaan lisää markkinoille, jotka olisivat helposti pakattavissa mukaan 

esimerkiksi urheilukisoihin ja erilaisille retkille, kuitenkin huomioiden tuotteiden soveltu-

vuuden koko perheelle. Näin saataisiin vaihtelua ainaisten paistopistetuotteiden ja kek-

sien rinnalle.  

 

6.4 Leipään liittyvä sosiaalisuus ja hankintapaikat 
 

Tässä alaluvussa tarkastellaan sosiaalisuus osana ruokailua ja hankintapaikka yläluok-

kia. Ensimmäinen sosiaalisuus osana ruokailua alaluokka on yhdessä syöminen. Suurin 

osa vastaajista kertoi perheen yhteisen ajan sopivan myös perheen yhteisiin herkuttelu-

hetkiin. Vastaajien mukaan usein tulee herkuteltua vaihteluleivällä viikonloppuisin tai va-

paapäivinä, kun koko perhe on paikalla. Seura vaikuttaa siis isona tekijänä perheen yh-

teisissä herkutteluhetkissä. Myös silloin, kun ollaan sukulaiset luona kylässä, herkutel-

laan usein yhdessä. Yhteiset herkutteluhetket rakentuivat useimmiten perheenjäsenten 

kanssa yhdessä vietetystä ajasta. Osa vastaajista kertoi herkuttelevansa vaihteluleivällä 

myös rankan työpäivän päätteeksi yhdessä kumppanin kanssa, kun lapset olivat jo men-

neet nukkumaan. Usein näihin herkutteluhetkiin sisältyy jokin vaihteluleipä ja hyvät täyt-

teet tai rutiinileipä, jossa on normaalista poikkeavat täytteet.  

Vaikuttaa. Herkkuhetki on vain, kun seura on oikeaa, eli lapset paikalla <3. Vastaaja D 

Monesti se tilanne on sellainen rennompi ja leivän kanssa saatetaan istahtaa yhdessä soh-
valle katsomaan perheen lempiohjelmia. Viikonlopun juttuja siis. Vastaaja N 

 
Toinen alaluokka koostettiin kohdista, jotka liittyivät lasten vaikutukseen ostopäätöstä 

tehdessä. Vastaajien mukaan ostopäätökseen vaikuttaa merkittävästi se, mitä lapset 

suostuvat syömään. Osassa vastauksista ilmeni, etteivät useamman perheen lapset pi-

täneet leivän lisätyistä ominaisuuksista, kuten siemenistä, jyvistä ja juureksista. Leivässä 

olevista ”sattumista” ei siis pidetty. Lapsilla on eri kriteerit leivän suhteen, minkä vuoksi 
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perheiden aikuiset saattavat välillä ostaa itselleen ja lapsilleen eri leipiä. Vastaajien mu-

kaan osalle lapsista kelpaa ruisleipä, mutta suurimmalle osalle sopii pehmeämpi vehnä 

tai kauraleipä. Suurimmaksi osaksi mennään lasten ehdoilla ja ostopaikassa asioitaessa 

ostetaan sitä, mikä on lasten mieleen. Vastaajien mukaan lapset ovat hyvinkin tarkkoja 

siitä, mitä he suostuvat syömään. Kuitenkin perheiden yhteinen aika ja esimerkiksi eri-

laiset välipalahetket ja retket vaikuttavat positiivisesti lasten syömiseen. 

Oma suosikki on jäänyt lapsuudenkodista ja muut on valikoitunut aikalailla lasten mielty-
mysten mukaan. Meillä erityisherkkä lapsi, jolle täytyy olla tietynlainen koostumus ruu-
issa. Vastaaja L 

Kolmas alaluokka puolestaan käsittelee aineistosta nousseita ilmauksia lasten tuotteista. 

Vastaajat toivoisivat lapsille suunnattujen tuotteiden olevan ravintoarvoiltaan terveellisiä, 

eli sellaisia, joissa huomioitaisiin lasten kasvua ja kehitystä. Myös lisäaineettomuus kat-

sottiin yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä lapsille suunnattujen tuotteiden kohdalla. Osa 

vastaajista toivoi lapsille leipätuotteita, joissa täyttyisivät edellä mainittujen kriteerien li-

säksi tuotteiden helppous. Tärkeäksi myös koettiin, että tuotteita pystyisi syömään ilman 

levitteitä ja etteivät tuotteet olisi yksittäispakattuja. Myös lapsille suunnattua pienempää 

kokoa toivottiin, sillä tyypilliset normaalikokoiset leivät saattavat olla perheen pienimmille 

turhan isoja. Lapsille suunnatut pakkaukset vastaajat kokivat positiivisina. Niiden koettiin 

lisäävän lasten kiinnostusta syötävää leipää kohtaan.  

Ihan kokeilunhalu, jos on hyvä tuote ja hyvä ravintosisältö lapselle. Sellainen tuote, johon 
olisi piilotettu kaikkea hyvää ja terveellistä mutta kelpaisi silti krantullekin lapselle. Vas-
taaja C 

Osa vastaajista näki erilaisten piirroshahmojen ja lapsille kohdistuvan markkinoinnin ne-

gatiivisena asiana. Osa vastaajista kommentoi, ettei lapsille kuuluisi kohdistaa markki-

nointia ainakaan siinä määrin, mitä nykypäivänä kohdistetaan. Osasta vastaajista lasten 

tuotteet tuntuvat tämän vuoksi jopa ahdistavilta ja manipuloivilta. Yhden vastaajan mu-

kaan lapsille suunnattua markkinointia on vaikea välttää. Osan mielestä lapsille suunna-

tut tuotepakkaukset tulisivat olla kivoja ja lasten mieleen, mutta tuotepakettien kyljissä 

olevista piirroshahmoista ei kuitenkaan haluttu maksaa enempää tavallisiin tuotteisiin 

verrattuna. Lapsille suunnatut leipätuotteet nähtiin hintavina, minkä vuoksi osa vastaa-

jista ei kokenut tuotteita tarpeellisiksi. Lapsille suunnatun leipäsarjan katsottiin soveltu-

van mukaan otettavaksi ja esimerkiksi erilaisissa harrastuksissa nautittavaksi. Lasten 

tuotteet jakoivat mielipiteitä, mutta osa vastaajista oli kiinnostunut markkinoille tulevista 

lasten tuotteista. Vastauksissa lapsiperheille suunnatut tuotteet koettiin kuitenkin pää-

sääntöisesti hyödyllisinä ja helppoina arjen askareissa.  
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Mä taas jätän kaikki ostamatta missä lasta houkuttava pakkaus, just ne lasten vedet, 
frozen-murot jne. Saisivat edes hetken olla lapsia ja markkinavoimien tavoittamattomissa, 
mutta nykymaailmassa mahdotonta. Vastaaja B 

Hankintapaikka yläluokka koostuu kahdesta alaluokasta, rutiinileipää läheltä ja leipomoi-

den arvostaminen. Alaluokkaan rutiinileipää läheltä on koottu asioita niin rutiinileivän os-

topaikoista kuin saatavuudesta. Vastaajien mukaan rutiinileipää tulee pystyä ostamaan 

useista eri paikoista, ja sen tulee kuulua kaupan perusvalikoimaan. Rutiinileipiä ostetaan 

usein lähikaupoista ja sitä saatetaankin käydä ostamassa vain nopeasti kaupasta piipah-

taessa ja leivän loppuessa. Kun on olemassa tuttu rutiinileipä, joka kelpaa koko per-

heelle, nopeuttaa se myös kaupassa asiointia. Vastaajat toivoivatkin, että kauppiaat ei-

vät muuttaisi kaupassa olevaa järjestystä kovin usein, sillä tuotteiden paikkojen vaihta-

minen lisää lapsiperheiden asiointiaikaa kaupassa.  

Meillä ns. rutiinileivät on sellaisia, mitä saa lähikaupasta, ne on tehty Suomessa kotimai-
sesta viljasta. Vastaaja B 

Rutiinileipä lyhentää asiointiaikaa kaupassa. Vastaaja T 

Alaluokkaan leipomoiden arvostaminen saatiin vastaajilta useita vastauksia. Suurin osa 

vastaajista koki lähileipomot luotettavina leivän hankintapaikkoina. Etenkin maaseudulla 

asuvat kokivat leipomot luotettavina. Luotettavuus syntyy vastaajien mukaan leipomoi-

den sympaattisuudesta ja siitä, että nähdään leipurit itse työssään. Tällöin tiedetään, 

kuka leivän kyseisessä paikassa on leiponut. Vastausten mukaan leipomoista saa ostet-

tua aina tuoretta leipää, josta tietää, että se on rakkaudella leivottu. Leipomoiden tuotteet 

koetaan puhtaiksi, sillä niihin ei katsottu lisättävän ylimääräisiä lisäaineita. Leipomoissa 

koettiin myös olevan vähemmän välikäsiä, minkä vuoksi leipä pysyy tuoreempana ja näin 

ollen paremman makuisena pidemmän aikaa. Osalla vastaajista leipomoiden tuotteet 

olivat heidän perheiden rutiinileipiä. Myös kaupan omista leipomoista keskusteltiin ja osa 

ilmoitti kaupan leipomoissa leivottujen leipien toimivan heidän perheiden vaihteluleipinä.  

Pienleipomoissa työllistävä vaikutus lähiseudulla, leivän kuljetukset pitkien matkojen pää-
hän jää pois ja joskus löytyy joku paikallinen erikoisuus, jota ei muualta saa: hyvä tuliais-
leipä. Vastaaja N 

Ja pienleipomoissa juuri panostetaan laatuun eikä niinkään määrään. Laatu pysyy var-
masti tasaisena ja niistä maistaa, että ne on tehty rakkaudest lajiin eikä isoissa koneissa. 

Osa vastaajista koki, että he haluaisivat ostaa enemmän leipomoiden tuotteita, mutta 

niitä pystyy ostamaan niiden kalliimman hinnan vuoksi vain toisinaan. Mikäli hintaa las-

kettaisiin, voisi useampi vastaajista tukea pienyrittäjiä ostamalla leipomoiden tuotteita. 

Myös palkkapäivän jälkeen tai matkustettaessa suosittiin usein pienleipomoiden tuot-

teita. 
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7 Tutkimustulosten kokoavaa tarkastelua  
 
 
Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia ja niistä koostettuja johto-

päätöksiä. Keskeisimmät tulokset kuvataan yhdessä teoriaan linkittyneen vuoropuhelun 

avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nähdäänkin hyvin merkityksellisenä laadulli-

sessa tutkimuksessa. Teoreettinen viitekehys kuvaa tutkimuksen teoreettista osuutta, eli 

tieteellistä keskustelua tutkittavasta aiheesta. Se myös määrittelee, millainen aineisto 

tulisi kerätä ja millaista analyysimenetelmää käyttää. Se voidaan nähdä tapana hahmot-

taa tutkittavaa maailmaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 23; Alasuutari, 2011, s. 38, 74, 83–

84.) Siispä tutkimuksen tulosten ja viitekehyksen tulee keskustella keskenään, sillä näi-

den vuoropuhelu on välttämätöntä tulosten tulkitsemisen näkökulmasta käsin. Tässä tut-

kimuksessa viitekehyksen ja tulosten vuoropuhelun kautta tuodaan erilaisia näkökulmia 

lapsiperheiden vapaa-ajan terveellisistä välipalakäytännöistä ja leivästä osana sitä.  

 

7.1 Välipalojen valinta lapsiperheiden vapaa-ajalla 
 
Tuloksista ilmenee, että lapsiperheiden välipalan valinta koostuu useista eri osateki-

jöistä. Alaluvussa 3.4 kuvataan Belascon (2008, s. 7) mallia mukaillen Kulinaaristen vas-

takohtien triangelimalli, jossa kolmion kärjet edustavat ruoanvalinnan taustalla vaikutta-

via osatekijöitä. Nämä kolme osatekijää: identiteetti, sopivuus ja vastuullisuus heijastuvat 

myös saamissani tuloksissa. Kolmion ensimmäinen kärki kuvastaa identiteettiä, joka 

koostuu esimerkiksi makuun viittaavista valintatekijöistä. Lapsiperheiden kohdalla maku 

oli yksi merkittävimmistä välipalan valinnan taustalla olevista tekijöistä. Borgin (2015) 

mukaan siihen, kuinka paljon me syömme ruokaa vaikuttaa ympäristöstä tulevat vaikut-

teet. Nautittavaan ruokaan vaikuttavat erilaiset aistimukset, kuten ruoan ulkonäkö, 

tuoksu ja maku. Nämä saattavat herättää syömishaluja erilaisia ruokia nähtäessä. (Borg, 

2015, s. 139.) Lapsiperheissä maku ohjasi hyvin pitkälti sitä mitä syödään välipalaksi. 

Välipalan tuli olla ennen kaikkea hyvän makuista (Ks. Piiroinen & Järvelä, 2006). Vas-

taajien perheissä lapsia osallistettiin mukaan välipalan valintaan ja usein välipalaksi va-

littiin niitä tuotteita, jotka maistuvat myös lapsille.  

Meillä vaikuttaa ainakin se, että kyseiset leivät maistuvat koko perheelle, ovat edullisia ja 
helposti saatavilla useimmista kaupoista. Vastaaja P 

Rutiinileivät: Ainakin omalla kohdalle ne ovat osoittautuneet meille sopiviksi. Maku on 
tuttu ja koostumus ja maistuu koko perheelle. Vastaaja M  
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Osassa perheistä myös leivottiin tai tehtiin yhdessä hedelmäsalaattia ja smoothieta, jol-

loin lapset pääsivät osallistumaan tekemiseen. Välipalojen tekeminen nähtiin koko per-

heen mukavana yhteisenä puuhana. Belascon (2008, s. 7) kolmion toinen kohta kuvaa 

sopivuutta, joka puolestaan koostuu ajan, hinnan ja voimavarojen kriteereistä. Nämä 

kolme osatekijää ovat hieman päällekkäisiä saatujen tulosten osalta. Lapsiperheissä 

ajalla nähtiin olevan melko suuri vaikutus välipalan valinnassa. Kiireessä oli vaikeampi 

pohtia, mitä tulisi ostaa kaupasta. Usein lapsiperheiden vanhemmat ostivat lapsille en-

nakkoon erilaisia välipaloja, jotta kiireen yllättäessä välipalaa oli valmiina. Mikäli välipa-

lan ostaminen oli unohtunut, olivat kiireessä erilaiset smoothiet, hedelmät, välipalapatu-

kat, viipaloituleipä ja paistopisteen tuotteet, kuten karjalanpiirakka hyviä välipaloja. Van-

hemmat puolestaan ostivat kiireessä huomaamattaan itselleen epäterveellisiä välipaloja.  

 
Kiire vaikuttaa totta kai. Kiireessä tulee valittua sokeri- tai hiilaripommeja, koska ne ovat 
niin helppoja ja nopeita. Myös useat epäterveellisemmät välipalat on pakattu kätevästi. 
Sama juttu koskee tapponälkää, jolloin ei kykene miettimään terveellisyyttä. Vastaaja A 

 
Yritän myös ennakoida kiire hetket ja varautua niihin esim. banaanilla tai voileivällä. Aiem-
min käsilaukusta löytyi lapsille pikkurasiallinen Talk-Muruja tai niitä Oululaisen kovia rin-
keleitä... Vastaaja E 
 

Kiire usein yhdistettiin arkeen, jolloin haluttiin nopeutta ja helppoutta päivän askareisiin. 

Popkinsin ja Piernasin (2010) mukaan juurikin välipalaistumisessa on kyse hyvänmakui-

sista, pienistä, makeista tai suolaisista sekä helposti ostettavista ja syötävistä aterioista, 

jotka voidaan nauttia nopeasti, esimerkiksi liikuttaessa paikasta toiseen. Syöminen on 

tällöin enemmän sivutoiminto, jolloin aikaa jää muista päivän askareista suoriutumiselle. 

(Popkins & Piernas, 2010, s. 399–400, 403.) Kiireen lisäksi myös vanhempien voimava-

rat vaikuttivat siihen, että arjen askareista haluttiin suoriutua nopeasti. Uuvuttavan työ 

tai- koulupäivän ja päiväkodin jälkeen aikaa ei haluttu käyttää kaupassa viettäen. Vapaa-

aika voidaankin nähdä jakautuvan kahteen osaan: arkeen ja viikonloppuihin. Viikonloput 

koettiin usein rauhallisemmiksi, jolloin oli enemmän aikaa käydä kaupassa ja valmistaa 

parempia välipaloja yhdessä lasten kanssa. Vastaajat sanoivat syövänsä myös enem-

män välipaloja yhdessä lastensa kanssa viikonloppuisin, sillä silloin ollaan menossa kau-

pungilla tai käymässä ystävien ja sukulaisten luona (Ks. Hart, ym., 2011).  

 

Alaluvun 2.1 kohdalla kerron ajan olevan kotitalouden keskeisimmistä resursseista. Ajan 

lisäksi myös taloudelliset resurssit nähdään merkittävänä tekijänä lapsiperheiden ar-

jessa. Taloudellisilla resursseilla tarkoitetaan kotitalouden käytettävissä olevia kuluja. 

(Ks. Raijas & Wilska, 2007, s. 4.) Niinpä myös välipalojen hinnalla oli vaikutusta lapsi-

perheiden välipalojen valintaan. Mattesin (2018, s. 279) mukaan nopeaan elämäntapaan 
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kuuluvatkin helposti saatavilla olevat ja helposti syötävät elintarvikkeet, jotka ovat hyvän-

makuisia, kohtuuhintaisia ja ravitsevia. Myös Ojansivu, ym., (2014, s. 50) sekä Pelto-

niemi ja Yrjölä (2012, s. 11) toteavat tutkimuksissaan hinnan olevan yksi vaikuttava tekijä 

ruoan valinnassa. Mikäli tuote oli hyvän makuinen mutta kallis, jäi se tällöin ostamatta. 

Fielding-Singhin (2018, s. 44–45, 47) tutkimuksessa todetaan, että terveellinen ruoka 

koetaan usein kalliimpana ja sen ostamista vältetään korkean hinnan vuoksi. Saatujen 

tulosten voidaan katsoa olevan linjassa Mattesin ja Fielding-Singhin tutkimuksen kanssa, 

sillä rutiinileipä, jota syödään ja ostetaan usein ja jonka kriteerinä oli olla terveellistä, ei 

saanut hinnaltaan olla kallista. Puolestaan Pietiläinen (2015, s. 11) toteaa herkkujen os-

tamisen vievän osuutta pois terveelliseltä ruoalta, joka saatujen tulosten mukaan oli vas-

taajien perheissä välillä tapana. Vaihteluleipiä ostettiin usein viikonloppuisin tai erityisinä 

arki-iltoina herkutteluvälipaloiksi, jolloin haluttiin herkutella perheen kesken.  

 
Viikonloppuisin enemmän, ja niiden valmistamiseen saatetaan käyttää enemmän aikaa. 
Arkivälipalat on pääsääntöisesti leipää, hedelmiä. Viikonloppuisin banaanilettuja, itseteh-
tyjä sämpylöitä/leipää. Vastaaja F 
 

 

Alaluvussa 3.4 puhutaan ruokaympäristöstä (foodscape), jolla tarkoitetaan niitä paikkoja 

ja tiloja, joista hankitaan ruokaa, joissa valmistetaan ruokaa, käydään keskustelua tai 

haetaan merkitystä ruoasta (Mackendrick, 2014, s. 16). Myös ruokaympäristöllä oli suuri 

vaikutus välipalan valinnan kannalta. Syrjälä, ym. (2017) tutkimuksessaan listasivat viisi 

välipalaympäristöä (snackscape), joita olivat vuorokauden rutiinien välillä, näytön 

edessä, liikkeellä, kuntoilun yhteydessä sekä epätavanomaisesti, jolloin toiminta yhdis-

tetään hauskanpitoon. Nämä viisi välipalaympäristöä ilmenivät myös tämän tutkimuksen 

tuloksissa. Välipalojen nauttiminen nähtiin monimuotoisena, jolloin mikään ruokaympä-

ristön tyyleistä ei ollut yhteen tapaan sidottu. (Syrjälä, ym., 2017, s. 762.) Siispä hankin-

tapaikka vaikutti olennaisesti välipalan valintaan. Se myös heijastui välipalan hintaan 

saaduissa tuloksissa, sillä leipomoiden tuotteet koettiin luotettavina ja kotimaista työtä 

arvostettiin, mutta osa vastaajista koki leipomoiden tuotteet kalliiksi. Välipaloja ostettiin 

useimmiten hyvin varustellusta ruokakaupasta, lähikaupasta ja kahvilasta (Ks. Varjonen 

& Peltoniemi, 2012). Laajin valikoima löytyy hyvin varustellusta ruokakaupasta, josta 

pystyi tekemään myös heräteostoksia. Sen sijaan lähikaupasta ostettiin enemmän rutii-

ninomaisia tuotteita, kuten rutiinileipää. Saaduissa tuloksissa välipalojen nauttiminen ei 

myöskään ollut yhteen tapaa sidottu.  

 
Viikonloppuisin syödään enemmän välipaloja, koska ruokarytmi muutenkin on erilainen. 
Välipalat sinänsä ovat varmaan aika samoja mitä arkenakin, viihdytään kotona. Vastaaja 
D 
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Välipalaa nautittiin eniten kotona, joka on yhtäläinen tulos Varjosen ja Peltoniemen 

(2012, s. 16) tekemän tutkimuksen kanssa. Toiseksi eniten välipalaa syötiin autossa ja 

tämän lisäksi välipalaa nautittiin julkisessa kulkuneuvossa ja harrastuksissa sekä televi-

sion ja tietokoneen äärellä. Suosituimmalla välipalan hankintapaikalla ja nauttimispai-

kalla voidaan katsoa olevan yhteys, sillä lapsiperheissä välipalaa nautitaan työ tai- kou-

lupäivän ja päiväkodin jälkeen, jolloin tarvittaessa käydään kaupassa ja saavutaan kotiin. 

Varjonen ja Peltoniemi (2012, s. 16) kuvailevat matkalla syömisen muuttuneen, teiden-

varsilta löytyy yhä enemmän vaihtoehtoisia paikkoja, joista pystyy ostamaan välipalaa. 

Saaduista tuloksista ilmeni, että matkustaessa kotiin harrastuksista tai ystävien ja per-

heen luota saatetaan usein nauttia välipalaa liikkeellä oltaessa.  

 
Joka asiassa, hinta tulee ekana kaiken muun ohella toki mutta jos liian kallis, niin jää 
ostamatta. Vastaaja C 

 

Belascon (2008, s. 7) triangelimallin ylin kärki kuvastaa vastuullisuutta, joka voidaan 

nähdä esimerkiksi fysiologisena ja poliittisena tekijänä. Nämä tekijät kuvastavat terveel-

lisyyttä ja ympäristöä, jotka myös toimivat vastaajien välipalan valinnan osatekijöinä. Yk-

sittäiset ruokavalinnat ja syömiskäyttäytyminen ovat riippuvaisia toisiinsa liittyvistä teki-

jöistä, jotka vaikuttavat ravitsemus- ja kansanterveystoimen tuloksiin. (Janssen, ym., 

2017, s. 16–17, 20.) Terveellisyys nähtiin yhtenä tärkeimmistä kriteereistä välipalan va-

linnassa ja terveellisyyttä kuvattiin esimerkiksi kotimaisuuden, eli puhtauden ja luonnol-

lisuuden kautta, mikä ei sisällä turhia lisäaineita. Nivan ym. (2018, s. 3–4) tutkimuksen 

vastaajista lähes 90 prosenttia kertoi ostavansa aina tai lähes aina kotimaista leipää tai 

maitoa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa Nivan ym. tutkimusten tulosten 

kanssa, sillä kotimaisen leivän ostamista kannatettiin. Kotimaisten tuotteiden nähtiin tu-

levan läheltä, mikä puolestaan koettiin ympäristölle merkittävänä tekijänä. Kotimaisuu-

den ohella myös luomutuotteet nähtiin terveyttä edistävänä. Luomua suosittiin, mikäli 

hinta oli edullinen. Mäkelä (2002, s. 9) toteaa ihmisten olevan jatkuvasti ruokaan liittyvien 

valintojen törmäyskohdassa, mikä saatujen tulosten perusteella heijastuu myös lapsiper-

heiden välipalan valinnan taustalla vaikuttaviin tekijöihin. 
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7.2 Terveellisyys välipalojen tavoitteena 
 
Tuloksista ilmeni, että lapsiperheet kokivat välipalojen terveellisyyden tärkeänä. Terveel-

lisyys käsitteenä ymmärrettiin ruokapyramidin ja ravitsemussuositusten kautta sekä en-

nen kaikkea monipuolisena syömisenä. Myös kotimaiset tuotteet nähtiin puhtaina ja luo-

tettavina sekä ennen kaikkea terveellisinä. Terveellisiä välipaloja kuvattiin mahdollisim-

man puhtaiksi ja lisäaineettomiksi. Myös luomu nähtiin terveellisenä, ja monet lapsiper-

heet haluaisivat pystyä ostamaan enemmän luomua. Terveellinen syöminen ja ennen 

kaikkea terveellinen välipala nähtiin ruokana, joka täyttää ja pitää nälän poissa. Etenkin 

erilaiset vihannekset, juurekset, hedelmät ja marjat sekä täysjyvävilja olivat lapsiperhei-

den mieleen. Monet kokivat, että täysjyväviljatuotteet sopivat hyvin osaksi terveellistä 

välipalaa. Borgin (2015, s. 147) mukaan kasviksia, eli vihanneksia, juureksia, hedelmiä 

ja marjoja olisi hyvä syödä monipuolisesti. Myös Willet ym. (2019) the EAT-Lancet ko-

mission tutkimusryhmä toteaa, että terveellisten elintarvikkeiden, kuten erilaisten kasvis-

ten, täysjyväviljan, palkokasvien ja pähkinöiden kulutus tulisi lisääntyä yli 100 prosentilla. 

(Mts. 447–448.) Lapsiperheet olivat samaa mieltä siitä, että jokaisella aterialla olisi hyvä 

olla jotain kasviksia, kuten vihanneksia tai hedelmiä.  

 
Itse pidän ruoan monipuolisuutta tärkeänä. Jokaiselle ruualle kasviksia. Välipaloina he-
delmää, leipää ja jogurttia. Herkuttelut yleensä yhtenä päivänä viikossa. Terveellinen vä-
lipala meillä on joko jogurttia, leipää, hedelmiä tai vihanneksia. Käytetään sokerittomia 
(ja laktoosittomia) tuotteita. Vastaaja F 

 
Lapsiperheiden vanhemmat kokivat, että terveellisen välipalan tulisi sisältää vähemmän 

sokeria, suolaa, rasvaa, lisäaineita, elintarvikevärejä ja keinotekoisiamakeutusaineita. 

Vanhemmat halusivat suosia mahdollisimman puhtaita ja luonnollisia välipaloja ja välttää 

prosessoituja tuotteita. Terveellisellä välipalasyömisellä nähtiin tärkeä yhteys arjen va-

paa-ajan ruokailuissa. Arkena suosittiin enemmän terveellisiä vaihtoehtoja, jotta jaksaa 

suoriutua arjen kiireistä. Viikonloppuisin oli lupa välipaloilla herkutteluun, joka nähtiin 

myös osana terveellistä syömistä. Ojansivun (2014, s. 22) mukaan kokonaisuus ratkai-

see, jonka vuoksi herkutella voi ajoittain.  

 
 

Hedelmiä/kasviksia/marjoja, jugurttia/rahkaa ja leipää on perussetti. Hedelmät ja marjat 
menee välillä smoothiena tai kiisselinä. Pannari ja vispipuuro aina silloin tällöin. Vastaaja 
E  
 

Piernasin ja Popkinsin (2010) mukaan Yhdysvalloissa lapset syövät noin kolme välipalaa 

päivän aikana. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet 

lapsiperheet söivät välipaloja vähintään kolme kertaa viikossa, joista useimmat söivät 
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välipalaa päivittäin. Välipaloja ostettiin kaupasta ennakkoon, jolloin välipaloja oli usein 

kotona saatavilla (Ks. THL, 2019; Ray, 2016). Raulion ym. (2018) tekemässä kartoituk-

sessa kuudesluokkalaisten tyttöjen suosimat välipalavaihtoehdot olivat välipalapatukat, 

hedelmät, leivät ja smoothiet. Pojat suosivat edellä mainittujen lisäksi maitoa ja piimää. 

Tämän tutkimuksen yleisimpiä välipaloja olivat erilaiset leivät ja paistopisteen tuotteet, 

hedelmät, jogurtit ja rahkat, kasvikset, letut ja pannukakut, smoothiet ja puuro sekä väli-

palapatukat. Tulosten suosituimmat välipalat eivät juurikaan poikkea aikaisemmista tut-

kimuksista (Ks. Raulio, 2018; Ankkuri, 2017). Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Ruo-

kailusuositukset lapsiperheille (2019, s. 94) -raportissa muistutetaan vanhempia suun-

nittelemaan välipaloja etukäteen, jotta terveellisiä välipaloja olisi helpommin saatavilla. 

Saatujen tulosten perusteella lapsiperheiden vanhemmat usein suunnittelivat lastensa 

välipalat etukäteen, eli ostivat kaupasta valmiiksi välipaloja seuraaville päiville. Nälän 

yllättäessä vanhemmat saattoivat kuitenkin ostaa itselleen epäterveellisiä välipalavaih-

toehtoja, joita nautittiin hyvän juoman, kuten kahvin kanssa.  

 
 
Epäterveellisyys osana välipaloja 
 
 
Herkuttelu nähtiin osaksi lapsiperheiden viikkoa. Arjesta selviämisen jälkeen on aika ren-

toutumiselle ja maukkaalle ruoalle, jossa ei ravintosisältöä sen tarkemmin tarkastella.  

Piernasin ja Popkinsin (2010, s. 399–403) tutkimuksen tulokset myötäilevät aikaisempia 

tutkimustuloksia, jotka yhdessä osoittavat, että välipaloista saatavan kokonaisenergian 

määrä on kasvussa. Tämän tutkimuksen tulokset eivät anna tietoa välipalojen kokonais-

energian määrästä, mutta tulokset antavat osviittaa välipalojen laadusta. Lapsiperheissä 

välipaloilla myös herkutellaan, ja pienen herkuttelun katsottiin olevan osa terveellistä 

syömistä.  

 

Lapsiperheet kokivat herkuttelun vaihteluna terveelliseen arki syömiseen. Erityisesti vii-

konloppuihin sijoittuvaan vapaa-aikaan kuuluu nautittavaksi erilaiset rasva ja sokeripitoi-

set välipalatuotteet, kuten vaihteluleipiin kuuluvat herkutteluleivät, letut, pannukakut ja 

vohvelit sekä paistopisteen tuotteet, kuten croissantit. Tutkimustulos on linjassa Hartin 

ym. (2011) tutkimukseen jossa 6–9-vuotiaat lapset söivät enemmän epäterveellisiä väli-

paloja viikonloppuisin. Osa näistä herkutteluun kuuluvista välipaloista nähtiin myös ter-

veellisinä vaihtoehtoina. Kuitenkin usein välipalojen täytteet olivat epäterveellisiä, jonka 

vuoksi kyseiset välipalat koettiin epäterveellisenä. Vastaajat kokivat, että ravintoarvoil-

taan köyhemmästäkin leivästä voi saada oikeilla täytteillä terveellisen, ja toisinpäin. Tut-

kimuksentulokset ovat linjassa myös Jiangin ja Lein (2013) tutkimuksen kanssa, jossa 
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tutkimushenkilöt aliarvioivat energiapitoisuutta, kun epäterveelliselle pohjalle laitettiin ter-

veellisiä täytteitä (Jiang & Lei, 2013; Ks. Wilder, ym., 2007, s. 65). 

 

Täytteillä tarkoitetaan esimerkiksi vohveleiden ja pannukakkujen kohdalla jäätelöä, hilloa 

ja erilaisia kastikkeita, jolloin täytteillä oli suuri vaikutus välipalojen epäterveellisyyteen 

(Ks. Jiang ja Lei, 2013). Myös pullat, munkit, vanukkaat, sokerimurot ja keksit sekä ma-

keiset mainittiin epäterveellisinä herkkuvälipaloina. Borgin (2015) mukaan vähäsokeris-

ten tuotteiden suosiminen vaikuttaa painoon huomattavasti. Etenkin vähäsokeristen jo-

gurttien, mehujen ja virvoitusjuomien suosiminen nähdään järkevänä ja ylimääräisen 

energian välttämisenä (Mts. 155–156.) Vanhemmat kokivat erilaiset jogurtit terveellisinä 

välipaloina, joita syötiin lapsiperheissä usein. Jogurtit aiheuttivat kuitenkin ristiriitaisuutta, 

sillä vanhemmat kokivat niissä olevan runsaasti lisättyä sokeria. Willet ym. (2019) the 

EAT-Lancet komission tekemä tutkimuksen mukaan epäterveellisten elintarvikkeiden, 

kuten sokerin maailmanlaajuisen kulutuksen tulisi vähentyä yli 50 prosenttia (Mts. 447–

448). Osa vanhemmista korvasi valmiiksi maustetut jogurtit maustamattomilla vaihtoeh-

doilla, joihin tarvittaessa pystyi lisäämään makeutta sokeroimattomasta hedel-

mäsoseesta.  

 
Vanukkaita syödään joskus, ehkä kerran parissa viikossa. 4–vuotias syö usein pirtelöä 
(maustamatonta jogurttia, banaania ja esim. vadelmia). Lapset toisinaan syövät keksin 
tai pari (tai jos kukaan ei näe niin enemmän ;)). Hedelmiä menee vaihtelevasti. Tänään 
lasten toiveesta paistoin ohukaisia. Vastaaja C 
 

 

Ray ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa vanhemmat totesivat heillä olevan suuri vas-

tuu lasten syömisestä. Lapsi syö sitä, mihin vanhemmat totuttavat heidät. Vanhemmat 

kokivat pystyvänsä rajoittamaan sokerinsaantia lapsilla ja lisäämään kasvisten ja hedel-

mien syöntiä. Janssen ym. (2017) puolestaan pohtivat tutkimuksessaan epäterveellistä 

syömistä. Mikäli asuinympäristössä on runsaasti epäterveellistä ruokaa saatavilla, vai-

keutti se yksilön kykyä tehdä terveellisiä ruokavalintoja. (Janssen, ym., 2017, 16–17, 

20.). Tämän tutkimuksen tulokset puhuvat näiden aikaisempien tutkimusten puolesta. 

Vanhemmat toivoivat lastensa syövän terveellisesti, sallien herkuttelupäivän, mutta epä-

terveellisten herkkujen olemassaolo sai lapset syömään niitä salassa vanhemmiltaan. 

Ray ym. (2016) muistuttaakin, että erilaiset käytännöt ja rajoitukset vaikuttavat siihen, 

mitä välipalaa syödään. Tärkeää on muistaa, että vanhemmat ovat lapsilleen roolimal-

leja. Se mitä vanhemmat syövät vaikuttavaa lasten ruokailutottumuksiin.  
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7.3  Leivän rooli osana lapsiperheiden välipaloja 
 
Leipätiedotuksen (2019) mukaan suomalaiset nauttivat leipää noin 41 kilogrammaa hen-

kilöä kohden vuonna 2018. Myös tässä tutkimuksessa leipä oli iso osa lapsiperheiden 

vapaa-ajan välipalakäytäntöjä, niin arkena kuin viikonloppuisin. Lee ym. (2018, s. 1426) 

mukaan lasten tulisikin suosia välipalana kasvisten ja hedelmien lisäksi kalsiumia ja kui-

tua sisältäviä elintarvikkeita. Leivät ja paistopisteen tuotteet olivat tämän tutkimuksen 

suosituimpia välipaloja lapsiperheissä. Niitä syötiin usein niiden kuitupitoisuuden vuoksi, 

jolloin leivän nähtiin täyttävän ja pitävän nälkää hyvin. Leipä myös koettiin nopeana ja 

helppona välipalana, jonka voi ottaa mukaan asioille tai vaikka retkelle lähtiessä. Erityi-

sesti valmiiksi viipaloidut leivät koettiin kätevinä välipaloina lapsille. Valmiiksi viipaloidun 

leivän koettiin säästävän myös aikaa. Borg (2015) toteaa ruoassa olevan kuitua jo luon-

nostaan, mutta hyvin vaihtelevasti. Erilaiset leseet, täysjyväviljat, juurekset, palkokasvit, 

pähkinät ja siemenet ovat hyviä kuidun lähteitä. Tämän vuoksi erilaiset täysjyvä-, ruis- ja 

näkkileivät sopivat hyvin joka päivä nautittavaksi. (Borg, 2015, s. 158.)  

 

Kyrøn ym. (2018, s. 1434–1435) ja Hätösen, ym. (2014, s. 5) tutkimuksissa havaittiin 

viljan kuidulla ja täysjyvätuotteilla olevan positiivinen ennalta ehkäisevä vaikutus ruoka-

valion yhteydessä oleviin kroonisiin sairauksiin, kuten 2 tyypin diabetekseen. Lapsiper-

heiden vanhemmat kokivat myös leivän terveellisenä välipalana, jota voi hyvin muun-

nella oman maun mukaan. Useat lapsiperheet myös nauttivat yhdessä leipomisesta, jol-

loin valmistettiin erilaisia terveellisiä sämpylöitä, ruisleipää tai rieskoja. Leipään lisättiin 

leseitä ja siemeniä terveellisyyden ja maun parantamiseksi, vaikka kaikki perheen lapset 

eivät välittäneetkään siementen koostumuksesta. Muuten leipä maistui välipalana koko 

perheelle.  

 
Kaupan leivistä ruisleipä! Maku, pureskeltavaa, tukevampi nälänviejä, ravintoarvot pa-
remmat... Itsetehtynä tulee leivottua vaihtelevasti ruisleipää, rieskaa tai sämpylöitä (vaa-
leaa, mutta leseillä tai siemenillä täydennettyä) Ehkä useimmiten sämpylöitä. Vastaaja E 
 
 

Leivän täytteitä muuttamalla vanhemmat kokivat pystyvänsä vielä paremmin vaikutta-

maan leivän terveellisyyteen (Ks. Jiang & Lei, 2013; Wilder, ym., 2007). Erityisesti vii-

konloppuihin sijoittuvaan vapaa-aikaan kuuluivat nautittavaksi erilaiset herkutteluleivät, 

jotka koostuivat usein vaihteluleivistä, eli hieman erikoisemmista, kalliimmista ja maul-

taan herkullisemmista leivistä, kuten erilaisista patongista, leipomoiden leivistä ja esi-

paistetuista tuotteista. Vaihteluleipien päälle saatettiin herkutteluhetkinä laittaa mauk-
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kaampia täytteitä, kuten levite ja erilaisia kinkkuja, makkaroita, juustoja ja kasviksia. Her-

kutteluleipiä syötiin muuhun syömiseen myös nähden harvemmin. Leipään oli tällöin 

myös vaikeampi kyllästyä, sillä täytteitä muuttamalla pystyttiin varioimaan uusia makuja.  

Tottakai voi. Meillä lapset justiinsa oli muuttaneet rutiinileivän syömisen herkkuhetkeksi 
ja söi luumuhillovoileipiä. Eli siis täytteitä lisäämällä, vaihtelemalla rutiinistakin tulee 
herkku. Vastaaja P 

Rutiinileivässä se on tärkeämpää. vaihteluleivillä ainakin meillä haetaan erilaisuutta ja 
herkutellaan usein. Niissä on tärkeämpää leivän maku ja tuntuma, kuin terveellisyys. 
Vastaaja M 

Arkisin lapsiperheissä suosittiin rutiinileipää, joka koettiin terveellisenä ja edullisena. Ru-

tiinileivällä voitiin myös herkutella, mutta tällöin pääosassa olivat herkulliset täytteet. 

Pohjanheimon ym. (2010, s. 1541–1543) tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret pitivät 

täysjyväleipää myös muihin leipiin verrattuna terveellisempänä vaihtoehtona, joka täyt-

tää, on hyvän makuista ja auttaa painonhallinnassa. Tässä tutkimuksessa rutiinileipä oli 

usein vähäsuolainen täysjyvä- tai ruisleipiä, sillä lapsiperheiden vanhemmat kokivat sa-

moin tumman leivän terveellisenä vaihtoehtona sen kuitupitoisuuden ja vähäsuolaisuu-

den vuoksi. Samoin kuin Nivan ym. (2014, s. 3–4) tutkimuksessa lapsiperheiden van-

hemmat kokivat myös kotimaisuuden tärkeänä kriteerinä leipää valitessa. Myös leivissä 

oleva sydänmerkki tunnistettiin ja sen tiedettiin olevan hyvää terveydelle. Vaalea leipä 

koettiin puolestaan epäterveellisenä vaihtoehtona. Kauraleipä oli poikkeus, sillä lapsi-

perheiden vanhemmat tiedostivat sen olevan vatsaystävällinen, runsaasti kuitua sisäl-

tävä ja olevan hyvä suoliston toiminnalle. Kauraleipä oli myös monen lapsiperheen 

kompromissi, sillä kauraleipä oli terveellinen ja se maistui myös perheen pienimmille.  

 

7.4 Lapsille suunnatut välipalatuotteet 
 

Lapsiperheiden vanhemmat kokivat tällä hetkellä markkinoilla olevat lapsille suunnatut 

välipalatuotteet epäterveellisinä. Lapsille suunnatut välipalatuotteet sisälsivät vanhem-

pien mielestä liikaa sokeria, keinotekoisia makeutusaineita ja lisäaineita. Kuluttajaliiton 

(2019) Sokeripommit -julkaisun mukaan monissa lapsille suunnatuissa tuotteissa on kor-

kea sokeripitoisuus. Esimerkiksi lasten makuviilissä on 200 grammassa 10 palaa sokeria 

ja pillimehuissa puolestaan seitsemän palaa sokeria kahta desilitraa kohden. (Kuluttaja-

liitto 2019.) Korkean sokeripitoisuuden vuoksi vanhemmat eivät halunneet ostaa erik-

seen lapsille suunnattuja välipalatuotteita. Vanhemmat kokivat sokeria olevan erityisesti 

maustetuissa jogurteissa, vanukkaissa ja muroissa. Borgin (2015) mukaan sokeristen 

tuotteiden suosiminen vaikuttaa painoon huomattavasti, minkä vuoksi tulisi suosia vähä-

sokerisia vaihtoehtoja (Mts. 155–156).  
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Terveellisyys ja mahdollisesti sellainen tuote, että sen voi syödä ilman levitettä eväänä. 
Tulisi ostettua ainaisten kroisanttien ja elovenakeksien vaihteeksi. Vastaaja N 

Lapsille on tietty smoothie mitä ostetaan valmiina kaupasta, muuten lapsille suunnattua 
ei juurikaan ostella. Välillä voidaan kokeilla, mutta useimmiten sokerien hillittömän mää-
rän takia jää hyllyyn. Vastaaja G 

Osa vanhemmista koki lapsille suunnatut leipätuotteet kiinnostavina. Ihanteena kuitenkin 

oli, että koko perhe pystyisi syömään yhdessä samaa ruokaa. Mikäli markkinoille tulisi 

lapsille suunnattuja terveellisiä välipalatuotteita, joissa huomioitaisiin lisätyn sokerin, 

suolan ja rasvan määrä olisivat tämän kaltaiset tuotteet tervetulleita kauppojen vali-

koimiin. Tuotteiden toivottiin sisältävän vain hedelmien omaa sokeria. Myös luonnolli-

suutta toivottiin, sillä lasten välipalojen ei haluttu olevan liian teollisesti prosessoituja. 

Alaluvussa 3.3 puhutaan Falben ym. (2014, s. 1180) pitkittäistutkimuksen tuloksista, joi-

den mukaan lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi on li-

sääntynyt viimeisten vuosien aikana. Lapsille suunnattujen välipalatuotteiden toivottiin 

olevan edullisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus ostaa tuotteita päivittäiseen käyttöön.  

 

Myöskään ylimääräisistä lasten välipalatuotteiden piirroshahmoista ei haluttu maksaa 

enempää, minkä vuoksi tämänkaltaiset tuotteet jäivät myös usein ostamatta. Myös lap-

sille suunnattua markkinointia kritisoitiin (Ks. Falbe, 2014). Terveellisyyden lisäksi lasten 

välipalatuotteiden muotoilussa tulisi huomioida helppokäyttöisyys. Tuotteiden tulee olla 

hyvin säilyviä ja siistejä käsitellä sekä syödä. Terveellisyyden, pakkauksen muotoilun ja 

hinnan lisäksi lasten välipalatuotteiden tulee olla ennen kaikkea maultaan lapsille sopi-

via. Tämänkaltaisia lasten välipalatuotteita ei lapsiperheiden vanhempien mielestä ollut 

riittävästi markkinoilla. Osa vanhemmista suosi lasten smoothieita, jotka koettiin erityi-

sesti liikkeellä oltaessa hyvin kätevinä välipaloina. Vastaavanlaisia välipaloja toivottiinkin 

lisää markkinoille.  
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8 Luotettavuus  
 
Tässä luvussa pohditaan tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Ensimmäisessä 

alaluvussa pohditaan ryhmäkeskusteluaineistojen, eli online-ryhmäkeskustelun ja se-

kundaarisen kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen tulosten luotettavuutta. Toisessa alalu-

vussa tarkastellaan määrällisen tutkimusmenetelmän piirteitä sisältävän internet-kyselyn 

avulla hankitun aineiston tulosten luotettavuutta. Luotettavuuden rinnalla otetaan huomi-

oon myös tutkimuksen eettisiä näkökulmia.  

 
8.1 Ryhmäkeskusteluaineistojen luotettavuus ja eettisyys 
 

Validiteetti on tutkimuksen arviointiin viittaava käsite, jolla tarkoitetaan tutkimuksen pä-

tevyyttä, eli tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Validi-

teetti viittaa myös tutkimusten tulosten ja niiden selitysten sekä tulkintojen yhteensopi-

vuuteen. (Hirsjärvi, 2016, s. 231–231.) Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 163) ja Ronkai-

sen (2011, s. 7) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan enemmänkin 

kokonaisuutena, jolloin sen johdonmukaisuus painottuu. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijan täsmällinen selostus, eli johdonmukaisuus tutkimuksen toteutustavoista lisää tut-

kimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta. (Kiviniemi, 2018, s. 86; Hirsjärvi, 2016, s. 231.) 

Tässä tutkimuksessa koin vastuuta tutkijana kertoa online-ryhmäkeskustelun ja sekun-

daarisen kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineiston toteutuspaikasta ja olosuhteista, 

joissa aineistot kerättiin. Katsoin myös näiden aineistonkeruumenetelmien ajankohdan 

ilmoittamisen tärkeänä ja luotettavuutta lisäävänä tekijä. Tämän lisäksi myös aineiston 

analyysivaiheessa tehtävän luokittelun katsotaan olevan tärkeä osa laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuutta (Hirsjärvi, 2016, s. 231–233).  

 

Internetympäristö on hyvin luonteva tutkimuksen väline, jossa tutkija ja tutkittavat ovat 

läsnä toimintansa kautta tuottamissaan sisällöissä. Tämän vuoksi tutkimuksen eettisyys 

on jatkuvasti läsnä internetissä toteutettavassa tutkimuksessa. (Turtiainen & Östman, 

2013, s. 52.) Laadullisessa tutkimuksessa tulee myös huomioida Vilkan (2006, s. 114) 

mukaan tutkimushenkilöiden säilyminen tuntemattomana. Tutkija ei saa paljastaa liian 

yksityiskohtaista tietoa tutkittavista, jolloin tutkittavien henkilöllisyys saattaisi paljastua 

(Turtiainen & Östman, 2013, s. 57–58). Tämän vuoksi kiinnitin tarkoin huomiota rapor-

tointitapaan, jotta tutkimuksen vastaajien anonymiteetti säilyisi, eikä heitä voitaisi tunnis-

taa tutkimuksesta. Tietosuojalaki 2018/1050 määrittää tutkimusaineiston anonymisoin-

tiin liittyviä kohtia. Myös Kuulan (2011) mukaan tietosuojalla tutkija kunnioittaa ihmisten 
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yksityisyyttä. Tutkijan velvollisuus on huolehtia käytännössä, että tutkittavien henkilötie-

dot suojataan muuttamalla ne tunnistamattomaksi, jolloin heidän yksityisyyden suojaa ei 

loukata. (Kuula, 2011, s. 64.) Tämän vuoksi tutkielmassa ei mainita tutkimushenkilöiden 

nimiä, eikä niitä kysytty määrällisen tutkimuksen piirteitä sisältävässä internet-kyselylo-

makkeessa (Liite 2). Tutkimushenkilöiden nimet muutettiin vastaajiksi ja jokaiselle vas-

taajalle annettiin kirjain A–T aakkosjärjestyksessä (Taulukko 8). Tutkimuksessa käytetty 

aineisto hankittiin suljettujen internet-keskusteluympäristöjen kautta, jolloin tutkimushen-

kilöt tiesivät, että heidän vastauksiaan käytetään hyödyksi tutkimuksessa. Tämä tutki-

mus ei myöskään sisällä kovin arkaluonteista tietoa tutkimushenkilöistä, vaan tutkimuk-

sessa tarkastellaan välipalakäytäntöjä melko yleisellä tasolla. Tällöin sen suurempaan 

aineiston sensuroimiseen ei ollut tarvetta. (Turtiainen & Östman, 2013, s. 56–58.) 

 

Online-ryhmäkeskustelun kysymysten esittämisen ja internet-kyselyn toteutti tutkija itse. 

Kolmas aineisto, joka käsitteli lapsiperheiden leivän käyttöä, oli sekundaarinen aineisto. 

Kolmas aineisto hankittiin myös online-ryhmäkeskustelun avulla, jota tutkija pääsi seu-

raamaan sivusta. Sekundaarisissa aineistoissa tutkijan on tärkeää tiedostaa aineiston 

luotettavuus. Kvalitatiivinen kuluttajatutkimus hankittiin yhden päivän aikana käydyn on-

line-ryhmäkeskustelun avulla, jolloin vastaajat vastasivat reaaliaikaisesti moderaattorei-

den kysymyksiin. Tutkimushenkilöitä rohkaistiin moderaattoreiden ilmaisulla, ettei esitet-

täviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Reaaliaikainen keskus-

telutilanne oli rento ja luottamuksellinen, minkä koen mahdollisesti parantaneen aineis-

ton laatua.  

 

Tutkijan tulee kuitenkin haastattelukysymysten laatimistilanteessa harkita sanamuo-

tonsa äärimmäisen tarkkaan. Lähdekriittisistä ja eettisistä syistä on tärkeää, että tutkija 

välttää johdattelua, joka saattaisi johtaa aineiston vääristymiseen. Usein tällaisiin vääris-

tymiin on syynä, että tutkijalla on kohteesta hyvin voimakas ennakkokäsitys, jota hän 

pyrkii usein tiedostomattaan vahvistamaan tai välttämään. (Turtiainen & Östman, 2013, 

s. 61.) En tutkijana pyrkinyt johdattelemaan tutkimushenkilöiden vastauksia esittämieni 

kysymysten kautta, vaan pikemminkin tutkimushenkilöiden antamat vastaukset johdat-

telivat minua tutkijana kysymään tarkentavia kysymyksiä keskusteluryhmässä. Kivinie-

men (2018) mukaan laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista vähitellen tapahtuva tut-

kittavan ilmiön käsitteellistäminen. Käsitteellistämistä ei voida siis nähdä pelkästään ai-

neistolähtöisenä. Näkökulmien suhdetta tutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin voidaan 

pitää vuorovaikutteisena. (Kiviniemi, 2018, s. 74–75.)  
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Online-ryhmäkeskustelun kaikki 10 kysymystä (Liite 1) testattiin ennen niiden esittämistä 

suljetulla Facebook-alustalla. Tein testauksen opiskelijakollegoilleni ja kolmelle tutkimuk-

sen ulkopuoliselle lapsiperheen vanhemmalle. Myös tutkielmani ohjaaja tarkasti kysy-

mykset ja niiden toimivuuden ennen julkaisemista. Testauksen jälkeen tarkensin muuta-

mia kysymyksiä. Tällä tavoin varmistuttiin mahdollisimman yksiselitteisten ja helposti ym-

märrettävissä olevien kysymysten esittämisestä. Testauksella pystyttiin myös varmista-

maan kyselyn toimivuus suhteessa tutkimusongelmaan. (Vilkka, 2015, s. 88–89.) Online-

ryhmäkeskustelun ideana oli yhteisen keskustelun käyminen, jossa tutkimushenkilöiden 

ja tutkijan välillä käytiin vuorovaikutteista keskustelua. Näiden 10 kysymyksen lisäksi ky-

syin 29 tarkentavaa kysymystä (Liite 1), joiden avulla saatiin lisää keskustelua aikaiseksi.  

 
Tarkastelin online-ryhmäkeskustelun avulla saatuja vastauksia yksittäin, joista aloin ana-

lyysivaiheessa tehdä tarkempia luokitteluja. Honkatukian, Kiilakosken ja Suurpään 

(2018) mukaan aineiston analyysi ei ole vaiheesta toiseen ennustettavalla tavalla ete-

nevä prosessi, vaan siihen liittyy myös paljon epävarmuutta. Tästä huolimatta koin, että 

analyysi tarjosi tulosten osalta iloa ja yllätyksiä. (Mts. 369.) Tutkijana koin tulosten ja 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen yhteensovittamisen tärkeäksi osaksi laadullisen 

tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta (Moilanen & Räihä, 2018, s. 65–66). Aikai-

semman tutkielmani tulokset (Ankkuri, 2017) ja teoreettiseen viitekehykseen perehtymi-

nen vaikuttivat tutkijaroolini taustalla, mutta pyrin kuitenkin välttämään ennakko-oletuk-

sien vaikutusta tutkimuskysymysten esittämisessä ja analyysin sekä tulosten tulkin-

nassa, ja tarkastelemaan pro gradu -tutkielmaa ennakko-oletuksiin nähden erillisenä tut-

kimuksena. (Kiilakoski, ym., 2018, s. 67–68.) Aikaisempi tutkimukseni koski nuorten vä-

lipaloja nuorisotalokontekstissa, jonka vuoksi koin nämä kaksi tutkimusta erillisinä, sillä 

tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lapsiperheiden sisäisiä välipalakäytäntöjä ilman ulko-

puolisen toimijan näkökulmaa. Aikaisemmasta tutkimuksesta oli kuitenkin apua analyy-

siä tehdessä, sillä aiheen ja termien kokonaisvaltainen sisäistäminen helpotti analyysi-

luokkien rakentamista.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aineiston analyysin kohdalla tutkijalla on itsellään 

vastuu tuottaa analyysinsä viisaus. Tutkimusaineistosta nousi esiin niitä asioita, jotka 

vastasivat tutkijana omaan ymmärrykseeni. Tällöin ratkaisevaa on metodien noudatta-

misen lisäksi tutkimustiedon vastaanottaminen. (Mts. 113.) Laadullisen tutkimusproses-

sin edetessä tutkija joutuu itse pohtimaan omia päätöksiään ja ottamaan kantaa tutki-

muksen luotettavuuteen. Tutkimuksen ollessa reliaabeli, eli toistettavissa oleva, ei tutki-

muksessa voida nähdä olevan tällöin ristiriitaisuuksia. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 209–

214.) Pyrin analyysiä tehdessä tarkastelemaan määrittämääni tutkimusongelmaa, jotta 
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mahdolliset tulokset vastaisivat siihen, mitä tutkimuksessa on ollut tarkoitus selvittää. 

Toisin sanoen, miten tutkijana kokemani oivallusten herkkyys, terävyys ja onnekkuus 

vastaavat selvitettävään tutkimusongelmaan. 

 

Niin online-ryhmäkeskustelun kuin sekundaarisen kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen ai-

neiston tutkimushenkilöt edustivat varsin pientä joukkoa Suomen väestöstä. Tämän 

vuoksi koin tärkeänä vastausten oikeanlaisen käsittelyn ja ymmärryksen siitä, mitä ai-

neisto todella piti sisällään. (Ukkonen, 2013, s. 297.) Tämän vuoksi ennen analyysin 

aloittamista luin saatuja aineistoja useampaan kertaan ja hahmottelin niitä asioita, joita 

aineistot määrittelemäni tutkimustehtävän kannalta piti sisällään. Tarkoituksenani oli ym-

märtää tuloksia tutkittavan kohderyhmäni, eli lapsiperheiden näkökulmasta. Huomionar-

voista oli saada selville, mikä tapauksessa oli merkittävää ja mitkä asiat voisivat toistua 

yleisemmin tarkasteltuna (Hakala & Vesa, 2013, s. 22; Hirsjärvi, 2016, s. 177). Onnistuin 

mielestäni raportoimaan tutkimusprosessin selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Tutkimusra-

portin kuvaamisen tavoitteena on ollut antaa lukijalle mahdollisimman selkeä kuva tutki-

muksen etenemisestä sekä tutkimuksen tuloksista ja vahvistaa näin tutkimuksen luotet-

tavuutta.  

 

Laadullisessa aineistossa ei ole tarkoituksena puhua yleistämisestä sen tilastollisessa 

merkityksessä, vaan tausta-ajatuksena on, että tutkittavan tapauksen pohjalta voidaan 

saada suuntaviivoja muita vastaavanlaisia tapauksia varten. (Hakala & Vesa, 2013, s. 

22.) Usean eri aineistonkeruumenetelmän käyttämistä tutkimuksessa voidaan puhua 

menetelmätriangulaatiosta (Hirsjärvi, 2016, s. 233). Näissä perinteisissä tutkimuksissa 

menetelmätriangulaatiota pidetään vaihtoehtoisena työkaluna tutkimuksen validiteetin 

tarkastelemisessa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 167–168, s. 69–70; Karvonen & Sihto, 

2017, s. 75). Tutkimuksessa käytettiin myös laadullisen tutkimusmenetelmän lisäksi 

määrällisen tutkimusmenetelmän piirteisiin kuuluvaa internet-kyselyä aineistonkeruume-

netelmänä, jolloin voidaan puhua mixed methods eli monimenetelmällisen tutkimuksen 

käyttämisestä (McCusker & Gunaydin, 2015, s. 541). Tutkimuksen tulokset koostuivat 

kolmen analyysimenetelmän avulla hankitusta aineistosta. Näiden kolmen aineistonke-

ruumenetelmän, eli menetelmätriangulaation sekä monimenetelmäisyyden avulla sain 

tutkimukseen syvyyttä ja leveyttä, joiden seurauksena mahdollistettiin tulosten eli lapsi-

perheiden välipalakäytäntöjen todellinen ymmärtäminen tutkittavasta aiheesta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 167, 171).  

 

Grönforsin (2011, s. 4) mukaan ihmisten todellista käyttäytymistä on mahdollista päästä 

tarkastelemaan juurikin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Mikäli tässä tutkimuksessa olisi 
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käytetty vain yhtä aineistoa, olisivat tutkimuksen tulokset jääneet liian pinnallisiksi, eikä 

yhtä monipuolisia johtopäätöksiä olisi voitu nostaa aineistosta. Koen myös, että pelkän 

laadullisen tutkimusmenetelmän käyttäminen ei olisi tuonut yhtä täsmällistä kuvaa väli-

palakäytännöistä, sillä internet-kysely ja anonyyminä vastaaminen mahdollistivat yksi-

tyiskohtaisemman tiedon saamisen tutkittavasta aiheesta.  

 

8.2 Internet-kyselyaineiston luotettavuus ja eettisyys 
 
Kyselyssä on tärkeää huomioida, millaisilla kysymyksillä saataisiin mahdollisimman tark-

koja vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kyselyssä tulee pohtia, mitattiinko sitä mitä oli tar-

koitus mitata. Tällöin saadaan vastaus myös kyselyn validiteettiin. Mitä tarkempia vas-

tauksia saadaan tutkimuskysymyksiin, sitä luotettavampana tutkimusta voidaan pitää. 

Mikäli ei olla pystytty mittaamaan oikeaa asiaa, ei reliabiliteetillakaan ole merkitystä. 

(Vehkalahti, 2014, s. 40–42; Hirsjärvi, 2016, s. 231.) Tutkimuksen otos, eli tutkimukseen 

osallistuneiden vastaajien määrä oli 10 lapsiperheiden vanhempaa, jolloin otoskoon voi-

daan katsoa olevan pieni. Otoskoko vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti otos kuvaa perus-

joukkoa (Vehkalahti, 2014, s. 43). Internet-kyselyyn vastasivat samat tutkimushenkilöt, 

jotka osallistuivat myös online-ryhmäkeskusteluun. Tarkoituksena ei ollut kasvattaa otos-

kokoa isommaksi, sillä tämän pienimuotoisen internet-kyselyn tehtävänä oli toimia täy-

dentävänä materiaalina online-ryhmäkeskustelun aineistolle. Internet-kysely (Liite 2) 

toimi täydentävänä materiaalina hyvin, sillä sen avulla saatiin tarkennettua vastauksia 

esimerkiksi terveellisyyden ja kotimaisuuden tärkeydestä sekä välipalojen syöntikertojen 

määrästä ja hankintapaikoista. Internet-kyselyn avulla pystyttiin vahvistamaan online-

ryhmäkeskustelun tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja tarkennettua vastausta päätutki-

muskysymykseen.  

 

Edellä luvussa 8.1 mainitsin internetin-tutkimuksen taustoista ja siihen hyvin vahvasti 

ankkuroituvista eettisistä piirteistä, joihin tutkijan tulee kiinnittää huomiota. Internet-tutki-

muksen eettiset kysymykset ovat aina riippuvaisia tutkimuskohteesta, tieteenalasta, vä-

lineistä ja ajankohdasta, minkä vuoksi tutkijan tulee tiedostaa kuinka arkaluonteisista ja 

intiimeistä sekä julkaisukelpoisista asioista on kyse. (Turtiainen & Östman, 2013, s. 50–

52.) On tärkeää huomioida, että internet-kyselyyn vastaajat eivät vastaa yhteenkään ky-

symykseen tulkitsematta sen merkitystä jollain tavoin (Alasuutari, 2001, s. 145). Mitä ar-

kaluontoisimmista tai intiimeistä asioista on kysymys, sitä epäluotettavampia ovat sur-

veyn avulla saadut tulokset (Grönfors, 2011, s. 4). Vaikka tässä tutkimuksessa internet-
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kyselyn avulla esitetyt kysymykset (Liite 2) eivät olleet arkaluontoisia, sai kyselyyn vas-

tata nimettömänä. Tällä tavoin pyrittiin saamaan tarkempia vastauksia tutkittavasta ai-

heesta ja parantamaan internet-kyselyn luotettavuutta.  

 

Suurimmaksi ongelmaksi määrällisessä tutkimuksessa nähdään kato ja sen muodostu-

minen. Yleensä suurelle joukolle eli valikoimattomalle joukolle lähetetty lomake ei tuota 

kovin suurta vastausprosenttia. (Hirsjärvi, ym., 2016, s. 197.) Tämän tutkimuksen koh-

dalla ei voida puhua niinkään kadosta. Kuitenkin huomionarvoista on vastaajien hyvin 

pieni lukumäärä, jolloin tietoa ei voida yleistää kuvaamaan koko Suomen väestön näkö-

kantaa. Tilastollisissa menetelmissä tutkijan taito määritellään sen mukaan, miten hyvin 

hän laatii haastattelu- tai kyselylomakkeen sekä miten hyvin analyysi vastausten perus-

teella suoritetaan (Grönfors, 2011, s. 4). Internet-kyselyn aineiston analyysi suoritettiin 

laskemalla vastauksista frekvenssejä ja moodeja ja kokoamaan niistä taulukoita sekä 

pylväsdiagrammeja, jotka kuvaavat hyvin saatuja tuloksia. Kyselyn aineiston koon ol-

lessa pieni, ei tilastollisten ohjelmien, kuten SPSS-ohjelman käyttämistä katsottu tarpeel-

lisena.  

 

Haasteena kyselyssä aineistonkeruumenetelmänä on se, ettei tutkija voi tietää, miten 

vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset, kun niitä ei esitetä kasvokkain. Vaarana on, 

että kysymykset ymmärretään väärin, jolloin tutkija käsittelee saatuja tuloksia ajattelu-

mallinsa mukaisesti, minkä myötä tutkimustulosten luotettavuus kärsii (Räsänen & Sar-

pila, 2013, s. 69.) Haaste näkyy myös ryhmäkeskusteluaineistojen kohdalla, sillä aineis-

tojenkeruu toteutettiin internetissä. Vastaajien oli kuitenkin mahdollisuus kysyä, mikäli he 

eivät ymmärtäneet jotain kysymystä internet-kyselyssä tai keskusteluryhmässä. Tällöin 

minulla oli tutkijana velvollisuus tarkentaa kysymystä. Online-ryhmäkeskustelun (aineisto 

1) ja kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen (aineisto 2) osalta näitä tarkentavia kysymyksiä 

tehtiinkin usein (Liite 1), sillä se kuului osaksi vuorovaikutteista ryhmäkeskustelua. Inter-

net-kyselyn kohdalla tarkentavia kysymyksiä ei tullut, vaikka siihen olisi ollut mahdolli-

suus. Internet-kyselyn seitsemän kysymystä oli tarkoin ja huolella laadittu.  

 

Internet-kysely testattiin online-ryhmäkeskustelun kysymysten kanssa samalla tavoin, eli 

lähettämällä kysely kolmelle tutkimuksen ulkopuoliselle lapsiperheen vanhemmalle. Tä-

män lisäksi opiskelijakollegani ja ohjaajani tarkastivat kyselyssä olevien kysymysten 

asettelun. Tutkimushenkilöiltä kyselyyn vastaaminen vei muutaman minuutin ajan. Ky-

selyn etuna voidaankin pitää sen nopeutta ja vaivattomuutta. Internet-kyselyssä positii-

vista on myös se, että erilaiset lyöntivirheet litteroitaessa jäävät kokonaan pois, jolloin 
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aineisto on vieläkin luotettavampi. (Valli & Perkkilä, 2018, s. 118.) Tämän vuoksi voidaan 

todeta kyselyn olleen validi, eli mittaavan sitä, mitä sen tulikin mitata.  

 

Usein kyselyn apuna tarvitaan myös kvalitatiivista tutkimustapaa, sillä usein survey-tut-

kimuksen avulla ei päästä tutkimaan aihetta syvällisemmin. Surveyn vastaukset saatta-

vat heijastaa enemmän ihanteellisia tilanteita tai käyttäytymistä, kuin tavanomaista käyt-

täytymistä. (Grönfors, 2011, s. 4.) Tämän vuoksi tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää, sillä haluttiin saada täsmällisiä tuloksia ihmisten käyttäytymisestä 

ja ajatuksista sen taustalla. Tämän tutkimuksen pienen otoskoon vuoksi tuloksia ei pys-

tytä yleistämään kaikkien lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytäntöjen osalta. Tulok-

set antavat kuitenkin osviittaa siitä, millaisia välipalakäytäntöjä lapsiperheillä on ja min-

kälaisin perustein he tekevät välipalaan liittyviä valintoja vapaa-ajalla. Myös tämän tutki-

muksen tulosten voidaan nähdä olevan linjassa aikaisempien välipalaa koskevien tutki-

mustulosten kanssa (esim. Raulion ym. 2018; Mattes, 2018; Hart, 2018). Tämän tutki-

muksen tulokset voidaan nähdä edustavan osittain lapsiperheiden välipalakäytäntöjä 

Suomessa.  
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9 Pohdinta 
 
Koin tämän tutkimuksen tekemisen mielenkiintoisena ja hyvin opettavaisena kokemuk-

sena. Kiinnostuin aiheesta kandidaatintutkielman kohdalla, jossa käsittelin nuorten väli-

palakäytäntöjä vapaa-ajan nuorisotalotoiminnassa. Halusin lähteä tutkimaan välipala-

käytäntöjä tarkemmin, minkä vuoksi laajensin kohderyhmääni nuorten lisäksi lapsiper-

heiden välipalakäytäntöihin. Tässä tutkielmassa välipalakäytäntöjä tarkastellaan lapsi-

perheiden omasta näkökulmasta käsin, ilman instituutioiden, kuten harrasteseurojen tuo-

mia käytänteitä. Kandidaatintutkielmaa tehdessäni huomasin, että välipalojen tutkiminen 

lapsiperheiden vapaa-ajan näkökulmasta on jäänyt vähemmälle huomiolle. Koin ajoittain 

materiaalin vähyyden hankaloittavan tämän tutkimuksen etenemistä, sillä tieteellistä tut-

kimusta vapaa-ajan välipaloista ja etenkin lapsiperheiden näkökulmasta tarkasteltuna on 

tutkittu hyvin vähän. Tämän vuoksi hyödynsin teoriaosassa myös nuorisotutkimuksen 

julkaisuja. Toivoisinkin, että tulevaisuudessa välipalakäytäntöjä tutkittaisiin enemmän, 

sillä lisääntyneellä välipalasyömisellä on todettu olevan vaikutusta erityisesti ylipainon 

lisääntymiseen (esim. Borg, 2015, s. 152, 154). 

 

Vapaa-aika jakautuu arkeen ja viikonloppuihin. Välipalan valintaan vaikutti arjen kiireiden 

kanssa tasapainottelu (Ks. Pietiläinen, 2015; Popkins ja Piernas, 2010). Viikonloppuisin 

lapsiperheillä oli enemmän aikaa nauttia yhteisiä välipaloja. Välipalan valintaan vaikutti 

ajan (Ks. Borodulin, ym., 2016) lisäksi terveellisyys, hinta, maku ja vanhempien voima-

varat sekä ympäristö. Välipalan valinnan taustalla olevat tekijät tukevat hyvin Belascon 

(2008) ruoanvalintaa käsittelevää kulinaristista triangelimallia. Kyseistä mallia voitaisiin-

kin jatkossa soveltaa välipalakäytäntöjen teorialähtöisessä tutkimuksessa.  

 

Lapsiperheet osaavat luokitella terveellisen syömisen osatekijöitä ja terveellisiä välipa-

lakäytäntöjä pyritään noudattamaan. Lapsiperheet määrittelivät terveellisyyden yhdeksi 

tärkeimmistä kriteereistä välipalaa valittaessa. Terveellisyyden lisäksi lapsiperheiden vä-

lipalojen kriteerinä oli välipalojen hinta (Ks. esim. Raijas & Vilska, 2007) ja maku, joiden 

nähtiin usein vaikuttavan toisiinsa. Tulokset osoittavat lapsiperheissä välipalojen valin-

nan menevän hinta ja maku edellä (Ks. Piiroinen & Järvelä, 2006). Vanhempien mielestä 

välipalan on oltava lähtökohtaisesti edullista ja hyvän makuista (Ks. Mattes, 2018; Feil-

ding–Sinhing, 2018; Pietiläinen, 2015), muuten välipalat jäävät ostamatta. Tulosten mu-

kaan terveellinen välipala nähtiin ruokana, joka täyttää ja pitää nälän poissa. Terveelli-

syys usein yhdistettiin myös kotimaisuuteen (Ks. Niva ym., 2018) ja ruokaan, jonka tuo-

tannossa ei ole käytetty turhia lisä- ja torjunta-aineita. Tämän tutkimuksen johtopäätök-

senä terveellinen välipala nähdään vapaa-ajalla julkilausumattomana tavoitteena, jonka 
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lapsiperheet pyrkivät saavuttamaan erityisesti arkipäivisin. Tutkimustulos on linjassa ruo-

katottumuksia käsittelevän Schwingshacklin ym. (2018) tutkimuksen kanssa. 

 

Myös ruokaympäristöllä (foodscape) ja välipalaympäristöllä (snackscape) oli vaikutusta 

välipalan valinnan kannalta. Syrjälän ym. (2017) tutkimuksen viisi välipalaympäristöä nä-

kyivät monimuotoisena tämän tutkimuksen tuloksissa. Tulosten mukaan välipalojen 

nauttiminen ei myöskään ollut yhteen tapaan sidottu. Välipalaa hankittiin useimmiten hy-

vin varustellusta ruokakaupasta ja nautittiin kotona (Ks. Varjonen ja Peltoniemi, 2012). 

Välipalan hankintapaikalla havaittiin yhteys hinnan kanssa, sillä leipomoiden tuotteet ko-

ettiin esimerkiksi kalliimpina ruokakauppaan verrattuna. Lapsiperheissä välipaloilla myös 

herkuteltiin, mikä on linjassa myös Piernasin ja Popkinsin (2010) tutkimukseen välipalo-

jen lisääntyneestä kokonaisenergian saannista. Kiire saattoi lisätä lapsiperheiden väli-

paloilla herkuttelua, mutta usein välipaloilla herkutteleminen oli ennalta sovittua. Herkut-

telu tapahtui usein viikonloppuisin yhdessä perheen kesken, jolloin oli enemmän aikaa 

valmistaa välipalaa. (Ks. myös Hart ym. 2011). Satunnainen herkuttelu nähtiin osana 

terveellistä syömistä (esim. Borg, 2015).  

 

Tutkimuksen mukaan välipalaa syödään vähintään kolme kertaa viikossa, usein päivit-

täin ja välipalaa on monesti kotona valmiina (Ks. THL, 2019; Ray, 2016). Lapsiperheiden 

tyypillisintä välipalaa olivat leivät, paistopisteen tuotteet, hedelmät, jogurtit, rahkat, kas-

vikset, letut ja pannukakut sekä smoothiet. Tulokset ovat linjassa Raulion ym. (2018) 

tutkimuksen kanssa. Tulokset noudattavat myös aikaisemman tutkielmani tuloksia (Ank-

kuri, 2017), jossa tarkastelin nuorten välipalasyömistä nuorisotalolla. Myös tässä tutki-

muksessa leipä oli lapsiperheiden suosituinta välipalaa ja samalla leipä oli iso osa lapsi-

perheiden vapaa-ajan välipalakäytäntöjä, niin arkena kuin viikonloppuisin. Leipä koettiin 

monikäyttöisenä ja toimivana lapsiperheissä sekä osittain terveellisenä välipalana. Eri-

tyisesti rutiinileivistä täysjyvä-, ruis- ja kauraleipä koettiin terveellisinä vaihtoehtoina nii-

den kuitupitoisuuden (Ks. Borg, 2015) ja vähäsuolaisuuden vuoksi. Rutiinileivissä yhdis-

tyi hinta, maku ja terveellisyys. Täytteitä muuttamalla leivästä saatiin myös terveellisempi 

ja täyttävämpi välipala.  

 

Täytteet vaikuttivat myös herkutteluhetkiin, jolloin lapsiperheet useimmiten söivät vaa-

leita vaihteluleipiä, niiden erikoisominaisuuksien ja herkullisen maun vuoksi. Tulos antaa 

viitteitä Jiangin ja Lein (2013) tutkimukseen, jossa tarkasteltiin elintarvikkeiden täytteiden 

vaikutusta kalorien arviointiin ja kulutukseen (Ks. myös Wilder, ym., 2007). Myös lasten 

terveellisiä välipaloja, joissa otettaisiin huomioon edellä mainittujen terveellisyys kritee-

rien lisäksi pakkauksen ulkomuoto ja hinta, toivotaan markkinoille. Tämän perusteella 
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tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapsiperheiden vapaa-aikana välipa-

lan valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Saatujen tutkimustulosten voidaan nähdä ole-

van linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa.  

 

Tutkimusta lähestyttiin ruokatutkimuksen (esim. Mäkelä, 2018; Niva, 2014; Kauppinen, 

2018; Janhonen, 2017) ja kotitaloustieteen osalta arjen ja hyvinvoinnin (esim. Autio, 

2019; Elorinne, ym., 2017) tutkimuksilla.  Ruokatutkimuksen avulla tarkasteltiin erityisesti 

terveellisen syömisen ja ruokatottumusten sekä ruoan valinnan ja ruokaympäristön kä-

sitteitä, ja niiden vaikutuksia lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytäntöihin. Tutkimus 

tarkentui lapsiperheiden vapaa-aikaan, johon arki kuuluu hyvin suurena osana (Ks., Yli-

kännö, 2014). Vaikka tutkimuksessa tarkasteltiin lapsiperheiden välipalakäytäntöjä, saa-

tiin samalla runsaasti tietoa lapsiperheiden arjen toiminnoista, kuten perhe-elämästä, 

asumisesta, ruoanlaitosta ja rahan käytöstä. Tämän vuoksi arki voidaankin nähdä hyvin 

moniulotteisena ja osittain rutiineista koostuvana kokonaisuutena. Tarkasteltaessa arjen 

ruokatottumuksia kotitalouksien näkökulmasta vastaa kotitalousopetus tieteenalana hy-

vinvoinnin edellytyksiin. Kotitalousopetuksessa opettajien tulee opettaa nuorille tulevai-

suutta varten tietoja ja taitoja arjen ilmiöistä. (Autio, 2019, s. 2019, s. 46; POPS, 2014; 

437, 439.) Arkitutkimuksen kautta voitaisiinkin jatkaa välipalakäytäntöjen tutkimista ja 

järjestää esimerkiksi ruokakasvatusta lapsiperheille, jossa tarjottaisiin uusia ideoita väli-

palasyömiseen.  

 

Muuttuvien elämäntilanteiden kohdalla ihmisillä tulisi olla kykyä arvioida ja hyödyntää 

ruokaan ja syömiseen liittyviä tietoja ja taitoja ympäristöä unohtamatta. On todettu, ett-

eivät erilaiset ravitsemussuositukset ja ruokapyramidit paranna ihmisten ruokatottumuk-

sia terveellisempään suuntaan, mikäli niiden merkitystä ei ymmärretä. Terveydenluku-

taitoa usein kuluttajilta löytyy, mutta tietojen ja taitojen hyödyntäminen arjessa tuottaa 

haasteita, ja jopa ahdistusta. (Autio, 2019, s. 48.) Kotitaloustieteen oppimisympäristö 

muistuttaa ihmisten tavanomaista elinympäristöä, jolloin on parempi hyödyntää infor-

maaleja oppimismetodeja formaalin opetuksen sijaan. (Elorinne, ym., 2017, s. 165.) 

Jotta voisimme ymmärtää paremmin ihmisten ruokakäyttäytymistä ja taitojen omaksu-

mista, on tärkeää herättää mielenkiintoa ja innostusta sekä saada onnistumisen koke-

muksia. (Kauppinen, 2018, s. 15, 22.) Kotitalousopetus nähdäänkin yksilöitä ja perhei-

den hyvinvointia kehittävänä opetuksena, joka tapahtuu ympäristön ehdoilla. (Elorinne, 

ym., 2017, s. 165). Tärkeää on, että vanhempia tuettaisiin lasten ruokakasvatuksessa 

tarjoamalla tietoa ja taitoa käytännöntasolla (esim. Ray, 2016). Eri tahojen, kuten kotita-
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lousopettajien ja esimerkiksi yksityisten harrastusseurojen tulisi tarjota yhteisiä ruoka-

kasvatustapahtumia lapsiperheille, jossa osallistumaan pääsisivät niin lapset kuin van-

hemmat.  

 

Tulevaisuudessa olisi merkityksellistä tutkia lasten ja nuorten vapaa-ajan välipalakäytän-

töjä kvantitatiivisella pitkittäisotannalla, hyödyntäen esimerkiksi sähköistä kyselyloma-

ketta, jonka avulla voidaan saada mahdollisimman suuri osallistujajoukko. Pitkittäisotan-

nalla pystytään tutkimaan vapaa-ajan välipalakäytäntöjen, kuten välipalan valinnan, syö-

misen ja ruokaympäristön kehittymistä eri vuosina. Tärkeää tutkimuksen kannalta olisi 

tutkia terveellistä syömistä ja sen vaikutuksia sukupuolten välillä. Tutkimuksessa olisi 

tarpeellista huomioida lasten ja nuorten perhetaustat, joilla voidaan nähdä tämän ja mui-

den tutkimusten osalta olevan vaikutusta tutkimuksen tulosten kannalta. Perhetaustan 

lisäksi tutkimuksessa tulisi huomioida lasten ja nuorten harrastuneisuus, jolla voidaan 

katsoa olevan myös merkitystä tulosten vertailussa.  

 

Tällä hetkellä tiedostamme, että kiire vaikuttaa välipalojen kulutukseen lisäävänä teki-

jänä. Tämän vuoksi perheiden tulisi lisätä yhteisiä aterioita, jonka äärellä vaihdetaan päi-

vän kuulumisia. Säännölliset perheruokailut voisivat toimia lapsille ja nuorille mallina ter-

veellisiin ruokailutottumuksiin (Moreno, ym., 2010, s. 106; Ks. Pliner & bell, 2009). 

OECD-maista Suomessa syödään yhdessä vähiten, kuin missään muussa Euroopan 

maassa. Yhdessä syömisellä on havaittu olevan vaikutusta sosiaalisten suhteiden muok-

kaamiselle ja oppimiselle. (Rantala, 2017, s. 7.) Yhtenä tutkimusideana voidaan pitää 

lapsiperheiden arjen ruokailutottumusten muutosta. Tärkeää olisi tutkia, miten lapsiper-

heiden ruokailutottumukset muuttuvat lasten kasvaessa ja siirryttäessä alakoulun viimei-

selle luokalle. Tutkimuksen avulla saataisiin selville, lisääntyykö kiire lasten kasvaessa 

ja harrastusten lisääntyessä ja kuinka vahva yhteys kiireellä on epäterveelliseen välipa-

lasyömiseen. Tutkimus voitaisiin toteuttaa mixed methods tyyppisenä pitkittäistutkimuk-

sena tietyn ikäluokan lapsiperheille, hyödyntämällä päiväkirjaa ja haastatteluita aineis-

tonkeruumenetelminä.  

 

Tämän tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta lapsiperheiden välipalakäytäntöjen 

koostuvan välipalan valinnan ja välipalaympäristön tekijöistä. Välipalakäytännöt eivät ole 

yhteen tapaan tai aikaan sidottuja, vaan ulkopuoliset valinnan taustalla olevat tekijät vai-

kuttavat siihen, miten lapsiperheiden välipalakäytännöt muodostuvat ja erityisesti mitä 

lapsiperheissä lopulta syödään välipalaksi. Terveellinen välipala nähdään vapaa-ajalla 
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lapsiperheissä ruokana, joka täyttää ja pitää nälän poissa. Välttämättä aina ei ole mah-

dollista syödä terveellisesti, minkä vuoksi terveellinen välipala nähdään lapsiperheiden 

tavoitteellisena toimintana, joka on lähtöisin yksilöistä itsestään.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Online-ryhmäkeskustelun pääkysymykset ja tarkentavat kysymykset 

 

Välipalan määrittelyä:  

 

Välipaloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pieniä, suolaisia tai makeita sekä helposti saa-

tavia ja syötäviä aterioita, jotka voidaan nauttia nopeasti ja esimerkiksi liikuttaessa pai-

kasta toiseen. Nykyään välipalat edustavat kaikkia ruokatyyppejä, esimerkiksi omena, 

karjalanpiirakka ja suklaa/myslipatukka voivat toimia välipaloina. Ainoastaan pääateri-

oilla, eli aamupalalla, lounaalla ja päivällisellä nautittujen elintarvikkeiden ei katsota sillä 

hetkellä kuuluvan välipaloihin.  

 

1. Miten määrittelisitte terveellisen syömisen? Entä miten kuvailisitte terveellistä vä-

lipalaa?  

2. Mitä välipaloja perheessänne syödään vapaa-ajalla? 

3. Syödäänkö perheessänne usein leipää välipalaksi? Mikäli syötte, niin osaisitko 

kuvailla, miksi leipä on mielestäsi hyvä välipala? 

4. Onko välipalan rooli muuttunut perheessänne viimeisten vuosien aikana? Jos on, 

niin kuvaile miten? 

5. Syövätkö kaikki perheenjäsenet samoja välipaloja? Vai poikkeavatko lasten ja ai-

kuisten välipalat perheenne keskuudessa? Mitä mieltä olette lapsille suunnatuista 

välipaloista? Oletteko ostaneet niitä kotiin? 

6. Kuinka paljon kiire tai nälkä vaikuttaa välipalan valintaanne? Mikäli vaikuttaa, mi-

ten se ilmenee? 

7. Mikä tekee välipalasta hyvänmakuisen? Kuuluuko välipalan olla mielestänne hy-

vänmakuista? 

8. Heippa J! Näin viikonlopun kynnyksellä haluaisin vielä saada keskustelua ai-

kaiseksi viikonlopun ja arjen eroista :D. Eli syöttekö arkena ja viikonloppuna sa-

moja välipaloja? Jos välipalat eroavat, niin kirjoittaisitteko vielä mitä välipaloja suo-

sitte milloinkin. (Enää pari kysymystä jäljellä tätä aihetta, niin otetaan loppukiri 

:DJ) 
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9. Jos teidän tulisi valita välipalaleipä tumman tai vaalean leivän väliltä, niin kumman 

valitsette ☺? Olisi kiva kuulla myös perustelut valinnalle. 

10. Kysyisin vielä yleisesti, että osaisitteko luokitella mitkä kriteerit vaikuttavat välipa-

lanne valintaan?  

 

Tarkentavien kysymysten edessä oleva numero kertoo pääkysymyksen numeron:  

1. 

Tarkentava kysymys: Kiinnostavia vastauksia! Olisi kiva kuulla myös lasten mielipiteitä, 

jos haluatte haastatella omia ” asiantuntijoitanne”: Millainen syötävä on terveellistä ja 

onko terveellinen hyvänmakuista? 

2. 

Tarkentava kysymys: Millaista leipää perheessänne syödään?  

Tarkentava kysymys: Letut ja pannarit – ostatteko valmiina vai teettekö aina itse? Löy-

tävätkö nämä tiensä välipalatarjoiluun siksi, että nämä ovat lasten herkkua (tai ehkä 

myös oma herkku) vai siksi, että on itse tehtyä vai jostain muusta syystä? 

Tarkentava kysymys: Pinaattilettuja menee meilläkin, yleensä iltapalaksi J. Millaisia vä-

lipalapatukoita käytätte? 

Tarkentava kysymys: Kuulostaa hyvältä! Ostatteko karjalanpiirakoita paketissa vai pais-

topisteeltä irtona? 

3. 

Tarkentava kysymys: Onko tähän jokin erityinen syy, miksi leipä on teillä harvoin välipa-

lana?  

Tarkentava kysymys: Onko teille muodostunut joitain tiettyjä lemppari leipiä, joita per-

heessänne syödään? Kelpaako vanhimmalle lapselle kaikentyyppiset leivät, vai suosiiko 

hän erityisesti tummaa tai vaaleaa leipää?  

Tarkentava kysymys: Kiehtovaa, leipä on siis lastenne suosiossa. Entä osaisitko vielä 

kuvailla, miksi leipä sopii mielestäsi hyvin aamu- ja iltapalaksi?  
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Tarkentava kysymys: Minkälaisesta leivästä lapsenne pitävät?  

Tarkentava kysymys: Minkälaista leipää perheessänne syödään? Poikkeavatko maku-

mieltymykset?  

Tarkentava kysymys: Monet teistä tuntuu syövän leipää välipalana sekä aamu- ja iltapa-

lana. Tiedustelisin minkälaisia leivänpäällisiä käytätte leivän päällä?  

4. 

Tarkentava kysymys: Mielenkiintoista! Mitä hedelmiä teillä tyypillisesti syödään tai onko 

teillä lemppari jogurttia / leipää mitä pitää aina löytyä kotoa?  

Tarkentava kysymys: Hei **** kysyisin vielä, minkälaisia välipaloja näihin herkutteluhet-

kiin kuuluu? 

5.  

Tarkentava kysymys: Kiitos nopeasta vastauksestaJ! Vanukkaita juurikin J sekä lapsille 

tarkoitettuja jogurtteja, patukoita, keksejä, smoothieita, viilejä, erilaisia mehuja ja jogurt-

tijuomia muun muassa.  

Tarkentava kysymys / keskustelun herättely: Tuleeko muilla mieleen jotain lapsille suun-

nattujen välipalojen terveellisyydestä? Koetteko kaupasta ostettavat lapsille suunnatut 

välipalatuotteet terveellisinä?  

Tarkentava kysymys: Eli terveellisiä lapsille suunnattuja välipalavaihtoehtoja kaivattai-

siin, joissa olisi huomioitu sokerin määräJ? 

Tarkentava kysymys: Osaisitko *** kertoa tarkemmin, miksi lapsille suunnatut välipala-

tuotteet eivät ole päätyneet teidän perheenne ostoskoriin? Onko tälle siis jokin erityinen 

syy? 

Tarkentava kysymys: Ostaisitteko kaupasta lapsille suunnattuja välipalatuotteita, jos 

markkinoille tulisi terveellisempiä vaihtoehtoja (vähemmän sokeria ja makeutusaineita)?  

Tarkentava kysymys: Eli välipalatuotteita kuluu lapsilla J. Mites ostatteko lapsille suun-

nattuja välipalatuotteita kotiin? 
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6.  

Tarkentava kysymys: Koetteko, että kiireessä tai nälkäisenä tulee ostettua sellaisia väli-

paloja, joita ei muuten ostaisi J?  

Tarkentava kysymys: Mitä mieltä te ryhmäläiset olette siitä, tuleeko välipalan olla aina 

terveellistä? Ajatuksia J? 

Tarkentava kysymys: Pystyisitkö tarkentamaan mitkä välipalat koet epäterveellisinä 

vaihtoehtoina J ?  

Tarkentava kysymys: Hei kertoisitteko vielä, että minkälaiset välipalat koette epäterveel-

lisinä vaihtoehtoina?  

7.  

Tarkentava kysymys: Tosiaan maku on makuasia ja jokaisella on omat mieltymykset :D. 

Olen törmännyt usein ajatukseen, että terveellinen ei aina välttämättä maistu niin hyvältä, 

mutta sitä syödään siitä huolimatta :D. Haluaisin kuulla pohdintaa siitä, oletteko itse toi-

mineet joskus näin? Eli onko tullut valittua sellaisia välipaloja, jotka koetaan terveellisiksi, 

mutta maku on niissä toissijaistaJ?  

Tarkentava kysymys: Todella mielenkiintoisia vastauksia J! Näitä on mukava lueskella 

:D. Mites vielä te muut? Kuuluuko välipalan aina olla hyvänmakuista, vai meneekö ter-

veellisyys valintaperusteena maun edelle?  

8.  

Tarkentava kysymys: *** Välipalat ovat varmasti todella käteviä juurikin liikuttaessa pai-

kasta toiseen J. Mitä välipaloja tyypillisesti ostatte viikonloppuisin kahvilastaJ?  

Tarkentava kysymys: Kun viikonloppuisin lapset ovat mukana välipalan valmistuksessa, 

niin mitä silloin yleensä valmistatteJ?  

Tarkentava kysymys: Mukava kuulla, että lapset osallistuvat myös välipalojen valmistuk-

seen J. Teettekö karjalanpiirakat itse, vai ostatteko karjalanpiirakat paketissa vai pais-

topisteeltä irtona J? 
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9.  

Mikä teidän mielestänne luokitellaan tummaksi leiväksi? 

(tähän ei saatu vastauksia) 

10. (ei tarkentavia kysymyksiä) 
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LIITE 2 

 
Lapsiperheiden terveelliset välipalat – internet-kyselyn kysymykset 

 
Osio 1/2 Lapsiperheiden terveelliset välipalat  
Lapsiperheiden välipalakäytäntöjä tarkasteleva kyselylomake, jonka avulla kerätään tietoa Pro 

gradu -tutkielmaa varten 

1. Miten paljon terveellisyys vaikuttaa välipalojenne valinnassa? Valitse yksi vaihto-

ehto. Erittäin paljon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erittäin vähän  
2. Kuinka iso merkitys terveellisellä välipalasyömisellä on perheenne vapaa-ajan ruokailu-

tottumuksissa? Erittäin tärkeä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ei lainkaan tärkeä 

3. Miten paljon kotimaisuus vaikuttaa välipalojen valinnassanne? Erittäin paljon 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 Erittäin vähän 

4. Kuinka usein perheessänne syödään välipalaa keskimäärin? useita kertoja päivässä, 
päivittäin, 5–6-kertaa viikossa, 3–4-kertaa viikossa, 1–2-kertaa viikossa, harvem-
min kuin kerran viikossa, ei lainkaan, en osaa sanoa 

5. Miten paljon lastenne mielipide vaikuttaa perheenne välipalojen valintaan? erittäin pal-
jon, melko paljon, melko vähän, erittäin vähän, en osaa sanoa 

6. Mistä ostatte välipalaa useimmiten? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. hyvin 
varusteltu ruokakauppa, lähikauppa, leipomo, välipala-automaatti, kioski, huolto-
asema, pikaruokaravintola, kahvila, muualta, mistä? 

7. Missä perheenne tyypillisesti nauttii välipalaa? Voit valita yhden tai useamman vaihtoeh-
don. kotona, autossa, julkisessa kulkuneuvossa, kaupassa, kioskissa, koulussa, 
harrastuksissa, huoltoasemalla, television tai tietokoneen äärellä, työpaikalla, en 
syö välipalaa, muualla, missä? 

Osio 2/2 Perustiedot 

Valitse seuraavista vaihtoehdoista 
 

Sukupuoli 

nainen 

mies 

jokin muu 
ei halua kertoa 
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Minkä ikäinen olet? 

 

 

LIITE 3 

 

Internet kyselylomakkeen analysoiminen: frekvenssi, moodi ja taulukointi 

 

Frekvenssi = havaintojen lukumäärä 

Moodi, eli tyyppiarvo = tyypillisin arvo 

 

 

1. kysymys 

 

Kysymyksen vastaukset järjestyksessä: 1,1,1,2,2,2,2,2,2,3 

 

 

Terveellisyyden vaikutus lapsiperheiden  
välipalojen valinnassa 
Vastaukset f 

1 3 

2 6 
3 1 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

yht. 10 
 

Suurin frekvenssi = 6 

Moodi = 2 

 

Tällöin voidaan nähdä terveellisyyden olevan vastaajilla hyvin tärkeä kriteeri välipalojen 

valinnassa.  
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2. kysymys 

 

Kysymyksen vastaukset järjestyksessä: 1,1,2,2,2,2,2,3,3,3 

 

 

Terveellisen välipalasyömisen  
merkitys lapsiperheiden vapaa-ajan 
ruokailutottumuksissa 
Vastaukset f 

1 2 

2 5 
3 3 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

Yht.  10 

 

 

Suurin frekvenssi = 5 

Moodi = 2 

 

Vastaajien mielestä terveellisellä välipalasyömisellä on hyvin tärkeä rooli lapsiperheiden 

vapaa-ajan ruokailutottumuksissa. 

 

 

3. kysymys 

 

Kysymysten vastaukset järjestyksessä: 1,1,1,2,2,3,3,4,5,6 

 

Kotimaisuuden vaikutus lapsiperheiden  
välipalojen valintaan 
Vastaukset f 
1 3 
2 2 
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3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

7 0 

yht.  10 

 

 

Suurin frekvenssi = 3 

Moodi = 1 

 

Vastausten mukaan osassa lapsiperheistä kotimaisuus nähdään tärkeänä kriteerinä.  

 

HUOM! Kysymyksessä on huomattavasti enemmän hajontaa, muihin kysymyksiin ver-

rattuna. 

 

 

4. kysymys 

 

Kysymysten vastaukset järjestyksessä: useita kertoja päivässä, useita kertoja päivässä, 

päivittäin, päivittäin, päivittäin, päivittäin, päivittäin, päivittäin, 5–6-kertaa viikossa, 3–4-

kertaa viikossa 

 

Välipalaa syödään lapsiperheissä 
keskimäärin 
Vastaukset f 

Useita kertoja päi-

vässä 
2 

Päivittäin 6 
5–6-kertaa viikossa 1 

3–4-kertaa viikossa 1 

1–2-kertaa viikossa 0 

Ei lainkaan 0 

En osaa sanoa 0 

yht. 10 
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Suurin frekvenssi = 6 

Moodi = ”päivittäin” 

 

Yli puolet vastaajista syö välipalaa päivittäin ja kaikki vastaajat syövät välipalaa vähin-

tään 3 kertaa viikossa.  

 

5. kysymys 

 

Kysymysten vastaukset järjestyksessä: melko paljon, melko paljon, melko paljon, melko 

paljon, melko paljon, melko paljon, melko vähän, melko vähän, melko vähän, erittäin 

vähän 

 

Lasten mielipiteen vaikutus perheiden välipalan 
valinnassa 
Vastaukset  f 
Erittäin paljon 0 

Melko paljon 6 
Melko vähän 3 

Erittäin vähän 1 

En osaa sanoa 0 

yht.  10 

 

 

Suurin frekvenssi = 6 

Moodi = ”melko paljon” 

 

Lasten mielipide vaikuttaa välipalan valintaan suurimmalla osalla melko paljon.  

 

 

6. kysymys 

 

Kysymysten vastaukset järjestyksessä: hyvin varusteltu ruokakauppa, hyvin varusteltu 

ruokakauppa, hyvin varusteltu ruokakauppa, hyvin varusteltu ruokakauppa, hyvin varus-

teltu ruokakauppa, hyvin varusteltu ruokakauppa, hyvin varusteltu ruokakauppa, hyvin 

varusteltu ruokakauppa, hyvin varusteltu ruokakauppa, lähikauppa, lähikauppa, lähi-

kauppa, lähikauppa, lähikauppa, lähikauppa, lähikauppa, leipomo, kahvila 
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Lapsiperheiden välipalan ostopaikat 
Vastaukset f 

Hyvin varus-
teltu ruoka-
kauppa 

9 

Lähikauppa 7 

Leipomo 1 

Välipala-auto-

maatti 
0 

Kioski 0 

Huoltoasema 0 

Pikaruokaravin-

tola 
0 

Kahvila 2 

yht. 19 

 

 

Suurin frekvenssi = 9 

Moodi = ”hyvin varusteltu ruokakauppa” 

 

Vastaajat ilmoittivat eniten ostavansa välipaloja hyvin varustelluista ruokakaupoista.  

 

HUOM! Tässä kysymyksessä oli mahdollisuus vastata yksi tai useampi vaihtoehto. Tä-

män vuoksi vastausten yhteislukumäärä on 16. Vastaajat saivat myös mahdollisuuden 

vastata ”muun” vaihtoehdon, mutta yhtään vastausta siihen kohtaan ei saatu.  

 

 

7. kysymys 

 

Kysymysten vastaukset järjestyksessä: kotona, kotona, kotona, kotona, kotona, kotona, 

kotona, kotona, kotona, kotona, kotona, kotona, autossa, autossa, autossa, työpaikalla, 

työpaikalla, julkisessa kulkuneuvossa, koulussa, harrastuksissa, television tai tietoko-

neen äärellä 

 

Perheet nauttivat tyypillisesti välipalaa seuraavissa 
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paikoissa 
Vastaukset f 
Kotona 12 
Autossa 3 

Julkisessa kulkuneuvossa 1 

Koulussa 1 

Työpaikalla 2 

Harrastuksissa 1 

Kioskissa 0 

Huoltoasemalla 0 

Kaupassa 0 

Television tai tietokoneen äärellä 1 

En syö välipalaa 0 

En osaa sanoa 0 

yht. 21 

 

 

Suurin frekvenssi = 12 

Moodi = ”kotona” 

 

Vastaajat syövät välipalansa tyypillisesti kotona 

 

Huom! Tässä kysymyksessä vastaajat saivat vastata enemmän kuin yhden vaihtoehdon 

 

Kysymyksessä oli myös yksi avoin kohta, johon saatiin seuraavat vastaukset:  

ulkoilemassa, kaupungilla ja missä ollaankaan sillä hetkellä menossa.  
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LIITE 4 

 

Esimerkki online-ryhmäkeskustelun avulla hankitun aineiston aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin klusterointi ja abstrahointi vaiheesta.  

 
Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat Yläluokka 

• lisätyn sokerin välttämi-
nen, Vastaaja B 
 

• kotimaista, Vastaaja B 
 

• luomua, Vastaaja B 
 

• ei prosessoitua, Vastaaja 
B 
 

• joka aterialla kasviksia, 
Vastaaja F 
 

• ruoan monipuolisuus, 
Vastaaja F 
 

• kasvisten tärkeys, Vas-
taaja E 
 

• täysjyvää, Vastaaja E 
 

• vähärasvaista, Vastaaja E 
 

• vähäsuolaista, Vastaaja A 
 

• vähäsokerinen, Vastaaja 
D 

 
• ravitsemussuositukset, 

Vastaaja D 
 

• ruokapyramidi, Vastaaja D 
 

• lautasmalli, Vastaaja F 
 

• monipuolisuus, Vastjaa E 
 

• viisi ateriaa päivässä, 
Vastaaja A 
 

• hyvät ravintoarvot, Vas-
taaja D 

 
• herkkuja harkitusti, 

Vastjaa D 

• Terveellinen syöminen • Terveellinen ruokavalio 

• banaania, omenaa, maus-
tamaton jogurtti, viili, leipä, 
kurkku, tomaatti, pähki-
nöitä, vastaaja B 
 

• evästä, liikuttaessa pai-
kasta toiseen, Vastaaja B 

 
• karjalanpiirakat, Vastaaja 

A 
 

• smoothie, Vastaaja A 
• sokeroimattomat pilli-

mehut, Vastaaja F 
 

• Terveelliset välipalat  
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• jogurtti, Vastaaja D 
 

• vihannekset, Vastaaja D 
 

• leipä, Vastaaja D 
 

• pirtelö, Vastaaja C 
 

• marjat , Vastaaja C 
 

• jogurttijuomat, Vastaaja E 
 
• maustamaton jogurtti, 

Vastaaja D 
 

• leipä on hyvä välipala: 
täytteillä saa muutettua, 
Vastaaja D 

 
• ruisleipä, Vastaaja D 

 
• täysjyvä, Vastaaja A 

 
• pitää nälkää, Vastaaja A 
 
• täyttävä, Vastaaja A 

 
• kauraleipä, Vastaaja F 

 
• pannukakku, Vastaaja C 

 
• letut, Vastaaja F 

 
• banaaniletut, Vastaaja F 

 
• puuro, Vastaaja C 

 
• valmiit smoothiet, Vas-

taaja I 
 

• itse tehdyt, Vastaaja C 
 

• tortillat, Vastaaja C 
• jälkiuunipaloista leikattuja 

neljäsosan kokoisia levyjä, 
Vastaaja E 
 

• eväsleipä reissussa, Vas-
taaja E 
 

• täyttää ja pitää nälkää pit-
kään, Vastaaja E 
 

• kätevä ottaa mukaan, 
Vastaaja E 
 

• säilyy hyvin, Vastaaja E 
• helppo syödä, Vastaaja E 

 
• leipää ei syödä kovin 

usein välipalaksi, Vastaaja 
C 
 

• leipää tykätään syödä mil-
loin vain, Vastaaja G 
 

• eniten aamupalalla ja lou-
naalla lisänä, Vastaaja G 
 

• ruisleipä, Vastaaja G 
 

• kauratyynyt, Vastaaja G 
 

• helppo, Vastaaja F 

• Leipä välipalana  
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• nopea, Vastaaja F 

 
• täytteillä muunneltavissa, 

Vastaaja F 
 

• välipalalla myös leipää, 
vastaaja A 
 

• lapselle kelpaisi leipä, joka 
tilanteeseen. Eniten 
aamu- ja iltapalana, Vas-
taaja F 
 

• pitää nälkää, Vastaaja A 
 

• lapsi syö välipalana lei-
pää, vastaaja H 
 

• aikuiset syö aamu-, väli- ja 
iltapalana leipää, vastaaja 
H 
 

• leipä on hyvä välipala, 
Vastaaja H 
 

• leipä on ihan hyvä väli-
pala, Vastaaja D 
 

• leikkeleitä, juustoa, sa-
laatti, tumma viinirypäle, 
Vastaaja D 
 

• leivän täytteet tärkeässä 
roolissa, Vastaaja D 

 
 

• herkku leivän päälliset, 
Vastaaja D 

• itse tehdyt lbanaaniletut, 
Vastaaja E 
 

• itse tehdyt letut, voi vär-
jätä eri värisiksi, Vastaaja 
C 
 

• viineri, Vastaaja D 
 

• herkut, lihapiirakka, 
munkki, vanukkaat, soke-
rimurot, valmiit puurot ja 
kiisseli, mehu, Vastaaja E 
 

• kaikki missä on paljon ras-
vaa ja sokeria, Vastaaja E 
 

• herkut on hyvän pakattu, 
Vastaaja A 
 

• kun on kova nälkä, oste-
taan helposti herkkuja, 
Vastaaja A 
 

• pullat, pasteijat, vanuk-
kaat, jogurttijuomat, jääte-
löt, jne. Vastaaja H 
 

• sokeroidut jogurtit kuulu-
vat myös, mutta niitä syö-
dään silti, Vastaaja H 
 

• pulla & jäätelö (syödään), 
Vastaaja H 
 

• Epäterveellinen syöminen  
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• itselle saatetaan ostaa 
herkkuja välipalaksi, Vas-
taaja H 
 

• pannaria, vohveleita, let-
tuja, Vastaaja D 
 

• pinaattiletut, järkevämpi 
herkku, Vastaaja D 
 

• täytteet epäterveellisiä; 
jäätelöä, hilloa, vaniljaksti-
ketta, Vastaaja D 
 

• pullaa kaupasta, Vastaaja 
D 
 

• välipalahetkien oheen on 
tullut herkutteluhetkiä, 
Vastaaja D 
 

• kiireen vaikutus, vastaaja 
A 
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LIITE 5 

 

Esimerkki kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen aineistolähtöisen sisällönanalyysin kluste-

rointi ja abstrahointi vaiheesta.  

 
 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat Yläluokka 
• Terveellisyys valinnan kri-

teerinä, Vastaaja S 
 

• Terveellinen leipä täyttää, 
Vastaaja S 

 
• Terveellisyys ja arki, Vas-

taaja A 
 
• Siemenet ja jyvät ovat ter-

veellisiä, Vastaaja D 
 

• Suhteellinen terveellisyys, 
Vastaaja N 
 

• Terveellisyys ei vaikuta 
vaihteluleivissä, Vastaaja 
P 

 
• Terveellisyys tärkein kri-

teeri, Vastaaja M 
 

• Rutiinileipä on terveellinen, 
Vastaaja D 

 

• Terveellisyys osana arkea • Leivän terveellisyys 

• hyvät kuidut, Vastaaja M 
 

• korkea kuitupitoisuus, Vas-
taaja K 

 
• ruisleivässä korkea  

kuitupitoisuus, Vastaaja D  
 

• kuitupitoisuus, Vastaaja N 
 
• monivilja ja täysjyvävilja, 

Vastaaja K  
 
• siemen- ja juuresleivät, 

Vastaaja D 
 
• siemenet aikuisten mie-

leen, Vastaaja C 
 

• Kuidut, vilja ja suolaisuus  

• Rutiinileivissä vähäinen suo-
lan, sokerin ja rasvan määrä, 
Vastaaja S 
 

• leivän koostumus, Vastaaja M 
 

• valkoisen leivän epäterveelli-
syys, Vastaaja M 
 

• vaaleassa katsotaan tarkkaan 
tuotesisältö, Vastaaja C 

• Tumman leivän terveellisyys 
ja täyttävyys 
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• leivän lisätyt ominaisuudet 

nähdään positiivisessa va-
lossa, Vastaaja T 
 

• ruisleipä on terveellisempi, 
kuin vehnäleipä, Vastaaja L 

 
• ruisleipä on terveellistä, Vas-

taaja D 
 

• kylläisyys, Vastaaja T 
 
• kunnon ravinto, Vastaaja M 

 
• täyttävä, Vastaaja R 

 
• tumma leipä täyttää, Vastaaja 

M 
 

• ruis vie nälän, Vastaaja A 
 

• ruis ja lisäaineettomuus, Vas-
taaja N 
 

• rukiin proteiinin määrä, Vas-
taaja M 

 
• lisäaineettomuus, Vastaaja T 

 
• sydänmerkki, Vastaaja H 
 

 
• kauran terveellisyys, Vastaaja 

B 
 

• kaura ja terveellisyys, Vas-
taaja C 
 
 

• terveellisempi kuin vehnä, 
Vastaaja C 
 

• ei epäterveellinen, Vastaaja P 
 

• hyvä maku, Vastaaja C 
 

• maku, Vastaaja S 
 

• täyttävä, Vastaaja S 
 

• ravintorikas, Vastaaja P 
   

• hyvä raaka-aine vatsalle, Vas-
taaja N 
 

• kauran sopivuus kaikille, Vas-
taaja C 

 
• vatsaystävällisyys, Vastaaja K 

 
• kaura lisää vaihtelua, Vastaaja 

D 
 

 

• Kauran terveellisyys ja sopi-
vuus 

 

 

 

 

 


