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1 Johdanto 
 

Koronaviruksen synnyttämä poikkeusaika ja arkea koskevat isot linjaukset, kuten liikku-

misen rajoittaminen ja lähiopetuksen keskeytyminen ovat vaikuttaneet korkeakouluopis-

kelijoiden elämään merkittävästi.  Maaliskuusta 2020 lähtien korkeakouluja ja työpaik-

koja aloitettiin tyhjentämään ja perinteisestä arjesta siirryttiin etäarkeen. Koronapande-

mialla ja sen seuraamilla rajoitustoimilla on ollut merkittäviä vaikutuksia sekä arkielä-

mään, elintapoihin että hyvinvointiin (Kestilä, Härmä & Rissanen, 2020, 4, 26). Kestilän 

ym. (2020, 4, 26) mukaan on huolestuttavaa, että valtaosa muutoksista näyttäisi olevan 

terveyden ja hyvinvoinnin kannalta kielteisiä, koska epäterveellinen napostelu, yksinäi-

syys ja vähäinen liikunta ovat näyttäneet yleistyvän. 

 

Poikkeusaikana opiskelijaravintoloita on suljettu. Opiskelijaruokailulla on todettu olevan 

positiivinen vaikutus opiskelijoiden terveyteen, työkykyyn ja hyvinvointiin. Opiskelija-

aterian on todettu vaikuttavan päivittäisen opiskelun sujuvuuteen antamalla energiaa ja 

terveyden kannalta välttämättömiä ravintoaineita. Säännöllinen ruokatauko tarjoaa opis-

kelijalle sosiaalisen tauon ja madollisuuden myös virkistäytymiseen, mikä parantaa jak-

samista ja toimintakykyä, tarjoten vuorovaikutustilanteen kanssaopiskelijoiden kanssa. 

(Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 12.) Helsingin Sanomissa (2020) on 

kirjoitettu, että helsinkiläisten opiskelijoiden päivittäisestä ruokahuollosta vastaavan 

UniCafen liikevaihto on romahtanut koronan vuoksi 97 prosenttia (Bäckgren, 2020). 

Poikkeusajasta johtuen arkirytmit, opiskelijaruokailut, virkistävät tauot ja sosiaaliset vuo-

rovaikutustilanteet ovat olleet uhattuina ja vastuu ruokailun järjestämisestä on pitkälti 

siirtynyt kotitalouksiin. Tutut arkirutiinit ja säännöllisesti toistuvat arjen toiminnot, kuten 

lähiopetuksen ja opiskelijaruokailun puute, ovat saattaneet luoda haasteita ruokailun 

suunnitteluun ja valmistamiseen (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, 15, Kela ja Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunta, 2020, 8).  

 

Opiskeluaika on korkeakouluopiskelijoille eli 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille ainut-

laatuista elämänvaihetta, johon liittyy muutoksia. Tyypillisiä muutoksia ovat opiskelun 

aloittaminen ja päättyminen, työelämään siirtyminen sekä parisuhteen aloittaminen tai 

perheen perustaminen. Siirtyminen itsenäiseen elämään voi tuoda haasteita, jotka voivat 
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heijastua nuorten aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin. (Institute of Medicine, 2016, 

Jääskeläinen, Koponen, Lundqvist ym., 2019.)  Poikkeusajan muuttuvine ruokailuympä-

ristöineen voisi nähdä isona muutoksena ja haasteena korkeakouluopiskelijoiden elä-

mässä ja arjenhallinnassa, kuten ruokailun järjestämisessä. Huomion kiinnittäminen kor-

keakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksiin ja kokemuksiin poikkeusajan terveyttä 

edistävästä ruokailusta tarjoaa ymmärrystä ja keinoja siihen, miten jatkuvasti yleistyvän 

etäopiskelun ruokailua pystyisi tukemaan tulevaisuudessa. 

 

Poikkeusaikana kotitalousopetuksessa opetettujen, ruoanvalmistukseen ja arjenhallintaan 

liittyvien tietojen ja taitojen roolit korostuvat. Kotitalouksissa vaaditaan yhä enemmän 

ruoanvalmistustaitoja, kykyä arvioida ohjeiden toimivuutta ja soveltaa niitä omaan etä-

elämään sopiviksi, unohtamatta ruoan terveellisyyttä, ekologisuutta ja taloudellisuutta 

(Maavirta, 2009, 130). Kotitalouden toiminnan perimmäisenä tavoitteena pidetään yksi-

löiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä (Turkki, 1999). Tutkimukseni liittyy koti-

talouspedagogiikkaan, koska tutkimus tarjoaa tietoa poikkeusajan arjesta ja siitä, millaisia 

tietoja ja taitoja ravitsevan ruokailun järjestämiseen poikkeusaikana vaaditaan. Mielestäni 

tutkimus tarjoaa välineitä kotitalousopetuksen kehittämiseen, mikäli tutkitaan kotitalous-

tieteiden tämänhetkistä opetusta ja tulevaisuuden opetusta poikkeusaikojen näkökul-

masta.  

 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumusten tutkiminen kotitaloustieteen ja opetta-

jankoulutukseen liittyvän tutkimuksen näkökulmasta tarjoaa uutta ja hedelmällistä tietoa 

ruokatutkimuksen monitieteisellä alalla. Toivon, että tutkimukseni herättäisi myös kes-

kustelua korkeakouluopiskelijoiden kyvyistä ja taidoista noudattaa ja valmistaa suositus-

ten mukaista lounasta etäopiskelupäivinä. Yksilöiden terveyden tukemisella on myös 

laaja yhteiskunnallinen merkitys. Sosiaali- ja terveysministeriön (2008, 4) mukaan epä-

terveellisisistä elintavoista seuraavien tautien ehkäisyllä voidaan saada aikaan suoria 

säästöjä ja hillitä terveydenhuoltomenojen kasvua. Borodulinin, Jallinojan ja Koivusalon 

(2016, 8) mukaan terveellinen ravinto ja liikunta lisäävät terveitä elinvuosia. Lihavuus on 

yhteydessä kalliisiin kansantauteihin, jotka lisäävät terveyspalveluiden käyttöä. (Borodu-

lin ym., 2016, 8).  
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Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on tarjota tutkimustietoa korkeakouluopis-

kelijoiden ruokailutottumuksista ja kokemuksista poikkeusajan terveyttä edistävästä ruo-

kailusta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millaisiksi korkeakouluopiskelijat kokevat 

resurssiensa, kuten ajan, taloudellisen tilanteen ja omien henkilökohtaisten tietojen ja tai-

tojen riittävyyden terveyttä edistävän ruokailun järjestämisessä poikkeusaikana. Tutki-

mus keskittyy korkeakouluopiskelijoiden arkiruokailuun.  
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2 Ruokailu ja ruokailutottumukset 
 

2.1 Suosituksilla kohti terveyttä edistävää ruokavaliota 
 

Nykypäivänä terveydestä ja ruoasta keskustellaan erityisen paljon. Soljannon ja Palojoen 

(2015, 121) mukaan ihmisiä kiinnostaa erityisesti ruokailun terveysvaikutukset. Ruoka-

kaupat ovat täynnä erilaisia elintarvikkeita, joita kuluttajan tulisi osata kriittisesti arvioida 

ja vertailla. Tämän päivän kotitalousopetuksen tarkoituksena on antaa ruoanvalmistuk-

seen ja ravitsemukseen tietoja ja taitoja sekä opettaa kasvaville nuorille kriittisiä toiminta- 

ja ajattelutaitoja arvioimaan ruokavalintojaan. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyisivät 

siirtymään ajattelussaan kansanterveysnäkökulman ja kotitalousnäkökulman välille. (Sol-

janto & Palojoki, 2015, 121–122.)  Myös korkeakouluopiskelijoiden tulisi ajatella ja tar-

kastella ruokailutottumuksiaan kriittisesti sekä siirtyä ajattelussaan kohti terveyttä edistä-

vään ruokavalioon, jonka lähtökohtana on ravitsemussuositukset. 

 

Hyvinvoinnin kannalta ruokavalion tulisi koostua monipuolisesti erilaisista ravintoai-

neista, joita ovat energia- ja suojaravintoaineet, kuten hiilihydraatit, rasvat, proteiinit sekä 

kivennäisaineet ja vitamiinit, joita elimistön aineenvaihdunta käyttää energian tuottami-

seen. Elimistön toiminnan kannalta on välttämätöntä, että elimistö saa riittävästi erilaisia 

ravintoaineita, jotka ovat välttämättömiä kasvulle sekä kudosten uusiutumiselle ja lisään-

tymiselle. (Fogelholm, Mutanen & Voutilainen, 2016, 55, 81.) Riittävä määrä suojaravin-

toaineita ja sopiva määrä energiaa auttavat pitämään elimistön terveenä ja toimintakykyi-

senä mahdollisimman pitkään.  

 

Ravitsemussuositukset määrittelevät terveyttä edistävän ruokavalion sisällön eli kuinka 

paljon ravintoaineita aikuiset tai lapset tarvitsevat. Ravitsemussuosituksilla pyritään vai-

kuttamaan kansanterveyteen. Parantamalla ruokavalintoja ja ravitsemusta sekä lisäämällä 

aktiivista elämäntapaa olisi mahdollista parantaa väestön hyvinvointia ja ehkäistä kan-

sansairauksia. (Ovaskainen, ym., 2013, 3.) Ruokailulla ja ravitsemuksella on todettu ole-

van tärkeä merkitys sepelvaltimotaudin, aivoverenkiertohäiriöiden, verenpainetaudin, 

eräiden syöpien, tyypin 2 diabeteksen, lihavuuden, osteoporoosin ja hammaskarieksen 

synnyssä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 5, 11). 
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Valtion ravitsemusneuvottelukunta on työskennellyt suomalaisten ravitsemuksen ja ter-

veyden edistämiseksi jo vuodesta 1987, jolloin ensimmäiset koko väestölle tarkoitetut 

ravitsemussuositukset julkaistiin (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 5, 10). Val-

tion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut vuonna 2015 väestötason ravitsemussuosi-

tukset, joihin on kiteytetty vahvaa tutkimustietoa siitä, miten ravinnontarve tyydyttyy eri 

elämänvaiheessa (Fogelholm ym., 2016, 48). Ravitsemussuositukset perustuvat Pohjois-

maisiin ravitsemussuosituksiin ja niiden perustana toimii tutkimustieto ravinnon ja ter-

veyden välisistä yhteyksistä huomioiden suomalainen ruokakulttuuri ja siihen tyypilli-

sesti kuuluvat raaka-aineet ja muut ruokailun erityispiirteet. (Valtion ravitsemusneuvot-

telukunta, 2014, 5, 10.)  

 

Suomalaiset ravitsemussuositukset sisältävät ohjeita suositeltavasta ruokavaliosta ja ra-

vintoaineiden riittävästä saannista. Ravitsemussuosituksissa pääpainona on ruokavalion 

kokonaisuus. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että ruokavalio on monipuolista, tasa-

painoista ja kohtuullista. Yksittäiset ruoka-aineet eivät edistä tai heikennä terveyttä. (Val-

tion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 11–12.) Suositukset ovat pääsääntöisesti tarkoi-

tettu terveille ja säännöllisesti liikkuville ihmisille, mutta niitä voidaan suunnata eri koh-

deryhmille, kuten erityisruokavaliota noudattaville, lapsille tai korkeakouluopiskelijoille. 

Huomioitavaa on, että ravintoaineiden tarve ja suositeltavat ruokavaliot voivat vaihdella 

terveydentilan, sukupuolen, iän ja fyysisen aktiivisuuden mukaan. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta, 2014, 8–9, 25.) Ihmisten energiatarpeet ovat yksilöllisiä, joihin vaikut-

tavat myös uni- ja valvetila, yleinen ravitsemustila, mahdollinen lääkkeiden käyttö tai 

sairaudet (Torpström & Paganus 2005, 351). Liitteessä (Liite 1) on kuvattu tarkemmin 

ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota ja säännöllistä ateriarytmiä. 

 

Maavirran (2009, 129) mukaan terveyttä edistävä ruokavalio on yksilöllinen, eikä ravit-

semusvalistus sellaisenaan sovi ohjaamaan kaikkien terveyttä edistävää ruokailua. Kor-

keakouluopiskelijoille on laadittu vuonna 2020 suomalaisten ravitsemussuositusten poh-

jalta terveyttä edistävät ruokailusuositukset, joiden avulla pyritään edistämään nimen-

omaan opiskelijoiden terveyttä, ravitsemusta ja opiskeluvireyttä. Uusissa suosituksissa on 

otettu huomioon opiskeluympäristön monimuotoisuus ja etäopintojen yleistyminen. Tä-

män päivän valinnoilla on vaikutusta tulevaisuuteen, minkä vuoksi uusissa suosituksissa 

korostuvat myös vastuullisempi ja kestävämpi ruokailu. (Kela ja Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta, 2020, 5.) 
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Tässä tutkimuksessa terveellisellä eli terveyttä edistävällä ruokavaliolla tarkoitetaan ra-

vitsemussuosituksen mukaisesti koottua ruokavalion monipuolista kokonaisuutta, joka tu-

kisi myös poikkeusajan hyvinvointia ja arkea. Suomalaiset ravitsemussuositukset ja nii-

den pohjalta muodostetut tietyille ryhmille suunnatut suositukset painottavat kasvisten, 

marjojen, hedelmien, täysjyväviljatuotteiden, pehmeiden rasvojen, kuten kasviöljyn va-

lintaa, sekä vähärasvaisen lihan kohtuullista ja monipuolista käyttöä. Suositukset ohjaavat 

vähäenergisiin elintarvikkeisiin, kuten vähärasvaisten tai rasvattomien maitovalmisteiden 

käyttöön.  (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 21–22.)  

 

Epäterveellisen ruokavalion määritelmä perustuu tässä tutkimuksessa suomalaisiin ravit-

semussuosituksiin.  Suositukset pohjautuvat lukuisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoitta-

neet, että epäterveellinen ruokavalio, joka sisältää paljon lihavalmisteita, erityisesti pu-

naista lihaa, elintarvikkeita, joissa on niukasti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua, 

mutta runsaasti lisättyä sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa, lisäävät ihmisten sairastu-

vuutta. Vastaavasti terveelliseksi luokiteltu kasvikunnan tuotteisiin painottuva, pääasi-

assa kasvi- ja kalaperäistä tyydyttymätöntä rasvaa sisältävä ruokavalio, jonka energiati-

heys on pieni, on todettu vähentävän ylipainoa ja sairastumisen riskiä. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta, 2014, 11.) Fogelholm ym., (2014, 8) korostavat, että oikeanlaisella 

ravitsemuksella on tärkeä rooli monien sairauksien ehkäisyssä. Myös poikkeusaikana yk-

silöiden hyvinvoinnin kannalta ravitsemussuositukset olisi hyvä ottaa ruokailun suunnit-

telun lähtökohdaksi. 

 

2.2 Arkirytmit osana arjenhallintaa ja ruoanvalmistusta 
 

Arki yhdistetään usein kotiin, missä tehdään arkisia asioita, kuten laitetaan ruokaa, siivo-

taan tai rentoudutaan. Jokisen (2005, 10) mukaan arkisuus ei rajaudu vain kotiin, arkisuus 

on läsnä niin kotona, töissä kuin ruokakaupassakin. Hänen mukaansa ihmiset eivät liiku 

arjesta ei-arkeen ja takaisin. (Jokinen, 2005, 10–11.) Arki rakentuu erilaisista välttämät-

tömistä toiminnoista, kuten ravitsevasta ruokailusta, ja vapaavalintaisista toiminnoista, 

kuten harrastuksista. Nämä säännöllisenä toistuvat arjen toiminnot toteutuvat usein tie-

dostomattomana muodostaen päivittäisiä arkirytmejä. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, 

15.)  
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Felskin (2000) mukaan arki muodostuu toiminnan tavallisuudesta, jokapäiväisyydestä ja 

rutiinien toistoista. Syöminen ja juominen ovat jokapäiväistä toimintaa, jotka rytmittävät 

päivittäin, viikoittain ja kuukausittain ihmisten arkea niin kodissa kuin kodin ulkopuolel-

lakin. Säännöllisesti toistuvat toiminnat ja rutiinit, kuten päivällisen suunnittelu ja aika-

taulutus mahdollistavat ennakointia, jotka tarjoavat lepoa. Rutiinit ja tottumukset voivat 

tuntua myös tylsiltä tai uuvuttavilta. (Jokinen, 2005, 11). Kotitaloustieteilijä Sekin (2018, 

158) tutkimuksessa rutiinit on yhdistetty positiivisesti ihmisten arjen hallintaan. Tutki-

muksessa muuttuvat elämäntilanteet, puuttuvat velvoitteet ja aikataulut lähiyhteisöön ja 

yhteiskuntaan heikensivät arjen hallintaa. Myös poikkeusaikana tavanomaiset arkirytmit, 

kuten rutiininomaiset aamutoimet tai täsmälliset lounasajat, ovat saattaneet muuttua hy-

vin paljon. Arkirytmien muutokset voivat luoda haasteita poikkeusajan arjen hallintaan, 

kuten ruokailun järjestämiseen. 

 

Syöminen tapahtuu nykyisin yhä useammin kodin ulkopuolella esimerkiksi työpaikkara-

vintolassa tai koulussa (Maavirta, 2009, 123–124). Nykypäivänä ruokailussa on siirrytty 

ravinnonsaannin ja elintarvikevalikoiman suhteen yltäkylläisyyteen. 2000-luvulla yksi-

löillä on runsaasti valinnanvaraa ja vastuu ruokailun laadusta jää pitkälti yksilöiden har-

teille. Poikkeusaikana ruokailumahdollisuuksien runsaus on ollut koetuksella, ja vastuu 

ruokailun järjestämisestä on kasvanut kotitalouksissa. Poikkeusaikana ihmisiltä vaaditaan 

enemmän arjenhallintaa ja kotitaloustaitoja, kuten arjen rytmittämistä ja ennakointia sekä 

ruoanvalmistamisen tietoja ja taitoja. Vaadittavat taidot eivät ole itsestäänselvyys, koska 

esimerkiksi Torkkeli (2009, 133) on ollut huolissaan siitä, että nykypäivänä kuulee yhä 

enemmän keskustelua ihmisten ruoanvalmistustaitojen puutteesta.  

Torkkelin (2009, 138) mukaan ruoanvalmistukseen vaikuttavat ruoanvalmistuksessa vas-

tuussa olevan henkilön pätevyydet ja valmiudet huomioiden niin psyykkinen vireystila 

kuin aikaisempiin kokemuksiin perustuvat tiedot, taidot ja toimintatavat. Ruoanvalmis-

tuksen tilanne nousee ympäristöstä, joka sisältää sosiaalisen, kulttuurisen, yhteiskunnal-

lisen ja luonnon ympäristön. Esimerkeiksi Torkkeli (2009, 138) antaa vallitsevan ruoka-

kulttuurin, median, vuodenajan, perheenjäsenet, raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet. 

Vastaavasti myös poikkeusaika ja sen tarjoama ympäristö vaikuttaa yksilön ruoanvalmis-

tamiseen. 
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Se miten ruokailu poikkeusaikana järjestetään, riippuu yksilön resursseista. Raijaksen 

(2008, 13) mukaan keskeisiä resursseja ovat muun muassa tulot ja varallisuus, aika, ter-

veys, henkilökohtaiset tiedot, taidot ja sosiaalinen pääoma. Hänen mukaansa yksilöiden 

resurssien määrää ja hallintaa sekä mahdollisuus niiden hyödyntämiseen riippuu yhteis-

kunnan ja lähiympäristön tarjoamista puitteista, elinoloista ja henkilökohtaisista ominai-

suuksista. Se, että yksilö kokee resurssit riittäviksi oman arjen ja elämän hallinnassa riip-

puu edellä mainitusta tekijöistä. (Raijas, 2008, 13.) Tässä tutkimuksessa resursseilla tar-

koitetaan korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten tietoja, tai-

toja ja halua ravitsevan ruokailun järjestämiseen poikkeusaikana, sekä opiskelijoiden ko-

kemuksia oman ajan ja taloudellisuuden riittävyydestä. Yksilön kokemaan hyvinvointiin 

vaikuttaa myös resurssien jakaminen kotitalouksissa esimerkiksi kumppanin kanssa. 

(Raijas, 2008, 13.) On mahdollista olettaa, että poikkeusajan ruoanvalmistus yhdessä 

kumppanin tai perheen kanssa koettaisiin ruokailun järjestämisen kannalta helpottavam-

maksi, koska resursseja olisi enemmän ruokailun järjestämiseen. 

2.3 Ruoan valinta ja sosioekogolinen malli 
 

Omilla elämäntavoilla ja valinnoilla on suuri merkitys terveyteen. Jääskeläisen ym. 

(2019) mukaan nuori aikuisikä on kriittisintä aikaa kroonisten sairauksien kehittymiselle. 

Oikeanlainen ravitsemus tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia auttamalla jaksamisessa ja 

hyvän energiatason ja työkyvyn ylläpitämisessä. (Jyväkorpi ym., 2014, 14.) Hyvät ruo-

kavalinnat auttavat myös monien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa (Ovaskainen, Män-

nistö, Tapaninen ym., 2015, 3).  

 

Yksilön ruokailua eivät ohjaa ainoastaan terveellisyys tai ravitsemussuosituksiin perus-

tuvat mallit, myös esimerkiksi hinta on merkittävä tekijä ruokavalinnoissa. Tyypillisesti 

ihmiset noudattavat tuttuja ruokarutiineja, olivat ne terveellisiä tai eivät (Jallinoja & Mä-

kelä 2017, 165). Jallinojan, Mäkelän ja Nivan (2018) sanoin ruokavalintoja ohjaa erilaiset 

jännitteet, kuten terveys ja hemmottelu, vastuullisuus ja oma etu tai vaivattomuus ja vai-

vannäkö. Heidän mukaansa syöminen ei ole vain terveyskäyttäytymistä. Ruokailussa on 

vahva terveyden ja nautinnollisuuden välinen jännite, joka kertoo kulttuurissamme ja 

ajassamme ruokailua ohjaavista moninaisista arvoista ja tavoitteista. (Jallinoja ym., 2018, 

1501, Mäkelä, 2002.) Ruoan valintaan ei liity ainoastaan ravitsemuksellinen tai fysiolo-
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ginen tarve. Siihen vaikuttavat myös yksilölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Ruo-

kailutottumuksien tutkiminen on osoitettu monimutkaiseksi tutkimuskohteeksi.  (Bey-

doun & Wang, 2008, Shepher, 1999, Story ym., 2008.) 

 

Kulttuurilla, jossa yksilöitä kasvatetaan, ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on todettu 

oleva erittäin voimakas vaikutus yksilöiden ruokavalintoihin ja syömiskäyttäytymiseen 

(esim. Shepher, 1999, Maavirta, 2009, 121). Ateriat ja niihin liittyvät käytännöt ja mää-

ritelmät ovat vahvasti yhteydessä elettyyn kulttuuriin. Esimerkiksi länsimaiset ruokailun 

käytännöt eivät päde kaikkialla maailmassa. Ruokakulttuurit vaikuttavat siihen, mitä ih-

miset valitsevat ravinnokseen, milloin he sitä syövät, miten se valmistetaan ja kuinka 

ruoka tarjotaan sekä miten ja kenen seurassa ruokaa nautitaan. Ihmiset eivät siis syö mitä 

tahansa luonnon tarjoamaa ravintoa, vaan se muokataan kulttuurin tuotteeksi valmista-

malla. (Mäkelä ym., 2003, 7–8, Mäkelä, 2002.) Ruokakulttuurilla on vaikutusta siihen 

mitä ja miten korkeakouluopiskelijat ovat poikkeusaikana ruokailleet ja mitä elintarvik-

keita he ovat kotitalouksiinsa ostaneet.  

 

Yhdessä syöminen on erittäin tyypillinen piirre ruokakulttuureissa. Yhteinen ruokailu-

hetki ja ruoan jakaminen (commensality) on yksi keskeisiä sosiaalisuuden ilmentymiä 

ihmisellä. (Fischler, 2011.) Yhdessä syötyjen aterioiden on todettu rytmittävän arkea ja 

ne on yhdistetty ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. On mahdollista ajatella, että sosi-

aalisuus on aterioiden ja syömisen keskeinen piirre. (Pliner & Bell, 2009.) Mäkelän 

(2000) mukaan ruoalle luodaan erilaisia kulttuurisia merkityksiä ja tapoja sosiaalisten ti-

lanteiden kautta. Nykypäivänä ihmisten ruokatottumukset ovat yksilöllistyneet ja ruoalla 

osoitetaan kuulumista tiettyyn ryhmään, tuomalla omia ruokanäkemyksiä yhä enemmän 

esiin. Ruoan valinnassa vastatakkain ovat usein kansanterveysnäkökulma ja terveyttä 

edistävät arvot, kuten ruokakulttuurin arvot ja ruoan tuottama nautinto. On kuitenkin huo-

mioitava, että suomalaisuutta rakennetaan edelleen suomalaisen ruoan ja ruokakulttuurin 

avulla, (Jallinoja & Mäkelä, 2017, 161–162.) esimerkiksi ruisleipä ja maitotuotteet ovat 

olleet pitkään suomalaisten ruokailun keskiössä. 

 

Sosioekologinen malli (Kuvio 1) on luotu kuvaamaan monenlaisia terveyteen ja ravitse-

mukseen vaikuttavien tekijöiden välisiä suhteita. Sosioekologinen malli on toiminut hyö-

dyllisenä työkaluna ohjaamassa etenkin ruoanvalintaan liittyviä tutkimuksia. Sosioekolo-
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gisen lähestymistavan mukaan ihmisen terveyskäyttäytymiseen, kuten syömiskäyttäyty-

miseen, vaikuttavat tekijät voidaan jakaa yksilöllisiin tekijöihin, sosiaaliseen ympäris-

töön, fyysiseen ympäristöön ja makrotason tekijöihin (Story ym., 2008). Sosioekologinen 

malli toimii myös havainnollistamassa sitä, miten monet asiat vaikuttavat korkeakoulu-

opiskelijoiden ruokailuun. 

 

 
KUVIO 1. Ruokailutottumuksiin vaikuttavat tekijät sosioekologisen lähestymistavan mu-
kaan, mukaillen Story ym. (2008). 
 

Ruokavalintoihin ja syömiskäyttäytymiseen liittyviä yksilötason tekijöitä ovat biologiset 

tekijät, kuten sukupuoli ja ikä, kognitiiviset tekijät, kuten tieto ja asenteet, taidot ja käyt-

täytyminen sekä demografiset tekijät, kuten tulot. (Esim. Story ym., 2008.) Storyn ym. 

(2008) mukaan yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa ruokavalintoihin odotusten, motivaa-

tioiden, minä pystyvyyden ja käyttäytymisen kautta. Näin ollen on oletettavaa, että yksi-

löllisillä tekijöillä olisi vaikutusta korkeakouluopiskelijoiden ruoanvalintaan ja siten 

poikkeusajan ruokailutottumuksiin. Lagström ym., (2017) ovat tutkineet korkeakoulu-

opiskelijoiden terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimus 

osoittaa, että naissukupuoli, opiskelu yliopistossa, ateriointi opiskelijaravintolassa, hyvä 

toimentulo ja omat lapset olivat yhteydessä opiskelijoiden parempaan ravitsemukseen. 

(Lagström, ym., 2017, 104.) Borodulin, Jallinojan ja Koivusalon (2016) tutkimuksessa 

elämäntilanne, kuten parisuhde tai lasten lukumäärä, olivat vahvasti yhteydessä epäter-

veelliseen syömiseen. Mielestäni myös tässä tutkimuksessa hyväksi koettu toimeentulo 

ja parisuhde tai perhe ennustavat parempaa ravitsemusta. 

 

Fyysinen ympäristö
Koti, työpaikka, oppilaitos, naapurusto, 
ruokakaupat, ravintolat

Sosiaalinen ympäristö
Perhe, ystävät

Yksilölliset tekijät
Sukupuoli, ikä, koulutus, tulot, tiedot, 
taidot, käyttäytyminen, mieltymykset
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Sosiaalisen ympäristön on todettu ohjaavan yksilöiden ruokailua (Story ym., 2008, 

Shepher, 1999). Jallinojan ja Mäkelän (2017, 158) mukaan ruokavalinnoilla ei nykypäi-

vänä haeta pelkästään nautintoa ja tankata edullista energiaa, vaan rakennetaan omaa 

identiteettiä, ilmaistaan sosiaalista asemaa ja arvomaailmaa. Uralan ja Lähteenmäen 

(2001, 15) mukaan ruokavalinnat voivat kuvastaa nykypäivänä sosiaalista statusta. Hei-

dän mukaansa sosiaaliset tekijät ohjaavat kuluttajaa asenteiden ja arvojen kautta. Esimer-

kiksi ruoan terveellisyyttä kohtaan voi liittyä erilaisia asenteita puolesta tai vastaan.  

(Urala & Lähteenmäki 2001, 9, 15.) Louis ym. (2017) korostavat, että epäterveelliseen 

ruokailuun tai valintaan päädytään usein, mikäli se on sosiaalisena normina tietyssä ryh-

mässä. Sosioekologisen lähestymistavan mallissa sosiaalinen ympäristö ja sieltä synty-

neet esimerkkimallit rakentuvat vuorovaikutuksessa ystävien, perheen tai vertaisten 

kanssa. Sosiaalisessa ympäristössä muodostuneet esimerkkimallit tai sosiaaliset normit 

vaikuttavat muun muassa Storyn ym. (2008) mukaan myös yksilön ruokavalintoihin. Lag-

strömin ym. (2017) sosiaalista ympäristöä koskevassa tutkimuksessa kuvataan esimer-

kiksi perheenjäseniltä tai kumppanilta tulevia vaikutteita terveyttä edistävämpään ruokai-

luun tai lihan vähentämiseen. Nämä tekijät koettiin monella tavalla tärkeiksi. Etenkin per-

heenjäsenten tavat ja makutottumukset ohjasivat ihmisten syömistä kotona. Ystävien 

rooli on korostunut kuitenkin myös kodin ulkopuolisessa ruokailussa (Borodulin ym., 

2016, 8). 

Terveellinen ruokailu voi olla korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa syy hakea sosiaa-

lista hyväksymistä, kun valitaan ruokailuseuran mukaan terveellistä tai epäterveellistä 

ruokaa. Myös jatkuvasti lisääntyvä kasvissyönti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa 

(Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2020, 7) voi johtua sosiaalisista tekijöistä. 

Kasvissyönti voi olla korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa henkilökohtainen ilmaisu-

keino ympäristöystävällisyydestä eli omasta arvomaailmasta. Lousin ym. (2017) mukaan 

nykypäivänä on tyypillistä, että sosiaalisiin ympäristöihin kuuluvat tietyt normit. Kasvis-

ruokavaihtoehtoon päätyminen voi johtua sosiaalisista vaikutuksista, jotka ovat lähtöisin 

esimerkiksi ystäviltä tai perheenjäseniltä. (Louis ym., 2007.)  

Poikkeusaikana sosiaalinen eristäytyminen on ollut yleistä (Häkkinen, 2020, 130) ja mah-

dollisia ruokailun esimerkkimalleja tai sosiaalisia normeja opiskelukaverilta, sukulaisilta 

tai muilta korkeakouluopiskelijoiden läheisiltä ei ole ollut saatavilla. Myöskään tukea 
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ruoanvalmistukseen ei välttämättä ole ollut tarjolla. Esimerkiksi lautasmalliin tai kasvis-

ruokailuun motivoivia kavereita ei poikkeusaikana välttämättä ole ollut opiskelijaruokai-

lussa. Mielestäni yksin elävät korkeakouluopiskelijat ovat pitkälti omien tietojensa ja tai-

tojensa varassa poikkeusajan ruokailussa. Opiskelijat eivät ole välttämättä omaksuneet 

riittäviä ruoanvalmistustaitoja, esimerkiksi miten poikkeusaikana valmistetaan suositus-

ten mukainen ja terveyttä edistävä ateria. Kuluttajat, jotka ovat omaksuneet epäterveelli-

set mieltymykset, kokevat myös terveellisten valintojen tekemisen erityisen haastavaksi 

(Erkkola ym., 2019, 38).  

 

Fyysinen ruokaympäristö käsittää erilaiset paikat, joissa ihmiset liikkuvat ja syövät, kuten 

koti, työpaikat, koulut, ravintolat ja supermarketit. Yhteisön fyysiset olosuhteet vaikutta-

vat kuluttajien ruokavalintoihin, joko myönteisesti tai kielteisesti. Ympäristö vaikuttaa 

pitkälti siihen, millaista ruokaa niissä on tarjolla ja millaisia ruoankäytön haasteita ja 

mahdollisuuksia ympäristössä ilmenee. (Story ym., 2008.) Borodulin ym. (2016) tutkivat 

tekijöitä, jotka ovat yhteydessä epäterveelliseen ruokavalioon. Terveellisen syömisen es-

teiksi nousivat maku, houkuttelevuus, hinta, ajanpuute ja muiden ihmisten vaikutus. Tu-

lokset osoittavat, että epäterveellistä syömistä ennustivat asuinympäristö, kuten lähellä 

olevat epäterveelliset ruokakioskit, ja arkinen ajankäyttö, kuten työssäkäynti. Koronavi-

ruksesta johtuva poikkeusaika on ympäristöstä nouseva tekijä, joka luo rajoituksillaan 

esteitä opiskelijoiden ruokailuun. Mielestäni yksilön puutteelliset tiedot ja taidot ruokai-

lun järjestämisessä sekä sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ovat luoneet opiskelijoiden 

ruokailulle haasteita, koska opiskelijaravintolat ja muut ruokapaikat ovat olleet ajoittain 

suljettuina.  
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3 Korkeakouluopiskelijoiden ruokailu ja ruokailutottumukset 
 

3.1 Korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumukset 
 

Ruokatottumukset ja ruoan valinta ovat käsitteitä, jotka on yhdistetty ruokailutapojen tut-

kimuksen moninaiseen alaan. Keskeiset käsitteet on määriteltävä ja rajattava tutkimuksen 

toteuttamisen kannalta relevanttiin muotoon. (Kainulainen, 2012, 49.) Tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden poikkeusajan ruokailutottumuksia ja hei-

dän kokemuksiaan omasta ruokailustaan. Tutkimuksessa ruokailutottumuksilla tarkoite-

taan opiskelijoille muodostuneita tapoja ja tottumuksia, miten, miksi ja missä opiskelijat 

ruokailevat. Ruokailutottumuksissa on kyse niin ruoan valinnasta kuin opituista tavoista, 

jotka luovat päivittäiset rutiinit poikkeusajan ruokailuun. Tässä luvussa selvitetään aikai-

semmin julkaistun kirjallisuuden perusteella, miten korkeakouluopiskelijat syövät ja 

mitkä tekijät vaikuttavat heidän ruokailutottumuksiinsa. 

 

Korkeakouluopiskelijat koostuvat niin yliopisto- kuin ammattikorkeakoulunopiskeli-

joista.  Valtaosa korkeakouluopiskelijoista on nuoria, jotka muuttavat pois vanhempien 

luota ja ottavat vastuuta omista elintavoistaan, kuten ruokatottumuksista. Jo ennen poik-

keusaikaa korkeakouluopiskelijoiden arjet eroavat niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti-

kin. Poikkeusaikana osa opiskelijoista on käynyt töissä ja osa keskittynyt pelkästään etä-

opiskeluun. Erilaiset elämäntilanteet ja kyvyt huolehtia terveellisistä ruokailutottumuk-

sista vaihtelevat opiskelijoiden keskuudessa ja ne vaikuttavat heidän kokemuksiinsa poik-

keusajan ruokailuun.  (Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2020, 5.) Korkeakou-

lulla ja opintosuunnalla näyttäisi olevan merkitystä opiskelijoiden poikkeusajan ruokai-

lussa. 

 

Korkeakoulujen, yliopiston ja ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ruokailutottumuk-

sissa on havaittu eroja. Lagströmin ym., (2017, 107) tutkimuksen mukaan yliopisto-opis-

kelijoiden ravitsemus on lähempänä suosituksia kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden.  

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (2016) osoittaa, että yliopisto-opiskelijat söi-

vät ammattikorkeakouluopiskelijoita yleisemmin kasviksia ja hedelmiä (Kunttu, Pesonen 

& Saari, 2016, 53–54), jotka kuuluvat terveyttä edistävään ravitsemukseen. Rajasin tut-

kimukseni kohdejoukoksi yliopistossa opiskelevat korkeakouluopiskelijat. Mielestäni 
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yliopistossa opiskelijat kiinnittävät enemmän huomiota omaan ruokailuun ja heillä olisi 

entuudestaan tiedossa suomalaiset ravitsemussuositukset.  

 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumusten pohja luodaan jo lapsena. Lapsen ruo-

kailutottumuksiin, jotka jatkuvat aikuisikään asti, vaikuttavat vanhempien koulutus ja ikä, 

perheen koko sekä lapsen hoitopaikka. (Erkkola ym., 2012, Mäkelä ym., 2003, 8.) Lap-

suudessa ja nuoruudessa omaksutut ruokatottumukset, makumieltymykset, kulttuuri-

tausta, tarjolla olevien ruokien valikoima, aikaisemmat ruokailukokemukset ja ruokai-

luympäristö on yhdistetty opiskelijoiden ruokailutottumuksiin. (Valtion ja Kelan ravitse-

musneuvottelukunta, 2020, 23.)  

 

Monet tutkimukset osoittavat, että ruokatottumukset vaihtelevat sosioekonomisen ase-

man mukaan (Esim. Beydoun & Wang, 2008, Loman, 2016, Konttinen ym., 2013, Lag-

ström ym., 2017).  Konttisen ym. (2013) tutkimus osoittaa, että alempaan sosioekonomi-

seen asemaan kuuluvat noudattavat suositusten mukaisia ruokatottumuksia heikommin 

kuin muut. Niin Lagströmin ym. (2017, 104) kuin FinTerveys (2017) tutkimuksessakin 

on todettu, että keskiasteen ja korkea-asteen koulutusryhmien opiskelijoiden ruokailutot-

tumuksissa on eroja. Lagströmin ym. (2017, 104) mukaan korkeakouluopiskelijoiden ter-

veystietoisuus eli se, että ajattelee ruokaa hankkiessa ruoan terveellisyyttä, ja terveyttä 

edistävän ruokavalion toteutuminen ovat usein yhteydessä sukupuoleen ja korkeakoulu-

sektoriin. FinTerveys (2017) tutkimuksen mukaan korkea-asteen terveyskäyttäytyminen 

oli kokonaisuudessaan parempaa kuin perusasteen tai keskiasteen käyneillä. Korkea-as-

teen opiskelijoiden ruokailutottumukset olivat paremmat: he harrastivat enemmän liikun-

taa, tupakoivat harvemmin ja nukkuivat hyvin.  Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 

ryhmässä tuoreiden vihannesten ja hedelmien sekä marjojen runsas käyttö oli myös ylei-

sempää. (Koskinen, Martelin, Borodulin ym., 2017, 179.)  

 

Myös Borodulin ym. (2016, 8) tutkimus osoittaa, että korkea-asteen koulutus edistää ter-

veellisiä ruokavalintoja. Tutkimuksen mukaan myös sosiaalinen tuki, elämäntilanne, ku-

ten parisuhde tai lasten lukumäärä, olivat vahvasti yhteydessä suomalaisten ruokailutot-

tumuksiin. Lomanin (2016, 83) mukaan parempi koulutus lisäisi mahdollisuuksia hankkia 

ja omaksua tietoa terveellisisä elintavoista ja niiden ylläpitämisestä. Tämän perusteella 

on mahdollista olettaa, että korkeakouluopiskelijoilla olisi tietoa ja taitoa terveellisen ra-

vitsemuksen ylläpitämiseen poikkeusaikana. 
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Suurella osalla korkeakouluopiskelijoista on tiedossa terveellisen ravitsemuksen perus-

teet (Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 45). Korkeakouluopiskelijoiden 

terveystutkimuksen (2016) tulokset osoittavat, että 70 prosenttia opiskelijoista ajattelee 

ruoan terveellisyyttä kootessaan aterioita opiskelijaravintolassa. Tulosten mukaan eten-

kin korkeakoulussa opiskelevat naiset ajattelivat ruoan terveellisyyttä. Naisten ruokailu-

tottumukset vastasivat miehiä enemmän ravitsemussuosituksia. Naisista 73 prosenttia söi 

kasviksia joka päivä, mutta miehistä vain 53 prosenttia. Naisten keskuudessa myös täys-

jyväviljatuotteita syötiin enemmän. Päivittäisen prosessoidun punaisen lihan käyttö oli 

miesten keskuudessa yleisempää kuin naisten. (Kunttu ym., 2016, 53–54.) Tämän perus-

teella voisi olettaa, että etenkin naisilla olisi kykyä ja halua koota ravitsemuksellisia ate-

rioita myös poikkeusaikana. 

 

Saccone ja Obeng (2015) ovat tutkineet kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kokemuk-

sia ja ruokavalion muutoksia uudessa koulu- ja ruokaympäristössä Yhdysvalloissa. Tut-

kimuksen mukaan kansainväliset vaihto-opiskelijat eivät tunteneet sopeutuvansa hyvin 

Yhdysvaltojen ruokajärjestelmään. Vaihto-opiskelijat olivat kokeneet kielteisiä muutok-

sia ruokavaliovalinnoissa, kun heille kotimaasta tutut elintarvikkeet olivat jääneet koti-

maahan ja tilalle olivat ilmestyneet epäterveelliset pikaruokalat. Pikaruokiin päädyttiin 

usein nopeuden ja halvan hinnan vuoksi. Noin kolmannes vaihto-opiskelijoista olivat ko-

keneet, että epäterveelliset ruokavalinnat, kuten pizzat ja hampurilaiset, olivat kuitenkin 

aiheuttaneet painonnousua. (Saccone & Obeng, 2015). Uusi ruokaympäristö oli vaikutta-

nut ruokailutottumuksiin ja epäterveellisiin ruokavalintoihin.  

 

Mustajoki (2015) ja Loman (2016) ovat todenneet suomalaisen väestön lihomisen johtu-

van ruokaympäristön muutoksesta, joka on muuttunut epäterveellisemmäksi. Epäterveel-

lisellä ruokaympäristöllä tarkoitetaan tiheäenergisiä elintarvikkeita, kuten sokeripitoisia 

juomia, isompia pakkauskokoja, suuria annoskokoja, ruokien vaihtelevuuden lisäänty-

mistä sekä ruokien jatkuvan mainonnan ja näkyvyyden lisääntymistä. Epäterveellisten 

elintarvikkeiden kulutusta lisäävät niiden helppo saatavuus, runsaat valikoimat ja edulli-

nen hinta. Nämä lisäävät myös ruoan syömistä. (Mustajoki, 2015, 1345, Loman, 2016, 

85.) Koronan tuoma poikkeusaika on muokannut suomalaisten ruokailutottumuksia epä-

terveelliseen suuntaan (Kestilä, ym., 2020, 23). Tämän perusteella on mahdollista olettaa, 

että korkeakouluopiskelijat saattavat kokea ruokailunsa muuttuneen kielteiseen suuntaan.   
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3.2 Korkeakouluopiskelijoiden ruokailun mahdollisia ongelmia 
 

18–29-vuotiaat elävät nuoren aikuisen ainutlaatuista elämänvaihetta, johon liittyy usein 

muutoksia. Tähän ikävaiheeseen tyypillisiä muutoksia ovat opiskelun aloittaminen ja 

päättyminen, työelämään siirtyminen, parisuhteen aloittaminen tai perheen perustaminen. 

Siirtyminen itsenäiseen elämään voi tuoda nuoren aikuisen elämään haasteita, mikä voi 

heijastua nuorten aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin. (Institute of Medicine, 2016, 

Jääskeläinen, ym., 2019.) 

 

Maavirran (2009, 128) mukaan terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta on tullut 

monille nykypäivänä elämäntapa ja Palojoen (2003, 136) sanoin muoti-ilmiö. Jallinojan 

ja Mäkelän (2017, 158) mukaan myös osa yksilöiden identiteettiä.  Yksilön omaa vastuuta 

terveydestään on lähivuosina korostettu kansanterveyden vuoksi. Neuvoja ja ohjausta ter-

veelliseen elämäntapaan haetaan jatkuvasti internetistä tai jopa henkilökohtaisilta ohjaa-

jilta. (Maavirta, 2009, 128.) Palojoen (2003, 136) mukaan osalla liiallinen terveysajattelu 

saattaa kuitenkin muuttua pahimmassa tapauksessa sairaudeksi. Korkeakouluopiskelijoi-

den keskuudessa on esiintynyt syömishäiriöitä, kuten laihuushäiriötä (anorexia nervosa), 

ahmimishäiriötä (bulimia nervosa) ja ahmintahäiriötä (binge eating disorder, BED) (Kela 

ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 61). Korkeakouluopiskelijoiden keskuu-

dessa 14 prosenttia naisista ja 3 prosenttia miehistä kärsii syömishäiriöstä (Kunttu ym., 

2016, 84). Dadin ja Raevuoren (2013, 61) mukaan syömishäiriöt ovat psykiatrisia sai-

rauksia, jotka uhkaavat kehitystä ja toimintakykyä. Syömishäiriöitä sairastavat ihmiset 

syövät joko liian vähän tai hallitsemattomasti. Sairautta kärsivällä on häiriintynyt suhde 

ruokaan, omaan kehoonsa ja painoonsa. Hoitamattomana syömishäiriöt saattavat olla 

jopa kuolemanvaarallisia. (Dadi & Raevuori, 2013, 61.) Poikkeusaika voi olla syömishäi-

riöitä sairastavalla korkeakouluopiskelijalla erittäin kriittistä, mikäli hänellä ei ole apua 

tarjoavaa lähipiiriä tai tukiverkostoa etäarjessa. 

 

Poikkeusajan liikkumisrajoitteet ovat saattaneet edesauttaa liikkumatonta elämäntapaa, 

koska liikkuminen kodin ulkopuolelle esimerkiksi kouluun, harrastuksiin tai opiskelija-

ravintolaan on vähentynyt tai lakannut täysin. Etäkoulua tehdään pitkälti kotona koneen 

ääressä istuen. Pesolan, Laukkasen, Tikkasen ym., (2015) mukaan istuminen on lepoa 
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vastaavaa passiivista olotilaa, jolloin energiakulutus on jatkuvasti lepotasolla. Heidän 

mukaansa jatkuva istuminen voi edistää lihomista ja arvion mukaan liikkumaton elämän-

tyyli aiheuttaa 25 prosenttia myös diabeteksen esiintyvyydestä. (Pesola, ym., 2015.) Epä-

terveelliset ruokailutottumukset ja liikunnan vähentyminen voi olla pitkällä tähtäimellä 

terveysriski korkeakouluopiskelijoille. 

 

Fin-Terveys (2017) tutkimus osoittaa, että 18–29-vuotiaista nuorista miehistä 47 prosent-

tia ja naisista 35 prosenttia on ylipainoisia tai lihavia. (Jääskeläinen, ym., 2019, 6.) Yli-

painoisiksi luokitellaan henkilöt, joiden BMI on vähintään 25 kg/m2 ja lihaviksi henkilöt, 

joilla BMI on vähintään30 kg/m2. (Lundqvist, Männistö, Jousilahti ym., 2018, 45.) 2000-

luvun alkuun verrattuna nuorten aikuisten ylipainoisuus näyttää yleistyneen, sillä Terveys 

2000 -tutkimuksen mukaan ylipainoisuutta oli miehillä 37 prosenttia ja naisilla 23 pro-

senttia (Reunanen & Rissanen, 2005, 53). Mikäli epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ei 

kiinnitetä huomiota tai niitä ei yritetä muuttaa suositusten mukaisiksi, näen että ylipaino 

voi yleistyä entisestään. 

 

Ylipainon yleistyminen on jatkunut yliopistoissa opiskelevien keskuudessa vuodesta 

2000 lähtien. (Kela ja Valtio ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 14.) Korkeakouluopiske-

lijoiden terveystutkimuksen (2016) tulokset osoittavat, että alle 35-vuotiaista yliopisto-

opiskelija miehistä 36 prosenttia ja naisista 26 prosenttia ovat ylipainoisia. Ammattikor-

keaopiskelijoille ylipaino on yleisempää kuin yliopisto-opiskelijoille. Yliopisto-opiskeli-

joilla painon on havaittu kuitenkin olevan nousussa. (Kunttu ym., 2016, 39.) FinTer-

veys (2017) tutkimuksen mukaan joka kolmannes perusasteen koulutuksen saaneista on 

ylipainoinen ja korkea-asteen saaneista vain alle neljäsosa.   

 

Koskinen ym., (2017, 179) huomauttavat, että terveellisten ravintotottumusten oppimisen 

ja edistämisen kannalta olisi erittäin tärkeää lisätä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa ruo-

kailemisen mahdollisuuksia etenkin alimmissa koulutusryhmissä, jossa ylipaino on 

yleistä. Perusasteen käyneillä miehillä mahdollisuus käydä työpaikka- tai oppilaitosruo-

kailussa on noin 30 prosenttia ja korkeakoulun käyneillä noin 60 prosenttia. (Koskinen 

ym., 2017, 180.) 30 prosentin ero voi selittää ylipainoeroja koulutusryhmien välissä, 

koska opiskeluruokailun on todettu vaikuttavan kansanterveyteen sekä opiskelijoiden 

ruokatottumuksiin ja ruokaosaamiseen, kuten ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin ja 

asenteisiin (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 6). Pattonin ym., (2016) 
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mukaan nuorena aikuisena vakiintuvat elintavat ja niissä muodostuvat sosioekonomiset 

erot luovat pohjan myös aikuisväestön terveys- ja hyvinvointieroille. Kärkkäinen ym. 

(2018) huomauttavat, että nuori aikuisikä on kriittistä aikaa ylipainon kehittymisen kan-

nalta. 

 

3.3 Opiskelijaruokailu korkeakouluopiskelijoiden ruokailussa 
 

Vuodesta 1979 lähtien Suomessa on tuettu yhteiskunnan varoin terveyttä edistävää opis-

kelijaruokailua (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 11). Vuosien saatossa 

opiskelija-aterioiden hinnoissa on ollut pieniä muutoksia. Kansaneläkelaitoksen (2020a) 

mukaan vuodesta 2020 lähtien opiskelija-ateria hinta saa olla enintään 2,70 €. Tällä het-

kellä, esimerkiksi Helsingissä Unicafessa vegaanilounas maksaa 2,60 € ja muut lounaat 

2,70 €. Edullisella opiskelijaruokailulla on merkittävä taloudellinen hyöty opiskelijoille, 

mutta poikkeustilanteen takia opiskelijoilla ei ole välttämättä ollut mahdollisuutta hyö-

dyntää edullista opiskelija-ateriaa. Poikkeustilanne saattaa aiheuttaa monille huolta 

omasta taloudellisesta tilanteestaan, koska esimerkiksi työpaikat, ovat saattaneet olla 

uhattuina. 40 prosenttia opiskelijoista ovat melko tai erittäin huolissaan omasta taloudel-

lisesta tilanteestaan juuri poikkeusaikana. Etenkin ravintola- ja matkailualan yritykset, 

jotka tyypillisesti työllistävät kesäkautena opiskelijoita, ovat joutuneet koronan aiheutta-

man taloudellisen tilanteen takia perumaan jo sovittuja työpaikkoja. (Wilska ym., 2020, 

26.) Työpaikan menetys saattaa olla monen opiskelijan taloudelle erittäin huolestuttavaa, 

mikä voi näkyä myös heikompana ruokailuna. 

 

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan 40 prosenttia opiskelijoista tulee 

toimeen, jos he elävät säästäväisesti. Kuitenkin 16 prosenttia opiskelijoista arvioi toi-

meentulonsa epävarmaksi. (Kunttu ym., 2016, 73.) Opiskelijoilla kuluu kuukaudessa Saa-

renmaan, Saaren ja Virtasen (2010) mukaan noin 150–300 € rahaa ruokaan, joka on noin 

24 prosenttia opiskelijoiden kokonaismenoista. Tutkimuksen mukaan ruokamenot ovat 

asumisen jälkeen toiseksi suurin menoerä opiskelijoilla. (Saarenmaa, ym., 2010, 41).  

 

Opiskeluruokailu tukee opiskelijan taloudellista tilannetta, jaksamista ja ravitsemusta, 

mikäli opiskelija-ateria on suositusten mukaan koottu. Opiskelijaruokailulla on todettu 
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olevan myös kansanterveydellinen merkitys. Opiskelijaruokailun avulla voidaan vaikut-

taa opiskelijoiden ruokatottumuksiin ja ruokaosaamiseen, kuten ruokaan liittyviin tietoi-

hin, taitoihin ja asenteisiin.  (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 18, 24) 

Myös kotitalousopetus on otollista aikaa vaikuttaa yksilöiden ruokailutottumuksiin. 

Worsleynin ym. (2016, 934) tutkimus osoittaa, että australialaisten nuorten saama kotita-

lousopetus lisäsi väestön ruokaosaamista aikuisiällä. Perusopetuksen opetussuunnitelma 

velvoittaa, että kaikessa koulun toiminnassa ja eri oppiaineiden opetuksessa huomioidaan 

ruokakasvatuksen tavoitteet. Yläkoulussa ruokakasvatus painottuu kotitalouden ja ter-

veystiedon oppitunneille. Ruokailun ohjeistaminen ja aikuisen tarjoavan mallin merkitys 

korostuu yläkoulussa entistäkin vahvemmin (POPS 2014, 45–46). Kotitalousopetuksen 

ja ravitsevan opiskelijaruokailun voisi nähdä merkittävänä paikkana ruokakasvatuksessa. 

 

Kotitalousopetuksessa ja opiskelijaruokailussa pyritään antamaan opiskelijalle myöntei-

siä kokemuksia ruokailusta, mikä motivoisi ja edesauttaisi opiskelijoita koostamaan suo-

situsten mukaisesti koottuja aterioita niin koulussa kuin kotona. Oikeaoppisella ohjauk-

sella ja viestinnällä voidaan tukea ruokailurytmiä sekä ohjata terveyttä edistäviin ja ym-

päristön kannalta kestäviin valintoihin. Tavoitteena on, että opiskelijaruokailu voisi toi-

mia mallina opiskelijoiden ruokavalinnoille kotioloissa ja opiskeluajan jälkeisissä elä-

mänvaiheissa. Opiskeluruokailun yhtenä merkittävänä tavoitteena on terveysnäkökoh-

tien ja ruokanautinnon yhdistyminen. Ideaalia olisi, että opiskelijaruokailu toimisi suun-

nannäyttäjänä, joka antaisi tietoja opiskelijoiden poikkeusajan terveellisempään ruokai-

luun. On opiskelijoista itsestään kiinni, mitä ja kuinka paljon hän tarjolla olevista ruuista 

lautaselle valitsee ja kootaanko lautaselle kokonaisuus, joka vastaa suositeltua ateriaa vai 

ei. (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 18, 24, 62)   

 

Ravitseva ravinto on yhdistetty ihmisten fyysiseen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvin-

vointiin. Poikkeustilanteessa korkeakouluopiskelijoiden lounaan olisi hyvä vastata mah-

dollisimman paljon opiskelijaruokailussa tarjolla olevaa suositusteen pohjautuvaa lou-

nasta. Opiskelijaruokailulla on positiivinen vaikutus opiskelijoiden terveyteen, jaksami-

seen, opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Opiskelija-ateria vaikuttaa päivittäisen opiskelun 

sujuvuuteen antamalla energiaa ja terveyden kannalta välttämättömiä ravintoaineita. 

Säännöllinen ruokatauko parantaa jaksamista ja toimintakykyä. Opiskelijaruokailu tar-

joaa myös vuorovaikutustilanteen muiden opiskelijoiden kanssa, joka vahvistaa opiskeli-
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jan yhteisöllisyyttä edistäen opiskelijan hyvinvointia.  (Kela ja Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta, 2020, 6, 20.) Poikkeustilanteessa opiskelijaruokailun sosiaalinen ja ravit-

seva vaikutus voi olla uhattuna, vaikka säännölliset ruokatauot etäopiskelussa tukisivat 

jaksamista ja toimintakykyä. 

 

3.4 Korkeakouluopiskelijoiden ruokailu poikkeusaikana  
 

Vuoden 2020 keväällä Suomeen rantautui Covid-19 eli koronavirus, joka on aiheuttanut 

merkittäviä terveydellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikeuksia koko maail-

massa (Heinonen, 2020, 21). Suomen hallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö antoivat 

maaliskuussa 2020 määräyksen, että lähes kaikilla koulutusasteissa siirrytään etäopetuk-

seen ja lähiopetus keskeytetään (Valtioneuvosto, 2020). Tämän seurauksesta korkeakou-

luopiskelijat ovat siirtyneet tutuista oppimisympäristöistä ja luentosaleista etäopiskele-

maan koteihinsa. Pantzarin (2020, 92, 93) mukaan poikkeusajan vuoksi ihmiset ovat jou-

tuneet opettelemaan etäopiskelun uudet käytännöt. Teräksen ja Teräksen (2020, 7) mu-

kaan kouluihin muodostui yllättävän nopeasti ainutlaatuinen verkkopedagogiikan ja digi-

taalisten oppimisympäristöjen maailma. Esimerkiksi Microsoft Teamsissa ja Zoomissa 

tapahtuvat etäluennot ovat tulleet monelle korkeakouluopiskelijalle tutuksi. 

 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika ja isot linjaukset, kuten lähiopetuksen keskey-

tyminen ja opiskelijaravintoloiden sulkeminen, ovat muuttaneet korkeakouluopiskelijoi-

den elämää rajusti. Huolestuttavaa on, että valtaosa muutoksista näyttäisi olevan tervey-

den ja hyvinvoinnin kannalta kielteisiä. (Kestilä, Härmä & Rissanen, 2020, 4, 26.) Tutut-

tujen arkirutiinien puute, kuten totutut arkirytmit ja opiskelijaruokailun puutteellisuus, 

ovat luoneet haasteita ruokailun suunnitteluun ja toteutukseen. Etäopiskelu ja opiskelija-

ravintoloiden puute voivat esimerkiksi yksipuolistaa korkeakouluopiskelijoiden ruokai-

lua, vähentäen myös sosiaalisia kontakteja. (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 

2020, 8, 21.)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti huhtikuussa 2020 väestötutkimuksen, jossa 

tutkittiin korona-ajan poikkeusajan vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tuloksista il-

menee, että poikkeusaika on vaikuttanut ravitsemustottumuksien toteutumiseen, kuten 
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aterioiden lukumäärään, kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutukseen. Tutkimuksen mu-

kaan 19 prosenttia kertoi päivittäisten aterioiden ja välipalojen lisääntyneen sekä 22 pro-

senttia kertoi lisänneensä hedelmien ja marjojen kulutusta. Tulokset osoittavat, että myös 

napostelu oli lisääntynyt poikkeusaikana. (Kestilä ym., 2020, 23.) Tämän perusteella 

näyttäisi siltä, että poikkeusaika on vaikuttanut ihmisten ruokailutottumuksiin. 

 

De Backerin ym. (2020) mukaan taloudellisten rajoitusten ja epäterveellisten ruokailutot-

tumusten suhde on monipuolinen. Poikkeusaika on opettanut, että kotona pysyminen ja 

erityisesti henkilökohtaiset käsitykset siitä, että arjessa on enemmän aikaa, voivat lisätä 

halukkuutta suunnitella, valita ja valmistaa terveellisempiä ruokia. Tuloksista nousi esille 

myös se, että poikkeusaika ja siitä seurannut etätyöskentely olivat lisänneet yksilöiden 

stressiä ja jatkuva oleskelu kotona oli vähentänyt terveellisempien elintarvikkeiden va-

lintaa. (De Backer ym., 2020.) 

 

Marty ym. (2021) ovat tutkineet ranskalaisten ruoanvalintamotiivien yhteyttä ruokavalion 

ravitsemuksellisen laadun muutoksiin koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana. 

Huoli oman painon lisääntymisestä liittyi ravitsemuksellisen laadun parantumiseen poik-

keusaikana, kun taas mielialan muutokset liittyivät ruokavalion laadun heikkenemiseen. 

Huolestuttavaa on, että ruokavalion ravitsemuksellinen laatu oli poikkeusaikana 14 pro-

senttia heikompaa kuin aikaisemmin. Martyn ym. (2021) mukaan ravitsemuksellisen laa-

dun heikkeneminen voi johtua stressistä, tyhjyyden tunteesta tai tylsyydestä, jota täyte-

tään epäterveellisellä syömisellä. Toisaalta osalla myös sosiaaliset ja juhlallisemmat ruo-

kailut olivat lisääntyneet kotona, joihin liittyi usein epäterveelliset elintarvikkeet. Tutki-

mus osoittaa, että jopa 83 prosenttia vastaajista kertoi lisänneet ruoanlaittoaan kotona 

poikkeustilanteessa. Tutkimuksessa terveellisiksi ruokaryhmiksi lukeutuivat hedelmät ja 

vihannekset, pähkinät, palkokasvit, täysjyvätuotteet, maito ja maitotuotteet sekä kalat ja 

äyriäiset. Epäterveellisiin ruokaryhmiin, jotka johtivat ruokavalion ravitsemukselliseen 

laskuun ja joiden kulutusta tulisi rajoittaa, laskettiin punainen liha, jalostetut lihatuotteet, 

sokeriruoat, makeat juomat, alkoholijuomat ja suola. (Marty ym., 2021.)  

 

Robinson ym. (2021) tutkivat Yhdistyneen kuningaskunnan syömiskäyttäytymistä poik-

keustilanteesta johtuneen lukituksen aikana. Ruokailun järjestämisessä koettiin motivaa-

tion, hallinnan ja sosiaalisen tuen puutetta. Tutkimuksessa poikkeusaika ja sosiaalinen 

lukittautuminen yhdistettiin ylipainon kehittymiseen, erityisesti korkean painoindeksin 
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ihmisillä. Huomioitavaa on, että tutkimukseen osallistui 2364 aikuista, joista 35 prosent-

tia ilmoitti syövänsä terveellisempää ja tasapainoisempaa ruokavaliota lukituksen aikana 

verrattuna aikaisempaan. Myös Martyn ym. (2021) tutkimuksen mukaan 26 prosenttia 

kertoi terveellisen syömisen lisääntyneen poikkeustilanteessa. Tästä syystä oli erittäin 

mielenkiintoista tutkia, miten opiskelijat ovat kokeneet poikkeusajan vaikuttavan juuri 

terveyttä edistäviin ruokavalintoihin ja mitkä tekijät ovat hankaloittaneet korkeakoulu-

opiskelijoiden ravitsemussuositusten toteutumisesta juuri poikkeusaikana. 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksessa havaittiin ruokailutottumuksissa 

myös sukupuolten välisiä eroja. Poikkeusajan aikana aterioiden määrä, napostelu sekä 

marjojen ja hedelmien kulutus oli lisääntynyt enemmän naisilla kuin miehillä. (Kestilä 

ym., 2020, 23.) Vastaavasti Kestilä ym. (2020, 23) tutkimus osoittaa, että napostelu on 

lisääntynyt poikkeusaikana. Poikkeusaika on lisännyt suomalaisten yksinäisyyden tun-

netta (Parikka, Ikonen, Koskela ym., 2020, Pantzar, 2020, 102, Kestilä, ym. 2020, 24–

25).  Yksinäisyys on lisääntynyt etenkin nuoremmassa ikäluokassa ja korkeammin kou-

lutetuilla. Yli puolet koki, että epidemia on vähentänyt yhteydenpitoa ystäviin ja sukulai-

siin. (Pantzar, 2020, 102, Kestilä, ym. 2020, 24–25.). Thayerin (2003, 52–56) mukaan 

tunteet, kuten yksinäisyys, masentuneisuus tai ahdistuneisuus, vaikuttavat ruokailuun 

monella eri tavoin. Kielteiset ja epämiellyttävät tunnetilat ajavat ihmiset usein tunnesyö-

mään. Usein ihmiset myös ylensyövät yksinään, joka on tyypillisempää etenkin ylipai-

noisilla naisilla (Thayer 2003, 57).  

 

Matias ym. (2020) ovat todenneet, että poikkeusaikana johtuva yksinäisyys ja sosiaalinen 

eristäytyminen luovat ja pahentavat ihmisten stressiä, luoden muitakin terveysongelmia. 

Torres ja Nowson (2007) ovat todenneet, että stressi voi vaikuttaa ihmisten terveyskäyt-

täytymiseen, kuten ruokailutottumuksiin. Poikkeusaika on lisännyt myös korkeakoulu-

opiskelijoiden stressiä, mikä voi johtaa epäterveellisempiin ruokailutottumuksiin. Valtion 

nuorisoneuvoston (2020) Kansalaispulssi-tutkimus osoittaa, että 15–25-vuotiaat ovat kär-

sineet korona-aikana enemmän stressiä kuin vanhemmat ikäluokat. Nuoret kokivat stres-

siä etenkin kotitaloutensa toimeentulosta ja suhtautuvat pessimistisemmin tulevaisuuteen. 

(Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus, 2020.) Mielestäni korkeakouluopiskelijoiden 

kokema yksinäisyys ja stressi voivat johtaa epäterveellisempään ruokailuun. 
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Koronakevät ja sen aikana käyttöönotetut rajoitukset vähensivät selvästi liikuntaa. Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksen (2020) mukaan miesten liikunta väheni 44 

prosenttia ja naisten 33 prosenttia. (Kestilä ym., 2020, 22.) Matias ym. (2020) ovat osoit-

taneet liikunnan auttavan ihmisten jaksamista poikkeusaikana. Poikkeusaikana liikunnan 

väheneminen, syömisen lisääntyminen tai yksinäisyyden tunne ovat hyvinvoinnin kan-

nalta erittäin huolestuttavia. Kestilä ym. (2020, 27) toteavat, että mikäli epidemiatilanne 

pitkittyy, lisääntyisivät arkielämässä terveyden kannalta huonot elintavat. Huomion kiin-

nittäminen korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksiin poikkeusaikana on tarpeel-

lista, koska jo ennen poikkeustilannetta korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksissa 

on havaittu epäkohtia. Epäkohtia on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2. Huolestuttavaa on, 

että ylipaino on yleistynyt korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa jo vuodesta 2000 läh-

tien (Kela ja Valtio ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 14). 

 

Poikkeusaikana korkeakouluopiskelijoiden ruokailuun on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Poikkeusaikana Kela on tukenut korkeakouluopiskelijan mahdollisuutta ostaa opiskelija-

ravintoloista ateriatuettuja aterioita kotiin (Kansaneläkelaitos, 2020b). Opiskelijaravinto-

lasta ostetut ruoat tukevat opiskelijoiden taloutta, opiskelukykyä ja jaksamista etäopiske-

lupäivänä (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2020, 10). Eduskunnan tulevai-

suusvaliokunnan julkaisussa Pantzar (2021, 92, 259) on todennut, että kuluttaminen verk-

kokaupoissa, noutoruoka, etäopetus ja etäopettaminen ovat vakiintuneet poikkeustilan-

teessa. Myös Heinosen (2020, 24) mukaan elintarvikkeiden verkko-ostaminen ja nouto-

ruoan ostaminen on kehittynyt. Koronan ansiosta yritykset ovat luoneet uusia tuotteita, 

palveluja ja toimintatapoja. Esimerkiksi ravintolat ovat panostaneet noutoruoan myyntiin 

ja tarjoavat sitä myös fine dining -kategoriassa. (Heinonen, 2020, 24.) Eduskunnan asi-

antuntijat uskovat, että kauppakassi- ja noutopalvelut sekä noutoruokailu tulevat säily-

mään ihmisten arjessa myös poikkeusajan jälkeen, etenkin nuorten keskuudessa. (Pant-

zar, 2021, 92, 259.) Uskon, että poikkeusajan vuoksi erilaiset noutoruokailut ovat yleis-

tyneet korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, mutta terveellisen ja monipuolisen ravin-

non takaaminen noutoruoasta on opiskelijasta itsestään kiinni.  

 

Terveellisen ruoan valmistamista pidetään usein haastavana, koska se vaatii paneutu-

mista, suunnittelua ja ruoanlaittotaitoja (Borodulin, Jallinoja & Koivusalo, 2016, 38). 

Ruoanlaittoon liittyy paljon merkityksiä, jotka ovat osittain ristiriidassa keskenään. 
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Ruoka haluttaisiin valmistaa itse, mutta ruoanvalmistamiseen ei haluta käyttää kovin pal-

jon aikaa. Valmisruokiin sen sijaan liittyy epäilyjä ja arvostettavampana pidetään vaivan-

näköä, joka yhdistetään kotiruokaan. Toisaalta vapaa-ajasta kilpailevat tekijät saattavat 

vaikuttaa siihen, että helppoutta ja vaivattomuutta kotitalouksien ruoanlaitossa arvoste-

taan.  Tämä saattaakin johtaa valmisruokien suosimiseen. (Mäkelä ym. 2003, 58.) Jalli-

nojan, Mäkelän ja Nivan (2018) mukaan valmisruokiin liittyy lupaus vaivattomasta ja 

helpommasta elämästä. Teollisesti valmistettuja ruokia moititaan kuitenkin samalla maut-

tomiksi ja epäterveellisiksi. Heidän mukaansa itse tekemistä ja itsetehtyä ruokaa arvoste-

taan ja pidetään "aidompana" ja "puhtaampana". (Jallinoja, Mäkelä & Niva, 2018, Perua-

Kapanen ym., 2017). Mielestäni poikkeusajan vuoksi valmisruoat ovat voineet lisääntyä 

korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa juuri nopeudella ja helppoudellaan.  

 

Vaikka opiskelijoilla olisi mahdollisuus ostaa ravitsemussuosituksiin pohjautuvaa edul-

lista opiskelijaruokaa pikaruokien ja valmisruokien tilalle, he eivät sitä välttämättä tee. 

Jallinoja, Mäkelä ja Niva (2018) muistuttavat, ettei kaikilla kuluttajilla myöskään ole 

mahdollisuutta valita mitä, miten ja missä syövät. Ruokaa on kuitenkin nykyisin runsaasti 

tarjolla ja yhtenä yhteiskunnallisena ongelmana nähdään rajojen asettaminen lisäänty-

neelle vapaudelle, valinnan pakolle ja jatkuvasti kasvavalle elintarviketarjonnalle. (Jalli-

noja ym., 2018, 1502.) Ihmisiä houkuttaa edullinen pikaruoka, joka on kasvattanut suo-

siotaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan ruokailuun juuri helppoudella, nuorekkuudella ja 

trendikkyydellään. (Jallinoja ym., 2018, 1502.) Erilaiset noutoruokapalvelut, kuten Foo-

dora ja Wolt, joissa ruoka saapuu kotiovelle, ovat nostaneet suosiotaan suuremmissa kau-

pungeissa, etenkin korona-aikana. Poikkeustilanteessa korkeakouluopiskelijoilla on kui-

tenkin ollut jatkuvasti mahdollisuuksia hakea tai tilata noutoruokaa kotiin. Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston (2020) tutkimus kuitenkin osoittaa, että 60 prosentilla kuluttajista ravin-

tola- ja kahvilapalvelujen käyttö oli vähentynyt poikkeusaikana. Kotitalouksien ruoka-

menot olivat vähentyneet 21 prosentilla, kun vapaa-ajan ravintolakäynnit olivat korvattu 

kotona syömisellä. (Anttinen ym., 2020, 21–22.) Tuloksista voi päätellä, että korkeakou-

luopiskelijoiden ruokailu on poikkeusaikana tapahtunut pitkälti kotona ja ruoka valmis-

tetaan usein myös kotona.  

 

Tutkimukset tukevat sitä, että poikkeusaikana epäterveellisellä ruokailulla on todettu ole-

van monia merkityksiä.  Matias, Dominski ja Marks (2020) ovat osoittaneet, että loh-
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tusyöminen ja -juominen on ollut yleistä ahdistuksen lieventämiseen juuri poikkeusai-

kana. Leow ym. (2018) mukaan stressi voi lisätä tai vähentää ihmisten ruokahalua. Li-

sääntynyt ruoankäyttö ja energiansaanti voi johtua lohtusyömisestä, jonka on todettu lie-

ventävän negatiivisia tunteita ja stressiä. Lohtusyömisen on todettu tuovan iloa ja vähen-

tävän ahdistusta ja masennusta. (Leow ym., 2018.) Esimerkiksi Smithin (2002) mukaan 

vankilassa olevat ihmiset voivat tuntea päätösvaltaa valitessaan epäterveellistä ruokaa, 

joka lieventää omaa arjen stressiä. Näkisin, että lohtusyömiseen on turvauduttu myös 

poikkeusaikana. Korkeakouluopiskelijat voivat hakea piristystä tai lieventää stressiä ti-

laamalla tai valmistamalla tietynlaisia ruokia piristääkseen arkeaan poikkeusaikana.   
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4 Tutkimuksen toteutus  
 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksia ja ruoanvalintaa on tutkittu paljon ennen 

poikkeusaikaa. Poikkeusaikojen vaikutuksia ruokavalintoihin löytyy myös jonkin verran, 

mutta näitä yhdistävää tutkimusta ei ole. (kts. Luku 3). Tutut arkirutiinit, kuten lähiope-

tuksen ja opiskelijaruokailun puute, ovat luoneet haasteita arkirytmeihin ja ruokailun 

suunnitteluun ja toteutukseen. Aiempi tutkimus osoittaa, että poikkeusajalla on näyttänyt 

olevan hyviä ja huonoja vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden ruokailuun. Robinsonin 

ym. (2021) ja Martyn ym. (2021) tutkimuksien tuore tieto siitä, että terveellinen syöminen 

on näyttänyt lisääntyvän poikkeustilanteessa, herätti mielenkiintoni erityisesti tutkimus-

tehtävän ja tutkimuskysymysten muotoilussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tar-

jota tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksista ja kokemuksista 

poikkeusajan terveyttä edistävästä ruokailusta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mil-

laisiksi korkeakouluopiskelijat kokevat resurssiensa, kuten ajan, taloudellisen tilanteen ja 

omien henkilökohtaisten tietojen ja taitojen riittävyyden terveyttä edistävän ruokailun jär-

jestämisessä poikkeusaikana.  

 

Edellä esitetyn nojalla on selvää, että opiskelijoiden poikkeusajan ruokailutottumuksiin 

vaikuttavat monet asiat, kuten lapsuudesta opitut tiedot, taidot, tavat, parisuhde, opinto-

suunta ja sukupuolikin. Ruokailutottumuksissa ja ruoan valinnassa vaikuttavat niin yksi-

lölliset tekijät kuin sosiaalinen ja fyysinen ympäristökin. Rajasin tutkimukseni kohde-

joukoksi yliopistossa opiskelevat korkeakouluopiskelijat. Aikaisempien tutkimusten mu-

kaan parempi koulutus on lisännyt mahdollisuuksia hankkia ja omaksua tietoa terveelli-

siistä elintavoista ja niiden ylläpitämisestä (Lagström ym., 2017, 107). Yliopistossa opis-

kelijat voivat kiinnittää enemmän huomiota omaan ruokailuunsa ja heillä on myös entuu-

destaan tiedossa suomalaiset ravitsemussuositukset. Tämän perusteella voi olettaa, että 

korkeakouluopiskelijoilla olisi resursseja terveellisen ravitsemuksen ylläpitämiseen poik-

keustilanteessa. Uskon, että korkeakouluopiskelijoilla olisi myös enemmän tietoja ja tai-

toja poikkeusajan arjenhallintaan. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan on tärkeää, että 

haastateltavat henkilöt tietävät ja omaavat kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tästä syystä 

syvähaastatteluun haastateltavaksi valittiin yliopistossa opiskelevat nuoret aikuiset. 
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 Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten korkeakouluopiskelijat ovat kokeneet poikkeusajan vaikuttavan ruokai-

lutottumuksiinsa ja ravitsemussuositusten mukaiseen terveyttä edistävään ruokai-

lunsa? 

 

2. Millaisiksi korkeakouluopiskelijat kokevat resurssinsa terveyttä edistävän ruo-

kailun järjestämiseksi poikkeusaikana? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on tutkia, miten ravitsemussuositukset 

ovat toteutuneet korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksissa ja tarkastella, millaisia 

haasteita opiskelijat ovat kokeneet terveyttä edistävässä ruokailussa poikkeusaikana. Eri-

tyisesti minua kiinnostaa, miten opiskelijat ovat kokeneet opiskelijaruokailun puuttumi-

sen poikkeusaikana. Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on tarkastella, millaisiksi 

korkeakouluopiskelijat kokevat resurssiensa, kuten ajan, taloudellisen tilanteen ja omien 

henkilökohtaisten tietojen ja taitojen riittävyyden terveyttä edistävän ruokailun järjestä-

misessä poikkeusaikana. Erityisesti minua kiinnostaa, kokevatko korkeakouluopiskelijat 

ruoanvalmistustaitonsa riittäviksi terveyttä edistävänä ruokailun järjestämisessä. 

 

Koen, että huomion kiinnittäminen korkeakouluopiskelijoiden terveyttä edistäviin ruo-

kailutottumuksiin ja heidän kokemuksiinsa poikkeusajan ruokailusta, voisi tarjota ym-

märrystä ja keinoja siitä, miten jatkuvasti yleistyvän etäopiskelun ruokailua pystyisi tu-

kemaan terveellisempään suuntaan tulevaisuudessa. Uskon, että tutkimukseni avulla voi-

sin tarjota uusia mielenkiintoisia näkökulmia korkeakouluopiskelijoiden kyvyistä ja tai-

doista noudattaa ja valmistaa suositusten mukaista lounasta etäopiskelussa. Tutkimus tar-

joaa uutta tietoa niin poikkeusajan kuin etäopiskelun ruokailutottumuksiin ja uudenlai-

seen arkirytmiin. Tutkimus pohjautuu kotitaloustieteiden alaan. 

 

4.2 Tutkimusasetelma 
 

Tutkimusstrategiani on kvalitatiivinen. Siinä tutkija pyrkii ymmärtämään ympäröivää in-

himillistä todellisuutta uudella tavalla. Tutkijan tulisi pyrkiä löytämään aineistosta jotakin 
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uutta, ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja merkityksiä tutkittavalle ilmiölle. Laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkijaa kiinnostavat tutkimukseen osallistuvien tavat kuvailla ja 

antaa merkityksiä tutkittavalle asialle, mahdolliset yhtäläisyydet ja erot sekä mitä erot ja 

yhtäläisyydet kertovat tutkittavasta asiasta yhteiskunnalle. Laadullisen aineiston järjes-

telmällinen analysointi antaa tutkijalle uudenlaisen kuvan ja tuoreita käsitteitä, joiden 

kautta tutkijat voivat käsittää ja lähestyä ilmiötä, sen eri toimijoita ja prosesseja. (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 13–15, 20.) Glaserin (1992) sanoin laadullista tutki-

musta ohjaa ajatus siitä, mikä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on ja mitä ilmiössä ta-

pahtuu.  

 

Tutkimus noudattaa fenomenologista tutkimusperinnettä. Fenomenologisessa tutkimuk-

sessa tutkimuskohteena ovat Laineen (2018, 25) mukaan ihmisten kokemukset, merki-

tykset ja yhteisöllisyyden käsitteet. Fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään lisäämään 

ymmärrystä inhimillisen elämän ilmiöstä, joka on tässä tutkimuksessa korkeakouluopis-

kelijoiden kokemukset poikkeusajan ruokailusta. Poikkeusajan parempi ymmärtäminen 

auttaa ymmärtämään opiskelijoiden inhimillisen todellisuuden ongelmia ja täten myös 

mahdollisesti muuttamaan niitä. (Laine, 2018, 25.) 

 

Fenomenologia pyrkii löytämään yhteisiä kokemuksia erilaisten ihmisten välillä. Laineen 

(2018, 28) mukaan jokainen kokee itse oman maailmansa, mutta saman yhteisön yksilöt 

ovat usein hyvinkin samanlaisessa suhteessa maailmaan. Saman yhteisön jäsenillä on yh-

teisiä piirteitä, merkityksiä ja tapoja kokea maailmaa, joka on tyypillinen yhteiskunnalli-

nen ja kulttuurinen ilmiö. Korkeakouluopiskelijoiden yksilöllisten kokemuksien tutkimi-

nen poikkeusajan ruokailua koskien, voi mahdollisesti paljastaa myös jotain yleistä tietoa 

opiskelijoiden ruokailutottumuksista ja sen mahdollisilta haasteista. 

 

Fenomenologisen tutkimuksen ytimessä on ajatus siitä, että ihmisyksilöt rakentuvat suh-

teessa maailmaan, jossa elävät. Laine (2018) korostaa, että fenomenologiassa tarkastelun 

keskiössä ovat asiat, jotka ilmenevät itse koettuna, elettynä maailmana ja itsenä eletyssä 

maailmassa. Jos poikkeusajan ruokailutottumuksia halutaan kuvata, tulisi olla käsitys 

siitä, millaisista asioista ruokailutottumukset rakentuvat ja millaisten merkitysten varassa 

ne ovat. (Laine, 2018, 25–42.) Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kaikki ilmiöt mer-

kitsevät yksilölle jotain, joten kokemus muodostuu ympäristössä luotujen merkityksien 
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kautta. Fenomenologisen tutkimuksen kohteeksi muodostuvat nämä inhimillisen koke-

muksen merkitykset. Laineen (2018, 27) mukaan haastattelussa haastateltavat kertovat 

kokemuksensa sanoina, josta tutkija pyrkii löytämään mahdollisen tulkinnan. Hermeneut-

tinen tutkimus pyrkii oivaltavaan juuri merkityksiä ja tulee näin fenomenologiseen tutki-

mukseen mukaan tulkinnan tarpeen vuoksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 50, Laine, 2018). 

 

4.3 Syvähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin syvähaastattelemalla viittä korkeakouluopiskelijaa. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 114) mukaan erilaiset haastattelutyypit ovat laadullisen tut-

kimuksen eniten käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä. Siekkisen (2010) mukaan syvä-

haastattelussa on olennaista vapaa vuorovaikutus, jossa haastateltavaa autetaan tuomaan 

esiin omia kokemuksiaan. Syvähaastattelussa tärkeintä on pyrkiä selvittämään, mitä ih-

minen ajattelee, kokee, tai miksi hän toimii, kuten toimii, kysymällä sitä häneltä. Mitä 

vapaampi tutkimusasetelma on, sitä luontevampaa on suosia vapaampia keskusteluja for-

maalien tai strukturoitujen kyselyjen sijaista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 116.) Syvähaas-

tattelu on strukturoimaton, joka tunnetaan myös nimellä avoin haastattelu. Syvähaastat-

telussa tutkija ohjaa keskustelua entuudestaan mietityillä kysymyksillä, jotka pohjautuvat 

tutkimuksen viitekehykseen. Syvähaastattelussa haastateltavat saavat kuitenkin kertoa ai-

heesta vapaasti ja tutkijalla on jatkuvasti mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117.) Syvähaastattelun avulla onnistuin saamaan syvempää 

tietoa haastateltavien ruokavaliosta ja kokemuksista kuin strukturoidulla haastattelulla tai 

määrällisellä tutkimuksella.   

Haastatteluni alkoivat testihaastattelulla, jonka jälkeen minun oli mahdollista jäsennellä 

vielä haastattelurunkoa (Hurme & Hirsjärvi, 2008, 72). Ennen varsinaisia haastatteluja 

olin testannut haastattelua ohjaavaa haastattelurunkoa ja kirjoittanut ylös mietittyjä lisä-

kysymyksiä. Esihaastattelun avulla onnistuin muotoilemaan kysymykset tarkemmin ja 

luomaan johdonmukaisemman sisällön. Testihaastattelun avulla pystyin myös luomaan 

haastattelun keston mukaan aikataulusuunnitelman litteroinnin varalle. Hurme ja 

Hirsjärvi (2008, 35) huomauttavat, että haastattelut vievät paljon aikaa niin aineistonke-

ruussa kuin analysoinnissa. Tutkijana tiedostin, että haastateltavien etsiminen, haastatte-

luajankohtien sopiminen, haastattelujen toteutus ja litterointi ovat työlästä ja hidasta 

työtä, unohtamatta jatkuvaa analyysin tekemistä. 
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Syvähaastattelussa käytin entuudestaan laatimiani teemoja ja niihin sopivia avoimia ky-

symyksiä (Liite 2), joita täsmensin haastateltavien vastauksien perusteella tarvittaessa li-

säkysymyksillä. Haastattelutilanne alkoi suostumuslomakkeen suullisella hyväksymi-

sellä, joka toimitettiin myös kirjallisena. Haastattelutilanteen johdattelevana kysymyk-

senä pohdittiin ruokailutottumuksien kokemuksia yleisellä tasolla, joka ohjasi haastatte-

lua haastattelurungon ensimmäiseen teemaan eli korkeakouluopiskelijoiden ruokailutot-

tumuksiin poikkeusaikana.  Ruokailutottumuksista johdattelin keskustelua kohti ravitse-

mussuosituksia ja terveellistä ruokailua. Terveellisestä ruokailua koskeva keskustelu oli 

osalle mielenkiintoinen ja samalla arka aihe, mikä oli havaittavissa haastateltavien eleillä 

ja vähäpuheisuudella. Tätä teemaa käsitellessäni koin pääseväni syvemmälle ruokailun 

kokemuksiin. Tästä etenin keskusteluun koskien poikkeusajan ruokailun järjestämistä, 

ruokailun haasteita ja opiskelijaruokailun puuttumista. Arjenhallinta ja ruoanvalmistus-

taidot nousivat myös kaikissa haastatteluissa esille ja samalla käsiteltäväksi teemaksi. 

Haastattelut päättyivät, kun samat teemat alkoivat toistua ja koin saavani riittävät vas-

taukset valmiiksi mietittyihin kysymyksiini. Lopuksi haastateltavat esittivät vielä muuta-

mia kysymyksiä tutkimukseen liittyen. Koin haastattelujen etuna tilanteen joustavuuden, 

joka Tuomen ja Sarajärven (2018, 117) mukaan tarkoittaa sitä, että tutkija voi toistaa ja 

täsmentää kysymyksiä, suunnitella ja ajoittaa kysymyksiä, pyrkiä saamaan mahdollisim-

man paljon tietoa ilmiöstä sekä toimia samalla havaitsijana. 

 

Syvähaastattelut toteutettiin maaliskuussa 2021 Teams-sovelluksella, koska vallitsevan 

poikkeusajan vuoksi kasvokkain toteutettavat kohtaamiset eivät olleet mahdollisia.  En-

nen aineistonkeruun aloittamista esittelin itseni ja tutkimukseni ja kävimme haastatelta-

van kanssa läpi allekirjoitetun tietosuojailmoituksen. Lisäksi muistutin haastatteluun 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Yksilöhaastattelut nauhoitettiin Iphonen sanelintoi-

mintoa käyttäen ja ne kestivät noin 30–45 minuuttia. Koin, että sain opiskelijoiden koke-

musmaailmasta lyhyessäkin ajassa paljon arvokasta tutkimustietoa, koska korkeakoulu-

opiskelijana pystyin samaistumaan haastateltavaan, tehden haastattelutilanteesta rennom-

man, luotettavamman ja syvällisemmän. Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelut teks-

timuotoon tietokoneella Word- tiedostoon Times New Roman fontilla, kirjasinkoolla 12 

ja rivivälillä 1,15. Aineistoa kertyi noin 25 sivua. Haastattelut eivät vaatineet yksityis-

kohtaisempaa litterointia, joka olisi sisältänyt tauot tai erilaisia äänenpainoja. Tutkimuk-

sessa ei keskitytty ilmaisutapaan vaan puheen sisältöön. (Hirsjärvi & Hume, 2008, 140.) 
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Haastateltavien anonyymius säilytettiin koko litteroinnin ajan, koska haastattelut koodat-

tiin lyhenteillä N1–N5 analysoinnin helpottamiseksi. Seuraavassa luvussa 5.4 kuvaan tar-

kemmin tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. 

 

4.4 Tutkimukseen osallistujat 
 

Haastatteluihin osallistui viisi 23–28-vuotiasta naispuolista korkeakouluopiskelijaa eri 

yliopistoista. Olin sähköpostilla (Liite 3) yhteydessä useampaan korkeakouluopiskeli-

jaan, jotka olivat minulle entuudestaan tuttuja. Maaliskuun aikana sain vastauksia viideltä 

opiskelijalta, joiden kanssa sovimme tarkemmin haastattelujen ajankohdista. Tämän jäl-

keen en pyrkinyt saamaan tutkimukseeni lisää haastateltavia. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston koolla ei ole niin suurta merkitystä kuin määrällisessä tutkimuksessa, koska laa-

dullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 58) mukaan jo muutamaa ihmistä haastattelemalla voidaan 

saada aikaan merkittävää tietoa. Viidennen haastattelun kohdalla huomasin, että teemat 

alkoivat toistua. Uskon, että haastattelujen perusteella pystyn kuvaamaan, ymmärtämään 

ja tulkitsemaan opiskelijoiden kokemuksia poikkeusjana ruokailusta ja siihen vaikutta-

vista tekijöistä. 

 

TAULUKKO 1. Haastateltavien taustatietoja. 

Haastateltava Haastatteluajan-

kohta/kesto 

Ikä Opintosuunta (opis-

keluvuosi) 

Siviilisääty 

N1 23.3.2021/43 

minuuttia 

28 

vuotta. 

Ravitsemustiede (3. 

vuoden opiskelija.) 

Avioliitossa 

N2 21.3.2021/35 

min 

26 

vuotta. 

Kotitaloustiede (4. 

vuoden opiskelija). 

Avoliitossa 

N3 22.3.2021/32 

min 

26 

vuotta. 

Terveystiede (3. 

vuoden opiskelija.) 

Avoliitossa 

N4 18.3.2021/38 

min 

25 

vuotta. 

Suomen kieli (5. 

vuoden opiskelija.) 

Avoliitossa 

N5 19.3.2921/46 

min 

23 

vuotta. 

Kotitaloustiede 4. 

vuoden opiskelija. 

Avoliitossa 
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Valitsin haastateltavat harkinnanvaraisesti tutkimuksen teoriataustan mukaan siten, että 

opiskelijalla oli kokemuksia korkeakouluopiskelijan arjesta opiskeluvuosina ja opiskeli-

jalla olisi tietoa terveyttä edistävästä ruokailusta opintosuunnan, aikaisemman koulutuk-

sen tai ammatin perusteella. Lähestyin minulle entuudestaan tuttuja opiskelijoita, joiden 

uskoin olevan kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Taulukosta on havaittavissa, 

että haastateltavat olivat osittain hyvin samanlaisessa elämäntilanteessa. Haastateltavat 

olivat sukupuoleltaan naisia, iältään nuoria aikuisia ja asuivat avoliitossa kumppaninsa 

kanssa. He opiskelivat poikkeusaikana pääsääntöisesti kotona ja kävivät välillä töissä. 

Heillä oli takana enemmän opintovuosia ja he olivat opintojensa tai aikaisemman ammat-

tinsa puolesta tietoisia ja kiinnostuneita ravitsemuksesta, mikä vaikutti heidän käsityk-

siinsä terveellisestä syömisestä. Esimerkiksi suomenkielenopiskelija oli aikaisemmalta 

ammatiltaan kokki, minkä puolesta hän osoittautui tutkimukseen sopivaksi. Mielestäni 

ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ei olisi ollut tarjota tietoa korkeakouluopiskelijan ruo-

kailutottumuksista poikkeusaikana, koska tavallisesta opiskelijaelämästä ei ole kertynyt 

kokemusta. Harkitusti valittu kohdejoukko takasi, että tutkijana sain riittävän paljon tie-

toa poikkeusajan ruokailutottumuksista. 

 

4.5 Aineiston analyysi teemoittelulla 
 

Puusan ja Juutin (2020, 266) mukaan aineiston analyysi alkaa jo aineiston hankinnan ai-

kana. Pyrin jo haastattelutilanteessa hahmottelemaan aineistoa ja kirjaamaan muistiinpa-

noja analyysia varten. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen neuvoin (2010, 11) olen 

pitänyt päiväkirjaa aineiston keräämisen vaiheista ja haastattelujen aikana syntyneistä 

ajatuksista, havainnoista ja alustavista tulkinnoista. Jo haastattelun aikana kirjoitin ideoita 

ja alustavia teemoja, jotka olivat haastattelutilanteessa mukana. Erilaiset havainnot ovat 

tarjonneet minulle analyyttisia oivalluksia ja apuja aineiston analysointiin. Yhdistin alus-

taviin teemoihin myös tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä nousseita käsitteitä ja 

ajatuksia, jotka nousivat esille haastatteluista. Esimerkiksi haastateltavien erilaiset eleet 

ovat tukeneet minua kokemusten tulkinnassa. Alapuolella ote haastattelupäiväkirjasta. 

 

Haastattelutilanne on rento ja avoin. Molemmilla on kamerat päällä ja haastatel-

tavan puhe kuuluu selkeästi. Alkukankeudesta huolimatta haastateltava kuvailee 
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tarkasti omia kokemuksiaan poikkeusajan ruokailusta. Ennalta mietittyjen kysy-

mysten avulla haastattelua on helppo ohjata oikeille raiteilla, jos aihe alkaa rön-

syilemään myös jatkokysymyksien esittäminen on luontevaa. 

 

Ote kuvastaa hyvin kaikkia haastatteluita rentouden ja avoimen tunnelman osalta. Haas-

tattelujen pituudet vaihtelivat aiheiden karkailun vuoksi. Haastattelupäiväkirjaa kertyi 

noin sivun verran jokaisesta syvähaastattelusta.  

 

Teemoittelun onnistuminen vaatii Teräksen ja Toiviaisen (2014, 85) mukaan teoreettisen 

viitekehyksen ja empirian vuoropuhelua. Heidän mukaansa aineiston raportointi voi jäädä 

ilman yhteyttä teoriaan vain ”irralliseksi sitaattikokoelmaksi” (Teräs ja Toiviainen, 2014, 

85). Tästä syystä tutkimuksen aineistoa on analysoitu niin aineisto- kuin teorialähtöisesti 

eli teoriaohjaavasti. Tuomen ja Sarajärven (2018, 153) mukaan teoriaohjaavalla analyy-

silla on teoreettisia kytköksiä, mutta analyysi ei pohjaudu siihen suoraan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkimusaineiston lisäksi minua on ohjannut myös aikaisempi kirjallisuus. Ai-

kaisempi tieto on ohjannut ja auttanut minua analyysivaiheessa etsimään tutkimusaineis-

tosta merkittäviä tuloksia ohjaten koodausta ja siitä luotuja teemoja. Tutkimukseni keski-

össä ovat opiskelijoiden kokemukset, joten liian tiukka ote teoriaan olisi voinut jättää 

tutkimuksen ulkopuolelle osan opiskelijoiden kokemuksista, mikäli niille ei olisi löytynyt 

yhteyttä teoriaan. Analyysivaiheen ajatteluprosessissa olen punninnut ja yhdistellyt niin 

aineistolähtöisyyttä kuin valmiita mallejakin.  

 

Analysoin tutkimusaineistoni temaattisella analyysilla eli teemoittelulla, joka on Teräk-

sen ja Toiviaisen (2014, 86) mukaan erityinen aineistolähtöinen menetelmä. Teemoittelun 

avulla tutkija voi tunnistaa, analysoida ja raportoida aineistossa olevia säännönmukai-

suuksia ja rakenteita. Teemat nähdään aineistosta tunnistettavina säännönmukaisuuksina 

ja rakenteina, jotka ovat yhteydessä tutkimuskysymyksiin. (Braun & Clarke, 2006.) Olen 

analysoinut aineistoni noudattaen Braunin ja Clarken (2006, 87) kuutta analyysivaihetta, 

jotka on esitetty Kuviossa 2. Braunia ja Clarkea (2006, 87) kritisoin siinä, että tutkimus-

raportin laatiminen on temaattisen analyysin viimeinen vaihe. Temaattista analyysia teh-

dessäni tutkimusraportin laatiminen alkoi kuitenkin jo aineistoon tutustumisen vaiheessa. 

 



 

 34 

 
KUVIO 2. Temaattisen analyysin vaiheet. Mukaillen Braun & Clarke 2006. 
 
Tutkimusaineistoni analysointi alkoi huolellisella aineistoon tutustumisella, joka koostuu 

Braunin ja Clarken (2006, 87) mukaan aineiston litteroinnista, aineiston lukemisesta ja 

koodien hahmottelusta. Luin litteroidut aineistot useaan otteeseen ja pyrin hahmottamaan 

aineiston kokonaisuutta ja jäsentämään aineiston monipuolista sisältöä alustavaan muo-

toon koodien avulla. Braunin ja Clarken (2006, 87) mukaan ainestoa järjestellään uuden-

laiseksi kokonaisuudeksi juuri koodien avulla. Koodeilla he tarkoittavat aineistosta tul-

kittuja kiinnostavia asioita, jotka ovat yhteydessä tutkittavaan ilmiöön (Braun & Clarke, 

2006, 87).  

 

Tässä tutkimuksessa koodeja olivat esimerkiksi ruoanvalmistukseen liittyvät resurssit, 

kuten vaadittavat tiedot ja taidot, sekä opiskelijan nostamat haasteet poikkeusajan ruokai-

lulle. Koodasin myös taloudellisuuteen ja ajankäyttöön liittyvät keskustelut analyysin 

helpottamiseksi. Värikoodauksessa ja teemoittelussa minua ohjasi myös Storyn ym. 

(2008) sosioekologinen malli. Koodauksessa yksilölliset tekijät, kuten opiskelijan ruoan-

valmistuksen tiedot ja taidot, koodattiin sinisellä, sosiaalisen ympäristön yhteys opiskeli-

joiden kokemuksiin koodattiin punaisella ja fyysisen ympäristön tuomat haasteet koodat-

tiin keltaisella.  Aineistosta nousi esiin paljon yhtenevää sisältöä, jonka siirsin värikoo-

1. Aineistoon 
tutustuminen.

2. Alustavien 
koodien 

luominen.

3. Teemojen 
etsiminen.

4. Teemojen 
tarkistaminen.

5. Teemojen 
täsmentäminen 
ja nimeäminen.

1-5. 
Tutkimusraportin 

laatiminen.
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deja apuna käyttäen erilliseen taulukkoon. Taulukon avulla pystyin järjestämään tutki-

musaineistoa uuteen muotoon ja näin opiskelijoiden haastatteluja oli paljon helpompi tul-

kita ja analysoida. Tämän jälkeen aloin järjestellä ja ryhmittämään aineistoa tutkimusky-

symyksiini peilaten erilaisten alustavien teemojen alle. Teräksen ja Toiviaisen (2014, 86) 

mukaan tutkimusaineistosta nousevat teemat eritellään aineistosta juuri huolellisen koo-

dauksen avulla, jolloin aineistosta pystytään luomaan ylä- ja alateemoja, jotka muodos-

tuvat lopuksi isommiksi kokonaisuuksiksi eli pääteemoiksi. Tutkimusaineistosta nousi 

neljä päätemaa ruokailu hyvinvoinnin tuottajana, ruokailu sosiaalisena yhdessäolona, 

opiskelijoiden resurssit terveyttä edistävän ruokailun järjestämisessä sekä ruokailu poik-

keusajan tuomissa haasteissa.  

 

Tutkijana minun on Puusan (2020, 188) mukaan muistettava, että laadullisessa tutkimuk-

sessa tehtävänä on tulkita toisten tekemiä tulkintoja, eikä kirjoittaa tutkimustuloksiin 

haastateltavien omia vastauksia. Puusa (2020, 118) muistuttaa, että haastatteluilla kerätty 

aineisto on tutkittavien omakohtainen tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Haastatteluaineiston 

avulla tutkijan tulisi tehdä analyysi haastateltavan kokemuksista tai käsityksistä siten, että 

kirjoitus on kuitenkin tutkijan omaa puhetta ja tulkintaa, eikä suoraan haastateltavien ker-

tomaa puhetta. Tulosten vieminen laajemmalle tasolla yksittäisistä tapauksista osoittautui 

minulle aineiston analyysissa kaikkein haastavammaksi.  
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5 Tutkimustulokset 
 

Tässä luvussa pyrin esittämään syvähaastattelun tuloksista mahdollisimman monipuoli-

sen kuvauksen. Tutkimustulokset esitetään tutkimusaineistosta nousseiden teemojen mu-

kaisesti. Tulosten neljä teemaa koskivat opiskelijoiden resursseja terveyttä edistävän ruo-

kailun järjestämisessä, ruokailua hyvinvoinnin tuottajana, ruokailua sosiaalisena yhdes-

säolona ja ruokailua poikkeusajan tuomissa haasteissa. Käsittelen teemoja näkökulmista, 

jotka yhdistävät sekä teoreettisen viitekehyksen että aineiston; opiskelijoiden esiin nosta-

mat hyvinvoinnin kokemukset ja ruokailuun liittyvät haasteet sekä ruokailuun liittyvä so-

siaalisuus.  

 

Opiskelijoiden resurssit terveyttä edistävän ruokailun järjestämisessä teema tarkastelee 

haastateltavien tietoja ja taitoja terveyttä edistävän ruokailun järjestämisessä ja onnistu-

misessa poikkeusaikana. Toinen teema eli ruokailu hyvinvoinnin tuottajana tarkastelee 

sitä, miten haastateltavat ovat kokeneet poikkeusaikana omien ruokailutottumuksiensa ja 

terveyttä edistävien ruokavalintojen yhteyden omaan hyvinvointiinsa. Kolmas teema eli 

ruokailu sosiaalisena yhdessäolona tarkastelee, miten haastateltavat ovat kokeneet sosi-

aalisten suhteiden, kuten parisuhteen, perheen tai ystävien vaikuttavan poikkeusajan ter-

veyttä edistävään ruokailuun, ja sitä, miten ruokailutapahtuma tai ruokailuseura koettiin 

poikkeusaikana. Neljännessä ja viimeisessä teemassa eli ruokailu poikkeusajan tuomissa 

haasteissa tarkastellaan, millaisia haasteita haastateltavat ovat kokeneet omassa terveyttä 

edistävässä ruokailussaan poikkeusaikana.  

 

5.1 Opiskelijoiden resurssit terveyttä edistävän ruokailun 

järjestämisessä 
 

Haastateltavien lapsuudessa oli opittu tietoja ja taitoja terveellisempään ruoanvalmistuk-

seen sekä terveyttä edistävämpään syömiseen perheiltään. Lapsuudessa opittu säännölli-

nen ateriarytmi ja terveellisemmät ruokavalinnat olivat seuranneet haastateltavien ruokai-

luun aikuisiässä, kuten Erkkolan ym. (2012) ja Mäkelän ym. (2003) tutkimuksissa. Haas-

tateltavat kokivat aamupalan päivän tärkeimmäksi ateriaksi lapsena sekä aikuisiässä, 

koska sen koettiin antavan virtaa päivään.  Perinteiseen itse valmistettuun kotiruokaan oli 
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opeteltu lapsuudenkodissa, jonka kanssa nautittiin edelleen lisukesalaattia, ”koska äiti oli 

siihen lapsuudessa opettanut”.  

 

Ruokailutottumukseni ovat muotoutuneet kotona, mutta harrastuneisuus, kiinnos-

tuneisuus sekä opintosuunta on osittain lisännyt tietoani terveelliseen syömiseen 

ja taitojani valmistaa terveellistä ruokaa. (N5) 

 

No esimerkiksi, spagetin ja jauhelihakastikkeen kanssa meillä oli aina salaatti ja 

niin on edelleen, kun teen sitä kotona. (N1) 

 

Vanhempien lisäksi etenkin urheilutaustalla ja jatko-opinnoilla oli vaikutusta terveelli-

sempään ravitsemukseen ja sen ylläpitämiseen poikkeusaikana. Tämän ansiosta ruokai-

luun kiinnitettiin enemmän huomiota ja kaupassa vertailtiin elintarvikkeita. Haastattelu-

jen mukaan opintosuunta oli vaikuttanut hyvällä tavalla haastateltavien ruokailutottu-

muksiin, muokaten niitä ravitsemuksellisesti suotuisemmaksi.  

 

Opintosuunta on saanut mut ajattelemaan oman ruokailun merkitystä hyvinvoin-

nilleni. Koen, että ravitsemustieteenopinnot ohjaavat nykyisin mun ruokailua. Py-

rin just syömään terveellisesti ja valitsemaan puhtaampaa ruokaa. (N5)  

 

Opintosuunnan ansiosta etenkin opiskelijaruokailussa oli lisätty kasvisten määrää sekä 

pyritty valitsevaan ravitsevampia ja täyttävämpiä aterioita. Opintosuunnan koettiin ruo-

kailutottumuksien muutoksen syyksi aikuisiässä, koska se oli lisännyt tietoja terveelli-

sempään ruokailuun sekä taitoja valmistaa terveellisempää arkiruokaa kotona. Myös ruo-

kavalinnat olivat parantuneet. Opintosuunnalla koettiin olevan merkittävä rooli terveelli-

sen ravitsemuksen suunnannäyttäjänä poikkeusaikana. Tulokset ovat osittain yhtenevät 

Lomanin (2016, 83) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan parempi koulutus on lisännyt 

mahdollisuuksia hankkia ja omaksua tietoa terveellisistä elintavoista sekä niiden ylläpi-

tämisestä.  

 

Haastateltavien perheet, koulutukset, kiinnostuneisuudet sekä urheilutaustat ovat luoneet 

haastateltaville resursseja eli tietoja ja taitoja hallita sekä toteuttaa ravitsemuksellisesti 

suotuisa ateria itselleen, perheelleen tai puolisolleen poikkeusaikana. Tämän voi päätellä 
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siitä, että ruoanvalmistustaidot osoittautuivat riittäväksi valmistamaan puhdasta kotiruo-

kaa sekä vertailemaan elintarvikkeiden hintoja ja ravintosisältöjä kaupassa. Parempiin 

ruoanvalmistustaitoihin viittaa opintosuunta ja harrastuneisuus ruokaa kohtaan. Etenkin 

viikonloppuisin ruoanlaittoon saatettiin käyttää paljon aikaa valmistamalla esimerkiksi 

yhden haastateltavan mukaan itse tehtyä sushia.  

 

Haastattelujen perusteella resursseja eli riittäviä taitoja ja tietoja terveellisemmän ravitse-

muksen järjestämiseen on. Riittävät tiedot ja taidot poikkeusaikana ovat kyky hallita ja 

arvioida ruokavalion ravitsemuksellista laatua ja sen kokonaisuutta, kyky rytmittää ateriat 

osaksi uudenlaista arkirytmiä, kyky vertailla ja harkita ruokavalintoja sekä kyky valmis-

taa ravitsevampia aterioita kotona. Haastateltavat olivat tietoisia, mitä lautasella pitäisi 

olla ja miltä lautasmallin tulisi näyttää. He ajattelivat hyvin paljon ruoan ravitsemuksel-

lista laatua sekä tiedosti sen yhteyttä omaan hyvinvointiin niin poikkeusaikana kuin myös 

ennen poikkeusaikaa mm. opiskelijaravintolassa. Haastateltavien puheesta välittyi jopa 

huoli oman ruokailun ravitsemuksesta ja sen monipuolisuudesta poikkeusaikana. Huoli 

voisi johtua siitä, että ruokailun järjestäminen poikkeusaikana jää opiskelijoiden vas-

tuulle. 

 

Kyllä mä osaan ruokaa tehdä ja valita hyviä tuotteita kaupasta, mutta en jaksais 

sitä päivittäin tehdä. Joskus helpompi napata vaan jotain kaapista, vaikka tietää 

ettei se ois niin ravitsevaa.  (N2) 

 

Poikkeusaikana totutuista ruokailutottumuksista oli saatettu lipsua helpommin, kun ruo-

anvalinnassa oli houkutellut enemmän maku ja nautinnollisuus. Poikkeusaikana melko 

samanlaisesta ja tylsästäkin arjesta haluttiin tehdä miellyttävämpää rikkomalla totuttuja 

ruokailutottumuksia ja valitsemalla ruoaksi epätavallisempia elintarvikkeita, jotka olivat 

usein epäterveellisempiä. Haastateltavat kokivat, että heidän poikkeusajan ruoanvalin-

taansa ohjasi eniten hinta, maku, helppous ja nopeus sekä kotimaisuus eikä niinkään ter-

veellisyys. Helposti ja nopeasti valmistettavat ateriat sekä ruoan hinta ovat yhteydessä 

Mäkelän ym., (2003, 58) sekä Konttisen ym., (2013) tutkimusten kanssa. 

Nykypäivänä mun syöminen on paljon vapaampaa tai mun ruokailua ohjaa just 

maku ja nautinto. Et enää mun ruoan valintaa ei oikeastaan ohjaa niin paljon 
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terveellisyys ja koen, että poikkeusaikana en oo kiinnittänyt siihen varsinkaan 

huomiota. (N3) 

Haastateltavilla oli halu syödä terveellisesti, koska sen koettiin tukevan poikkeusajan jak-

samisessa ja ateriarytmin säilymisessä. Haastateltavat kokivat kuitenkin haasteeksi sen, 

ettei heiltä löytynyt aina riittävän kovaa halua tai motivaatiota valmistaa ravitsevampia 

aterioita. Poikkeusaika oli mahdollistanut sen, että ruokailutottumuksiin oli pystytty kes-

kittymään myös enemmän ja tuttuja ruokailutottumuksia oli helpommin muutettu niin 

terveellisemmäksi kuin epäterveellisemmäksi. Ravitsemuksellisempaan ruokailuun mah-

dollisti lisääntynyt aika ja halu panostaa omaan ruokailuun. 

 

 

Ei mulla kyllä riitä motivaatio jatkuvaan kokkailuun. (N1) 

 

Epäterveellisempään ruokailuun oli ohjannut laiskuus, opiskelijaruokailun puutos sekä 

haastateltavien taloudellinen tilanne. Tulot ja varallisuus ovat Raijaksen (2008, 13) mu-

kaan resursseja. Ravitsevamman ruokailun esteeksi nousi terveellisten elintarvikkeiden 

hinta, koska haastateltavat eivät kokeneet taloudellisia resurssejaan riittäväksi. Isolle 

osalle korkeakouluopiskelijoista säästäväisyys voi olla välttämätöntä oman toimeentulon 

kannalta. Haastateltavien satunnaisella työskentelyllä ja epäsäännöllisillä tuloilla ei vält-

tämättä ole ollut mahdollista valita kaupasta kalleinta tai ravitsemuksellisesti suotuisia 

elintarviketta.  

 

Jos esimerkiksi vähän tiukempi tilanne, en osta kalaa, avokadoja, pähkinöitä tai 

kalliimpia hedelmiä. Tulee sit just ostettua jotain halvempaa. Et just terveellisen 

syömisen esteenä nään kyllä välillä mun tulot. Oishan se ihana syödä kalaa kolme 

kertaa viikossa. (N1) 

 

Tämä on saattanut ajaa haastateltavia rikkomaan terveellisempiä ruokailutottumuksia, 

joita noudatettiin ennen poikkeusaikaa muun muassa edullisessa opiskelijaravintolassa. 

Ravitsemuksen monipuolisuuden ja taloudellisen tilanteen takia haastateltavat olivat huo-

lissaan, kun opiskelijaravintolaan ei poikkeusaikana päässyt ja kotona ateriat eivät olleet 

vastaavia. Huolta aiheutti myös se, että esimerkiksi kalaa ei taloudellisista syistä ollut 
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mahdollista ostaa kotiin, vaikka opiskelijaravintolassa kalaa saattoi olla 1–3 kertaa vii-

kossa tarjolla. 

 

Kotona huomaan kuitenkin sen, että se yksipuolistaa mun ruokailua, kun opiske-

lijaravintolassa oisin syönyt päivittäin vaihtuvan lounaan. Nyt saatana syödä 2–

4 päivää samaa lounasta. (N5) 

 

Haastateltavat kokivat, että ruokaan kulutettiin poikkeusaikana enemmän rahaa, jonka ta-

kia elintarvikkeiksi oli valittu usein edullisempia vaihtoehtoja, jotka koettiin usein myös 

epäterveellisiksi. Opiskelijaruokailussa haastateltavat kertoivat valitsevansa lautaselle 

kalliimman ja omasta mielestään ravinteikkaamman vaihtoehdon. Mielenkiintoista on se, 

että haastateltavat ajattelivat, että mitä vastaavan ruoan valmistaminen opiskelijaruokai-

lun linjastosta maksaisi kotona. Aineiston perusteella haastateltavat tietävät ravitsemuk-

sesta hyvin paljon ja pyrkivät syömään ravitsemuksen mukaisesti, jos jaksavat ja halua-

vat. Näyttäisi siltä, että opiskelijaravintolassa lautaselle valitaan usein kallein ja terveel-

lisin vaihtoehto. 

 

Terveellistä ruokaa kuvattiin monipuoliseksi, tasapainoiseksi, värikkääksi ja puhtaaksi, 

joka olisi lautasmallin mukaan koottu. Terveelliseen ruokaan yhdistettiin tarvittavat ra-

vintoaineet, kuten vitamiinit, kivennäisaineet, proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat. Osa haas-

tateltavista kertoi myös tarkkailevansa rasva-, suola- ja kuitupitoisuuksia, mikä kertoo 

hyvistä ravitsemuksellisista tiedoista. 

 

Terveellinen ruoka on ruoka, mistä saa kaikki tarvittavat ravintoaineet, kuten vi-

tamiinit ja kivennäisaineet, sitten perus proteiinit, hiilarit ja rasvat. Just silleen, 

että ne ois hyvässä tasapainossa, just sillanen lautasmallin mukanen annos. (N2) 

Haastateltavat kokivat valmisruoat epäterveellisiksi, koska niiden sisällöstä ei aina ollut 

varmuutta. He halusivat tietää, mitä heidän nauttimansa ateriat sisältävät. Tulokset ovat 

vastaavat Jallinojan Mäkelän ja Nivan (2018) tutkimuksessa.  

Terveellinen ruoka on puhdasta ja selkeistä raaka-aineista tehty itse. Siinä ei ole 

paljon suolaa tai rasvaa tai mitään piiloyllätyksiä, mitä valmisruoissa on. Me ei 

just ikinä syöä valmisruokaa. Mä haluan tietää, mitä ruoassa on. (N1) 
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Haastatteluissa terveellinen ruoka miellettiin usein itse valmistetuksi. Haastateltavilla oli 

myös kokemuksia siitä, että he olivat aikaisemmin mieltänyt terveellisen ruokavalion 

väärin, luokittelemalla yksittäisiä elintarvikkeita pois. Haastattelussa korostettiin, että ter-

veellinen ruokavalio muodostuu kokonaisuudesta, missä yksittäisiä ravintoaineita ei saisi 

luokitella epäterveelliseksi, ”koska myös karkit voivat olla osa terveellistä ruokavaliota, 

jos kokonaisuus on tasapainossa”.  

Epäterveellinen ruokavalio koettiin yksipuoliseksi, prosessoiduksi, rasvaiseksi tai ravin-

toköyhäksi, jossa ravintoaineet eivät olleet tasapainossa. Energia- ja sokeripitoiset tuot-

teet, kuten perunalastut, karkit ja alkoholi yhdistettiin epäterveelliseen ruokailuun rasvai-

sen noutoruoan lisäksi. Terveelliseen ruokavalioon haluttiin tähdätä, koska sen koettiin 

vaikuttavan oman kehon hyvinvointiin ja jaksamiseen. Haastateltavat olivat kokeneet 

epäterveellisten tuotteiden vaikuttavan negatiivisesti omaan ateriarytmiin ja rasvaisen 

ruokavalion koettiin tuovan jopa huonoa oloa. Tätä pyrittiin välttämään terveellisemmillä 

valinnoilla. 

 

5.2 Ruokailu hyvinvoinnin tuottajana 
 

Haastateltavat tiedostivat, mitä on terveyttä edistävä ruokailu ja mitä se merkitsi heidän 

hyvinvoinnillensa ja jaksamiselleen. Haastateltavat eivät halunneet laiminlyödä omaa 

jaksamistaan epäsäännöllisellä ateriarytmillä tai syömällä jatkuvasti herkkuja. Aineiston 

perusteella näyttää siltä, että haastateltavat olivat kiinnittäneet huomiota ja jopa pohtineet 

omia ruokailutottumuksiansa, ateriarytmiänsä sekä ruoanvalintaansa terveellisyyden nä-

kökulmasta.  

Ruoka merkitsee mulle todella paljon tai ruoka on mun voimavara. En haluu just 

laiminlyödä ruoan tärkeyttä, koska se on osa mun hyvinvointia. (N3) 

Ravitsevalla ruokailulla koettiin olevan yhteys poikkeusajan hyvinvointiin. Haastatelta-

vat halusivat välttää huonovointisuuden, jonka seurauksena epäterveellisiä ruokavalintoja 

harkittiin. 

 

Haastatteluissa nousi esille, että poikkeusaikana oli aikaa panostaa omaan terveyttä edis-

tävään ruokailuun. Tulokset ovat osittain linjassa De Backerin ym., (2020) tutkimuksen 



 

 42 

kanssa, jonka mukaan poikkeusaika on opettanut, että kotona pysyminen ja erityisesti 

henkilökohtaiset käsitykset siitä, että arjessa on enemmän aikaa, voivat lisätä halukkuutta 

suunnitella, valita ja valmistaa terveellisempiä ruokia. Tulokset ovat linjassa Robinsonin 

ym., (2021) ja Martyn ym., (2021) tutkimuksien kanssa. 

Koen, että poikkeusaika on vaikuttanut positiivisesti mun ruokailutottumuksiin. 

Just sillon keväällä, kun yliopistot menivät kiinni ja jäin kotiin, niin valmistin ter-

veellisempää lounasta ja söin välipaloja. Kaikki turha napostelu luennolla, kuten 

suklaapatukat on jäänyt pois. (N4) 

Haastattelussa poikkeusajan nähtiin vaikuttavan myönteisesti haastateltavien ruokailutot-

tumuksiin ja terveyttä edistävän ruokailun toteutumiseen, kun ylimääräiset napostelut oli-

vat jääneet pois. Haastateltavat kokivat, että etäpäivinä kotona on ollut enemmän aikaa 

keskittyä omaan syömiseen, kun vastaavasti kiireisenä koulupäivinä ruokailurytmi saattoi 

kärsiä. Koulupäivänä välipalat helposti laiminlyöntiin tai ne koettiin epäterveellisiksi.  

Poikkeusajalla koettiin olevan myös kielteisiä vaikutuksia ruokailutottumuksiin. Ate-

riarytmit olivat kärsineet ja herkuttelut olivat lisääntyneet. Vaikka osassa haastattelussa 

nousi esille, että säännölliseen ateriarytmiin oli panostettu poikkeusaikana ja kasviksia 

oli ostettu enemmän kotiin, koettiin silti, että varsinkin lounaan ravitsemuksellinen laatu 

oli heikentynyt. Lounaan heikentymistä perusteltiin yksipuolistuneemmalla ruokailulla, 

joka olisi opiskelijaruokailussa ollut monipuolisempaa ja vaihtelevampaa. Lounaalta uu-

pui vaihtelevat annokset ja salaatit. Lounaan ravitsemuksellisen esteen syyksi koettiin 

myös laiskuus, ajanpuute, vaivannäkö ja raha. Kotona lounasta ei jaksettu tai viitsitty 

tehdä yhtä monipuoliseksi kuin opiskelijaravintolassa olisi tarjolla. Seuraavan päivän lou-

nasta ei myöskään jaksettu suunnitella, jolloin lounasaikana turvauduttiin usein leipään. 

Näyttäisikin siltä, että arjenhallinnassa ja arkirytmeissä on esiintynyt haasteita, jotka ovat 

vaikuttaneet haastateltavien toimintaan ja ruoanvalmistukseen kielteisesti. 

Koen, kyllä enemmän huonoa. Ruokailu ei ole enää niin säännöllistä ja en jaksa 

tehdä niin monipuolista ruokaa kuin koulussa olisi tarjolla. Esimerkiksi ei me 

ikinä kotona keitetä perunoita, koska siinä kestää niin usein tulee otettua jotain 

leipää tai pastaa. (N1) 
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Säännöllinen ruokailurytmi näyttäisi tulosten mukaan olevan läsnä korkeakouluopiskeli-

joiden ruokailutottumuksia ennen poikkeusaikaa ja poikkeusaikana. Aamupalan, lou-

naan, päivällisen ja välipalojen merkitys korostuikin haastatteluissa. Säännölliseen syö-

miseen kerrottiin jopa kiinnitettävän enemmän huomiota poikkeusaikana ja epäsäännöl-

linen ateriarytmi koettiin kielteiseksi omalle hyvinvoinnille. Haastateltavat kokivat, että 

ruokailun epäsäännöllisyys ajoi herkästi herkutteluun, naposteluun, ahmimiseen tai ärtyi-

syyteen. Vastaavasti säännöllisyyden koettiin tukevan kohtuullisia annoskokoja ja estä-

vän epäterveellistä napostelua, minkä vuoksi säännöllisyyteen haluttiin keskittyä. Tulok-

sista voi tulkita sen, että haastateltavat ajattelivat ruokailun yhteyttä hyvinkin paljon oman 

hyvinvointinsa kannalta.  

 

Koen ateriarytmin itselleni tärkeäksi, koska oon huomannut, että silloin kun syön 

aktiivisesti, hyvin ja suunnitelmallisesti niin mun keho voi paljon paremmin. (N4) 

 

Koen säännöllisen rytmin todella tärkeeksi. Annokset pysyvät sopivan kokoisina 

ja siitä ruoasta täyttyy, eikä tule jatkuvasti napostelua. Lisäksi, jos en syö tar-

peeksi, musta tulee tosi kiukkunen ja mulle tulee huono olo. (N1) 

 

Haastateltavat olivat kokeneet ja tunnistaneet arjen toiminnassaan täysin samoja asioita, 

jotka nousevat esille suomalaisissa ravitsemussuosituksissa. Ravitsemussuosituksissa 

säännöllisyyden on todettu pitävän veren glukoosipitoisuuden tasaisena mahdollistaen 

hyvän vireystilaa ja toimintakyvyn, hillitsevän nälän tunnetta ja tukevan kohtuulliseen 

syömiseen hilliten houkutusta ahmia ruokia tai napostella pitkin päivää, jolloin energian-

saanti jakautuu tasaisesti pää- ja väliaterioiden kesken. (Valtio valtionravitsemusneuvot-

telukunta, 2014, 24.) Jokainen haastateltava oli kokenut ja havainnut epäsäännöllisen syö-

misen vaikutukset omassa arjen toiminnassaan. Esimerkiksi poikkeusaikana oli havaitta-

vissa kokemuksia liian pienistä aterioista, ja siitä ettei aterioista varsinkaan lounaasta täy-

tytty aina riittävästi. Poikkeusaikana varsinkin lämpimät ateriat on saatettu jättää välistä 

tai korvata liian pienillä aterioilla. Aineiston perusteella kielteiset kokemukset omasta 

hyvinvoinnistaan saivat haastateltavat keskittymään ja panostamaan omaan säännölliseen 

ruokailurytmiin enemmän juuri poikkeusaikana. 

 

Poikkeusaika on muokannut haastateltavien arkirytmiä, koska haastateltavat kertoivat he-

räävänsä myöhemmin, koska kotoa ei tarvinnut lähteä.  
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Mulla ei oo poikkeusaikana ollut enää ei oo tietty rytmiä. Just opiskelijaruokailu 

rytmitti sitä koulupäivää. Ennen koulu alkoi 8–9 ja nykyään oikeastaan herään 

silloin ja alan juomaan kahvia, et rytmit on kyllä muuttunut. (N1) 

 

 

Myöhäisempi herääminen johti usein siihen, että aamupala syötiin myöhemmin. Tästä 

seuraa, että ateriarytmi tuli siirtymään myöhäisemmäksi, joka saattoi johtaa valvomiseen. 

Valvominen vaikuttaa helposti seuraavan päivän heräämiseen ja vastaavasti aamupalan 

myöhäisempään ajankohtaan. Poikkeusajan ruokailulla näyttäisikin olevan paljon yh-

teyttä arkirytmeihin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  Tulosten mukaan haastateltavat 

pyrkivät pitämään arkirytminsä normaalina eivätkä he halunneet venyttää päiviään pit-

kiksi. Haastateltavat pitivät erityisen tärkeänä sen, että he pitävät normaaleista rutiineista 

kiinni myös poikkeusaikana. Tämän perusteella voisi tulkita, että säännöllinen ateriarytmi 

määrittelee ja rytmittää haastateltavien poikkeusajan arkea, joka luo uudenlaisia rutiineja, 

kun kotoa ei tarvitse poistua. Säännöllinen ruokailurytmi koettiin merkittäväksi tekijäksi 

yksilöiden hyvinvoinnin kannalta. 

 

Ehkä aamupala voi olla jossain määrin myöhemmin, kun ei tarvitse liikkua yli-

opistolle. Muut ateriat ovat sitten normaalisti tai olen pyrkinyt pitämään just ar-

kirytmin normaalina enkä venytä päiviä pitkiksi. Koen, että on tärkeä pitää nor-

maaliesta rutiineista kiinni. (N5) 

 

Haastateltavat kokivat syövänsä poikkeusaikana terveellisesti, ja moni kuvasi ruokava-

lion kokonaisuutta hyväksi. Vaikkei lautasella ollut päivittäin suositusten mukaisia elin-

tarvikkeita oli ruokailurytmit, ja ruokailu pääsääntöisesti ollut poikkeusaikana omate-

koista kotiruokaa.  

 

Suosituksiin nähden koen, että mulla on kyllä tosi hyvä ruokailurytmi ja ateriatkin 

pääasiassa melko hyvät. Tietty aina mun ruoan terveellisyys ei oo niin hyvää, 

mutta rytmi säilyy kyllä päivittäin. (N3) 
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Haastateltavat kokivat arkiruokailunsa olevan pääsääntöisesti tasapainossa, jolloin vii-

konloppuna sallittiin herkuttelu tai epäterveellisemmän noutoruoan tilaaminen. Herkku-

päivät, jotka miellettiin viikonloppuun, näyttäisi olevan läsnä myös arkiruokailussa. Li-

sääntynyt ruoankäyttö ja energiansaanti voi johtua lohtusyömisestä, jonka on todettu lie-

ventävän negatiivisia tunteita ja stressiä. Lohtusyömisen on todettu tuovan iloa ja vähen-

tävän ahdistusta ja masennusta. (Leow ym., 2018.) Tulokset osoittavat, että haastatelta-

vien ruokailu oli ennen poikkeusaikaa ollut osalla suotuisampi, jolloin lounasruokailu oli 

säännöllisempää ja herkkupäivät painottuivat viikonloppuun. 

 

5.3 Ruokailu sosiaalisena yhdessäolona 
 

Haastateltavien arki poikkeusaikana ja ennen poikkeusaikaa on ollut hyvin moninaista. 

Erilaiset elämäntilanteet ovat luoneet heille yksilölliset ruokailutottumukset. Kaikilla 

haastateltavilla oli yhteistä avoliitto, jonka takana oli pidempi tai lyhyempi parisuhde. 

Yhdellä haastateltavalla oli myös lapsi. Osa haastateltavista kertoi käyvänsä opiskeluiden 

lomassa säännöllisesti töissä, kun toiset kertoivat tekevänsä töitä satunnaisesti. Yhdellä 

haastateltavalla oli poikkeuksellinen tilanne muihin, kun hän pystyi nauttimaan työpai-

kallaan edelleen lounaan. Muut kertoivat olevansa lounaan tai oikeastaan koko arkiruo-

kailun valmistamisesta itse vastuussa, joka koettiin kuormittavan enemmän arkea kuin 

ennen poikkeusaikaa. 

 

Ruokailutottumuksissa isoin muutos oli tapahtunut siinä, että aterioita syötiin jatkuvasti 

kotona kumppanin kanssa tai yksin. Ruoka oli valmistettu itse tai se tilatiin kotiin. Ruo-

kailutilanteen koettiin muuttuvan epäsosiaalisemmaksi, kun haastateltavilla ei ole ollut 

mahdollisuutta käydä opiskelijaravintoloissa tai muissa ravintoloissa ystävien kanssa. 

Ruokailu on seurassa ehdottomasti kivempaa. Tietty, kun olen ystävien kanssa, 

tulee syötyä paljon hitaampaa, kun juttelee kuulumisia. Yksin usein vaan ahmin 

nopeesti mun ruoan ja jatkan hommia. (N1)  

Haastateltavien puheesta välittyi haikeus, kun he kaipasivat yhdessä syömistä sekä sosi-

aalisia ruokailutapahtumia vertaisten kanssa keskustelua. Ruokailu koettiin seurassa vir-

kistävämmäksi ja mukavaksi tapahtumaksi, joka antoi energiaa loppupäivään. Yksi-

näiseksi koettua lounashetkeä ei koettu virkistävänä eikä sosiaalisena tapahtumana, vaan 
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nopeana energiantankkaamisena opiskelujen lomassa. Lounashetkeen ei välttämättä jak-

settu panostaa, koska yksin ruokailuun haluttiin käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja 

panostaa enemmän päivälliseen, joka nautittiin usein seurassa. Haastattelujen perusteella 

etenkin kumppanin kanssa ruokailu näyttäisi olevan osalle jopa päivän kohokohta. Päi-

vällistä kuvattiin ihanan sosiaaliseksi, jossa istuttiin rauhassa, vaihdettiin kuulumisia ja 

keskusteltiin päivästä. Tulokset viittaavat Fischlerin (2011) tutkimukseen, että yhteinen 

ruokailuhetki ja ruoan jakaminen (commensality) on yksi keskeisiä sosiaalisuuden ilmen-

tymiä ihmisellä.  Ruokailu miellettiinkin monessa haastattelussa sosiaaliseksi seurustelu-

tapahtumaksi, jota kaivattiin poikkeusaikana. Tästä voisi ajatella, että yhdessä ruokailu 

auttoi haastateltavia poikkeusajan arjenhallinnassa ja päivien rytmittämisessä. 

 

Poikkeusaika ja jatkuva ruokailu kotona johtivat siihen, että haastateltavat olivat itse vas-

tuussa kaikista poikkeusajan ruokailusta. Haastateltavat kokivat, ettei ruokailuseuralla ole 

ollut vaikutusta ruokailutottumuksiin tai ruokavalintoihin poiketen Storyn ym. (2008) tut-

kimuksen tuloksista. Haastattelun edetessä kumppanilla näytti kuitenkin olevan merkit-

täviä vaikutuksia haastateltavien ruokailuun. 

  

Koen, että söisin terveellisesti, jos asuisin yksin. Ois helppo tehdä vain kanaa ja 

jotain kasviksia, mutta sit taas haluun valmistaa mun puolisolle ateriaa, mistä hän 

tykkää, joka on usein melko kermaista ja tuhtia eli epäterveellistä. On meinaan 

kiva sitten syödä yhdessä. (N4) 

 

Haastateltavat kokivat syövänsä epäterveellisemmin, jos he valmistivat yhteistä ruokaa 

itselle ja kumppanille. Yhteiseen ruokahetkeen valmistettiin usein raskaampaa ruokaa, 

vaikka haastateltavalle olisi riittänyt esimerkiksi kevyempi salaattiannos. Kumppanin 

ruokavalinnat edustivat epäterveellisempää ruokailua eikä vastannut haastateltavan omaa 

käsitystä terveellisetä ruoasta. Myös lihasta luovuttiin kumppanin takia. Poikkeusaikana 

ruoanvalinnassa ajateltiin kumppania, joka loi haasteita terveyttä edistävämpään ruokai-

luun. Vastaavasti opiskelijaruokailussa tai ravintoloissa valinnan voisi tehdä itse, jolloin 

se olikin usein terveellisempi. Haastattelujen mukaan poikkeusaikaan rinnastavana tapah-

tumana koettiin myös lapsen syntymä. Lapsen syntymä ravisteli haastateltavan aiempaa 

ruokarytmiä, joka vaikutti siihen, että voisi itsenäisesti toteuttaa omaa ruokavalintaansa. 
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Viikonloppuisin haastateltavat saattoivat nähdä useammin ystäviään, jotka vaikuttivat 

ruokailutilanteeseen ja ruoanvalintaan. Ystävien seura ohjasi ruokailua usein epäterveel-

lisempään suuntaan, kun herkuttelun ja rasvaisen noutoruoan, kuten hampurilaisten sekä 

pizzojen kerrottiin lisääntyneen.  

 

Tietty usein seurassa syödään herkkuja, et just jos katotaaan ystävien kanssa lef-

faa niin sit voidaan syödä herkkuja tai juoda viiniä. Emmä kyl usein yksin söis, 

kun jotain iltapalaa. (N3) 

 

Epäterveellisen noutoruoan tilaaminen kotiin oli yleistynyt niin arkena kuin viikonlop-

puna. Seurassa noutoruoan koettiin painottuvan epäterveellisiin valintoihin, koska pika-

ruokalat ovat halvempia ja kalliista ravintola-annoksista ei haluttu maksaa, kun ravinto-

lahetki ja palvelu jäisi puuttumaan. Mielenkiintoista oli, että haastateltavat ajattelivat 

ruoan terveellisyyttä noutoruoan tilauksessa, vaikka sitä ei olisikaan päädytty tilaamaan. 

He olisivat halunneet valita tilattavaksi terveellisempiä annoksia, mutta kallista haasta-

teltavan sanoin ”terveellistä kotiruoka-annosta, kuten kalaa ei haluttu syödä kotona pah-

vilaatikosta”. Tämän perusteella voi tulkita, että haastateltavat olisivat halunneet tilata 

enemmän terveelliseksi koettua ruokaa, mutta sen hinta ja ruokailuseura koettiin esteeksi.  

Pikaruokaan päädytään siksi, että ei se ole sama syödä kotona verskahousuissa 

kalaa, risottoa tai härkää pahvilaatikosta, missä ei ole tarjoilijoita kuin hienossa 

ravintolassa. Usein tulee just otettua jotein rentoa mättöä, kuten pizzaa tai bur-

saa. (N1) 

Ystävien seura ei kuitenkaan vaikuttanut ruokailuun pelkästään kielteisesti vaan haastat-

telussa nousi esille, että seurassa ruokailuun haluttiin panostaa ja ruoka saattoi olla jopa 

monipuolisempaa kuin arkena. Seurassa ruokailutilanne koettiin mukavampana ja yhden 

haastateltavan sanoin ”spesiaalisen sosiaalisena tapahtumana ”. Ystävien kanssa ruoka 

tehtiin yhdessä ja siksi ruoanvalmistamiseen käytettiin enemmän aikaa. Ruokailuseura, 

kuten kumppani ja ystävät näyttäisivät vaikuttavan monelta osin haastateltavien ruokai-

lutottumuksiin sekä ruoanvalintaan. Poikkeusaikana varsinkin noutoruoan tilaaminen on 

lisääntynyt ystävien seurassa. Tulokset näyttävät olevan linjassa Borodulin ym. (2016) 

mukaan, jossa perheenjäsenten tavat ja makutottumukset ohjaavat ihmisten syömistä ko-

tona, mutta ystävien rooli korostuu kodin ulkopuolisessa ruokailussa. Tulokset näyttävät 
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monelta osin olevan linjassa myös Storyn ym. (2008) tutkimuksen kanssa, jossa todettiin 

ihmisten ruokailutottumuksiin vaikuttavan, niin yksilölliset kuin sosiaaliset tekijät sekä 

myös fyysinen ympäristö. 

5.4 Ruokailu poikkeusajan tuomissa haasteissa 
 

Poikkeusaika on muokannut perinteistä ruokailuympäristöä sulkien opiskelijaravintolat 

ja muut ravintolat sekä kahvilat, joissa opiskelijat käyvät lähes päivittäin. Tämän seurauk-

sena haastateltaville on tullut jopa pakosta vastuu valmistaa, suunnitella ja rytmittää päi-

vittäiset ateriansa itse. Ympäristö ja sosiaalisen tuen puute luovat haasteita ruokailun jat-

kuvaan suunnitteluun ja valmistamiseen poikkeusaikana. Haastateltavat olisivat toivoneet 

apua ruoanvalmistukseen sekä poikkeusajan arjenhallintaan kumppanilta. Varsinkin ruo-

anlaiton kuormittavuuden vuoksi haastateltavat toivoivat, että olisivat päässeet poikkeus-

aikana ruokailemaan opiskelijaravintolaan, koska se koettiin terveellisempänä, helpom-

pana ja halvempana vaihtoehtona. 

 

On kyllä kuormittavaa, että joutuu jatkuvasti vastaamaan itse ruokahuollosta. 

(N3) 

 

Ympäristö on mahdollistanut haastateltaville mahdollisuuden turvautua helppoon ja vai-

vattomaan noutoruokaan, joskaan taloudellisista syistä se ei ole mahdollista kovin usein. 

Poikkeusajasta johtuvan ruokailuympäristön muutoksen seurauksena opiskelijoiden ruo-

kailu tapahtuikin pääsääntöisesti kotona. Jatkuva ruoanvalmistaminen, ruokailun suun-

nittelu ja se, että ruokaa on jatkuvasti saatavilla tai sitä pystyi tilata kotiin, koettiin haas-

teeksi. Opiskelijat kokivat, että välillä he saattoivat löytää itsensä jääkaapilta vaikkei 

heillä ollut edes nälkä.  

 

Ylipäätään tuntuu, että oisin syönyt paljon enemmän, koska ruokaa on ns koko 

ajan saatavalla. (N1) 

 

Haastateltavien mukaan kouluissa on tietyt tauot, jotka rytmittivät arkea ja ateriarytmiä. 

Haastateltavat kertoivat, että aiemmin varsinkin lounas ja joskus välipalat tuli nautittua 

kodin ulkopuolella. Poikkeusajan alkuaikoina, kun yliopistot suljettiin haastateltavat ko-

kivat syövänsä kotona miten sattuu ja opiskelupäivän aikana ei välttämättä muistettu pitää 
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ruokataukoja. Toisaalta, kun liikettä ei syntynyt eivät haastateltavat osannut tuntea edes 

kunnolla nälkää. Poikkeusaikana haastateltavat kaipasivat siirtymiä ja vaihtelua kotona 

oleiluun. Etäarki koettiin haasteeksi, kun kukaan ei ollut kertomassa, milloin koulutehtä-

vistä pitäisi irtautua tauolle. Etäarjessa ei ollut enää ”määrättyä” lounasaikaa. Haastatel-

tavat ovat joutuneet totuttelemaan uudenlaiseen arkirytmiin, jonka poikkeusajan ympä-

ristö on luonut. 

 

Rajoittunut ympäristö poikkeusaikana oli koettu myös myönteisesti, koska kotona oli 

enemmän aikaa panostaa omaan syömiseen. Ympäristö oli estänyt ja vähentänyt haasta-

teltavien liikkumista, jolloin aeriarytmin koettiin parantuneen etäopiskelupäivien ansi-

osta. Ennen poikkeusaikaa kiireisenä koulupäivänä ei välttämättä ole aikaa hakea lou-

nasta tai välipalaa, koska luentojen välissä ei aina ole riittävää taukoa. Haastatteluissa 

nousi esille, että mikäli poikkeusaika salli työpaikkaruokailun tai siihen oli ollut mahdol-

lisuus, ei ruokailutottumuksissa koettu muutosta.  

 

Ateriarytmi on pysynyt melko samanlaisena poikkeusaikana, koska oon käynyt 

töissä ja syönyt siellä lounasta. Syön just kotona perus aamupalan, lounaan sitten 

töissä, sit kotona välipalan ja sitten illallisen mun miehen kanssa.  (N2) 

 

Haastateltavat kokivat ruokailun aiheuttavan poikkeusaikana enemmän stressiä ja haas-

teita kuin ennen. Stressi oli heijastellut ruokailutottumuksiin epäterveellisemmillä valin-

noilla, kuten noutoruoalla, herkuttelulla tai lämpimien aterioiden laiminlyömisellä.  

 

Ennen mä oisin mennyt syömään lounasta opiskelijaravintolaan. Nyt itse tehdyn 

ruoan määrä on paljon lisääntynyt. Et just aikataulut ja kaikki ruoat pitää miettiä 

sen mukaan. (N1) 

 

Ruokailun isoimmiksi haasteiksi koettiin laiskuus ja oma viitseliäisyys, ruokailun valmis-

taminen sekä syömisen aikataulutus. Jatkuvaa ruoan valmistamista ja suunnittelua kuvat-

tiin kuormittavaksi ja aikaa vieväksi, jopa stressaavaksi. Nowson (2007) onkin todennut, 

että stressi voi vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen, kuten ruokailutottumuksiin.  

Haastateltavat kokivat, että heidän ajalliset resurssinansa olisivat lisääntyneet terveelli-

semmän ruokailun järjestämisessä, koska siirtymiset, harrastukset ja sosiaaliset kontaktit 

olivat vähentyneet. Vaikka haastateltavilla olisikin enemmän aikaa, jota voisi hyödyntää 
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ruoanvalmistukseen se vaatisi motivaatiota ja halua panostaa sekä valmistaa esimerkiksi 

vastaavanlaisia lounaskokonaisuksia kuin opiskelijaravintolassa olisi tarjolla. 

 

Opiskelijaravintolassa lounas koettiin ja miellettiin usein terveelliseksi ja ravitsevaksi ko-

konaisuudeksi, mutta vastaavanlaisen aterian järjestäminen ja ajoittaminen poikkeusai-

kana koettiin haastavaksi. Haastateltavat kokivat, että laiskuus olin lisääntynyt ja oma 

viitseliäisyys ruoanvalmistuksessa heikentynyt. Aterioita ei jaksettu suunnitella, jonka 

vuoksi niitä ei jaksettu ryhtyä valmistamaan. Ruoanvalmistamisen laiskuus johti usein 

siihen, että ateriat etenkin lounas koettiin niukaksi. Uudenlainen arki ja sen kuormittavuus 

ei motivoinut haastateltavia hyödyntämään aikaansa ruoanvalmistukseen tai sen suunnit-

teluun. 

 

Laiska ei aina jaksa miettiä ennen kauppaa, mitä sieltä nyt ostais. Helposti vaa 

ostaa jotain, mitä seuraavaksi syö eikä mieti sen pidemmälle. (N4) 

 

Lisääntynyttä ruoanvalmistamista ei koettu kaikissa tilanteissa haasteeksi, jos raaka-ai-

neet löytyivät jo kotoa. Arkiruokailun haasteeksi koettiin aterioiden, erityisesti lounaan 

suunnittelu, aikataulutus ja kaupassakäynti. Huomioitavaa on, että kun haastateltavat oli-

vat jaksaneet suunnitella ruokailunsa ja käydä kaupassa ostamassa tarvittavat raaka-aineet 

koettiin ruoanvalmistaminen paljon helpompana. De Backerin ym., (2020) mukaan ko-

rona-aika onkin opettanut, että kotona pysyminen ja erityisesti henkilökohtaiset käsityk-

set siitä, että arjessa on enemmän aikaa, voivat lisätä halukkuutta suunnitella, valita ja 

valmistaa terveellisempiä ruokia. Kun laiskuus oli voitettu, motivaatio palautettu, terveel-

linen ateria suunniteltu ja tarvikkeet ostettu oli ruoanvalmistamiseen mukava ryhtyä. 

Haastattelujen perusteella ruoanlaitto oli tällöin jopa aikataulutettu päivään. 

 

Viitseliäisyys että jaksaa tekee ruokaa. Jaksaa käydä kaupassa ostamassa aineet. 

Kyllä se kouluruokailu ois niin helppo ja halpa. (N1) 

 

Poikkeusaikana oli tyypillistä, että haastateltavat tekivät välillä myös ison määrän ruokaa, 

jonka koettiin helpottavan arjen terveellistä ja säännöllistä syömistä, kun ruoka oli val-

miina lämmitettäväksi.  
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Tiedän et oon helposti laiska tekee itelleni ruokaa, mut sit jos on valmis ruoka 

jääkaapissa sen syömisestä ei voi luistaa. (N4) 

 

Erityistä oli se, että haastateltavat kokivat tämän ravitsemuksellisesti epäsuotuisampana, 

koska lounas saattoi olla monta peräkkäistä päivää sama, mutta opiskelijaravintolassa 

lounas olisi ollut päivittäin erilainen, joka turvaisi monipuolisen ja vaihtelevan ravitse-

muksen. Haastattelussa lounasta kuvailtiin usein ”jämänä eilisestä”, josta voi tulkita sen, 

että illallista valmistettiin useimmin poikkeusaikana kuin lounasta. Lounas laiminlyötiin 

helpommin, koska lounas oli totuttu syömään opiskelijaravintolassa. Poikkeusaikana lou-

naan määrä ja ravitsemus näyttäisikin kärsivän, kun opiskelijaruokailuun ei ole ollut mah-

dollisuutta mennä. Mielenkiintoista on se, että Kela on tukenut korkeakouluopiskelijoi-

den mahdollisuutta ostaa opiskelijaravintoloista ateriatuettuja aterioita kotiin korona-ai-

kana (Kansaneläkelaitos, 2020b) Haastateltavat eivät kuitenkaan ole kokeneet järkeväksi 

lähteä hakemaan edullista opiskelijaruokaa opiskelijaravintolasta, joka oli kaukana hei-

dän kodeistansa. Haastateltavat kokivat, että ylimääräinen liikkuminen korona-aikana ei 

ollut vastuullista, turvallista tai sallittua, koska se oli tiukkojen rajoitustoimenpiteiden 

kohteena. Näyttäisi siltä, että tuttu, edullinen ja ravitseva lounasruokailun puute opiske-

lijaravintolassa koettiin isommaksi haasteeksi oman terveellisen ruokailun toteuttami-

sessa.  

 

Haastattelujen mukaan terveellisen ruoan valmistamista pidettiin haastavana, mikä vaati 

aikaa, paneutumista, suunnittelua ja ruoanlaittotaitoja. Tuloksista voi päätellä myös, että 

ravitsemuksellista ruokailua poikkeusaikana olisi tukenut Borodulin ym. (2016) mukaan 

ennakointi ja suunnitelmallisuus ruokailussa. Suunnitelmallisuuden puute nousikin use-

assa haastattelussa terveellisen ravitsemuksen suurimmaksi esteeksi.  

 

Poikkeusaikana ei myöskään tarvitse suunnitella työpäivän ja opiskelujen ateri-

oita etukäteen, että koska tulee kotiin ja koska on hyvä syödä välipala tai lounas. 

Nykyään kun ei poistu kotoa niin tulee syötyä vähän, miten sattuu tai milloin nyt 

jaksaa nousta koneelta jääkaapille. (N1) 

 

Haastateltavat olivat jatkuvasti kotona, he eivät ole kokeneet olevansa poikkeusaikana 

yksinäisinä, vaikka tylsyyden koettiin olevan iso osa poikkeusajan arkea. Haastateltavat 
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jakoivat asiat ja kokemukset sekä arjen yhteisessä kodissa kumppaninsa kanssa. Parisuh-

teessa olevat ihmiset eivät välttämättä koe koronan tuomaa yksinäisyyttä samalla tavalla 

kuin yksin elävät ihmiset, joille koronan tuomat rajoitukset ovat voineet olla äärimmäisen 

raskaita. Vieraisiin kaupunkeihin muuttaneet opiskelijat voivat olla koronan myötä to-

della yksinäisiä ja Thayerin (2003, 52–56) mukaan ihmisten tunteet, kuten yksinäisyys, 

masentuneisuus tai ahdistuneisuus vaikuttavatkin ruokailuun monella eri tavoin. Haastat-

teluissa nousi esille, että haastateltavat olivat kokeneet, ettei heillä ole mitään tekemistä, 

kun opiskelujen jälkeen ei voi lähteä kaupungille, mennä kuntosalille jumppaan tai nähdä 

ystäviä. Heillä oli kuitenkin jatkuvasti seuranaan kumppani, jonka kanssa pystyi ruokai-

lemaan ja keskustelemaan. Haastateltavat kokivat ympäristön hyvin rajoittuneeksi ja ettei 

poikkeusaikana ole muuta tekemistä kuin syödä, opiskella tai käydä töissä.  

 

Ei ole mitään tekemistä, kun on tylsää. Koulun tai töiden jälkeen ei voi mennä 

jumppaan tai nähdä kavereita niin usein siinä tulee sitten syötyä ja katsottua telk-

kua kotisohvalla. Koen, kyllä että aina kun menen illalla sohvalle, tekee mieli na-

postella jotain epäterveellistä. Sokeri on kyllä mun pahe. (N1) 

 

Rajoittuneet sosiaaliset kontaktit ja jatkuva kotiympäristössä oleilu on saanut haastatelta-

vat tuntemaan päivittäin tylsyyden tunnetta. Haastatteluissa nousi esille, että poikkeusai-

kana tylsyyden tunne oli ajanut helposti herkuttelemaan. Tulokset ovat vastaavat kuin 

Martyn ym., (2021) tutkimuksessa, jonka mukaan ravitsemuksellisen laadun heikkene-

minen voi johtua tyhjyyden tunteesta tai tylsyydestä, jota täytetään epäterveellisellä syö-

misellä. Haastateltavat kokivat, että herkuttelu on pääasiassa epäterveellistä, mutta haas-

tattelujen perusteella napostelu näyttäisi välillä olevan myös terveellisempää, kuten he-

delmillä tai pähkinöillä herkuttelua. Poikkeusaikana haastateltavat ovat oppineet kiinnit-

tämään huomiota omaan ravitsemukseen ja valinneet epäterveellisten herkkujen tilalle 

parempia, terveyttä edistäviä elintarvikkeita. 
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6 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen validiteettia voi Malinowskin (1961, 2–25) mukaan parantaa kolmella ta-

valla. Ensinnäkin tutkijan on kuvattava tarkasti, miten ja millä tavalla hän on tutkimusai-

neistonsa hankkinut. Toiseksi tutkijan on raportoitava erittäin tarkasti tutkimuksen vai-

heet, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Kolmanneksi 

tutkijan on pidettävä teoria ja tulkinta erossa suorista havainnoista ja haastateltavien lau-

sunnoista, jotta päästään varsinaisten havaintojen taakse. (Moilanen & Räihä, 2018, 52.)  

 

Tutkijana olen isossa roolissa tutkimukseni luotettavuutta koskien. Hirsjärven ja Hurmen 

(2008, 18) mukaan tutkija on yksi tutkimuksen välineistä, joka vaikuttaa käsitteiden va-

lintaan ja tulkintaan, aineiston keruuseen, litterointiin, analysointiin ja tulosten raportoin-

tiin. Usein tutkimuksen vaatimuksena on, että tutkimus on objektiivista, luotettavaa, pä-

tevää ja jossain määrin toistettavaakin (Hirsijärvi & Hurme, 2008, 145). Tutkijana mi-

nulla onkin ollut vastuu näiden vaatimuksien toteutumisessa.  

 

Olen pyrkinyt kuvaamaan tarkasti koko tutkimusprosessiani. Luotettavuus ja eettisyys 

ovat lähteneet liikkeelle viitekehyksen huolellisesta muodostamisesta ja siihen viittaami-

sesta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat ravitsemukseen sekä ruokailutottu-

muksiin ja arjenhallintaan liittyvät tutkimukset, joita sovelletaan kotitalouspedagogiikan 

alalla. Viitekehys on tukenut havaintojani empiirisestä aineistosta, josta olen pyrkinyt 

esittämään eroavaisuudet, yhtäläisyydet ja uudet havainnot. Tutkimusaiheeni on tuore, 

minkä vuoksi teoreettisen viitekehyksen muodostaminen osoittautui aluksi haastavaksi. 

Viitekehysaineisto sisältää tuoretta ja kansainvälistä tutkimustietoa poikkeusajan ruokai-

lutottumuksista. Kyseessä olevaa tutkimusaineistoa on hyödynnetty työn analyysiosuu-

dessa. Raportoidessani tutkimuksen vaiheet, olen pyrkinyt luomaan haastatteluaineistosta 

ainutlaatuista tulkintaa suorien vastausten sijasta. Tuloksien esittämisessä olen käyttänyt 

apuna suoria sitaatteja, jotka auttavat lukijoita hahmottamaan käytettävissä olevaa aineis-

toani. Tutkimustulosten luotettavuutta ja uskottavuutta paransi se, että olen esittänyt vas-

taavia ilmiöitä ja selityksiä aikaisemmista tutkimuksista tulkintojeni tueksi. Analyysi, tul-

kinta ja johtopäätökseni ovat vuoropuhelussa aikaisempien tutkimusten kanssa. (Moila-

nen & Räihä, 2018, 55–56.) 
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Tutkimusaineistoni kostuu viidestä korkeakouluopiskelijan syvähaastattelusta. Haastatte-

lujen huolellinen litterointi on ollut osa tutkimukseni validiteettia. Pidin myös haastatte-

lupäiväkirjaa, josta olen ottanut otteita (Luku 5.5.) lisätäkseni haastattelutilanteen lä-

pinäkyvyyttä. Viitekehyksen pohjalta rakensin haastattelurungon, jonka testauksesta ete-

nin tutkimusaineiston hankintaan ja tarkkaan raportointiin. Suoritin testihaastattelun käyt-

tämällä hahmottelemaani haastattelurunkoa, johon tein muutoksia testihaastattelussa te-

kemieni huomioiden pohjalta.  Pohdin myös vaihtoehtoisia lisäkysymyksiä, jotta saisin 

haastattelutilanteessa mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tarkasti valitut 

haastateltavat tarjosivat rikasta tutkimusaineistoa. Haastattelut suoritettiin Teams-sovel-

luksessa, jossa pyrin luomaan rennon ja luottavaisen ilmapiirin. Näin sain haastateltavilta 

mahdollisimman rehellisiä vastauksia. Tutkimukseni noudattaa tärkeimpiä eettisiä perus-

teita, jotka Hirsjärven ja Hurmen (2008, 20) mukaan ovat haastateltavien informointiin 

perustuva suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. Haastateltavat saivat 

tarkan kuvauksen tutkimuksesta ja he allekirjoittivat vapaaehtoisesti suostumuslomak-

keen. Haasteltavilla oli myös mahdollisuus vetäytyä pois tutkimuksesta. Tutkimuksen 

eettisyyttä lisäsi haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen koko tutkimusprosessin 

ajan. 

 

Tutkimukseni luotettavuuteen ja tutkimustuloksiini on saattanut vaikuttaa se, että haasta-

teltavat olivat minulle entuudestaan tuttuja. Tämä tarjosi mahdollisuuden poikkeukselli-

sen avoimeen ja rentoon haastattelutilanteeseen. Tuttuus on voinut vaikuttaa myös siihen, 

etteivät haastateltavat välttämättä halunneet tuoda kaikkia kokemuksiaan esille. Lisäksi 

haastattelutilanteen luotettavuutta on voinut heikentää, esimerkiksi väärinymmärrykseni 

tai haastateltavien antamat virheelliset tai sosiaalisesti hyväksyttävämmät vastaukset, 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35) jotka eivät välttämättä kuvaa haastateltavan aitoja koke-

muksia. Varsinkin ei-terveelliseksi luokitellut ruokailutottumukset voivat olla monelle 

henkilökohtainen asia, jota ei haluta tuoda esille tai sitä halutaan kaunistella haastatte-

luissa. Hirsjärven ja Hurmen (2008, 119) mukaan haastateltavan sanat ja eleet toimivatkin 

toistensa johtolankoina ja tärkeänä luotettavuuden kriteerinä. Pidin tämän myös itse mie-

lessä ja tarkkailin jatkuvasti haastateltavan tuottamia ilmaisuja. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa se, että tutkimukseen osallistui koh-

tuullisen kapea joukko samankaltaiselta vaikuttavia haastateltavia. Haastateltavia yhdisti 
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naissukupuoli, avoliitto ja osittain samankaltaiset opintosuunnat. Myös aikaisemmat am-

matit olivat ruokailuun ja ravitsemukseen painottuvia ja samalla heidän, kuten minunkin 

mielenkiintoni kohteena. Tutkimustulokset voisivat olla hyvin erilaiset eri opintosuunnan 

opiskelijoilta. Suomessa opiskeleekin tuhansia korkeakouluopiskelijoita ja tutkimukseni 

koskee niistä hyvin pientä joukkoa, mikä vaikuttaa siihen, ettei tutkimustuloksia voi yleis-

tää koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Pidän kuitenkin todennäköisenä ja tut-

kimukseni vahvuutena sitä, että tutkimukseni antaa tietoa ruokailuun ja ravitsemukseen 

painottuvien opintosuuntien ruokailutottumuksista poikkeusaikana sekä uudenlaisesta ar-

kirytmistä. Vaikkei tuloksia voikaan yleistää, näen niillä kuitenkin mahdollisuuden tois-

tettavuuteen, jolloin tutkimustuloksia voi hyödyntää vastaavissa konteksteissa. Tulokset 

voisivat tarjota hyödyllistä tietoa ja ymmärrystä poikkeusaikaan, esimerkiksi pitkäaikai-

sessa sairastelussa opiskeluaikana tai esteellisen opiskelijan päivittäisessä arjessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat tarjonneet tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailutottumuksista ja kokemuksista poikkeusajan terveyttä edistävästä ruokailusta ja 

siitä, miten korkeakouluopiskelijat ovat kokeneet omien resurssiensa eli tietojensa ja tai-

tojensa riittävyyden terveyttä edistävän ruokailun järjestämisessä poikkeusaikana. Huo-

mion kiinnittäminen korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumuksiin ja heidän koke-

muksiinsa poikkeusajan ruokailussa ovat tarjonneet ymmärrystä ja keinoja uudenlaiseen 

arkirytmiin ja siihen, miten jatkuvasti yleistyvän etäopiskelun ruokailua pystyisi tuke-

maan tulevaisuudessa terveyttä edistävämpään suuntaan.  

 

Tutkimustulosten pohjalta on selvää, että poikkeusaikana haastateltavien kokemukset 

ruokailutottumuksista olivat hyviä ja huonoja. Uudenlainen arki ja arkirytmit ovat mah-

dollistaneet sen, että haastateltavat ovat pystyneet muokkaamaan omia ruokailutottumuk-

siaan terveellisempään suuntaan. Ympäristötekijät olivat estäneet ja vähentäneet opiske-

lijoiden liikkumista, jolloin kotona on ollut enemmän aikaa panostaa omaan ruokailuun. 

Tulosten mukaan etenkin ateriarytmin koettiin parantuneen etäopiskelupäivien ansiosta, 

koska välipalat olivat tulleet osaksi arkea ja napostelut yliopistolla olivat vähentyneet. 

 

Ruokailun järjestäminen ja säännöllinen ateriarytmi vaati haastateltavilta enemmän re-

sursseja. Tässä tutkimuksessa resursseilla tarkoitettiin korkeakouluopiskelijoiden henki-

lökohtaisia ominaisuuksia, kuten tietoja, taitoja ja halua ravitsevan ruokailun järjestämi-

seen poikkeusaikana, sekä opiskelijoiden kokemuksia oman ajan ja taloudellisuuden riit-

tävyydestä. Tutkimuksen mukaan haastateltavilla on riittäviä ruoanvalmistustaitoja itse-

näiseen ja ravitsevaan kokkailuun, halua ja motivaatiota ravitsevan ruokailun järjestämi-

seen, riittäviä tietoja terveellisestä syömisestä sekä kykyä hallita uudenlaista arkea ja sen 

rytmejä. Haastateltavat arvostivat terveyttä edistävää ruokailua ja heillä oli opintosuun-

nan johdosta erittäin hyvin tiedossa, mitä ravitsevan ruokailun järjestäminen heiltä vaa-

tisi. Haastateltavilla oli taitoja ajatella ruokailun yhteyttä kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-

tiinsa. Tämä kävi ilmi, kun keskustelimme terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen 

valmistamisesta.  
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Jatkuvaa ruoanvalmistamista, aikatauluttamista ja suunnittelua kuvattiin kuormittavaksi, 

aikaa vieväksi ja stressaavaksi. Opiskelijoilla tulisi olla halua ja motivaatiota valmistaa 

terveyttä edistäviä aterioita poikkeusaikana. Opiskeluympäristö oli muuttunut siten, että 

tietyt tauot, jotka rytmittivät ”normaalia” arkea ja vaikuttivat ateriarytmiin, olivat osittain 

kadonneet. Haastateltavat kokivatkin kaipuuta edulliseen ja ravitsevaan opiskelijaravin-

tolaan, jotta arjenhallinta helpottuisi ja ”normaalit” säännöllisesti toistuvat arjen toimin-

not, joita tehtiin vaivattomasti ja tiedostomattomana, palaisivat osaksi arkirytmiä. (Kor-

vela & Tuomi-Gröhn, 2014, 15). Lounasruokailu ja sen ravitsemuksellisen laadun säilyt-

täminen nousi tutkimuksen perusteella suureksi haasteeksi poikkeusajan arjessa, vaikka 

haastateltavat olisivat olleet taitojensa puolesta siihen kykeneviä. Poikkeusajan luoma uu-

denlainen arkirytmi ja ruoanvalmistuksen koettu kuormittavuus näyttäytyi kuitenkin tu-

levan kykyjen esteeksi haastateltavien arkisessa toiminnassa, mikä näkyi ruokavalion laa-

dun heikkenemisenä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan anna tarkempaa tietoa aterioiden si-

sällöstä, mikä olisi tarjonnut mahdollisuutta tarkastella ruokailutottumuksia tarkemmin 

terveellisyyden näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa olisikin kiinnostavaa selvittää korkea-

kouluopiskelijoiden aterian sisältöä tarkemmin esimerkiksi ruokapäiväkirjan avulla, jotta 

ruokailutottumusten ravitsemuksellista laatua pystyisi tarkastelemaan tarkemmin. Tie-

dostamalla oman ruokailunsa epäkohdat, voisi muutokseen ja ruokavalion laadun paran-

tamiseen olla helpompi ryhtyä. Jatkotutkimuksissa olisi myös mielenkiintoista tutkia laa-

jemmin arjen kuormittavuuden kokemuksen ja sen helpottamista kotitaloustieteen näkö-

kulmasta.  

 

Yhdessä syöminen on keskeinen piirre ruokakulttuurissamme. Tutkittavien ruokailutot-

tumuksissa isoin muutos oli tapahtunut siinä, että ateriat syötiin kotona yksin tai kump-

panin kanssa. Ruokailutilanteen koettiin muuttuneen epäsosiaalisemmaksi. Haastatelta-

vat kokivat ruokailun seurassa virkistävämmäksi ja mukavaksi tapahtumaksi, joita kai-

vattiin poikkeusaikana. Tulokset viittaavat Fischlerin (2011) tutkimukseen, jossa yhtei-

nen ruokailuhetki ja ruoan jakaminen (commensality) on esitetty olevan yksi keskeisiä 

sosiaalisuuden ilmentymiä ihmisellä. Lounashetkeä ei koettu enää virkistävänä ja sosiaa-

lisena tapahtumana, vaan nopeana energiantankkaamisena opiskelujen lomassa. Yksin 

ruokailun haluttiin käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja panostaa enemmän päivälli-

seen, joka nautittiin usein yhdessä kumppanin kanssa. Tämä vaikutti lounaan laiminlyön-

tiin ja siihen, ettei haastateltavat valmistaneet itselleen ravitsevaa lounasta, vaikka olivat 

siihen kykeneviä. Näyttäisi siltä, että yhdessä syödyt ateriat rytmittivät haastateltavien 
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arkea ja olivat yhteydessä heidän terveyteensä ja hyvinvointiin, kuten Plinerin ja Bellin 

(2009) tutkimuksessa.  

 

Tulosten mukaan ruokailuseura, kuten kumppani ja ystävät vaikuttivat monelta osin haas-

tateltavien terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin. Tulokset ovat linjassa Borodulin 

ym. (2016) tutkimuksen kanssa, jossa perheenjäsenten tavat ja makutottumukset ohjasivat 

ihmisten syömistä kotona, mutta ystävien rooli korostui kuitenkin kodin ulkopuolisessa 

ruokailussa, mikä näkyi poikkeusaikana noutoruoan tilaamisena. Tutkimukseni tarjoaa 

lisätietoa siitä, että vanhempien ruokailutottumukset vaikuttavat korkeakouluopiskelijoi-

den ruokailuun ja kykyihin järjestää ja noudattaa arjessaan hyvinvointia tukevaa ruokai-

lua. Tämä antaa viitteitä siitä, että aikuisten tarjoamat mallit ruokailuun jatkuvat aikuis-

ikään. Ruokailun ohjeistaminen ja aikuisen tarjoavan mallin merkitys korostuu myös ylä-

koulun oppilailla (POPS, 2014, 45–46), jossa etenkin kotitalousopetus on otollista aikaa 

vaikuttaa yksilöiden ruokailutottumuksiin. Tulevana kotitalousopettajana näen, että koti-

talousopetuksessa ravitsevaan ruokakasvatukseen tulisi paneutua kunnolla, jotta nuorten 

ruokailutottumusten epäkohtiin voitaisiin keskittyä ja ruokaan liittyviin asenteisiin vai-

kuttaa. Näen, että laadukkaalla kotitalousopetuksella on myös kansanterveydellinen mer-

kitys. 

 

Tämä tutkimus tarjoaa tietoa siitä, että haastateltavilla on resursseja, kuten tietoa ja taitoa 

terveellisen ravitsemuksen ylläpitämiseen poikkeusaikana, jos he itse vain haluavat. Ra-

vitsemuksellisten tietojen ja taitojen hyödyntäminen omassa arjessaan vaatii motivaatiota 

ja halua sekä riittäviä taloudellisia resursseja. Ruokailun järjestämisen isoimmiksi haas-

teiksi koettiinkin tulot, laiskuus ja oma viitseliäisyys, ruokailun suunnittelu, valmistami-

nen sekä syömisen aikataulutus. Mieleeni nouseekin kysymys siitä, miten opiskelijoita 

olisi mahdollista motivoida ja kannustaa terveelliseen syömiseen omassa etäarjessaan? 

Lisäksi on tiedostettava, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla ei ole resursseja, kykyjä 

tai taitoja järjestää päivittäin itselleen monipuolisia tai ravitsevia aterioita. Erkkolan ym. 

(2019, 38) mukaan kuluttajat, jotka ovat omaksuneet epäterveelliset mieltymykset koke-

vat terveellisten valintojen tekeminen erityisen haastavana. Haastavuutta lisää se, että 

poikkeusaikana ruoanvalmistamiseen ei välttämättä ole lainkaan tarjolla tukea. Tämän 

tutkimuksen heikkoudeksi voisikin sanoa sen, että tutkimuksesta jäi puuttumaan sellais-

ten korkeakouluopiskelijoiden näkökulma, joilla ei ole riittäviä resursseja tai kyvykkyyk-
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siä poikkeusajan arjenhallintaan, kuten arjen rytmitykseen tai ruoanvalmistukseen. Mo-

nipuolisemmalla kohdejoukolla tutkimuksesta olisikin voinut saada syvempää tietoa kor-

keakouluopiskelijoiden kokemuksista poikkeusoloissa. 

 

Tulosten mukaan poikkeusolojen tarjoama uudenlainen arki ja sen tuomat haasteet vai-

kuttavat horjuttavan tavanomaista arjenhallintaa, kuten päivittäisten aterioiden järjestä-

mistä. Poikkeuksellista opiskelijaelämää elävät opiskelijat voisivat saada tukea oppilai-

tokseltaan ruoanvalmistukseen, mikäli tarjolla olisi vinkkejä nopeiden ja helposti valmis-

tettavien, mutta silti terveellisten ruokien valmistamiseen. Oppilaitokset voisivat ryhtyä 

kannustamaan opiskelijoita nauttimaan lounasta yhdessä ja tarjota tähän mahdollisia alus-

toja. Opiskelijoita voisi tukea myös siten, että lukujärjestykseen huomioitaisiin pidempi 

lounastauko ja välipalat, jolloin opiskelijoilla olisi aikaa valmistaa itselleen lounasta ja 

nauttia se rauhassa ilman kiirettä. Tulevia poikkeustilanteita ajatellen näen, että kotita-

lousopetuksella olisikin valtavasti potentiaalia tukea kotitalouksia terveyttä edistävän 

ruokailun järjestämisessä. Kotitalousopetuksessa voisi keskittyä opettamaan oppilaille 

”food preppausta” eli ruokien esivalmistelua etukäteen, mikä tukisi ruokailun säännölli-

syyttä. Kotitalousopetuksessa voisi keskittyä myös nopeiden ja helposti valmistettavien, 

mutta silti terveyttä edistävien ruokien valmistamiseen. Kiireisen, mutta poikkeuksellisen 

arjen keskellä ruokien suunnitteluun ja aikatauluttamiseen tulisikin oppia mahdollisim-

man nuorena. Tämä edistäisi tulevaisuudessa ihmisten arjenhallintaa ja taitoja arkiryt-

mien luomiseen. Näkisin tämän tärkeänä tutkimuskohteena kotitaloustieteessä. 

Koronan tuomaan poikkeusaikaan pitäisi pyrkiä luomaan keinoja, joilla opiskelijat saisi-

vat motivaatiota panostaa etenkin lounasruokailun laatuun ja ateriarytmiin. Epäsäännöl-

linen ja niukka syöminen pitkin päivää kostautuu illalla jatkuvalla nälällä ja napostelun 

tarpeella. Jatkuvasti kehittyvät teknologiset innovaatiot voisivat tarjota runsaasti mahdol-

lisuuksia luoda yksinäisen ruokailuhetken sosiaaliseksi seurustelutapahtumaksi. Tekno-

logian avulla luotu sosiaalinen ruokailuympäristö tarjoaisi etäarkeen myös esimerkkimal-

leja, sosiaalisia normeja ja tukea, jotka voisivat vaikuttaa yksilön ruokavalintoihin (Story 

ym., 2008). Ennalta sovitut ruokailutreffit, vaikka Teams-sovelluksessa opiskelukaverei-

den kanssa voisivat tarjota apua myös oman etäarjen rytmittämiseen. Ideaalitilanteessa 

ennalta sovitut lounashetket voisivat kannustaa ja motivoida opiskelijoita valmistamaan 

ravitsemuksellisesti suotuisampia lounaita, jotka nautittaisiin tai jopa valmistettaisiin yh-
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dessä luokkakavereiden kanssa keskustellen ja tukea saaden. Näkisin, että erilaisilla ins-

tituutioilla, kuten oppilaitoksilla olisi mahdollisuutta viestiä terveellisestä ravitsemuk-

sesta ja luoda sosiaalisia ruokailutapahtumia poikkeusaikaan jatkuvasti kehittyvän tekno-

logian avulla. 

Haastatteluissa korostui, että haastateltavat kokivat ravitsemuksellisesti suotuisan lou-

naan esteenä taloudellisen tilanteensa. Poikkeusaikana Kela on tukenut korkeakouluopis-

kelijoiden mahdollisuutta ostaa opiskelijaravintoloista ateriatuettuja aterioita kotiin (Kan-

saneläkelaitos, 2020b). Opiskelijaravintoloita, joista noutoruokaa voi ostaa on kuitenkin 

ollut hyvin rajoitetusti avoinna ja opiskelijat eivät ole kokeneet järkeväksi lähteä hake-

maan edullista opiskelijaruokaa kaukaa. Olisiko se poikkeusaikana edes turvallista tai 

sallittua, koska ylimääräistä liikkumista on pyritty rajoittamaan? Edullista opiskelijaruo-

kailua tulisikin kehittää niin, että sitä olisi helposti ja turvallisesti saatavilla niin koronavi-

ruksen aiheuttamana poikkeusaikana kuin muissakin poikkeuksellisissa tilanteissa opis-

kelijaelämän aikana. Opiskelijoilla voi olla pysyviä tai hetkellisiä liikkumisen hankaluuk-

sia, jonka vuoksi opiskelijaruokailun esteettömyyden toteutuminen korostuu. Onko esi-

merkiksi pysyvästi pyörätuolissa olevalla ihmisellä mahdollisuus päästä opiskelijaruokai-

luun tai hetkellisesti kyynärsauvoja käyttävällä ihmisellä? Opiskelijoilla olisi oikeus opis-

kelijaruokailuun, mutta näyttäisi siltä, että kaikilla ei ole siihen yhdenvertaisia mahdolli-

suuksia. Esteettömyys tulisikin huomioida niin koronan aiheuttamana poikkeusaikana ja 

yksilöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kannalta. Yhtä lailla opiskelija-

ravintoloista kaukana asuvat opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa, koska he eivät 

ehdi lyhyen ruokatauon aikana hakemaan saatikka syömään opiskelijaravintolassa lou-

nasta. ”Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertai-

sesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökoh-

taisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä” (Helsingin yliopisto, 2021). Näen, että Hel-

singin yliopiston yhteisten tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja esteettömyystavoitteiden tulisi 

yltää opiskelijaruokailuun asti.  

Opiskelijaruokailun saatavuudessa olisi kehitettävää, jotta monipuoliseksi ja ravitsevaksi 

koettu opiskelijaruokailu edistäisi opiskelijoiden hyvinvointia ja taloudellista tilannetta 

koko opiskelijaelämän aikana erilaisista tilanteista huolimatta. Näen, että opiskelu ja työs-

kentely tulevat tulevaisuudessa tapahtumaan yhä enemmän ihmisten kotona, jonne lou-
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nasruokailu tulee siirtymään. Näkisin, että työpaikka- ja opiskelijaruokaloiden olisi ryh-

dyttävä luomaan uudenlaisia keinoja, jotta lounasruokailu olisi mahdollinen mahdollisim-

man monelle opiskelijalle ja työntekijällekin. Olisiko jatkuvasti yleistyvät kotiinkuljetus-

palvelut yksi mahdollinen tapa kehittää niin opiskelija- kuin työpaikkaruokailujen saata-

vuutta? Olisiko kotiruokailua mahdollista tukea valtiolliselta taholta, kuten opiskelijaruo-

kailua tuetaan nyt? Kouluruokailun hengessä myös opiskelijaruokailu voisi tämän ja mui-

den tutkimusten valossa katsoa olevan tärkeä instituutio. Sen tuoma turva sekä yhteiskun-

nalliset ja kansanterveydelliset hyödyt puoltavat ajatusta siitä, että opiskelijaruokailu on 

kaikkien opiskelijoiden oikeus, elettiin sitten ”normaalia” aikaa, harvinaista poikkeusai-

kaa tai mahdollista tulevaisuuden etätyöskentelyn ajanjaksoa. 
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9 Liitteet 
 
Liite 1 
 
Valtion viralliset ravitsemussuositukset 
 
Ruokavalion tulisi koostua monipuolisesti erilaisista ravintoaineista, joita ovat energia- 

ja suojaravintoaineet, kuten hiilihydraatit, rasvat, proteiinit ja kivennäisaineet sekä vita-

miinit, joita elimistön aineenvaihdunta käyttää energian tuottamiseen. Elimistön toimin-

nan kannalta on välttämätöntä, että elimistö saa riittävästi erilaisia ravintoaineita, jotka 

ovat välttämättömiä kasvulle, kudosten uusiutumiselle ja lisääntymiselle. (Fogelholmin, 

Mutasen & Voutilaisen, 2016, 55, 81.) Riittävä määrä suojaravintoaineita sekä sopiva 

määrä energiaa auttaa pitämään elimistön terveenä ja toimintakykyisenä mahdollisimman 

pitkään.  

 

Säännöllinen ateriarytmi on terveyttä edistävän ravitsemuksen perusta. Tämä korostetaan 

yleisissä suomalaisissa ravitsemussuosituksissa kuin korkeakouluopiskelijoille suunna-

tuissa ruokasuosituksissa. Säännöllinen ateriarytmi sisältää aamupalan, lounaan, päiväl-

lisen ja tarvittaessa 1–2 välipalaa. Säännölliseen ateriarytmiin totutellaan usein jo lapsena, 

mutta viimeistään nuoruudessa opitut tavat luovat pohjaa tasapainoiselle ja kohtuulliselle 

syömiselle aikuisiässä. Korkeakoulun on todettu olevan otollista aikaa vaikuttaa nuorten 

aikuisten ruokailutottumuksiin. (Valtio valtionravitsemusneuvottelukunta, 2014, 24.)  

 

Säännöllinen ateriarytmi ylläpitää hyvää vireystilaa, toimintakykyä, hillitsee nälän tun-

netta ja tukee kohtuulliseen syömiseen. Säännöllinen ateriarytmi auttaa vähentämään 

houkutusta ahmia ruokia tai napostella pitkin päivää, jolloin energiansaanti jakautuu ta-

saisesti pää- ja väliaterioiden kesken. (Valtio valtionravitsemusneuvottelukunta, 2014, 

24.) Jatkuva napostelu on haitaksi myös hammasterveydelle. Napostelu aterioiden välissä 

johtaa siihen, ettei oikeaa nälkää tunnisteta ja pääaterioiden tilalle syödään jatkuvasti jo-

tain pientä ja epäterveellistä. (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 65.)  

 

Säännöllisen ateriarytmin on todettu tukevan opiskelua edistäen opiskelijoiden terveyttä, 

ravitsemusta ja opiskeluvireyttä. Korkeakouluopiskelijoiden tulisi oppia jaksottamaan 
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ateriansa poikkeusajan opiskeluaikatauluun sopivaksi. Suunniteltu ja rytmitetty ruokailu 

ohjaa vuorokausirytmiä ja luo tottumuksia opiskelijoiden arkiruokailulle (Kela ja Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 6, 7, 11.) Poikkeusaikana olisi tärkeä noudattaa tuttuja 

arkisia käytäntöjä, kuten terveellistä ja säännöllistä ruokavaliota. Terveyden ja hyvin-

voinninlaitoksen (2020) mukaan poikkeusaikana olisi erityisen tärkeä kiinnittää huomiota 

ruokavalion ravitsemukseen, esimerkiksi napostelutuotteiden, leivän, juuston ja leikke-

leiden suolapitoisuuksiin tai naposteltavien sokeri- ja rasvapitoisuuksiin.  

 

Poikkeusaikana terveyttä edistävä ja täysipainoinen ruokavalio voidaan toteuttaa monella 

tavalla. Suositusten mukaisen ruokavalion perustana ovat ruoka-aineet, jotka sisältävät 

paljon tärkeitä ravintoaineita, kuten vitamiineja ja kivennäisaineita sekä kohtuudella ener-

giaa. Jotta terveyttä edistävän ruokavalion koostaminen olisi helpompaa on ravitsemus-

suosituksiin kehitetty ruokakolmio ja lautasmalli (Kuvio 3), jotka ohjaavat korkeakoulu-

opiskelijodien ruokailua niin kotona kuin opiskelijaruokailussa. Malleja noudattamalla 

ruokavaliosta on helpompi koota monipuolinen ja vaihteleva kokonaisuus kerryttäen so-

pivasti energiaa sekä ravintoaineita. Lautasmalli auttaa ruokailijoita suunnittelemaan ja 

koostamaan monipuolisen aterian niin kotona kuin joukkoruokailussa. Opiskelijaruokai-

lussa lautasmalliin ohjeistetaan suosituksien mukaisella aterialla juuri mallikuvien avulla. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 21; Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta, 2020, 11, 15.) 
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KUVIO 3. Ruokakolmio ja lautasmalli (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 19–
20). 
 

Ruokakolmio havainnollistaa ruokavalion kokonaisuutta siten, että alaosassa olevat 

ruoka-aineet muodostavat päivittäisen terveellisen ruokavalion perustan. Vastaavasti ruo-

kakolmion huipulla esiintyvät ruoka-aineet kuuluvat satunnaiseen herkutteluun. Lautas-

malli havainnollistaa puolestaan täysipainoista ateriakokonaisuutta eli mitä ja minkä ver-

ran lautaselle eri ruoka-aineita kootaan. Suositusten mukaan puolet lautasesta täytetään 
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kasviksilla tai salaatilla, jolle suositellaan öljypohjaista kastiketta. Neljännes lautasesta 

täytetään hiilihydraattipitoisella energialisukkeella, kuten perunalla, ohralla tai muulla 

täysjyväviljalisäkkeellä. Viimeinen neljännes lautasesta koostuu proteiinilähteestä, kuten 

palkokasveista, kalasta tai lihasta. Ateriaan kuuluu osaksi myös täysjyväleipää kasviras-

valevitteellä ja ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa, piimää tai kasvijuomaa 

(Kela ja Valtio ravitsemusneuvottelukunta, 2020, 13, Valtio valtionravitsemusneuvotte-

lukunta, 2014, 20.) 

Kasviksia, hedelmiä ja marjoja, suositellaan joka aterialle ja ne luovat terveellisen ruoka-

valion perustan. Erilaisia kasviksia, kuten juureksia ja vihanneksia sekä marjoja ja hedel-

miä tulisi nauttia vähintään 500 grammaa päivässä. Viljavalmisteista erityisesti täysjyvä-

viljavalmisteita suositellaan päivittäin. Viljavalmisteet ovat tärkeä hiilihydraatin, kuidun 

ja vitamiininlähde. Myös ravintorasvat ovat osa monipuolista ruokavaliota. Aterian sisäl-

tämästä rasvoista tyydyttyneiden rasvahappojen osuuden tulisi jäädä alle 10 prosenttiin. 

Ravitsemussuositusten mukaan rasvattomia tai vähärasvaisia nestemäisiä maitovalmis-

teitä olisi hyvä nauttia noin puoli litraa päivässä. (Valtio valtionravitsemusneuvottelu-

kunta, 2014, 12, 21, 47.) Nestemäisiä maitovalmisteita voi tarvittaessa korvata kasvispe-

räisillä kaura- tai soijajuomilla, joita on täydennetty kalsiumilla ja D-vitamiinilla. Uusissa 

kestävyyttä korostavissa korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksissa nestemäisten 

maitovalmisteiden korvaamista suositellaan juuri kasviperäisillä juomilla, joita on täy-

dennetty kalsiumilla, B12- ja D-vitamiinilla sekä jodilla (Kela ja Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta, 2020, 12).  

Palkokasvit, kala, siipikarja, muna ja liha toimivat suosituksissa hyvänä proteiinin läh-

teenä. Eri kalalajeja suositellaan syötäväksi 2–3 kertaa viikossa noin 100–150 g aterialla. 

(Valtio valtionravitsemusneuvottelukunta, 2014, 20, 21.) Uusissa korkeakouluopiskeli-

joiden ruokailusuosituksissa eläinproteiini suositellaan korvaamaan osittain kasviproteii-

nilla, joka on yleistä korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2016 korkeakou-

luopiskelijoista 9 prosenttia noudatti kasvisruokavaliota ja sen suosio näyttää olevan kas-

vussa (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016, 36). Vegaaniruokavalio, jossa 

ei käytetä lainkaan lihaa, kalaa tai maitovalmisteita, proteiinin saanti turvataan käyttä-

mällä monipuolisesti palkokasveja, viljalisäkkeitä, proteiinipitoisia kasvijuomia ja pieniä 

määriä pähkinöitä, siemeniä sekä manteleita. (Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 

2020, 12). 
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Liite 2 
 
Haastattelurunko 
 
Taustatiedot: Opintosuunta, monennen vuoden opiskelija, ikä, kotitalouden henkilö-
määrä/parisuhde. 
 
Haastattelukysymykset: 
 
Korkeakouluopiskelijan ruokailutottumukset poikkeusaikana 
 
Kuvaile ruokailutottumuksiasi poikkeusaikana? 
 
Millainen ateriarytmi sinulla on? Syötkö päivittäin aamupalan, lounaan, päivällisen ja 
mahdollisesti myös välipaloja? 
 
Koetko, syöväsi säännöllisesti? Koetko ateriarytmin itsellesi tärkeäksi? 
 
Koetko, että poikkeusaika olisi vaikuttanut ruokailurytmiisi? Miten? 

Millainen on tyypillinen ruokailutapahtumasi? Missä ruokailet ja kenen kanssa?  

Kun olet kotona, ruokailetko yksin? Koetko ruokailutilanteen muuttuneen koronan 
myötä? 

Koetko, että syöminen on mukavampaa yksin vai ryhmässä? Vaikuttaako seura jotenkin 
sinun ruokailuusi? 

Valmistatko ateriasi usein itse vai yhdessä jonkun kanssa? 

Koetko, että poikkeusaika olisi vaikuttanut ruokailutottumuksiisi? Miten? 

Vaikuttavatko ruokailuseurasi ruokailutottumuksiisi tai ruoan valintaan? Entä tavat, tulot, 
terveellisyys, helppous, sosiaaliset suhteet?  

Ovatko nämä tekijät vaikuttanut ruokailutottumuksiisi tai sen mahdollisiin muutoksiin 
poikkeusaikana? 

Koetko, että ruokailutottumuksesi oli erilaiset ennen poikkeusaikana? Koetko, muutok-
sen hyvänä vai pahana? 

Mitä ruoka merkitsee sinulle? Koetko, että etenkin poikkeusaikana ruoan merkitys olisi 
jotenkin korostunut? 
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Koetko, että syöt enemmän kuin ennen poikkeusaikaa? Mitkä tekijät ovat vähentäneet tai 
lisänneet ruokahaluasi poikkeusaikana? 
 
Naposteletko usein? Mitä tyypillisesti napostelet? Terveellisesti vai epäterveellisesti? 
 
Koetko, että poikkeusaika on lisännyt napostelun tai herkuttelun tarvetta? Miksi poik-
keusaika on lisännyt herkuttelua? 
 
Ruokailu & Ravitsemussuositukset poikkeusaikana 
 
Mikä on mielestäsi terveellinen tai epäterveellinen ruoka? 
 
Koetko, että syöt terveellisesti? Miksi koet, syöväsi terveellisesti?  
 
Mitkä asiat koet ruokailussasi epäterveelliseksi? Minkä tekijöiden koet aiheuttavan ruo-
kailusi epäterveellisyyden?  
 
Oletko tietoinen ravitsemussuosituksista ja koetko, noudattavasi niitä? Mikä hankaloittaa 
ravitsemussuositusten noudattamista? 
 
Koetko, että opintosuuntasi on lisännyt tietoisuuttasi terveellisestä syömisestä? 
 
Koetko, että kykenet valmistamaan ravitsemussuositusten mukaisen lounaan? 
 
Koetko poikkeusajan vaikuttavan terveyttä edistäviin ruokavalintoihisi? Miten? 
 
Koetko, että poikkeusaika on vaikuttanut ruokailuusi epäterveellisesti? Mikä ruokailus-
sasi on muuttunut? Koetko, mahdolliset muutokset terveellisiksi? 
 
Ruokailun haasteita 
 
Millaisia haasteita olet kokenut omassa ruokailussasi poikkeusaikana? 
 
Oletko valmistanut ruokaa poikkeusaikana enemmän kuin ennen? Oletko tilannut nouto-
ruokaa enemmän? 
 
Koetko, että ruoanvalistamisen kotona haastavana? Miksi? 
 
Koetko, taitosi riittäviksi päivittäisten aterioiden valmistamiseen? 
 
Koetko olevasi yksinäinen? Onko yksinäisyys vaikuttanut ruokailuusi? 
 
Koetko, jotain haasteita ravitsemussuositusten noudattamiseen etenkin poikkeusaikana? 
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Opiskelijaruokailu: 
 
Söitkö ennen poikkeusaikaa opiskelijaravintolassa? Miten usein? 
 
Millainen oli tyypillinen ruokailuhetkesi opiskelijaravintolassa? Millaiseksi koit ruokai-
lutilanteen? 
 
Miten koet opiskelijaruokailun puutoksen poikkeusaikana? 
 
Onko opiskelijaruokailun puutos tuonut ruokailuusi jotain haasteita? 
 
Koetko, että lounaasi sisältö on muuttunut, kun opiskelijaruokaa ei ole ollut tarjolla? Mikä 
on muuttunut ja miten koet muutoksen? 
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Liite 3 
 
Haastattelupyyntö korkeakouluopiskelijalle 
 
Hei, 
 
Olen Janette Järvinen ja opiskelen Helsingin yliopistossa kotitalousopettajaksi. Kirjoitan 
juuri Pro Gradu -tutkielmaani, jonka tarkoituksena on kuvata ja selvittää korkeakoulu-
opiskelijoiden ruokailutottumuksia sekä opiskelijoiden kokemuksia poikkeusajan ruokai-
lusta. 

Tutkimukseni aineiston keruu tapahtuu haastattelemalla korkeakouluopiskelijoita. Haas-
tattelut kestävän noin 30–60 minuuttia ja ne suoritetaan etänä Teamissa tai Zoomissa 
maaliskuussa 2021. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista ja haastateltavilla on oi-
keus jättää vastaamatta kysymyksiin tai keskeyttää haastattelu koska vain. Haastatelta-
vien nimiä tai muita tunnistetietoja ei tule tutkielman raportoinnissa esille.  

Tarkemmat tiedot tutkimuksestani, tietosuojalomake ja suostumuslomake tutkimukseen 
osallistumisesta lähetetään haastateltavan sähköpostiin, joka käydään yhdessä läpi haas-
tattelun alussa. 

Otathan minuun pikaisesti yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella, jos voit toimia haasta-
teltavana Pro Gradu -tutkielmassani maaliskuussa. Mikäli sinulle on herännyt jotain ky-
symyksiä tutkimukseen osallistumisesta, voit olla minuun yhteydessä. 

 

Ystävällisin terveisin 

Janette Järvinen 
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Liite 4 

Suostumuslomake haastatteluun 

Osallistun tutkimushaastatteluun Janette Järvisen Pro Gradu -tutkielmaan Korkeakoulu-
opiskelijoiden ruokailutottumukset: opiskelijoiden kokemuksia poikkeusajan ruokailusta 
tutkimukseen.  

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen (tietosuojailmoitus) ja saanut riittä-
västi tietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Olen myös saanut vastaukset kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Tutkimusta koskevat tiedot antoi Janette Järvinen. 
Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista.  

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus, 
milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osal-
listuminen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai 
suostumuksen peruuttamisesta ei myöskään aiheudu minulle mitään seurauksia. 

Olen tutustunut tietosuojailmoituksessa kerrottuihin oikeusiin ja rajoituksiin. 

Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tietosuojailmoituk-
sessa kuvattuun tutkimukseen.  

☐ Kyllä  

Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoi-
sesti tutkittavaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin.  

Allekirjoitus___________________________________ 
Päivämäärä____________________  
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LIITE 5 
 
Tietosuojaselote haastateltaville 
 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
13 ja 14 artiklat 

1.4.2021 
 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Helsingin yliopiston tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa ku-
vataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 
seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. 
Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan 
kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, 
mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 
 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Janette Järvinen 
Sähköpostiosoite: janette.jarvinen@helsinki.fi 
 

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata ja selvittää korkeakouluopiskelijoiden ruokailu-
tottumuksia sekä opiskelijoiden kokemuksia poikkeusajan ruokailusta. Haastattelu nau-
hoitetaan ja nauhoitukset hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen. Haastatelta-
vien henkilöllisyystietoja ei paljasteta tutkimuksessa. Henkilötietoja säilytetään turvalli-
sesti tutkimuksen aikana ja ne hävitetään heti tutkimuksen jälkeen.  
 
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 

Ei yhteistyöhanketta.  
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Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 
 

Nimi: Janette Järvinen 
Sähköpostiosoite: janette.jarvinen@helsinki.fi  
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 
 

Tutkimuksen suorittajat 
 
Janette Järvinen 
 

Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Tutkimuksen nimi: Korkeakouluopiskelijoiden ruokailutottumukset: opiskelijoiden 
kokemuksia poikkeusajan ruokailusta. 
 

 Kertatutkimus   Seurantatutkimus 
 
Henkilötietojen käsittelyn kesto:  
Nauhoitetut keskustelut tuhotaan vuoden 2021 lopussa. 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 koh-
dan mukaisella perusteella:  
 

 tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 
 Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Nauhoitetut haastattelut, joista ilmenee haastateltavan opintosuunta, ikä ja sukupuoli. 
Tutkimukseen osallistujien nimi ja allekirjoitus tallennetaan suostumuslomakkeisiin.  

 
 Arkaluonteiset henkilötiedot 
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Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 

 
Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Tallennetuista haastatteluista. 
 
 Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 
 Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 
 Automatisoitu päätöksenteko 
 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
 
 Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

 Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Nauhoitukset salasanan takana tietokoneella, 
analysoinnin jälkeen haastattelut tuhotaan. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
  käyttäjätunnus    salasana    käytön rekisteröinti     kulunvalvonta 
  muu, mikä: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetie-

tojen säilyttämiselle):  
 
 Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan: 

 ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: ___ 

 
 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
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Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen koh-
dassa 1 mainittu henkilö. 
 
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perus-
teella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä 
henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen 
käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus 
pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. 

 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai 

joita varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole 

muuta laillista perustetta 
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsit-

telyyn ole olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädän-

töön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi. 

 
Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai 
vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seu-
raavista olosuhteista: 
 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan 
ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit 
sen sijaan niiden käytön rajoittamista 
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c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 
mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa 
sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet re-
kisteröidyn perusteet. 

 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toi-
selle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostu-
mus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 
 
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada hen-
kilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdol-
lista. 
 
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen 
etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi 
jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, 
joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeus-
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilö-
tietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa 
tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, 
kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastolli-
sen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuk-
sista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 


