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Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä sosiodemografiset muuttujat ovat yhteydessä erilaisten proteiinin lähteiden, lihan, 

maitotuotteiden sekä kasviproteiinin, päivittäiseen kulutustiheyteen etuasiakkailla. Aineistona käytettiin etuasiakkailta kerättyä 
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1 Johdanto 

Moni nykyinen ruokajärjestelmä kuormittaa ympäristöä ja vaikuttaa väestön 

terveyteen epäedullisesti (1). Ruokavaliolla on merkittävä rooli useiden 

elintapasairauksien synnyssä (2). Maailmanlaajuisesti valtaosa vuosittaisista 

kuolemista johtuu erilaisista elintapasairauksista (3). Eläiperäisten proteiinin lähteiden 

tuotantoon ja kulutukseen liittyvät negatiiviset ympäristövaikutukset ovat suuremmat 

verrattuna kasviproteiinin lähteisiin (1,4). Mikäli riittävä ravinnonsaanti ja terveellinen 

elinympäristö halutaan turvata jatkossakin, ovat maailmanlaajuiset muutokset sekä 

ruoantuotannossa että ruokavalioissa tarpeen (1). Väestöryhmien välisten 

terveyserojen kaventamiseksi on ruokatottumusten eroja selittävistä tekijöistä saatava 

parempi ja ajantasainen ymmärrys (5). Tämä tutkimus tarjoaa lisätietoa tällä hetkellä 

puhututtavien, terveellisyyden ja ekologisuuden kannalta merkittävien proteiinin 

lähteiden kulutuseroista eri sosiodemografisissa ryhmissä. 

Ruokavalintoihin yhteydessä olevia sosiodemografisia tekijöitä on selvitetty useissa 

tutkimuksissa (6–15). Tutkimusten perusteella on voitu tehdä joitain väestön jakaumaa 

luonnehtivia toteamuksia. Epäterveellinen syöminen on yleisempää matalammissa 

sosioekonomisissa luokissa, joiden yleispiirteitä ovat keskimääräistä alhaisempi 

koulutus ja pienemmät tulot. Miehet syövät epäterveellisemmin kuin naiset, ja 

nuoremmat ikäryhmät epäterveellisemmin kuin vanhemmat (6). 

Tämä pro gradu -tutkimus tarjoaa lisätietoa ruoankulutuksen eroista 

sosiodemografisten ryhmien välillä. Tässä työssä selvitettiin, mitkä sosiodemografiset 

muuttujat selittävät pääasiallisten proteiinin lähteiden, lihan, maitotuotteiden ja 

kasviproteiinin lähteiden, päivittäistä kulutusta. Laaja aineisto mahdollistaa erityisesti 

kulutuksen alueellisten erojen tutkimisen. 

2 Kirjallisuuskatsaus 

Väestön terveyden parantamiseksi ja ruoankulutuksen ympäristövaikutusten 

pienentämiseksi on tärkeää tunnistaa väestöryhmät, joilla ruoankulutus on terveyden 

kannalta epäedullista. Ravitsemusinterventioiden parempi kohdentaminen vaatii 

ruoankäyttöön yhteydessä olevien tekijöiden selvittämistä. Epäterveellinen 

ruokavalio, kuten muutkin elintapasairauksien riskitekijät, esimerkiksi tupakointi ja 

runsas alkoholin kulutus, on yleisempi matalan sosioekonomisen statuksen 

väestöryhmittymissä (16). Erilaisten proteiinin lähteiden käyttöön liittyy 
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terveysvaikutusten lisäksi myös erilaisia ympäristövaikutuksia. Tämänhetkisen 

tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että proteiinin lähteen ympäristöystävällisyys ja 

terveellisyys kulkevat monelta osin käsi kädessä (1).  

2.1 Tarkasteltavat proteiinin lähteet ravitsemuksessa 

Tutkittaessa ruoan vaikutusta elintapasairauksien syntyyn, muun muassa tutkimuksen 

tarkastelutasolla on vaikutus saatuihin tuloksiin. Proteiininsaannin vaikutusta 

lihavuuteen ja sydänterveyteen on tutkittu ravintoainetasolla paljon, mutta 

yksiselitteistä riippuvuutta ei ole löydetty (17,18). Sen sijaan ruoka- ja 

ruokavaliotasoilla tarkasteltuna on tehty yhteneviä havaintoja proteiinipitoisten 

ruokien sekä niitä paljon sisältävien ruokavalioiden ja joidenkin elintapasairauksien 

välisestä riippuvuudesta (18,19). Elintapasairauksien kannalta voikin olla 

mielekkäämpää tarkastella proteiininsaannin  sijaan kulutettuja ruokia. 

2.1.1 Saantisuositukset 

WHO:n määrittämä proteiininsaantisuositus on 0,83 grammaa painokiloa kohden 

päivässä (20). Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan proteiinin päivittäinen 

saantisuositus 18–64-vuotiaille on 1,1–1,3 grammaa ja 65 vuotta täyttäneille 1,2–1,4 

grammaa painokiloa kohden päivässä (21). Suomalaiset suositukset on laadittu 

ihmisten keskimääräinen fyysinen aktiivisuus huomioon ottaen.  

Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan hyvän aterian koostamisessa apuna 

käytettävä lautasmalli sisältää lautasen alasta noin neljänneksen kala-, liha- tai 

munaruokaa tai palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä, minkä lisäksi ruokajuomaksi 

suositellaan maitoa tai vettä (21). Yksi liha-annos on suosituksen mukaan 100–150 

grammaa, ja punaista lihaa sekä lihavalmisteita tulisi käyttää viikossa enintään 500 

grammaa. Noin desilitralla keitettyjä papuja voidaan korvata yksi annos eläinperäistä 

proteiinin lähdettä aterialla (21,22). Maitotuotteiden suositeltava päivittäinen määrä 

on Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan 5–6 desilitraa nestemäisiä 

maitotuotteita ja 2–3 siivua juustoa. Kuitenkin terveys- ja ympäristövaikutukset 

huomioon ottavaan planetaariseen ruokavalioon (1) perustuen lihaa ja maitotuotteita 

tulisi syödä harvemmin kuin päivittäin. Sen sijaan kasviproteiinin lähteitä tulisi syödä 

päivittäin. 
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2.1.2 Kulutus 

Finravinto 2017 -tutkimuksen (15) mukaan Suomessa sekä miesten että naisten 

proteiininsaanti on riittävää. Proteiinista noin kolmannes saadaan kasviperäisistä 

lähteistä ja kaksi kolmannesta eläinperäisistä. Liha on suurin proteiinin lähde miesten 

ruokavaliossa ja maito tärkein proteiinin lähde naisten ruokavaliossa. Palkokasvit, 

pähkinät ja siemenet kattavat vain kaksi prosenttia miesten ja kolme prosenttia naisten 

päivittäisestä proteiininsaannista Suomessa (15). Tarkemmin ottaen edellisistä 

proteiinin lähteistä koostuva saanti selittyy Finravinto 2017 -tutkimuksessa 

yksinomaan pähkinöiden ja siementen kulutuksella, sillä palkokasvien kulutus oli 

olemattoman pientä. 

Lihankulutus kasvaa elintason noustessa (23). Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lihan- 

ja maidonkulutuksen nopea kasvu viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana johtuu 

etenkin kehittyvien maiden kulutuksen lisääntymisestä. Euroopassa eläinperäisten 

proteiinin lähteiden kulutus on maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna 

kaksinkertaista (4), mikä kertoo eläinperäisten proteiinin lähteiden runsaasta 

kulutuksesta länsimaissa. Liha on osa perinteistä suomalaista ruokakulttuuria (10), 

vaikka väestön ravitsemuksessa se on vakiintunut verrattain myöhään 1880-luvulla 

(24). Finravinto 2017 -tutkimuksessa liharuokien käyttäjiä oli naisista 91 prosenttia ja 

miehistä 98 prosenttia (15). Naisista 26 prosentilla ja miehistä jopa 79 prosentilla 

punaisen lihan ja prosessoitujen lihavalmisteiden kulutus ylitti suomalaisten 

ravitsemussuositusten käyttösuositusrajan. 

Tutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä siitä, että suuri prosessoitujen lihatuotteiden 

kulutus lisää sekä lihavuuden riskiä että riskiä sairastua paksusuolen syöpään, tyypin 

2 diabetekseen ja sepelvaltimotautiin (25–27). Punaisen lihan suurella kulutuksella on 

todettu olevan samanlaiset vaikutukset, mutta riippuvuus on heikompi (4,18). 

Samankaltaisia tuloksia löytyi myös Leyn ym. (19) tutkimuksesta: ruokatasolla 

tarkasteltuna punainen ja prosessoitu liha olivat yhteydessä suurentuneeseen riskiin 

sairastua tyypin 2 diabetekseen. Ruokavaliotason tarkastelussa huomattiin runsaan (≥ 

40 g/d) eläinperäisen proteiinin kulutuksen lisäävän ja kasviperäisten proteiinien 

kulutuksen vähentävän tyypin 2 diabeteksen riskiä (19). Punaisen ja prosessoidun 

lihan korvaaminen kasvisvaihtoehdoilla, kuten palkokasveilla, kalalla tai 

siipikarjanlihalla pienentää edellä mainittuja riskejä (4).  
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Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna myös maitotuotteiden kulutus on kasvanut viime 

vuosikymmenien aikana, mikä johtuu lihankulutuksen tavoin etenkin kehittyvien 

maiden kulutuksen lisääntymisestä (23). Maidosta valmistettiin 1700–1800-luvulla 

pääasiassa voita vientiin (24). Maidonkulutus yleistyi valtaväestön keskuudessa vasta 

1800-luvun loppupuolella, minkä jälkeen se on ollut juomana, ja sittemmin yhä 

suuremmaksi osin jalostettuina maitotuotteina merkittävä osa suomalaista 

ruokakulttuuria. Tämä näkyy muun muassa siinä, että suomalaisissa 

ravitsemussuosituksissa maito on keskeinen osa ravitsemusta (21). Maito on tarjolla 

yleisenä ruokajuomana paitsi päiväkodeissa ja oppilaitoksissa, myös 

työpaikkaruokaloissa ja useissa lounaspaikoissa. Kansallisessa Finravinto 2017 -

tutkimuksessa lähes kaikki suomalaiset aikuiset käyttivät maitotuotteita, joista 

suosituimpia olivat vähärasvaiset maitojuomat (rasvaa 0,1‒2 %), kypsytetyt juustot 

sekä jogurtti ja rahka (15). 

Suomalaiseen ruokakulttuuriin perinteisesti kuuluneita palkokasveja ovat härkäpapu 

ja herne, joskin niiden viljely oli laajimmillaankin 1700- ja 1800-luvuilla hyvin 

pienimuotoista leipäviljoihin verrattuna (24). Palkokasvien kulutus hiipui viljelyalojen 

kutistuessa 1900-luvun alussa. Palkokasvien kulutus jää niin Suomessa kuin 

maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna pieneksi verrattuna terveyden ja ympäristön 

kannalta optimaalisen planetaarisen ruokavalion suosituksiin (1). Pohjoismaissa 

palkokasvien ja pähkinöiden kulutus on vain noin kymmenys planetaarisen 

ruokavalion suosituksesta (125 g/d palkokasveja ja pähkinöitä). 

2.1.3 Ravintosisältö 

Eläinperäinen proteiini on ravitsemukselliselta laadultaan ihmisen tarpeeseen nähden 

täysipainoisempaa kuin kasviperäinen proteiini, jonka sulavuus ja aminohappojen 

hyväksikäytettävyys on heikompaa (28). Lisäksi eläinperäiset proteiinin lähteet 

sisältävät runsaasti tarpeellisia kivennäis- ja hivenaineita sekä vitamiineja, joista osan 

saanti jää herkästi liian vähäiseksi ainoastaan kasvipohjaisia proteiinin lähteitä 

käytettäessä. Pelkästään kasviperäisiä proteiinin lähteitä sisältävä ruokavalio vaatii 

tuekseen ravintoainevalmisteiden käyttöä. 

Proteiinin lähteet ovat myös yleisiä rasvan ja monien muiden terveyteen vaikuttavien 

ruoan komponenttien lähteitä. Liha sisältää paljon B6- ja B12-vitamiineja sekä rautaa, 

sinkkiä ja seleeniä (4). Punainen liha sisältää vaaleaan lihaan verrattuna enemmän 

rautaa ja B12-vitamiinia (29). Liha on merkittävä tyydyttyneiden rasvahappojen lähde 
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(4,15). Länsimaiselle ruokavaliolle tyypillistä on suuri eläinperäisten raaka-aineiden 

määrä ja suosituksia suurempi punaisen lihan kulutus, mikä johtaa herkästi korkeaan 

tyydyttyneen rasvan saantiin (4). Paljon tyydyttynyttä rasvaa sisältävät ruokavaliot 

ovat yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien sekä aivoinfarktin riskiin 

(30). Lisäksi etenkin prosessoidut lihatuotteet sisältävät runsaasti suolaa, jonka 

saannilla on suora yhteys verenpaineeseen (21). 

Maitotuotteet ovat proteiinin lisäksi hyviä A-vitamiinin, riboflaviinin, B12-vitamiinin, 

kalsiumin ja jodin lähteitä (4). Eläinperäisenä proteiinin lähteenä maitotuotteet ovat 

lihan tavoin merkittäviä tyydyttyneiden rasvahappojen lähteitä etenkin länsimaisessa 

ruokavaliossa, ja korkeaan tyydyttyneen rasvan saantiin liittyvät terveysriskit ovat 

samat. 

Palkokasvit, pähkinät ja siemenet sisältävät muihin kasvikunnan tuotteisiin verrattuna 

keskimääräistä enemmän proteiinia. Palkokasvit sisältävät proteiinin lisäksi useita 

tarpeellisia kivennäisaineita ja vesiliukoisia vitamiineja sekä kuituja (4). 

Vegaaniruokavaliossa palkokasvit ovat yleisiä B6-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja 

sinkin lähteitä, minkä lisäksi palkokasvit sisältävät runsaasti folaattia, jota on 

eläinperäisistä proteiinin lähteistä lähinnä vähemmän käytetyissä maksassa ja 

munuaisissa (21,31). Pähkinöistä ja siemenistä puolestaan saadaan monien tärkeiden 

vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäksi runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja (21). 

Palkokasvit ja siemenet sisältävät runsaasti huonosti imeytyviä hiilihydraatteja (engl. 

low-digestible carbohydrates, LDCs), kuten kuitua ja resistenttiä tärkkelystä, joilla on 

todettu olevan useita positiivisia terveysvaikutuksia (32). Huonosti imeytyvät 

hiilihydraatit saattavat muun muassa pienentää lihavuuden, diabeteksen ja 

hyperlipidemian riskiä ja ehkäistä muita elintapasairauksia. Orlichin ym. (33) sekä 

Satijan ym. (34) havaintojen perusteella kasviperäisiä proteiinin lähteitä korostaviin 

ruokavaliotyyleihin siirtyminen voi vähentää kuolleisuutta ja riskiä sairastua tyypin 2 

diabetekseen. Kasvisruokavaliossa B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin ja 

joissain tapauksissa jodin saanti jäävät kasvisruokavalion laadusta riippuen herkästi 

puutteelliseksi, mistä syystä kyseisten ravintoaineiden saanti tulee turvata ravintolisän 

käyttämisen avulla (Duodecim, 2020, Kasvisruokavaliot; Valsta, 2018).  

2.2 Tarkasteltavien proteiinin lähteiden ympäristövaikutukset 

Ruokajärjestelmistä, eli ruoan tuotannosta, kulutuksesta, tuonnista ja viennistä, 

kuljetuksesta, varastoinnista sekä vähittäismyynnistä, aiheutuu monenlaisia 
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negatiivisia ympäristövaikutuksia (1). Ruoantuotannon negatiivisia 

ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ravinnepäästöt ilmaan ja veteen, pinta- ja 

pohjavesiin huuhtoutuvat kasvinsuojeluainejäämät, kalojen ylikalastus, 

kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön ja vedenkulutuksen vaikutukset ympäristöön 

sekä biodiversiteetin väheneminen. Ruoantuotanto myös kuluttaa merkittävän määrän 

resursseja, kuten energiaa, maata, mineraaleja ja vettä (1,35). Ruokavalioiden 

ympäristövaikutuksia tutkittaessa keskitytään yleisesti niiden ilmastovaikutukseen, 

joka pitää sisällään hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksidipäästöt sekä kalastusaluksilla 

käytettävien erittäin vahvojen kylmäaineiden päästöt (4). Hiilidioksidipäästöjä syntyy 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä ruoan tuotannossa ja kuljetuksessa. Metaania 

vapautuu erityisesti lihan ja maidon tuotannossa. Typpioksidipäästöjä taas syntyy niin 

kasvinviljelystä kuin kotieläintuotannostakin. Yksittäisen elintarvikkeen 

ympäristövaikutus on sen koko elinkaaren sisältämien vaiheiden summa (35). 

Tuotteiden ympäristövaikutusten vertailu laajassa mittakaavassa on hankalaa, sillä 

luotettavan arvion tekemiseen vaadittavia tietoja ei ole saatavilla suurimmasta osasta 

elintarvikkeista. 

Liha- ja maitotuotteiden ympäristövaikutukset ovat elintarvikeryhmistä suurimmat 

(4). Eläinperäiset ruoka-aineet käsittävät noin kolme neljännestä ruoan 

kasvihuonekaasupäästöistä (1). Naudanlihan ilmastovaikutus on keskimäärin nelin- tai 

jopa kuusinkertainen broilerin- ja sianlihan ilmastovaikutuksiin verrattuna (36). 

Ruokavalion haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät korvattaessa lihatuotteita 

kasviperäisillä versioilla (37). 

Palkokasvien ja pähkinöiden ympäristövaikutus on eläinperäisiin proteiinin lähteisiin 

verrattuna pieni (1) siitäkin huolimatta, että pähkinöiden vesijalanjälki on suhteellisen 

suuri (38). Palkokasvien viljelyllä voidaan pienentää peltoviljelyn 

ympäristövaikutusta. Palkokasvit kykenevät sitomaan ilmakehän typpeä vähentäen 

typpioksidipäästöjä, eivätkä näin ollen tarvitse erillistä typpilannoitusta (39). Lisäksi 

palkokasvit parantavat maan kasvukuntoa ja luovuttavat typpeä myös seuraavan 

viljelykasvin käyttöön, mistä syystä ne ovat arvokkaita kasveja viljelykierrossa (40). 

Kasviproteiinin lähteiden tuotantoon vaadittava maapinta-ala suhteessa niistä 

saatavaan hyödynnettävän energian määrään on pienempi eläinperäisten proteiinin 

lähteiden tuotantoon verrattuna. 
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Muutos kestävämpään ruoankulutukseen vaatii muutoksia jokapäiväisissä 

ruokailutottumuksissa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on globaali haaste, 

johon voidaan vaikuttaa paitsi tuotantovaiheessa vähentämällä tuotekohtaista 

kuormitusta (CO2-ekv/kg tuotetta), myös pienentämällä tuotteiden kokonaiskulutusta 

(41). Märehtijöiden lihan korvaaminen kalalla, siipikarjan- tai sianlihalla vähentää 

ruoankulutuksen ympäristövaikutusta, mutta merkittävämpi muutos saadaan aikaan 

lihan vaihtamisella kasviproteiinin lähteisiin (1,10).  

2.3 Sosiodemografisten tekijöiden yhteys ruoankulutukseen 

Ruoankulutuksessa on eroja eri sosiodemografisten ryhmien välillä. 

Sosiodemografisilla tekijöillä tarkoitetaan väestöön ja väestössä tapahtuviin 

muutoksiin liittyviä tekijöitä, kuten ikää, sukupuolta, ja erilaisia sosiaalisia, 

taloudellisia, kulttuurillisia ja ympäristöllisiä seikkoja (42,43). Sosiodemografisten 

tekijöiden lisäksi ruokakäyttäytymiseen ovat yhteydessä erilaiset henkilökohtaiset 

vaikuttimet (44), kuten motiivit (43). Terveydenedistämistarkoituksessa, esimerkiksi 

ruokakasvatusmalleja muodostettaessa, edellä mainittujen tekijöiden vaikutukset on 

syytä tunnistaa (43).  

Ruokavalintoihin yhteydessä olevia sosiodemografisia tekijöitä on selvitetty useissa 

tutkimuksissa (mm. Borodulin et al., 2016; Hunt et al., 1997; Kearney et al., 2000; 

Ovaskainen et al., 2013, 2012). Sosioekonomisen statuksen, jolla yleensä tarkoitetaan 

koulutusta, tuloja ja ammattia, on todettu olevan yhteydessä ruokavalioon 

(6,13,45,46). Epäterveellinen syöminen on yleisempää matalammissa 

sosioekonomisissa luokissa, joiden yleispiirteitä ovat keskimääräistä alhaisempi 

koulutus ja pienemmät tulot. Naiset syövät kaiken kaikkiaan lähemmäs 

ravitsemussuosituksia kuin miehet (6,46,47). Vastaavasti nuoret syövät vanhempaa 

väestönosaa epäterveellisemmin (6). Maantieteellisen aluejaon vaikutus 

ruokavalintoihin on Gossardin ja Yorkin (48) mukaan hyvin kulttuurisidonnainen. 

Tämän lisäksi alueellisten muuttujien välisiin eroihin vaikuttavat kaupunkiväestön 

korkeampi koulutusaste ja tulotaso sekä alhaisempi keski-ikä maaseutuväestöön 

verrattuna (49,50). 

Deskriptiivisten ruoankäyttötutkimusten lisäksi etenkin lihankulutukseen yhteydessä 

olevia sosiodemografisia tekijöitä on tutkittu monimutkaisemmilla selittävillä 

malleilla. Sukupuoli on yleisin lihankulutukseen yhdistetty sosiodemografinen 

muuttuja. Suomessa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa 
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miehet kuluttivat lihaa todennäköisemmin kuin naiset (51–53). Myös alhainen 

koulutustaso on yhteydessä suurempaan lihankulutukseen (11,51). Edellisten lisäksi 

useamman kuin yhden henkilön kotitaloudessa asumisen on havaittu lisäävän 

lihankulutusta ja pääkaupunkiseudulla asumisen vähentävän sitä (51). Saksalaisessa 

haastattelututkimuksessa (n=990) todettiin pienten tulojen vähentävän lihankulutusta 

(11). Myös kotimaisten tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia edellisten 

havaintojen kanssa (15,53). Espanjalaisessa ruokavaliotason tutkimuksessa todettiin 

runsaasti lihaa sisältävän ruokavalion noudattamisen olevan yhteydessä 

miessukupuoleen, nuoreen ikään ja elämiseen parisuhteen ulkopuolella (54).  

Maitotuotteiden kulutusta eri sosiodemografisissa ryhmissä ei ole juuri tutkittu 

länsimaissa aikuisväestössä. Olemassa olevat tutkimukset koskevat monesti lasten ja 

nuorten maitotuotteiden käyttöä. Tämä voi kertoa siitä, että useimmissa kulttuureissa 

maitotuotteita, etenkään itse maitoa, ei nähdä aikuisen ruokavalioon kuuluvana 

tuotteena. Lähi-idän alueella erilaisten fermentoitujen maitotuotteiden runsas käyttö 

ruokavaliossa näkyy myös tehtyjen tutkimusten runsaampana määränä. 

Maitotuotteiden kulutus näyttäisi vaihtelevan huomattavasti eri maitotuotteiden välillä 

(15,55). Ilmeisesti myös maitotuotteen kulutukseen yhteydessä olevat 

sosiodemografiset tekijät vaihtelevat tuoteryhmittäin. Useissa tutkimuksissa 

tarkasteltava maitotuoteryhmä ja kulutusta selittävien tekijöiden määrä on hyvin 

rajallinen (56), mikä hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista. Ranskassa vuosina 

1994–1998 toteutettuun laajaan (n=13 017) kohorttitutkimukseen pohjautuvassa 

tutkimuksessa maidonkulutus oli suurempaa maaseudulla, mitä tutkijat selittävät 

hinnaltaan halvan maidon suurempana kulutuksena maaseutuväestön matalammin 

kouluttaununeen väestön keskuudessa (55). Juustot ovat maitotuotteista kalleimpia, 

mikä näkyi tutkimuksessa niiden suurempana kulutusosuutena korkeammin 

koulutetuilla, joiden tulotaso on keskimääräistä tulotasoa korkeampi. Lisäksi 

vanhemmat miehet joivat enemmän maitoa kuin muut ikäryhmät. Ranskassa 

maidonjuonti kuuluu vanhempaan perinteiseen ruokakulttuuriin, joka alkaa väistyä 

tämänhetkisen ikääntyneen väestön mukana (55). Myös Suomessa maito kuuluu 

vahvasti perinteiseen ruokakulttuuriin, ja kulutustrendi vaikuttaisi olevan 

samansuuntainen kuin ranskalaisessa tutkimuksessa. Suomessa maidonjuonti on ollut 

laskussa vuosikymmeniä, mutta jalostettujen maitotuotteiden, etenkin jogurtin ja 

juuston, kulutus on kasvanut viime vuosiin saakka (57,58). Touvier ym. (55) 
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alleviivasivat tarvetta maakohtaisiin tutkimuksiin maidonkulutuksen ja 

sosiodemografisten muuttujien riippuvuutta koskien. 

Kasviproteiinin lähteiden kulutuksen ja sosiodemografisten tekijöiden 

riippuvuussuhde ei ole yksiselitteinen. Kasviproteiinin lähteiden runsaampaan 

kulutukseen on useissa tutkimuksissa yhdistetty korkeampi koulutus ja nuorempi ikä 

(10,59). Kanadalaistutkimus poikkesi edellisistä todeten kasviproteiinin lähteiden 

kulutuksen olevan suurempaa korkeammissa ikäluokissa (9). Samassa tutkimuksessa 

kasviproteiinin lähteiden suurempaa kulutusta selittivät lisäksi korkeammat tulot, 

asuminen yli kolmen henkilön kotitaloudessa ja se, että oli asunut Kanadassa alle 20 

vuotta (9). Myös yhdysvaltalaisessa työssäkäyvien joukossa tehdyssä tutkimuksessa 

(8) todettiin papujen ja linssien runsaamman kulutuksen olevan yhteydessä 

nimenomaan korkeampaan ikään, minkä lisäksi runsasta kulutusta selitti muista 

tutkimuksista poiketen matalampi koulutus ja miessukupuoli. Suomalaisväestöä 

edustavassa haastattelututkimuksessa havaittiin nuoremman iän ja korkeamman 

koulutuksen olevan yhteydessä papujen kulutukseen (10). Papujen suurempi kulutus 

oli myös todennäköisempää Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Iso-Britanniassa 

ja Alankomaissa suoritetussa tutkimuksessa kotitalouden pienempi koko oli 

yhteydessä suurempaan lihankorvikkeiden kulutukseen (59).  

3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin taustamuuttujien yhteyttä erilaisten proteiinin 

lähteiden kulutustiheyteen S-ryhmän etuasiakkaiden ruoankäyttö- ja 

sosiodemografisia tietoja käsittelevässä LoCard-aineistossa. Päätutkimuskysymys oli: 

mitkä sosiodemografiset muuttujat ovat yhteydessä lihan, maitotuotteiden ja 

kasviproteiinin lähteiden päivittäiseen kulutukseen suomalaisten kuluttajien joukossa. 

Selittäviksi sosiodemografisiksi muuttujiksi valittiin ikä, sukupuoli, koulutus, tulot, 

kotitalouden koko sekä asuinpaikka esitettynä suuralueena ja kuntaryhmänä. 

4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Aineiston kuvaus  

Tämä pro gradu -tutkimus on kvantitatiivinen poikittaistutkimus, jonka aineistona 

toimii LoCard-aineisto, kansainvälisestikin tarkasteltuna laaja kauppaketjun 

etuasiakkaiden ostodataa, sosiodemografisia muuttujia sekä ruoankäyttötietoja 
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käsittävä aineisto. LoCard-aineistosta vastaa  Tampereen yliopisto. LoCard-aineiston 

etu on sen suuri otoskoko, jonka ansiosta tutkimustulosten yleistettävyys on hyvä. 

Laaja tutkimusaineisto antaa poikkeukselliset mahdollisuudet tutkia erilaisia 

ruokavalintoihin kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten ruokavalintojen 

vaihtelua alueellisesti ja eri väestöryhmissä (60). 

Tässä tutkimuksessa käytetyt tiedot on kerätty kesä-heinäkuussa 2018. Aineiston 

muodostumisen vaiheet on esitetty Kuvio 1. Kaksi ensimmäistä kohtaa (sinisellä 

merkityt) koskevat LoCard-aineiston keruuta. Osallistumiskutsu lähetettiin kaikille 

noin miljoonalle suomalaiselle etukortin pääomistajalle ympäri Suomen. Näistä noin 

47000 suostui ostodatansa luovutukseen, mikä oli edellytys tutkimukseen 

osallistumiselle. Ostodatansa luovutukseen suostuneet asiakkaat jaettiin satunnaisesti 

kolmeen samansuuruiseen ryhmään, joista kukin arvottiin vastaamaan erilaiseen 

kyselylomakkeeseen. 

 

Kuvio 1. Aineiston muodostumisen vaiheet 
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Tämän tutkimuksen aineiston perusjoukkoon kuului 15 756 tutkittavaa. Tutkittaville 

lähetetyllä lomakkeella selvitettiin muun muassa sosiodemografisia tekijöitä sekä 

ruoankäyttöä frekvenssityyppisen ruoankäyttökyselyn, FFQ:n (Food Frequency 

Questionnaire), avulla. Kyselyn vastausprosentti oli 91 prosenttia. Tutkittavien ikä, 

sukupuoli ja postinumero saatiin suoraan kauppaketjun tietokannasta. FFQ-lomakkeen 

riittävällä tarkkuudella täyttäneet muodostavat varsinaisen aineistotiedostoon mukaan 

luettavien henkilöiden joukon (n). 

4.2 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

LoCard-aineiston keräämiseen on saatu Tutkimuseettisen toimikunnan puoltava 

lausunto. Tutkimusaineisto sisältää vain sellaista tietoa, jonka käyttöön kuluttaja on 

antanut suostumuksensa. Asiakasomistajia lähestyttiin sähköpostitse. Halukkaat 

osallistujat täyttivät sähköisen suostumuksen ostotietojen sekä iän ja 

asuinpaikkakunnan luovuttamisesta tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi pyydettiin 

vastaamaan erilliseen kyselylomakkeeseen. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin 

LoCard-aineistosta ikä- ja asuinpaikkatietoja sekä erillisellä kyselylomakkeella 

tiedusteluja ruoankäyttö- ja sosiodemografisia tietoja. Yksittäiset kuluttajat tai 

kotitaloudet eivät ole tunnistettavissa aineistosta. S-ryhmän kanssa kirjoitettiin 

sopimus, jonka mukaan se ei voi vaikuttaa tutkimuskysymysten asetteluun. 

LoCard-aineiston hyödyntämiseen Pro gradu -tutkimuksessa haettiin erillinen lupa 

aineistoa koordinoivalta taholta. LoCard-aineiston käyttöä koskien allekirjoitettiin 

salassapitosopimus, ja materiaalia säilytettiin asianmukaisesti käyttöluvan 

edellyttämällä tavalla. Aineistoa ei jaettu eteenpäin kolmansille osapuolille, ja sitä 

käytettiin ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon lupa haettiin. Tutkimus toteutettiin 

noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. 

4.3 Tilastolliset menetelmät 

Tässä tutkimuksessa selitettävinä muuttujina olivat lihan, maitotuotteiden ja 

kasviproteiinin lähteiden kulutustiheys. Selittävinä muuttujina olivat ikä, sukupuoli, 

koulutus, tulot, kotitalouden koko sekä asuinpaikka ilmoitettuna suuralueen ja 

kuntaryhmän mukaan. Aineiston muuttujat olivat diskreettejä luokiteltuja muuttujia. 

Analysointiin käytettiin SPSS-tilastointiohjelman versiota IBM SPSS Statistics 25. 

Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin logistisella regressioanalyysillä.  
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4.3.1 Muuttujat ja niiden uudelleen luokittelu 

Selitettävät muuttujat 

FFQ sisälsi 52 riviä ja mittasi kulutusta seuraavissa ruokaryhmissä: kasvikset, 

hedelmät ja marjat; maitovalmisteet ja kasvipohjaiset tuotteet; ravintorasvat; kala; liha 

ja kananmuna; viljavalmisteet; juomat; sekä kategoriassa ”muut”. FFQ:lla tiedusteltiin 

elintarvikkeiden kulutustiheyttä edellisen 12 kuukauden aikana. 

Kulutusfrekvenssivaihtoehdot pienimmästä kulutustiheydestä suurimpaan olivat: ei 

ollenkaan, harvemmin kuin kerran kuussa, 1–3 päivänä kuussa, 1–2 päivänä viikossa, 

3–5 päivänä viikossa ja päivittäin tai lähes päivittäin (6–7 päivänä viikossa). Vastaajan 

tuli valita kunkin elintarvikkeen kulutusta parhaiten kuvaava kulutusfrekvenssi.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ruokaryhmistä liha- ja maitotuotteiden sekä 

kasviproteiinin lähteiden kulutusfrekvenssejä. Kyseisten ruokaryhmien valintaan 

päädyttiin proteiinin lähteen ympäristövaikutuksen ja ravitsemuksellisen merkityksen 

perusteella. Tarkasteltavat proteiinin lähteet ovat myös olleet viime vuosina pinnalla 

ravitsemuskeskustelussa. 

Liha -muuttuja koottiin kaikista neljästä FFQ:n ruokarivistä: punainen liha; vaalea 

liha; lihaleikkeleet; sekä makkarat, nakit ja makkaraleikkeleet. Punainen liha tarkoittaa 

naudan-, sian-, karitsan- ja lampaanlihaa sekä riistaa, vaalea liha siipikarjan lihaa. 

Vastaavasti maitotuotteisiin sisällytettiin: rasvaton maito ja piimä; ykkös- ja 

kevytmaito ja -piimä; täysmaito ja -piimä; juustot; jogurtti, viili ja rahka sekä jäätelö. 

Kasviproteiinin lähteet koottiin FFQ:n kahdesta ruokarivistä: herne, pavut, linssit ja 

soija, sekä maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet.  

Selitettävät muuttujat muutettiin kuusiluokkaisista kaksiluokkaisiksi. Väestön 

terveyden parantamisen ja ympäristövaikutusten pienentämisen kannalta arvioitiin 

ruoankäyttölomakkeen frekvenssivaihtoehdoista merkityksellisimmäksi proteiinin 

lähteitä päivittäin tai lähes päivittäin kuluttavien vertaaminen sitä vähemmän 

kuluttaviin. Muodostetut luokat olivat: 1) päivittäinen tai lähes päivittäinen käyttö (6-

7 pv/vk), josta puhutaan tässä tutkimuksessa päivittäisenä käyttönä, sekä 0) päivittäistä 

käyttöä harvempi kulutus (0-5 pv/vk). Päivittäinen käyttö koostui alkuperäisen 

muuttujaluokituksen tiheimmästä kulutusluokasta, ja päivittäistä käyttöä harvempi 

kulutus muuttujan muista luokista. 
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Selittävät muuttujat 

Sosiodemografisista muuttujista tarkasteltavana olivat ikä, sukupuoli, koulutus, tulot, 

perheen koko sekä asuinpaikka ilmoitettuna suuralueen ja kuntaryhmän mukaan. 

Järjestysasteikollisten muuttujien referenssikategoriana käytettiin arvoltaan ja 

luokkanumeroltaan pienintä muuttujaluokkaa. Myös luokitteluasteikollisissa 

muuttujissa referenssikategoriana käytettiin selvyyden vuoksi pienintä 

luokkanumeroa. Suuraluemuuttujan kohdalla pienimmäksi luokkanumeroksi, eli 

referenssikategoriaksi, valittiin mahdollisimman havainnollinen muuttujaluokka. 

Selittävien muuttujien valintaan päädyttiin aikaisemman tutkimuksen perusteella. 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen sosiodemografisten tekijöiden yhteyttä 

ruoankäyttöön on tutkittu useissa tutkimuksissa. Osan muuttujista kohdalla yhteys 

näyttää selvältä, kun taas osa vaatii lisäselvitystä. Kirjallisuuden pohjalta tehtyä 

muuttujavalintaa tukemaan käytettiin askeltavaa regressioanalyysiä (Stepwise 

Regression) ennen varsinaisten tilastollisten analyysien tekemistä. 

Sukupuolimuuttujan luokittelu säilytettiin alkuperäisen luokittelun mukaisena: 1) 

naiset, 0) miehet. Alkuperäisen aineiston jatkuva ikämuuttuja luokiteltiin 

viisiluokkaiseksi muuttujaksi seuraavasti: 1) 18–29-vuotiaat, 2) 30–39-vuotiaat, 3) 

40–49-vuotiaat, 4) 50–64-vuotiaat, ja 5) 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Alkuperäisen 

viisiluokkaisen koulutusmuuttujan luokat olivat seuraavat: 1) perusaste tai vähemmän, 

2) keskiaste, 3) alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste, 4) ylempi 

korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste, ja 999) jokin muu. Vain kuusi henkilöä oli 

valinnut viimeisen luokan, joten se jätettiin pois tarkastelusta. Muodostettu uusi 

koulutusmuuttuja koostui alkuperäisen muuttujan neljästä ensimmäisestä luokasta. 

Tulomuuttuja sisälsi alkuperäisessä aineistossa kahdeksan luokkaa: 1) alle 1500 euroa 

kuukaudessa, 2) 1 500–2 999 euroa kuukaudessa, 3) 3 000–4 499 euroa kuukaudessa, 

4) 4 500–5 999 euroa kuukaudessa, 5) 6 000–7 499 euroa kuukaudessa, 6) 7 500–8 

999 euroa kuukaudessa, 7) 9000 euroa tai enemmän kuukaudessa, 8) en osaa / en halua 

sanoa. Muuttujan luokkien välinen jakauma oli epätasainen, ja suuri luokkamäärä ei 

edesauttanut tutkimuskysymyksen selvittämistä, joten luokkamäärä supistettiin 

viiteen. Vastanneista viidennes kuului toiseen tuloluokkaan ja toinen viidennes 

kolmanteen tuloluokkaan. Nämä jakaumaltaan selkeästi suurimmat luokat jätettiin 

ennalleen. Ensimmäiseen tuloluokkaan kuului vain vajaat 10 prosenttia vastanneista, 

mutta koska matalatuloiset on sosioekonomisia tekijöitä ajatellen erityisen kiinnostava 
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kohderyhmä (61), säilytettiin luokka itsenäisenä. Luokat 4–5 ja 6–7 yhdistettiin. 

Kahden suurimman tuloluokan yhdistämistä puolsi ajatus, ettei tuloilla tietyn ylärajan 

jälkeen luultavasti ole merkitystä ruokamuuttujien kannalta. Uusiksi tuloluokiksi 

muodostuivat seuraavat: 1) alle 1500 euroa kuukaudessa, 2) 1 500–2 999 euroa 

kuukaudessa, 3) 3 000–4 499 euroa kuukaudessa, 4) 4 500–7 499 euroa kuukaudessa, 

ja 6) yli 7 500 euroa kuukaudessa. Vastaamatta jättäneet (alkuperäinen luokka 8) 

jätettiin pois luokittelusta, sillä vaihtoehdon perusteella on hankala tehdä päätelmiä.  

Perheen kokoa tiedusteltiin kysymyslomakkeessa seuraavasti: ”Kuinka monta jäsentä 

kuuluu kotitalouteenne tällä hetkellä sinut itsesi mukaan lukien?” Vastausvaihtoehdot 

olivat: 1) 1 jäsen, 2) 2 jäsentä, 3) 3 jäsentä, 4) 4 jäsentä, 5) 5 jäsentä, 6) 6 jäsentä tai 

enemmän. Luokat 4-6 yhdistettiin, sillä luokan 5 tai 6 valinneiden määrä oli 

huomattavan pieni (2-5 prosenttia vastanneista) verrattuna muihin luokkiin. Näin ollen 

muut luokat pysyivät ennallaan, mutta luokka 4) piti sisällään neljän henkilön ja sitä 

suuremmat kotitaloudet.  

Postinumeroiden perusteella muodostettiin kaksi alueellista muuttujaa, joiden pohjalta 

aineistoa oli mahdollista tarkastella maantieteellisen sijainnin sekä kuntaryhmän 

mukaan. Maantieteellinen sijainti ilmoitettiin suuralueena. Suomen aluejaossa on viisi 

maakuntia yhdistämällä muodostettua suuraluetta (62). Muodostetun 

suuraluemuuttujan viisi luokkaa olivat Suomen viisi suuraluetta asukasluvultaan 

suurimmasta pienimpään: 1) Helsinki-Uusimaa, 2) Länsi-Suomi, 3) Pohjois- ja Itä-

Suomi, 4) Etelä-Suomi, ja 5) Ahvenanmaa. Referenssikategoriana käytettiin Helsinki-

Uusimaata. Vaikka Helsinki-Uusimaalla on muuhun Suomeen nähden omat 

poikkeavuutensa, on pääkaupunkiseudun eroavaisuuksia muusta maasta tutkittu, mikä 

mahdollistaa tulosten paremman tulkinnan. Lisäksi Helsinki-Uusimaan alueella asuu 

noin 40 prosenttia vastanneista, mikä tekee tässäkin mielessä Helsinki-Uusimaasta 

varteenotettavan vertailukohteen. 

Kuntaryhmityksessä asuinpaikat eroteltiin kaupunkimaisuuden ja maaseutumaisuuden 

mukaan. Kuntaryhmäluokittelussa käytettiin Tilastokeskuksen (63) luokittelua, jonka 

mukaan kunnat jaetaan taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun 

perusteella kolmeen luokkaan: kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat ja 

maaseutumaiset kunnat. Aineistossa kuntaryhmitys luokiteltiin seuraavasti: 1) 

kaupunkimaiset, 2) taajaan asutut, ja 3) maaseutumaiset kunnat. Referenssikategoriana 

käytettiin kaupunkimaisia kuntia. 
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4.3.2 Tilastolliset mallit 

Tässä Pro gradu -työssä aineiston analysointiin käytettiin binääristä logistista 

regressioanalyysiä. Aineiston analysointiin sovellettiin pakotetun logistisen 

regressiomallin lisäksi askeltavaa analyysiä. Askeltavan ja pakotetun 

regressioanalyysin tuloksia verrattiin keskenään sen arvioimiseksi, mitkä 

sosiodemografiset tekijät selittävät parhaiten selitettävän muuttujan vaihtelua, ja 

olisiko malli toimivampi, jos se olisi muodostettu askeltavan analyysin 

muuttujavalinnan mukaisesti. Askeltava analyysi ei kuitenkaan johtanut erilaiseen 

malliin pakotettuun malliin verrattuna. Askeltavassa analyysissä myös mallin 

selitysosuus (Nagelkerken arvo), yhteensopivuustestin tulos ja ennustekyky pysyivät 

ennallaan kaikkien selitettävien muuttujien kohdalla pakotettuun malliin verrattuna. 

Askeltava analyysi ei tuonut lisäarvoa tutkimukseen, joten sen sijasta tilastollisena 

menetelmänä päädyttiin pakotetun mallin käyttämiseen. 

Selittävien ja selitettävän muuttujan välistä riippuvuutta selitettiin sekä 

vakioimattoman että vakioidun logistisen regressiomallin avulla. Vakioidussa mallissa 

tarkasteltiin selittävien muuttujien yhteyttä selitettävään muuttujaan, kun kaikkien 

selittävien tekijöiden vaikutus otettiin huomioon samanaikaisesti. Vakioinnilla 

pyrittiin poistamaan sekoittavien tekijöiden vaikutus aineistosta.  Kutakin kolmea 

proteiinin lähdettä, lihaa, maitotuotteita ja kasviproteiinin lähteitä, tarkasteltiin 

erillisissä regressiomalleissa. 

5 Tulokset 

5.1 Sosiodemografiset taustatekijät 

Tutkittavista 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä (Taulukko 1). Naisten 

keski-ikä (47 vuotta) oli hieman matalampi kuin miesten keski-ikä (52 vuotta). 

Tutkittavista suurimmalla osalla oli keskiasteen koulutus, mutta tutkittavien 

lukumäärä pieneni asteittain koulutustason kasvaessa. Sen sijaan tutkittavien osuus 

kasvaa tasaisesti toiseksi matalimmasta tuloluokasta toiseksi ylimpään tuloluokkaan. 

Miesten joukossa oli hieman enemmän sekä kaikkein alimpaan että kaikkein ylimpään 

koulutusluokkaan kuuluvia, ja miehet olivat keskimäärin naisia korkeatuloisempia. 

Kotitalouden koossa ei ollut merkittäviä sukupuolieroja, mutta kahden henkilön 

kotitaloudessa asuvista hieman suurempi osuus oli miehiä. Suurin osa tutkittavista asui 

Uudellamaalla. Tutkittavista lähes 80 prosenttia asui kaupunkimaisissa kunnissa. 
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Jäljelle jäävät tutkittavat (20 prosenttia) jakautuivat tasapuolisesti taajaan asuttujen ja 

maaseutumaisten kuntien välille, joskin maaseutumaisissa kunnissa asuvia oli hieman 

vähemmän. Sukupuolijakaumassa ei ollut aluemuuttujien välillä suurta eroavaisuutta. 

Taulukko 1. Tutkittavien sosiodemografiset taustatekijät 
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5.2 Proteiinin lähteiden kulutus  

Proteiinin lähteiden suhteellisten kulutusfrekvenssien (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3) 

perusteella maitotuotteet olivat lihatuotteita yleisemmin osa päivittäistä ruokavaliota. 

Maitotuotteita kulutti päivittäin keskimäärin 80 prosenttia tutkittavista, kun taas lihaa 

päivittäin kuluttavia oli vain runsaat 30 prosenttia. Kasviproteiinin lähteiden 

päivittäinen kulutus oli kaiken kaikkiaan melko vähäistä. Vain vajaat 13 prosenttia 

tutkittavista käytti palkokasveja, siemeniä tai pähkinöitä päivittäin. 

5.3 Proteiinin lähteiden päivittäiseen kulutukseen yhteydessä olevat tekijät 

Logistisessa vakioidussa mallissa lihan päivittäisen kulutusfrekvenssin ja kaikkien 

sosiodemografisten muuttujien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä riippuvuus: 

naissukupuoli ja koulutus olivat yhteydessä pienempään, ja ikä, tulot, kotitalouden 

koko, suuralue sekä kuntaryhmä suurempaan todennäköisyyteen kuluttaa lihaa 

päivittäin (Taulukko 2). Muuttujien merkitsevyys ei muuttunut vakioimattoman ja 

vakioidun mallin välillä. Maitotuotteiden osalta sukupuoli ja kasviproteiinin lähteiden 

osalta tulotaso eivät olleet tilastollisesti merkitseviä muuttujia vakioimattomissa 

malleissa (Taulukko 3 ja Taulukko 4). Maitotuotteissa sukupuoli muuttui tilastollisesti 

merkitseväksi ja koulutus sekä kuntaryhmä merkitsemättömiksi vakioidussa mallissa 

(Taulukko 3). Kasviproteiinin lähteiden vakioidussa mallissa tulot pysyivät 

tilastollisesti merkitsemättöminä, minkä lisäksi kuntaryhmä muuttui 

merkitsemättömäksi (Taulukko 4). Vakioidun mallin tuloksia avataan seuraavissa 

kappaleissa tarkemmin. 
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Taulukko 2. Lihan päivittäisen kulutuksen todennäköisyys sosiodemografisten 

tekijöiden luokissa vakioimattomassa ja vakioidussa logistisessa regressiomallissa 
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Taulukko 3. Maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyys 

sosiodemografisten tekijöiden luokissa vakioimattomassa ja vakioidussa logistisessa 

regressiomallissa 
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Taulukko 4. Kasviproteiinin lähteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyys 

sosiodemografisten tekijöiden luokissa vakioimattomassa ja vakioidussa logistisessa 

regressiomallissa 

 

Sukupuoli oli yhteydessä kaikkien proteiinin lähteiden päivittäiseen kulutukseen, 

mutta huomattavin ero sukupuolten välillä oli kasviproteiinin lähteiden päivittäisen 

kulutuksen todennäköisyydessä. Naisilla päivittäinen lihankulutus oli 

epätodennäköisempää kuin miehillä. Sen sijaan maitotuotteiden ja kasviproteiinin 

lähteiden päivittäinen kulutus oli naisilla todennäköisempää kuin miehillä. 
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Korkeampi ikä lisäsi todennäköisyyttä kuluttaa kaikkia proteiinin lähteitä. Lihan 

päivittäisen kulutuksen todennäköisyys kasvoi nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan: 

yli 65-vuotiailla päivittäisen lihankulutuksen todennäköisyys oli peräti 1,5-kertainen 

nuorimpaan ikäluokkaan (18–29 -vuotiaat) verrattuna. Maitotuotteiden päivittäisen 

kulutuksen todennäköisyys kasvoi 18–64 -vuotiaiden ikäluokissa pienimmästä 

suurimpaan, ja oli jopa yli nelinkertainen vanhimmassa ikäluokassa nuorimpaan 

ikäluokkaan verrattuna. Kasviproteiinin lähteiden päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyys kasvoi mikäli tutkittava kuului yli 65-vuotiaiden ikäluokkaan. Tällöin 

todennäköisyys kuluttaa kasviproteiinin lähteitä päivittäin oli noin 1,5-kertainen 

nuorimpaan ikäluokkaan verrattuna. 

Päivittäisen lihankulutuksen todennäköisyys oli sitä pienempi mitä korkeampi 

koulutus tutkittavalla oli. Kasviproteiinin lähteiden päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyys sen sijaan kasvoi voimakkaasti koulutustason noustessa. Alimpaan 

koulutustasoon (perusasteen koulutus tai alhaisempi) verrattuna korkeimmalla 

koulutustasolla (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste) todennäköisyys 

kuluttaa kasviproteiinin lähteitä päivittäin oli 2,7-kertainen. Koulutus ei ollut 

yhteydessä maitotuotteiden päivittäiseen kulutukseen. 

Päivittäinen lihankulutus oli korkeinta tuloluokkaa (>7500 €/kk) lukuun ottamatta sitä 

todennäköisempää mitä suurempaan tuloluokkaan tutkittava kuului. Kaikkein 

suurituloisimpien (ansiot yli 7500 €/kk) todennäköisyys kuluttaa lihaa päivittäin laski 

matalammaksi kuin kahteen edeltävään tuloluokkaan kuuluvilla, mutta oli silti 1,4-

kertainen matalatuloisiin verrattuna. Maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyys päinvastoin kasvoi tulojen lisääntyessä, mutta erot eivät olleet kovin 

suuret keskituloluokkien välillä. Maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyys oli selkeästi suurin kuukaudessa yli 7500 euroa ansaitsevilla. Tulot 

eivät olleet yhteydessä kasviproteiinin lähteiden päivittäiseen kulutukseen. 

Lihan ja maitotuotteiden päivittäinen kulutus oli sitä todennäköisempää, mitä 

suuremmassa kotitaloudessa tutkittava asui. Suurin todennäköisyys kuluttaa lihaa 

päivittäin oli kolmen henkilön kotitaloudessa asuvilla. Maitotuotteiden päivittäisen 

kulutuksen todennäköisyys kasvoi tasaisesti kotitalouden koon kasvaessa.  Neljän tai 

sitä useamman henkilön kotitaloudessa asuvilla todennäköisyys kuluttaa 

maitotuotteita päivittäin oli jopa 2,6-kertainen yhden hengen kotitalouksiin verrattuna. 
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Kasviproteiinin lähteiden päivittäinen kulutus oli todennäköisempää yksin asuvilla 

kuin kolmen tai sitä useamman henkilön kotitalouksissa asuvilla. 

Muualla kuin Helsinki-Uusimaa -suuralueella asuminen lisäsi todennäköisyyttä 

kuluttaa lihaa ja maitotuotteita päivittäin. Suurin ero päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyydessä oli Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvilla verrattuna Helsinki-Uusimaa 

-suuralueella asuviin. Kasviproteiinin lähteiden päivittäinen kulutus oli Helsinki-

Uusimaa -suuralueella asuviin verrattuna epätodennäköisempää Pohjois- ja Itä-

Suomessa sekä Etelä-Suomessa asuvilla. Asuinpaikka ilmaistuna kuntaryhmä -

muuttujana oli yhteydessä ainoastaan lihan päivittäiseen kulutukseen. Taajaan 

asutussa kunnassa asuminen lisäsi lihan päivittäistä kulutusta kaupunkimaisessa 

kunnassa asumiseen verrattuna. Maaseutumaisessa kunnassa asuminen ei selittänyt 

lihan päivittäistä kulutusta. 

5.4 Mallin hyvyyttä kuvaavat luvut 

Lihan päivittäistä kulutusta kuvaavalle mallille tehdyn yhteensopivuustestin (Hosmer-

Lemeshovin testi, engl. goodness-of-fit) p-arvo oli 0,006, mikä tarkoittaa, ettei testi 

tukenut mallia. Malli selitti 5,5 prosenttia selitettävän muuttujan vaihtelusta. 

Logistisen regressiomallin ennustekyky oli 66,4 prosenttia. Maitotuotteiden kohdalla 

yhteensopivuustestin p-arvo (p=0,875) ylitti 0,05 merkitsevyysasteen reilusti, mikä 

tarkoittaa sitä, että testi tuki mallia hyvin. Mallin selitysosuus oli 9,3 prosenttia. 

Logistisen regressiomallin ennustekyky oli kaiken kaikkiaan hyvä, 80,7 prosenttia. 

Kasviproteiinin lähteissä yhteensopivuustesti tuki mallia hyvin (p= 0,265). Malli selitti 

4,1 prosenttia selitettävän muuttujan vaihtelusta. Kokonaisuuksissaan logistisen 

regressiomallin ennustekyky oli hyvä, 87,3 prosenttia. 

6 Pohdinta 

6.1 Tulosten tarkastelu ja tulkinta 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, on runsas eläinperäisten proteiinin lähteiden 

kulutus epäedullista etenkin ympäristön kannalta, minkä lisäksi tietyntyyppisten liha- 

ja maitotuotteiden runsaalla kulutuksella on negatiivisia terveysvaikutuksia. Väestön 

terveyden parantamisen ja ympäristövaikutusten pienentämisen kannalta on tärkeää 

tunnistaa proteiinin lähteitä päivittäin tai lähes päivittäin kuluttava osa väestöstä. 

Päivittäinen eläinperäisten proteiinin lähteiden kulutus on tässä työssä yleistettävissä 

terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan epäedulliseksi ja päivittäinen kasviproteiinin 
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lähteiden kulutus edulliseksi ruoankulutustottumukseksi. Edellä mainittuihin 

ruoankulutustottumuksiin yhteydessä olevien sosiodemografisten tekijöiden 

tunnistaminen väestöstä helpottaa ravitsemusinterventioiden kohdentamista. 

Päivittäisen kulutuksen yleistämiseen terveys- ja ympäristövaikutusten suhteen 

edulliseksi tai epäedulliseksi koskevia seikkoja käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.2. 

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Vastanneista 34 prosenttia (39 % miehistä ja 31 % naisista) kulutti lihaa päivittäin, 

mikä on poikkeava tulos Finravinto 2017 -tutkimukseen (15) verrattuna, jossa lähes 

jokaisen tutkittavan ruokavaliossa esiintyi liharuokia ja lihavalmisteita (käyttäjiä 98 % 

miehistä ja 91 % naisista). Vastaavasti maitoa päivittäin kuluttavien osuus oli tässä 

tutkimuksessa 81 prosenttia miehistä ja naisista, kun taas Finravinto 2017 -

tutkimuksessa erilaisia maitotuotteita käytti tähän tutkimukseen verrattuna hieman 

suurempi osuus (käyttäjiä 98 % miehistä ja 99 % naisista).  Kasviproteiinin lähteitä 

päivittäin kuluttavien osuus oli tässä tutkimuksessa 13 prosenttia vastanneista. 

Palkokasvien ja pähkinöiden käyttäjien osuutta ei Finravinto 2017 -tutkimuksessa ollut 

saatavilla. 

Huomattavaa tuloksissa oli, että eläinperäisten proteiinin lähteiden ja kasviproteiinin 

lähteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyys oli selittävien tekijöiden suhteen 

suurimmaksi osaksi päinvastaista. Ikämuuttujaa koskevat tulokset ovat tässä suhteessa 

poikkeavia, sillä vanhempi ikä oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen kuluttaa 

kaikkia tarkasteltuja proteiinin lähteitä. Etenkin lihan ja kasviproteiinin lähteiden 

kuuluminen osaksi päivittäistä ruokavaliota näyttäisi olevan toisensa korvaavaa. Lihan 

ja kasviproteiinin lähteiden toisensa korvaavaa kulutusta saattaa selittää muun muassa 

se, että kotimaisissa ravitsemussuosituksissa (21) kala-, liha- tai munaruoka ja 

palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävä kasvisruoka esitetään toistensa 

vaihtoehdoiksi pääaterialla. Britanniassa ja Alankomaissa toteutetussa tutkimuksessa 

(59) lihankorvikkeiden ja liharuokien kulutus oli toisensa korvaavaa, ja lihaa usein 

syövillä lihaa korvaavien tuotteiden käyttäminen ruokavaliossa oli hyvin vähäistä. 

6.1.1 Lihan päivittäistä kulutusta selittävät tekijät 

Sukupuoli 

Samoin kuin tässä tutkimuksessa, myös useammassa muussa tutkimuksessa 

miessukupuolen on havaittu olevan yhteydessä runsaampaan lihankulutukseen (51–
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53). Myös Finravinto 2017 -tutkimuksessa miehet söivät lihaa enemmän kuin naiset, 

ja energiansaantiin suhteutettuna sukupuolten välinen ero oli merkitsevä iällä 

vakioidussa lineaarisessa regressiomallissa (15). 

Ikä 

Lihan päivittäisen kulutuksen todennäköisyys kasvoi nuorimmasta ikäluokasta 

vanhimpaan, mikä on pääosin ristiriidassa muiden tutkimuksien havaintojen kanssa. 

Finravinto 2017 -tutkimuksessa lihankulutus oli vähäisempää 64–74-vuotiailla 

miehillä verrattuna nuorempiin ikäryhmiin (15). Naisten kohdalla ei kulutuksessa 

huomattu ikään liittyvää muutosta. Sánchez-Villegasin ym. (54) tutkimuksessa 

todettiin runsaasti lihaa sisältävän ruokavalion olevan yhteydessä nuoreen ikään. 

Maskuliinisina pidettyjen ruokien kulutuksen sukupuolieroja selvittäneessä 

tutkimuksessa nuorempi ikä oli niin ikään yhteydessä lihan päivittäiseen kulutukseen 

Baltian maissa, mutta Suomessa muuttujien välillä ei havaittu yhteyttä (53). Yksi 

mahdollinen selitys tässä tutkimuksessa saaduille tuloksille saattaa löytyä 

tutkimuksessa käytetystä aineistosta ja menetelmistä. Tässä tutkimuksessa käytetyllä 

FFQ:lla tiedusteltiin vain kulutustiheyttä kulutusmäärien sijaan. Päivittäinen kulutus 

toteutuu näin ollen myös pienillä kulutusmäärillä. On myös mahdollista, että tässä 

tutkimuksessa käytetty melko suppea FFQ hankaloitti proteiinin lähteiden oikein 

sisällyttämistä kyselyyn etenkin ikääntyvien tutkittavien kohdalla. Kirjallisuuden 

perusteella tiedetään, että vanhemmat ikäryhmät noudattavat keskimäärin 

terveellisempää ruokavaliota nuorempiin verrattuna (6,8). ”Monipuolisuus” on 

avainsana terveellisestä ruokavaliosta puhuttaessa (4,15). Päivittäinen lihankulutus ei 

itsessään kerro epäterveellisestä kulutuksesta, vaan kohtuullisissa määrissä 

päivittäinen kulutus voi kuulua monipuoliseen terveelliseen ruokavalioon. Saattaakin 

olla, että vanhemmat vastaajat kuluttivat proteiinin lähteitä päivittäin, mutta 

pienemmissä annoksissa, jolloin kokonaiskulutus ei nouse suureksi. Dynesenin ym. 

(51) tutkimuksessa ikä ei ollut yhteydessä lihaa sisältävien pääaterioiden syömiseen 

päivittäin, mikä osoittaa, ettei ikä selitä yksiselitteisesti päivittäistä lihankulutusta 

puoleen tai toiseen. Tässä tutkimuksessa havaittu selkeä päivittäisen lihankulutuksen 

todennäköisyyden kasvu iän kasvaessa on erikoinen tulos, jonka selvittäminen vaatii 

lisätutkimusta.  
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Kotitalouden koko 

Oletettavasti suurin osa yli kahden henkilön kotitalouksista on aineistossa 

lapsiperheitä. Näin ollen kolmen tai sitä useamman henkilön kotitaloudessa asumisen 

yhteys selkeästi suurempaan todennäköisyyteen kuluttaa lihaa päivittäin saattaa hyvin 

johtua kotitaloudessa asuvista lapsista. Saattaa olla, että liha mielletään osaksi lasten 

terveellistä ruokavaliota, mistä syystä sen päivittäisen kulutuksen todennäköisyys on 

kolmen tai sitä useamman henkilön kotitalouksissa suurempi kuin kahden, ja ennen 

kaikkea yhden henkilön kotitalouksissa. Lihan käyttämistä ruoanvalmistuksessa 

saatetaan pitää lihankorvikkeisiin verrattuna helpompana, ja ehkä osittain halvempana, 

vaihtoehtona. Dynesenin ym. (51) tutkimustulos, jonka mukaan useamman kuin yhden 

henkilön kotitaloudessa asuminen lisää lihankulutusta, vahvistaa tässä tutkimuksessa 

tehtyä havaintoa. Myös Irzin (64) ja Piipposen (65) kotimaisissa tutkimuksissa 

todettiin, että kotitalouden koon kasvaessa lihatuotteisiin käytetään suurempi osa 

kokonaiskulutusmenoista.  

Koulutus 

Korkeampi koulutus oli yhteydessä pienempään todennäköisyyteen kuluttaa lihaa 

päivittäin, mikä on samansuuntainen tulos muiden tutkimuksien kanssa. On yleisesti 

tiedossa, että epäterveelliset ruokavalinnat, joihin punaisen lihan runsas kulutus 

lasketaan, on yleisempää matalammissa sosioekonomisissa luokissa, joiden 

yleispiirteitä ovat keskimääräistä alhaisempi koulutus ja pienemmät tulot (6,13,45,46). 

Alhaisen koulutustason on todettu lisäävän lihankulutusta myös yksittäisenä 

muuttujana tarkasteltuna (11,51).  

Tulot 

Irzin (64), Kayserin (11) ja Ovaskaisen (14) tutkimustulokset tukevat tämän 

tutkimuksen tulosta suuremman tulotason ja lihan päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyyden positiivisesta yhteydestä. Kuitenkin epäterveellisten 

ruokavalintojen (joihin runsas lihankulutus kuuluu) todettiin edellä olevan yhteydessä 

pienempiin tuloihin. Näin ollen on hieman yllättävää, että suuremmat tulot näyttävät 

selittävän tiheämpää lihankulutuksen käyttötiheyttä.  

Irzin (64) mukaan ruokavalion laatuvalintoihin vaikuttavat taustamuuttujista eniten 

kotitalouden tulotaso ja koko. Tulotason kasvaessa kokonaislihankulutus ei siis 
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välttämättä kasva, mutta laadukkaampien lihatuotteiden kulutus lisääntyy (65). Lisäksi 

on toki mahdollista, että korkeatuloiset syövät lihaa usein, mutta pienissä erissä. 

Suuralue 

Lihan epätodennäköisempi päivittäinen kulutus Helsinki-Uusimaa -suuralueella 

muihin suuralueisiin verrattuna liittyy kirjallisuuskatsauksen perusteella vahvasti 

eroihin ympäröivässä kulttuurissa. Pääkaupunkiseudulla, joka kattaa suuren osan 

Helsinki-Uusimaa -suuralueesta, sekä muissa suuremmissa kaupungeissa 

ruokakulttuuri on oletettavasti murroksessa ensimmäisenä, eikä perinteistä lihan 

ympärille rakentuvaa ruokakulttuuria noudateta enää yhtä tiiviisti kuin muualla 

Suomessa. Tähän voi vaikuttaa muun muassa se, että pääkaupunkiseudulla etnisten 

ravintoloiden määrä on runsaampi. Myös vallitsevat arvot ja ideologia voivat olla 

erilaisia verrattuna valtaosaan muusta Suomesta. Tämän tutkimuksen tavoin myös 

Dynesenin ym. (51) tutkimuksessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuminen oli 

yhteydessä yleisempään liharuoan syömiseen pääateriana. Gossardin ja Yorkin (48) 

tutkimuksessa asuinpaikka oli yhteydessä lihan kokonaiskulutukseen. 

Ruoankulutuksen kulttuuri- ja paikkasidonnaisuuden takia ulkomaisten tutkimuksien 

tulokset eivät ole suoraan verrattavissa tämän tutkimuksen tuloksiin, mutta ilmiöt 

maantieteellisen asuinpaikkamuuttujan ja siihen liittyvien ruokavalintojen taustalla 

ovat yleistettävissä kotimaisiinkin tutkimuksiin. 

Kuntaryhmä 

Maaseudulla noudatetaan yleisemmin perinteistä lihan ympärille rakentuvaa 

ruokakulttuuria verrattaessa kaupunkeihin. Tähän viitaten on hieman yllättävää, että 

ainoastaan taajaan asutussa kunnassa asuminen oli tilastollisesti merkitsevä muuttuja 

päivittäisen lihankulutuksen kannalta verrattuna kaupungissa asumiseen. Toisin kuin 

tässä tutkimuksessa, tanskalaisessa tutkimuksessa (51) lihan syöminen pääateriana oli 

yleisintä pienissä kaupungeissa (2000-9999 asukasta), joiden asukasluku vastaa 

Tilastokeskuksen (63) luokittelun perusteella monia Suomen maaseutumaisia kuntia. 

Toisaalta, tämän tutkimuksen tapaan myöskään Yhdysvalloissa tehdyssä 

sosiodemografisten muuttujien yhteyttä lihan kokonaiskulutukseen ja naudanlihan 

kulutukseen käsitelleessä tutkimuksessa kaupungissa tai maalla asuminen ei ollut 

yhteydessä kokonaislihankulutukseen, mutta kaupungissa asuminen selitti 

tutkimuksessa erityisen epäekologisena pidetyn naudanlihan pienempää kulutusta  
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(48). Koska ruoankulutuksen alueelliset erot ovat hyvin kulttuurisidonnaisia (48), on 

tarkempia tulosten eroavaisuuksiin johtaneita tekijöitä hankala arvioida ilman 

lisäselvitystä. 

6.1.2 Maitotuotteiden päivittäistä kulutusta selittävät tekijät 

Sukupuoli 

Tämän tutkimuksen tulos, jonka mukaan maitotuotteiden päivittäinen kulutus on 

todennäköisempää naisilla kuin miehillä, on hieman ristiriidassa joidenkin muiden 

tutkimuksien kanssa. Maitotuotteiden energiansaantiin suhteutetussa kulutuksessa ei 

Finravinto 2017 -tutkimuksessa ollut eroa sukupuolten välillä, kun maitotuotteita 

tarkasteltiin kokonaisuutena (15). Eri maitotuotteiden kulutusmieltymyksissä sen 

sijaan oli sukupuolieroja. Finravinto 2012 -tutkimuksessa puolestaan miesten 

maitotuotteiden kokonaiskulutus oli energiansaantiin suhteutettuna suurempaa kuin 

naisilla (66). Sukupuolella ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta 

juuston ja maidon kulutukseen eri koulutus- ja ammattiluokissa useampaa Euroopan 

maata koskevassa meta-analyysissä (67). Tutkimuksessa ei selvitetty eroavaisuuksia 

rasvaisten ja vähärasvaisten maitotuotteiden kulutukseen yhteydessä olevissa 

tekijöissä. Touvierin laajassa, aineistonaan keski-ikäisiä ranskalaisia käyttävässä 

tutkimuksessa (55) maitotuotteiden kokonaiskulutus ei ollut yhteydessä sukupuoleen, 

mutta erilaisten maitotuotteiden kulutuksessa oli eroavaisuuksia. Naiset söivät miehiä 

yleisemmin muun muassa terveyden kannalta edullisempia vähärasvaisia jogurtteja. 

Touvier ym. (55) selittävätkin tuloksiaan muun muassa sillä, että naisille on miehiä 

ominaisempaa seurata terveyttään ja painoaan, kun taas miehillä terveysajatteluakin 

painavammin maitotuotteiden valintaan vaikuttavat sukupolvien väliset ja 

kulttuurilliset tekijät. Myös markkinointi on Touvierin ym. (55) mukaan kovin usein 

kohdennettu naisille. Tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, ettei maitotuotteiden 

kulutus ole niin yksiselitteisesti yhteydessä sukupuoleen. Maitotuotteiden 

kokonaiskulutusta aikuisväestössä on tutkittu maailmalla ja länsimaissa vähän, mistä 

syystä suoraan vertailtavissa olevia tutkimuksia ei mainittavasti ole. 

Ikä 

Myös maitotuotteissa päivittäisen kulutuksen todennäköisyys kasvoi nuorimmasta 

ikäluokasta vanhimpaan, mikä on päinvastainen tulos Finravinto-tutkimuksiin 

verrattuna. Finravinto 2017 -tutkimuksessa maitotuotteiden kokonaiskulutuksessa ei 
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ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ikäluokkien välillä, mutta eri maitotuotteiden 

kulutusmieltymys poikkesi ikäluokissa (15). Finravinto 2012 -tutkimuksessa kaikkien 

maitotuotteiden kulutus (g/vrk) oli pienempää 65–74-vuotiailla kuin 25–64-vuotiaiden 

joukossa (66). Mahdollisina selityksinä tässä tutkimuksessa saaduille tuloksille 

voidaan pitää edellä lihankulutuksen yhteydessä mainittuja kulutustiheyden 

tarkastelua kulutusmäärien sijaan ja käytetyn FFQ:n suppeutta. Lisäksi 

ruokakulttuurin muutokset saattavat selittää saatuja tuloksia. Ranskan kansallisessa 

ravitsemustutkimuksessa (55) vanhemmat miehet joivat enemmän maitoa kuin muut 

ikäryhmät. Touvier ym. (55) perustelee tulosta sillä, että Ranskassa maidonjuonti 

kuuluu vanhempaan, perinteiseen ruokakulttuuriin, jota noudattaa lähinnä 

ikääntyneempi väestö. Suomessa, kuten Ranskassakin, maitotuotteiden runsas kulutus 

on pitkään ollut osa perinteistä ruokakulttuuria, mikä saattaisi osaltaan selittää tässä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia. Erkkolan ym. (5) LoCard-aineistoon pohjautuvassa 

tutkimuksessa suhtautuminen väittämään, jonka mukaan terveellisessä ruokavaliossa 

tulisi suosia vähärasvaisten ja rasvattomien maitotuotteiden kulutusta, muuttui 

positiivisemmaksi vastaajan iän myötä, mikä saattaa viestiä joko iän myötä kasvavasta 

kiinnostuksesta vähärasvaisten ja rasvattomien maitotuotteiden tai ylipäänsä 

maitotuotteiden kulutusta kohtaan. Suhtautuminen ei toki suoraan kerro kulutuksesta. 

Kotitalouden koko 

Lihankulutuksen tavoin myös maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyys 

kasvoi kotitalouden koon kasvaessa. Irzin ym. (64) tutkimuksessa kotitalouden koko 

oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen ostaa maitotuotteita, mikä vahvistaa 

tämän tutkimuksen tulosta. Monissa kulttuureissa maidon ja monien maitotuotteiden 

ajatellaan kuuluvan etenkin lasten terveelliseen ruokavalioon. Myös Suomessa 

maitotuotteet mielletään vahvasti oleelliseksi osaksi etenkin lasten ruokavaliota, 

vaikka kotimainen kulutus onkin Finravinto 2017 -tutkimuksen (15) mukaan hyvin 

yleistä myös aikuisväestössä. Näin ollen lapsiperheissä, eli tässä tutkimusaineistossa 

monissa suuremmissa kuin kahden henkilön kotitalouksissa, maitotuotteiden kulutus 

voi olla yleisempää. 

Koulutus 

Koulutustasolla ei ollut tässä tutkimuksessa yhteyttä maitotuotteiden kulutukseen, 

mutta muista kotimaisista tutkimuksista saadut tulokset maitotuotteiden kulutuksen 
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yhteydestä koulutukseen vaihtelevat.  Finravinto 2017 -tutkimuksessa koulutustaso ei 

ollut yhteydessä maitotuotteiden kokonaiskulutukseen (15). Ovaskaisen ym. (13) 

tutkimuksessa maitotuotteiden kulutus oli pääosin suurempaa korkeasti koulutetuilla 

kuin koulutusvuosien alimpaan kolmannekseen kuuluvilla vuosien 2002 ja 2007 

kansallisissa ravitsemustutkimuksissa. Suomessa ja Ranskassa toteutetuissa 

tutkimuksissa maitotuotteiden kokonaiskulutus ei ollut yhteydessä koulutustasoon 

(55,64), mutta eri maitotuotteiden kulutus vaihteli koulutustason mukaan. Myös meta-

analyysissä, jossa tarkasteltiin kahdentoista Euroopan maan juuston- ja 

maidonkulutusta,  korkeampi koulutus selitti suurempaa juustonkulutusta, mutta ei 

maidonkulutusta (67). Voi siis olla, että erilaisella maitotuotteiden kategorioinnilla 

tulokset olisivat voineet olla erilaiset.  

Tulot 

Tämän tutkimuksen mukaan maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyys 

kasvoi alimmasta tuloluokasta ylimpään, mikä on ristiriidassa Irzin ym. (64) 

tutkimuksen kanssa, jossa tulotaso ei ollut yhteydessä maitotuotteiden kulutukseen 

rinnastettavaan ostopäätökseen. Suuressa osassa tutkimuksia, joissa tarkasteltiin 

maitotuotteiden kulutusta selittäviä tekijöitä, oltiin kiinnostuneita tulojen sijaan 

koulutuksesta ja ammatista, mikä vähentää vertailukelpoisten tutkimuksien määrää 

entisestään. Useammassa tutkimuksessa maitotuotteiden kokonaiskulutuksen sijaan 

oltiin kiinnostuneita erityyppisten maitotuotteiden kulutusta selittävistä tekijöistä. 

Jalostetumpien maitotuotteiden kulutus näyttäisi yleistyvän tulotason noustessa 

(14,58,64), minkä lisäksi Ovaskaisen ym. (14) tutkimuksessa vähärasvaisten 

maitotuotteiden kulutus yleistyi tulotason kasvun myötä. Tulotaso saattaakin selittää 

maitotuotteiden käyttöä suhtautumiserojen kautta. Erkkolan ym. (2019) tutkimuksessa 

havaittiin, että mitä korkeammat tulot vastaajalla oli, sitä positiivisemmin hän 

suhtautui väittämään, jonka mukaan terveellisessä ruokavaliossa tulee suosia 

rasvaisten maitovalmisteiden sijaan rasvattomia ja vähärasvaisia tuotteita. Tämän 

tutkimuksen aineistossa oli suurempi osuus korkeammin koulutettuja Finravinto 2017-

tutkimukseen ja Tilastokeskuksen vuoden 2017 aikuisväestöä kuvaaviin tilastoihin 

verrattuna, joten voidaan arvella myös tulotason olevan korkeampi. Tämä voisi selittää 

päivittäisen maitotuotteiden kulutuksen todennäköisyyden kasvamista tulojen 

lisääntymisen myötä.  
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Suuralue 

Kuten jo lihankulutuksen kohdalla todettiin, on maantieteellisen aluejaon vaikutus 

ruokavalintoihin pääosin kulttuurista johtuvaa (48). Lihatuotteiden tavoin myös 

maitotuotteiden kulutuksen epätodennäköisempi päivittäinen kulutus Helsinki-

Uusimaa -suuralueella muihin suuralueisiin verrattuna on oletettavasti ympäröivästä 

kulttuurista aiheutuva arvopohjainen ilmiö.  

6.1.3 Kasviproteiinin lähteiden päivittäistä kulutusta selittävät tekijät 

Sukupuoli 

Kasviproteiinin lähteiden kulutusta koskevat tulokset olivat samansuuntaisia 

Finravinto 2017 -tutkimuksen kanssa (15), jossa energiansaantiin suhteutettuna naiset 

käyttivät palkokasveja ja pähkinöitä enemmän kuin miehet. Hoekin ym. (59) 

tutkimuksessa Iso-Britanniassa lihankorvikkeita, eli pääosin palkokasvipohjaisia lihan 

tapaan käytettäviä elintarvikkeita runsaasti käyttävistä huomattavasti suurempi osa oli 

naisia, mutta Alankomaissa lihankorvikkeiden kulutuksessa ei ollut sukupuolieroja. 

Myöskään Jallinojan ym. (10) tutkimuksessa papujen tiheässä kulutuksessa ei 

tutkijoiden yllätykseksi ollut sukupuolieroja. Runsas eläiperäisten proteiinin lähteiden 

kulutus voi lisätä elintapasairauksien riskiä, mihin peilaten kasviproteiinin lähteiden 

suurempaa tai todennäköisempää kulutusta naisilla voi selittää se, että naiset ovat 

miehiin verrattuna kiinnostuneempia terveydestään (47). Toisaalta Jallinojan ym. (10) 

tutkimuksessa papujen ruokavalioon kuulumisen pitäminen terveyden tai ympäristön 

kannalta edullisena ei ollut yhteydessä niiden kulutukseen, kun mallissa otettiin 

huomioon muun muassa asenteisiin, mieltymyksiin ja kulttuuriin liittyvät tekijät. 

Edellisen tutkimuksen pohjalta voidaan arvella, että  jotkin tekijät saattavat selittää 

papujen kulutusta vielä sukupuolta ja terveellisyyteen tai ympäristövaikutuksiin 

liittyviä tekijöitä enemmän. 

Ikä 

Tämän tutkimuksen tulos, jonka mukaan kasviproteiinin lähteiden päivittäinen kulutus 

on todennäköisintä vanhimmassa ikäluokassa, on päinvastainen useamman muun, niin 

kotimaisen kuin ulkomaisen, tutkimuksen kanssa (10,15,59). Tämän tutkimuksen 

tulosta tukevat Yhdysvalloissa ja Kanadassa suoritetut tutkimukset, joissa 

palkokasvien runsaampi kulutus oli yhteydessä korkeampaan ikään (8,9). 

Yhdysvaltalainen tutkimus (8) koski ainoastaan työikäisiä, mutta 
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kanadalaistutkimuksen (9) aineiston ikäjakauma ja -luokittelu vastasivat pitkälti tämän 

tutkimuksen aineistoa.  

Kuten lihan ja maitotuotteiden kohdalla, voidaan mahdollisina selityksinä 

kasviproteiinin lähteitä koskeville tuloksille pitää kulutusfrekvenssin tarkastelemista 

kulutusmäärien sijaan. Lisäksi FFQ:n suppeus voi aiheuttaa epätarkkuutta kulutettujen 

kasviproteiinin lähteiden sisällyttämisessä kyselyyn. Ajatusta tukee Kanadassa 

suoritetun tutkimuksen tulos, jonka mukaan palkokasvien kulutus puolen vuoden 

aikavälillä oli runsaampaa korkeimmissa ikäluokissa (55-vuotiaat ja sitä vanhemmat), 

vaikka ikäluokkaan kuuluvista suurin osa oli palkokasveja vähän kuluttavia (vs. 

palkokasveja kuluttamattomat, kohtalaisesti kuluttavat ja paljon kuluttavat). 

Palkokasvien käyttäjien osuus oli suurempi korkeimmissa ikäluokissa verrattuna 

pienempiin (18–54 -vuotiaat) ikäluokkiin siitäkin huolimatta, että palkokasveja 

kuluttamattomia ja runsaasti kuluttavia oli enemmän pienemmissä kuin korkeimmissa 

ikäluokissa. Ruokakulttuuriin ja suhtautumiseen liittyvät selitykset eivät ikämuuttujan 

kohdalla selitä tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Suomessa palkokasvit eivät kuulu 

perinteiseen, ikääntyneemmän väestön suosimaan ruokakulttuuriin. Lisäksi Erkkolan 

ym. (5) tutkimuksessa suhtautuminen väittämään, jonka mukaan terveellisessä 

ruokavaliossa tulisi lisätä pähkinöiden, siementen ja palkokasvien kulutusta, heikkeni 

60-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa. Vaikka suhtautuminen ei kerrokaan 

suoraan kulutuksesta, ovat tästä tutkimuksesta saadut, iän ja kulutuksen yhteyteen 

liittyvät, tulokset ristiriidassa useampien tutkimuksien kanssa. 

Kotitalouden koko 

Kasviproteiinin lähteiden päivittäinen kulutus oli sitä epätodennäköisempää mitä 

suurempi oli tutkittavan kotitalous. Myös Hoekin ym. (59) tutkimuksessa kotitalouden 

pienempi koko oli yhteydessä suurempaan kasviproteiinin lähteiden kulutukseen. 

Ipsos-tutkimuksessa (9) kolmen tai sitä useamman henkilön kotitaloudessa asuminen 

taas lisäsi palkokasvien kulutusta, mikä on ristiriidassa tämän tutkimuksen kanssa. 

Ipsos-tutkimuksessa tulosta selitettiin kotitalouden tulojen lisääntymisellä 

henkilömäärän kasvaessa. Voi olla, että palkokasvien ruokavalioon sisällyttämiseen 

vaikuttaa vahvasti vallitseva ruokakulttuuri. Jallinojan ym. (10) tutkimuksessa papujen 

vähäiseen käyttöön vaikutti osaamattomuus valmistaa niistä ruokaa. Perinteiseen 

suomalaiseen ruokakulttuuriin kuulumattomista kasviproteiinin lähteistä koko 
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perheelle maittavan ruoan laittaminen saattaa olla hankalampaa kuin ruoan 

valmistaminen lihaan tai maitoon pohjautuen. 

Koulutus 

Tämän tutkimuksen tavoin useammassa tutkimuksessa (9,10,59) korkea koulutus on 

yhdistetty kasviproteiinin lähteiden suurempaan kulutukseen. Kuten lihankulutuksen 

kohdalla mainittiin, omaksuvat korkeasti koulutetut usein ensimmäisinä 

ruoankulutuksen trendeissä tapahtuvat muutokset (68). Tätä voi selittää muun muassa 

se, että korkeammin koulutetuilla on monesti matkoiltaan enemmän kokemusta eri 

maiden keittiöistä kuin matalammin koulutetuilla (10). Kotimaisen väestötutkimuksen 

(69) mukaan matalammin koulutetuille ja matalatuloisille ruoan edullisuus ja tuttuus 

olivat tärkeämpiä kuin korkeammin koulutetuille ja suurituloisille. Tarkastelluista 

tutkimuksista ainoastaan Hunt ym. (8) totesivat yhteyden nimenomaan alhaisemman 

koulutuksen sekä kasviproteiinin lähteiden runsaamman kulutuksen välillä eri puolilla 

Yhdysvaltoja toteutetussa työikäisten terveystutkimuksessa. Tutkimus on vuodelta 

1997, jolloin kasviperäiset proteiinin lähteet eivät olleet vielä nousseet nykyisen 

kaltaiseen suosioon. 

Tulot 

Tulotaso ei tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä kasviproteiinin lähteiden 

päivittäiseen kulutustiheyteen. Varallisuuden sijaan kasviproteiinin lähteiden 

säännöllinen kulutus saattaa olla vahvasti arvoihin pohjautuva valinta. Kuitenkin 

pähkinät ja siemenet ovat melko kalliita, kun taas palkokasvit hyvin halpoja 

elintarvikkeita. Sen sijaan palkokasveista jalostetut lihankorvikkeet ovat pääraaka-

aineeseensa nähden kalliita. Kanadalaisessa Ipsos-tutkimuksessa (9) todettiin 

palkokasvien kulutuksen olevan runsaampaa suurempituloisilla. Edellä mainitussa 

tutkimuksessa, kuten tässäkään tutkimuksessa, ei käy ilmi, mistä kasviproteiinin 

lähteistä kulutus koostui. Useammassa tutkimuksessa on tulojen sijaan tarkasteltu 

ainoastaan koulutuksen yhteyttä kasviproteiinin lähteiden kulutukseen, mistä syystä 

tämän tutkimuksen kanssa vertailtavien tutkimusten määrä jäi vähäiseksi. 

Suuralue 

Helsinki-Uusimaa -suuralueen ulkopuolella asuvilla oli pienempi todennäköisyys 

kuluttaa päivittäin kasviproteiinin lähteitä verrattuna Helsinki-Uusimaa -suuralueella 
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asuviin, mikä on samansuuntainen tulos Jallinojan ym. (10) tutkimuksen kanssa. 

Saatua tulosta selittää kasviproteiinin lähteiden kohdalla oletettavimmin niin ikään 

ympäröivä ruokakulttuuri. Jallinojan ym. (10) mukaan muun muassa Helsingin 

läheisyydessä asuvat saattavat sosioekonomisista ryhmistä ensimmäisinä omaksua 

papujen kulutuksen osaksi ruokavaliotaan. Samaisessa tutkimuksessa palkokasvien 

suurempaa kulutusta pääkaupunkiseudulla selitettiin sillä, että alueella on enemmän 

etnisiä ravintoloita, joiden ansiosta palkokasvipohjaiset ruoat tulevat osaksi 

ympäröivää ruokakulttuuria pikemmin kuin muualla maassa. Kasviproteiinin lähteitä 

ei välttämättä ole maaseudulla tarjolla yhtä kattavasti, tai ne eivät ole samalla 

mittapuulla esillä verrattuna suurempiin kaupunkeihin, mikä voi heikentää 

kasviproteiinin lähteiden kulutusta.  

6.2. Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Aikuisväestön ravitsemusta on usean vuosikymmenen ajan seurattu Finravinto -

tutkimuksissa osana laajoja, väestöä edustavia terveystarkastustutkimuksia. Tämän 

tutkimuksen otos (n=11899) on lähes nelinkertainen Finravinnon otokseen (n=3099) 

verrattuna, ja tarjoaa lisätietoa ruoankulutuksen eroista sosiodemografisten ryhmien 

välillä.  Laajempi aineisto mahdollistaa ruoankulutuksen alueellisten erojen 

tutkimisen. 

Valintaharha näkyy ravitsemustutkimuksissa, ja yleisesti terveystutkimuksissa, siten, 

että kaikkein todennäköisimmin tutkimuksiin ottavat osaa hyvässä sosioekonomisessa 

asemassa olevat keski-ikäiset naiset (Vuorinen ym., julkaisematon havainto tai tieto). 

Vuorinen ym. (70) selvittivät LoCard-aineiston valintaharhaa vertaamalla tutkittavien 

sosiodemografista jakautumista koko väestön sosiodemografiseen profiiliin. Koko 

väestöä koskevat vertailutiedot koostuivat Tilastokeskuksen StatFin -

tilastotietokannasta ja Finterveys 2017 -tutkimuksesta. Vuorisen ym. (70) mukaan S-

ryhmän etuasiakasrekisteriin kuuluu 2,4 miljoonaa suomalaista kotitaloutta, mikä 

tarkoittaa jopa 88 prosenttia kaikista kotitalouksista Suomessa.  S-ryhmä onkin laajin 

kaupallinen toimija Suomen päivittäistavarakauppaketjussa.  Verrattuna 

Tilastokeskuksen vuoden 2017 aikuisväestöä kuvaaviin tilastoihin, LoCard-

aineistossa yliedustettuina ovat naiset, korkeammin koulutetut ja työssäkäyvät, kun 

taas aliedustettuja ovat alle 30- ja yli 70-vuotiaat, sekä perustason koulutuksen 

suorittaneet (70). Suomalaiseen keskivertoväestöön verrattuna LoCard-aineistossa oli 

myös vähemmän tutkittavia, jotka asuivat samassa kotitaloudessa alle 18-vuotiaiden 



39 

 

lapsien kanssa. Myös verrattuna Finravinto 2017 -tutkimuksen tutkittaviin, LoCard-

aineistossa tutkittavista useampi oli naisia, korkeammin koulutettuja sekä 

naimattomia. Verrattuna Finterveys ja Finravinto -tutkimuksiin, LoCard-aineiston 

tutkittavien valikoitumismekanismi näyttäisi olevan erilainen. Edellisiin verrattuna 

LoCard-aineistossa harhaisuus oli voimakkaampaa sukupuolen ja koulutuksen osalta. 

On mahdollista, että tietyissä päivittäistavaraketjuissa asioivat kuluttajat poikkeavat 

sosiodemografisilta taustatekijöiltä toisistaan. 

LoCard-aineistossa käytettiin tutkittavien ruokavalion laadun selvittämiseen FFQ:ta, 

jolla mitattiin elintarvikkeiden kulutustiheyttä edellisen 12 kuukauden aikana. FFQ oli 

Finravinto 2017 -tutkimuksessa käytettyyn kyselyyn verrattuna melko suppea (tässä 

työssä käytetyn FFQ:n 52 vs. Finravinto 2017 -tutkimuksen 134 riviä). Lihankulutus 

näyttäytyi hyvin erilaisena tässä aineistossa verrattuna Finravinto 2017 -tutkimuksessa 

käytettyyn aineistoon. On mahdollista, että suppeahkolla FFQ:lla ei kyetty jäljittämään 

kaikkea lihankulutusta, vaan ruokarivien vähäinen määrä ja se, millä sanoituksilla 

lihan kulutusta tiedusteltiin, vaikeuttivat kaiken kulutetun lihan sisällyttämistä 

kyselyyn. Tässä tutkimuksessa käytettyä FFQ:ta ei ole validoitu aikuisväestöllä, mikä 

voi heikentää menetelmän luotettavuutta aikuisväestön ruoankäytön mittarina ja 

aiheuttaa täten erilaisia virhetuloksia (71).  

Tätä tutkimusta koskevat lisäksi samat aineiston luotettavuuteen liittyvät heikkoudet, 

jotka koskevat kaikkia ruoankäyttökyselyitä ja ruokapäiväkirjaa hyödyntäviä 

ravitsemustutkimuksia. Edelliset ruokavalion analysointikeinot vaativat paljon aikaa 

ja työvoimaa, ja niiden kautta saatava tieto saadaan käyttöön viiveellä (70). 

Ruoankäyttökyselyn ja ruokapäiväkirjan käyttöön liittyvät myös virheraportointi sekä 

tutkittavan alttius antaa miellyttäviä vastauksia. On hyvin mahdollista, että 

epäterveellisenä pidetyn kulutuksen yhteydessä on esiintynyt aliraportointia, kun taas 

terveellisenä pidettyjen ruokien kulutusta on yliraportoitu (66). Onkin epäselvää, 

kuinka suuri osuus päivittäin jotakin proteiinin lähdettä kuluttaneista olisi 

todellisuudessa lokeroitunut eri kulutustiheysryhmään. Tämä riippuu siitä, 

mielletäänkö tarkasteltavat elintarvikkeet terveellisiksi vai epäterveellisiksi. 

Kirjallisuuden pohjalta lihan ja maitotuotteiden kulutuksen yhteydessä saattaisi 

esiintyä aliraportointia ja kasviproteiinin lähteiden kulutuksen yhteydessä 

yliraportointia. 
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Keskeinen rajoite poikkileikkauksena tehdyissä havainnoivissa tutkimuksissa, on, että 

ne eivät kykene osoittamaan syy-seuraussuhdetta (72). Näin ollen tässä tutkimuksessa 

voidaan puhua ainoastaan muuttujien välisistä yhteyksistä varsinaisten vaikutuksien 

sijaan. Sekoittavien tekijöiden vaikutus otettiin tutkimuksessa huomioon vakioimalla 

muiden kuin tarkasteltavan muuttujan yhteys eri proteiinin lähteiden kulutukseen. 

Kuitenkin, valittujen selittävien muuttujien lisäksi sekoittavia tekijöitä voivat tässä 

tutkimuksessa olla jotkin taustamuuttujat, joita ei ole sisällytetty tutkimukseen, kuten 

tutkittavan paino. Vain osa sekoittavista tekijöistä pystyttiin huomioimaan, minkä 

takia onkin otettava huomioon tulosten mahdollinen vinoutuneisuus. 

Tämän tutkimuksen tulosten vertaaminen muiden tutkimuksien tuloksiin on osittain 

haasteellista, sillä tutkimuksien tarkastelutaso (ruoka-ainetaso vai ruokavaliotaso), 

havaintojoukko, tutkimusasetelmat ja menetelmät ovat eriäviä. Myös elintarvikkeiden 

määrittely ja jaottelu saattaa vaihdella tutkimuksittain. Lisäksi ruokakulttuurin erot 

vaikuttavat saataviin tuloksiin. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu ruoankäyttömääriä, 

vaan ainoastaan kulutustiheyttä. Päivittäisen kulutuksen ajateltiin olevan verrattavissa 

määrällisesti runsaaseen kulutukseen. Tulkinnan pohjana käytetty yleistys saattaa 

aiheuttaa virhearviointeja, sillä elintarvikkeen kulutuskerraksi lasketaan minkä 

tahansa kokoisen annoksen nauttiminen. Vuorokauden kokonaiskulutus saattaa täten 

vaihdella suuresti. Tämän tutkimuksen vertailukohteena on tarkastelueroista 

huolimatta käytetty muun muassa kulutusmääriä tai ostopäätöksen todennäköisyyttä 

käsitteleviä tutkimuksia. Myös elintarvikkeiden moninaisuus ja jaottelu aiheuttaa 

ongelmia kansallisia tutkimuksia kansainvälisiin vertailtaessa. Touvier (55) mainitsee 

muun muassa maitotuotteiden tapaan syötävien tuotteiden, kuten vanukkaiden, 

maitotuotteisiin sisällyttämisen vaihtelevan tutkimuksittain. 

6.2.1 Logistisen regressiomallin arviointi 

Logistisen vakioidun regressiomallin toimivuutta arvioitiin Hosmerin ja Lemeshown 

testin, eli yhteensopivuustestin (Goodness-of-fit), avulla. Mallin selitysvoimaa 

arvioitiin Nagelkerken arvon avulla, ja lisäksi mallin ennustuskykyä ja -tarkkuutta 

arvioitiin luokittelutaulukoiden avulla. Mallin hyvyyttä kuvaavien testien perusteella 

voidaan todeta, että käytössä olevalla aineistolla ei voida parhaalla mahdollisella 

tavalla kuvata tutkittavaa tapahtumaa. Myös mallin ennustekyvyn herkkyydessä olisi 

etenkin kasviproteiinin lähteiden ja lihan osalta parantamisen varaa päivittäisen 
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kulutuksen ollessa kiinnostuksen kohteena. Maitotuotteiden päivittäistä kulutusta 

logistinen regressiomalli kuvasi melko hyvin. 

6.3 Tulosten merkitys 

Epäterveelliset elämäntavat, kuten elintapasairauksien riskiä lisäävä ruokavalio, ovat 

usein keskittyneet tiettyihin väestöryhmittymiin. Ruokavalintoihin yhteydessä olevien 

tekijöiden selvittäminen on tärkeää terveys- ja hyvinvointipoliittisen päätöksenteon 

tueksi sekä tämän myötä ravitsemusinterventioiden kohdentamiseksi ja väestöryhmien 

terveyserojen kaventamiseksi. Tämä tutkimus tarjoaa lisätietoa ruoankulutuksen 

eroista sosiodemografisten ryhmien välillä. Tulokset pääosin vahvistavat aikaisempien 

tutkimuksien tuloksia ja antavat lisäselvitystä tästä terveyden ja ympäristön kannalta 

merkittävästä aiheesta.   

Ainakin koulutus ja valistus lienevät keskeisiä keinoja, joilla kulutusta voidaan ohjata 

ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Ympäristön kannalta edulliset 

kulutusvalinnat olivat todennäköisempiä korkeammin koulutetuilla, naisilla ja 

Helsinki-Uusimaa -suuralueella asuvilla. Kasviproteiinin lähteiden lisääminen 

ruokavaliossa Helsinki-Uusimaa -suuralueen ulkopuolella edellyttää luultavasti uusien 

raaka-aineiden ja ruokien tutustuttamista ruokakulttuuriin. Lihan päivittäisen 

kulutuksen todennäköisyys kasvoi ja kasviproteiinin lähteiden päivittäistä kulutusta 

harvemman kulutuksen todennäköisyys pieneni myös kotitalouden koon kasvaessa. 

Lapsiperheiden ruokavalion ympäristöystävällisyyttä voitaisiin parantaa 

tutustuttamalla vanhempia kasviproteiinin lähteiden käyttöön ruoanlaitossa. 

Perusteluna edelliselle voidaan pitää tutkimuksia, joiden mukaan naiset ovat monesti 

vastuussa myös muun perheen ruokavalinnoista (73), ja papujen kulutukseen vaikuttaa 

taito valmistaa niistä ruokaa (10). 

Vaikka tästä tutkimuksesta saadut tulokset ovat pääosin linjassa muiden tutkimuksien 

kanssa, on huomattava, että lihaa lukuun ottamatta proteiinin lähteiden kulutuksen ja 

sosiodemografisten muuttujien yhteyttä on tutkittu vielä melko vähän. Kasviproteiinin 

lähteiden kulutusta koskevien tutkimusten määrä on kuitenkin lisääntynyt kuluneena 

vuosikymmenenä huomattavasti ruokaan liittyvien ympäristökysymysten noustua 

piannalle. Tutkimusten tarkastelutaso (ruoka-ainetaso vai ruokavaliotaso), 

havaintojoukko sekä tutkimusasetelmat ja -menetelmät poikkeavat toisistaan, minkä 

lisäksi elintarvikeryhmien määrittelyssä ja jaottelussa on eroavaisuuksia.  
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Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, merkittävin parannus ruoankulutuksen 

ympäristövaikutuksiin saadaan aikaan vaihtamalla liha kasviproteiinin lähteisiin, 

mutta myös märehtijöiden lihan korvaaminen kalalla, siipikarjan- tai sianlihalla 

pienentää ympäristövaikutusta (1,10). Eläinperäisten proteiinin lähteiden täydellinen 

korvaaminen kasviproteiinin lähteillä ei luultavasti ole mielekästä, mutta kulutuksen 

vähentämiseen ja uudelleenohjaukseen tulee kiinnittää huomiota. Jatkossa 

ympäristövaikutuksiltaan erilaisten lihatuotteiden kulutukseen yhteydessä olevien 

sosiodemografisten tekijöiden tunnistaminen voi olla hyödyllistä. Tämän lisäksi tulisi 

tarkastella ruokavalintojen motiiveja yhteydessä sosiodemografisiin tekijöihin.  

7 Johtopäätökset  

Eläinperäisten proteiinin lähteiden kulutukseen liittyvät ympäristövaikutukset ovat 

pääsääntöisesti suurempia verrattuna kasviperäisten proteiinin lähteiden kulutukseen 

verrattuna. Lisäksi länsimaisen, runsaasti eläinperäisiä proteiinin lähteitä sisältävän 

ruokavalion noudattaminen lisää riskiä sairastua moniin elintapasairauksiin. 

Ruoankäytössä on eroja eri sosiodemografisten ryhmien välillä. Väestöryhmien 

välisten terveyserojen kaventamiseksi on ruokatottumusten eroja selittävistä tekijöistä 

saatava parempi ja ajantasainen ymmärrys. Tämä tutkimus tarjoaa lisätietoa terveyden 

ja ympäristön kannalta merkittävien proteiinin lähteiden kulutuseroista eri 

sosiodemografisten ryhmien välillä. Tutkimuksen suurin valtti on laaja aineisto, joka 

mahdollistaa etenkin alueellisten erojen tutkimisen. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin logistisen regressioanalyysin avulla, mitkä 

sosiodemografiset muuttujat ovat yhteydessä lihan, maitotuotteiden ja kasviproteiinin 

lähteiden päivittäiseen kulutukseen S-ryhmän etuasiakkaiden ruoankäyttö- ja 

sosiodemografisia tietoja käsittelevässä LoCard-aineistossa. Päivittäinen 

eläinperäisten proteiinin lähteiden kulutus laskettiin tässä työssä terveys- ja 

ympäristövaikutuksiltaan epäedulliseksi ja päivittäinen kasviproteiinin lähteiden 

kulutus edulliseksi ruoankulutustottumukseksi. Lihan päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyyttä lisäsivät korkea ikä ja tulotaso, suuri kotitalouden koko, asuminen 

muualla kuin Helsinki-Uusimaa -suuralueella, sekä asuminen kuntaryhmitykseltään 

taajaan asutussa kunnassa. Lihan päivittäisen kulutuksen todennäköisyyttä pienensivät 

naissukupuoli ja korkea koulutus. Maitotuotteiden päivittäisen kulutuksen 

todennäköisyyttä lisäsivät naissukupuoli, korkea ikä ja tulotaso, suurempi kotitalouden 

koko ja asuminen muualla kuin Helsinki-Uusimaa -suuralueella. Kasviproteiinin 
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lähteiden päivittäisen kulutuksen todennäköisyyttä lisäsivät naissukupuoli, korkea ikä 

ja koulutustaso. Päivittäisen kulutuksen todennäköisyyttä pienensivät kasvava 

kotitalouden koko ja asuminen muualla kuin Helsinki-Uusimaa -suuralueella. 

Tästä tutkimuksesta saadut tulokset ovat pääosin samansuuntaisia muiden 

tutkimuksien kanssa. Muiden tutkimuksien tuloksista poiketen, tässä tutkimuksessa 

todettiin korkeamman iän olevan yhteydessä kaikkien tutkittujen proteiinin lähteiden 

(liha, maito ja kasviproteiinit) päivittäiseen kulutukseen. Yksi mahdollinen selitys 

tulosten poikkeavuudelle saattaa olla se, että tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

kulutusmäärien sijaan kulutustiheyttä. Sosiodemografisten tekijöiden yhteyttä 

maitotuotteiden kulutukseen on tutkittu lihaan verrattuna länsimaisessa 

aikuisväestössä vähän, ja tutkimustulokset ovat vaihtelevia. Ympäristötietoisuus on 

lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavasti, mikä näkyy 

väestötasolla ihmisten ruokavalinnoissa. Ajantasaisen tiedon kartuttaminen aiheesta 

onkin tarpeen. Lisäksi ravitsemusinterventioiden toteutuksen parantamiseksi olisi 

hyödyllistä tietää paremmin, miten ruokavalintaan vaikuttavat motiivit ja asenteet, 

sekä ruokien kulttuurillinen merkitys, ovat sidoksissa sosiodemografisiin 

taustamuuttujiin. 
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