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1 Johdanto 
 

Ihmiset tarvitsevat ruokaa selvitäkseen. Se mitä missäkin kulttuurissa päätyy lau-

taselle, eroaa kuitenkin merkittävästi sen perusteella, missä päin maailmaa hän 

sijaitsee. Vähemmän kehittyneissä maissa ruoaksi saatetaan joutua kelpuutta-

maan se, mihin sillä hetkellä on varaa tai mitä on saatavilla, kun taas länsimaissa 

esiintyvä ruoan ylitarjonta tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia tehdä valintoja siitä 

mitä syödä, kenen kanssa, missä ja milloin. 

 

Arvioiden mukaan ihminen tekee noin 220 ruokaan, sen valmistukseen, säilyttä-

miseen tai nauttimiseen liittyvää valintaa päivässä (Sobal & Bisogni, 2009, s. 38). 

Suomalaisten aikuisväestöön kuuluvan ihmisen on todettu syövän tai juovan kes-

kimäärin seitsemän kertaa päivässä (Valsta ym., 2017). Ennen kuin yksilö on 

päätynyt ruokapöytään, hän on läpikäynyt monimutkaisen valintaprosessin, joka 

rakentuu niin kulttuurisista, sosiaalisista, poliittisista kuin yhteiskunnallisista vai-

kutteista (Jallinoja & Mäkelä, 2017; Furst ym., 1996). Tämän lisäksi hän on saat-

tanut tehdä erilaisia arvopohdintoja ruoan eettisyyden, sen aiheuttaman ympäris-

tökuorman, terveellisyyden tai turvallisuuden ympärillä (Steptoe, Pollard & 

Wardle, 1995). Hän on saattanut joutua tekemään kompromisseja joko käytettä-

vissä olevien henkisten tai taloudellisten resurssien sekä käytettävissä olevan 

ajan kanssa (Mäkelä, 2002; Leipämaa-Leskinen, 2009). Päätöstä tehdessä vaa-

kakupissa saattavat olla mukana myös yksilön omat tai perheenjäsenten ja lasten 

ruokamieltymykset (Turner, Kelly & McKenna, 2006, s. 188–189). Haluaako yk-

silö syödä jotain tuttua ja turvallista, vai ottaa riskin ja kokeilla jotain uutta? Ruo-

kavalinta on monimutkainen prosessi, josta osa tapahtuu alitajuntaisesti (Mäkelä, 

2002, s. 24–33). Osa valinnoista taas ovat tietoisia. Valinnalla voidaan pyrkiä 

viestimään itsestään esimerkiksi nuorekkuutta, terveellisyyttä tai taloudellista hy-

vinvointia. Lähtökohtaisesti ruokavalinta on aina muutakin, kuin pelkästään ravit-

semuksellinen päätös (Mäkelä, Palojoki & Sillanpää, 2003, s. 36). 

 

Ruokavalinnan taustalla piileviä mekanismeja on tutkittu niin kotitaloustieteen, 

sosiologian, psykologian ja kulutustutkimuksen aloilla (Sobal & Bisogni, 2009, s. 

44.) Eri sosiodemografisten tekijöiden kuten iän, sukupuolen, sosioekonomisen 
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aseman sekä perherakenteen on todettu vaikuttavan siihen, mitä yksilö pitää tär-

keänä ruokaa valitessaan (Gains, 1994; Konttinen ym., 2021; Russell, Worsley & 

Liem, 2015; Sellenberg, 2008).  

 

Eri sosiodemografisten ryhmien ravitsemuksessa on suuria laadullisia eroja, jotka 

aiheuttavat ravitsemuksellista epätasa-arvoa eri yhteiskuntaluokkien välillä 

(Konttinen ym., 2021, s. 1). Kotitaloustieteen näkökulmasta onkin mielenkiintoista 

tutkia esimerkiksi vanhempien ruokavalintoja, jolloin voimme saada kuvan sitä, 

millaisten ruokaan liittyvien asenteiden parissa heidän kasvattamansa lapset kas-

vavat tulevaisuuden kuluttajiksi. Tämä on keskeistä koska perheen luoman ruo-

kaympäristön on todettu vaikuttavan merkitsevästi lasten ruokakäyttäytymiseen 

niin ravitsemuksen, ruokavalion kuin ruokavalintojen kohdalla (Baek, Paik & 

Shim, 2014, s. 463–464). 

 

Tämä tutkielma edustaa kotitaloustieteen näkökulmaa, jonka erityisenä kiinnos-

tuksenkohteena on kotitalous ja siihen kuuluvien perheenjäsenten toiminta 

(Rauma, 2003, s. 1). Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnetään kuitenkin 

myös lähteitä sosiologian, psykologian sekä ravitsemustieteiden aloilta, sillä ruo-

kavalintaa koskeva tutkimus ei rajoitu pelkästään kotitaloustieteeseen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten perherakenne vaikuttaa ruokavalin-

nan asenteisiin. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään, esiintyykö eri ikäryh-

miin kuuluvien vanhempien asenteissa ruokavalintaa kohtaan eroja. Iän on to-

dettu olevan vahva ruokavalintaa ohjaavien motiivien ennustaja (Konttinen ym., 

2021). Tutkimuksissa on myös havaittu, että vanhemman nuori ikä saattaa vai-

kuttaa siihen, että hän ei muuta ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan 

lapsen synnyttyä (Sobal ym. 2006, s. 5; Devine ym., 570–579). Tutkimuksessa 

on tarkoitus selvittää, syntyykö eri ikäisten vanhempien välillä eroja myös muilla 

ruokavalinnan ulottuvuuksilla. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat kvantitatiivisia, 

ja tutkimuksen aineistona toimii Helsingin Sanomien vuonna 2020 keräämän ruo-

kakyselyn tulokset. Tässä tutkielmassa keskitytään yhteen kotitaloustieteen kes-

keisimmistä osa-alueista, ruokatalouden hoitoon. Tutkielman tavoitteena on sy-

ventää tietämystä siitä minkälaiset asenteet vaikuttavat erilaisten perherakentei-

den ja vanhempien ruokavalintojen taustalla. 
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2 Ruokavalinnan rakentuminen  
 

Ruokakäyttäytymiseen ja ruokavalintaan liittyvää päätöksentekoa ei voi selittää 

yhdellä ainoalla mallilla vaan siihen tarvitaan useita lähestymistapoja (Sobal & 

Bisogni, 2009, s. 44). Tässä luvussa esitellään eri näkemyksiä siitä, miten ruoan 

valintaprosessi rakentuu.  

 
Ruokavalintaa tutkiessa ei ole syytä unohtaa, että ihminen tarvitsee ruokaa sel-

viytyäkseen. Ravitsemus ja sen merkitys terveydelle ei kuitenkaan esittäydy ai-

noana kriteerinä ruokaa valitessa. Ranskalaisen antropologin Claude Lévi-

Straussin (1966) mukaan ihminen ei tyydy syömään mitä tahansa ravinnoksi kel-

paavaa, vaikka se pitäisikin ihmisen hengissä, vaan ihminen tekee ruoan suhteen 

valintoja (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 161–163). Jos ruoan valintaprosessia lä-

hestyy intuitiivisesti, esimerkiksi itseänsä tai omaa lähipiiriä tarkastelemalla, on 

helppo tulla johtopäätökseen, että hinta, maku ja vaivattomuus ovat melko kes-

keisessä osassa päätöstä tehtäessä. Ihmiset ovat hyviä kertomaan mistä ruoasta 

he pitävät ja mistä he eivät pidä. Mutta kun pyritään ymmärtämään miksi ihminen 

pitää tai ei pidä jostain, muuttuu aiheen tarkastelu huomattavasti monimutkai-

semmaksi (Gains, 1994, s. 94). Ihmisen ruokakäyttäytymistä ohjaavat monet ul-

koiset ja sisäiset tekijät. Pohjimmiltaan halu syödä on signaali, jonka ruoansula-

tusjärjestelmä lähettää aivoille. Se ohjaa niin näläntunnetta kuin motivaatiota 

syödä tiettyjä ravintoaineita ja on vastuussa palkitsevasta tunteesta, joka saa-

daan syömällä. Nykyajan ihmisen ruokailua ei kuitenkaan ohjaa ainoastaan fy-

siologinen näläntunne ja ravinnontarve, vaan ruokaa voidaan syödä yksinkertai-

sesti siksi että se on maukasta (Fjellström, 2009, s. 20). Fysiologisten tarpeiden 

lisäksi ruokavalintaa ohjaavat ruoan ominaisuudet (esimerkiksi aistillisesti hou-

kuttelevat ruoat), monenlaiset kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutteet, ympäristö ja 

yhteisö, kognitiiviset tekijät (koettu stressi, terveysasenteet, ahdistus, masen-

nus), sekä perheympäristön ja perinnöllisten tekijöiden vaikutukset persoonalli-

suuteen (Leng ym., 2017; Fjellström, 2009; Furst ym., 1996; Gains, 1994; Story, 

Neumark-Sztainer & French, 2002). Gains (1994) kiteyttää eri ruokavalintaan vai-

kuttavat tekijät seuraavanlaisesti: Itse ruoalla on ominaisuuksia, joiden arvostus 

vaihtelee kuluttajan omien mieltymysten mukaan, tämän lisäksi ruoan ravitse-

mukselliset tekijät, paketointi ja brändäys sekä hinta vaikuttavat valintaan. Myös 
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ruokavalintoja tekevän persoonallisuus, mieliala, fysiologinen tila, kulttuuri, ja ta-

vat määrittävät miten hän reagoi mihinkin ruokaan. Edellä mainittujen seikkojen 

lisäksi valintaan vaikuttavat se konteksti, missä ruokavalinta tehdään. Konteks-

tilla tarkoitetaan sitä aikaa, paikkaa, tilannetta sekä seuraa, jossa ruoka nauti-

taan. Ruokavalintaan vaikuttavat myös ruoan ominaisuudet kuten maku, haju, 

ulkonäkö, kuluttajan omat (usein virheelliset) mielikuvat siitä, mikä on terveellistä 

(Leng ym., 2017 s .316–317). 

 

Se mitä ihminen valitsee ruoaksi, milloin hän syö, sekä miten hän valmistaa ja 

tarjoilee ruoan, sekä kenen kanssa sen syö, kumpuaa lähtökohtaisesti omasta 

kulttuurista (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 161–163). Vaikka sitä ei ole pystytty yk-

siselitteisesti todistamaan, vaikuttaa kulttuuri olevan suurin vaikuttaja siihen mitä 

yksilö valitsee ruoakseen (Rozin, 2007; Steptoe ym., 1995)  

 

Jos tarkastellaan esimerkiksi yksinkertaista arkiateriaa ja sen taustalla vaikuttavia 

valintaprosesseja vaikuttaa se päällisin puolin melko yksinkertaiselta. Yksilö va-

litsee itselleen tutun ruoan omien rutiinien ja mieltymystensä perusteella tai ostaa 

jotakin mikä sattuu olemaan tarjouksessa. Tosiasiassa jopa lähes automaattisilta 

tuntuvien valintojen taustalla vaikuttaa kulttuuristen merkitysten verkko, joka luo 

ne puitteet, jossa yksilö toimii (Mäkelä, 2002, s. 24–33). Kulttuuri ohjaa ihmisten 

ruokakäyttäytymistä muun muassa erilaisten kirjoittamattomien sääntöjen avulla. 

Nämä tabuiksikin kutsutut kiellot ja rajoitukset ohjaavat sitä minkälaisia raaka-

aineita kyseisessä kulttuurissa on ”sallittua” käyttää (Fjellström, 2009, s. 20). 

Ruoan kulutusta rajoittavat tabut eli uskomukselliset tai uskonnolliset kiellot ovat 

historian saatossa yhdistetty usein uskonnollisiin käytäntöihin kuten ruoan syö-

miseen paaston aikana. Moderneissa länsimaissa uskonnolliset tabut ovat kui-

tenkin nykypäivänä harvinaisia. Nykyajan tabut koskevat enemmän ruoan ter-

veellisyyteen liittyviä jännitteitä. Se, että yksilö ei kykene toteuttamaan terveyden 

edistämisen ja itsekurin ideaaleja, voi aiheuttaa paheksuntaa. Kuten uskonnolli-

set tabut, nämä tabut kulttuurisesti luotuja ja kontrolloituja. (Jallinoja & Mäkelä, 

2017, s. 164). Ruokavalintaa koskevissa päätöksissä voi alitajuntaisesti olla mu-

kana myös erilaisia arvopohdintoja, joilla pyritään vastaamaan yhteisön odotuk-

siin siitä, mitä ruokaa kuuluu syödä ja mikä vallitsevan kulttuurin mukaan on ”oi-

keaoppista ruokaa” (Mäkelä, 2002, s. 24–33).  
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Ihmisen omat ruokavalinnan järjestelmät rakentuvat monesta eri tekijästä. Ruo-

kavalinnan taustalla vaikuttaa vahvasti se kulttuurinen, sosiaalinen ja fyysinen 

ympäristö jolle yksilö on altistunut elämänsä aikana. Myös kasvuympäristö ja lap-

suuden kokemukset ruoasta vaikuttavat siihen, miten ihminen valitsee ruokansa.  

Elämän aikana koetut ympäristöt ja vaikutteet muovaavat yksilön ihanteita siitä, 

mitä hän kokee ruokaa valitessaan tärkeäksi. Kasvuympäristö luo myös pohjan 

sille, minkälaisesta ruoasta hän pitää, sekä minkälaisia ruokatuotteita hän välttää. 

Ihminen tekee elämänsä aikana lukuisia ruokavalintoja, jotka johtavat siihen, että 

hänelle rakentuu järjestelmä, jota hän soveltaa ruoan valintatilanteissa. Tämä jär-

jestelmä hyödyntää erilaisia arvopohdintoja ja vastakkainasetteluja, jonka perus-

teella valinta tehdään. (Furst ym., 1996, s. 270–274). 

 

Ihmisten tekemät ruokaan liittyvät valinnat muodostuvat osaksi elämää. Jos joku 

syö salaatin jokaisen illallisen yhteydessä lapsuudesta saakka, on todennäköistä, 

että yksilö jatkaa salaatin syömistä aikuisuuteen asti. Siitä muodostuu rutiini. Ta-

vaksi muodostunut ruokavalinta on vahvuudestaan (kuinka kauan rutiinia on to-

teutettu) riippuen kuitenkin altis muutoksille. Nämä muutokset voivat johtua suu-

rista elämää mullistavista tapahtumista kuten terveydentilan muutoksesta, uu-

desta työsuhteesta/koulusta, muutoksesta läheisessä ihmissuhteessa, muutosta, 

raskaudesta tai lapsen tulosta elämään. Näistä siirtymäkohdista voi tulla kään-

teentekeviä kohtia ihmisen elämässä, jolloin ihmisen ruokavalintoja ohjaaviin 

strategioihin ja ohjenuoriin voi kohdistua muutoksia. (Sobal ym. 2006, s. 4; Furst 

ym., 1996, s. 270–274.) 

 

Esimerkkinä ihmisen ruokavalintaan vaikuttavan rutiinin katkeamista voidaan 

käyttää lapsen saamista. Äitien on todettu omaksuvan terveellisempiä ruokava-

lintoja raskauden ja lasten kasvatuksen aikana. Raskaaksi tuleminen on jokaisen 

naisen elämässä suuri muutos niin sosiaalisesti, psykologisesti kuin biologisesti. 

Muutoksen kohteena on monenlainen terveyskäyttäytyminen liikuntatavoista ruo-

kailutottumuksiin. Kaikki äidit eivät kuitenkaan reagoi siihen samalla tavalla. Tut-

kimukset osoittavat, että osa äideistä palaa melko nopeasti sille terveyskäyttäy-

tymisen liikeradalle, jolla he olivat ennen raskautta, kun taas osa saa aikaan py-
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syviä muutoksia. Mielenkiintoisena seikkana on havaittu, että nuorien, vähem-

män kypsien äitien kohdalla muutosta kohti terveellisempiä ruokatapoja ei välttä-

mättä havaita. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, eroavatko eri ikäiset 

vanhemmat muillakin ruokavalinnan osa-alueilla. (Sobal ym. 2006, s. 5; Devine 

ym., 570–579.) 

 

Kulttuurin ja elinympäristön lisäksi ruokavalintaa saattaa ohjata myös pyrkimys 

vaikuttaa vallitsevaan mielentilaan ja tunnetilalla onkin todettu olevan yhteys to-

teutuneeseen ruokavalintaan. Moni ihminen käyttää ruokaa keinona kääntää aja-

tukset pois negatiivisista tunteista. Ruoalla voidaan pyrkiä vähentämään koettua 

stressiä, ahdistusta, masennusta, pelkoa, tylsyyttä tai väsymystä. Ruokia, joita 

syödään tähän tarkoitukseen, nimitetään usein lohturuoaksi. Nämä lohturuoat si-

sältävät usein suuria määriä rasvaa ja sokeria, joka vapauttaa endorfiineja ke-

hossa, jolloin koettuun negatiiviiseen tunteeseen voidaan saada tilapäinen hel-

potus. Toisaalta myös positiivisilla tunteilla on yhteys epäsuotuisiin ruokavalintoi-

hin. Ilo ja korkea mieliala on tutkimuksessa yhdistetty energiatiheiden ruokatuot-

teiden nauttimiseen, jolloin esimerkiksi suklaata voidaan käyttää palkintona tai 

hyvän mielen juhlistamiseen. Negatiivisten tunteiden yhteys epäterveellisiin ruo-

kavalintoihin esittäytyy kuitenkin vahvempana kuin positiivisten tunteiden. Mie-

liala voi siis vaikuttaa siihen, että yksilö kokee, että herkullisen ruoan tuottama 

nopea parannus koettuun negatiiviseen tunteeseen koetaan pidempiaikaisia ter-

veystavoitteita tärkeämpänä. (Gardner ym., 2014, s. 321) 

 

Myös itse ruoan ominaisuudet ja sen aistillinen houkuttelevuus ovat tärkeä osa 

ruokavalinnan prosessia. Halun nauttia ruokaa voivat laukaista niin ruoan ulko-

näkö, tuoksu, maku sekä kyseisiin aistikokemuksiin liittyvät muistot (Leng ym. 

2017, s. 321).  Aistillisen houkuttelevuuden merkitys ruokavalintaan vaikuttavana 

tekijänä on myös osittain kulttuurisidonnainen. Brittiläistutkimuksissa maun ei ole 

todettu olevan tärkeimpien ruokavalintaa ohjaavien tekijöiden joukossa (Clark, 

1998, s. 639; Mela, 2001). Suomalaistutkimuksessa taas aistillinen houkuttele-

vuus esittäytyi kaikista ruokavalinnan motiiveista toisiksi tärkeimpänä (Konttinen 

ym., 2021). Prescott ym. (2002) taas havaitsivat vertaillessaan neljää maata (Ja-

pani, Taiwan, Malesia ja Uusi-Seelanti), että kaikkien maiden välillä löytyi eroja 



 

7 
 

siinä, kuinka tärkeänä niissä pidettiin aistillista houkuttelevuutta. Uudessa-See-

lannissa aistillinen houkuttelevuus esiintyi kaikista ruokavalintaan vaikuttavista 

tekijöistä tärkeimpänä. 

 

 

2.1 Ruokavalinnan ristiriidat 

Ruoan valintatilannetta reunustaa usein erilaiset ristiriidat, joiden kanssa yksilö 

joutuu kamppailemaan. Ruokavalinnassa voi alitajuntaisesti olla mukana pohdin-

toja ruoan turvallisuudesta, hinnasta, ekologisuudesta, muiden ihmisten odotuk-

sia siitä mitä ruokaa kuuluu syödä ja mikä on ”oikeaoppista ruokaa”. Näissä tilan-

teissa voi myös syntyä ristiriitoja kuten käytettävissä olevan ajan tai muiden re-

surssien tasapainottelua terveellisen tai ”hyväksi” koetun ruoan tarjoamisen vä-

lillä. Valintaa tehdessä vastakkain aseteltuna voivat olla myös ruoan terveellisyys 

ja sen tuottama nautinto tai vaivattomuus ja ruoan hankkimisen tai valmistamisen 

aiheuttama vaiva. Muita tutkimuksessa havaittuja vastakkainasetteluja ovat edul-

lisuus – kalleus, uutuus – traditio, vastuullisuus – itsekeskeisyys, teknologisuus 

– luonnollisuus, turvallisuus – vaarallisuus tai yksin vai yhdessä? (Leipämaa-Les-

kinen, 2009, s. 1–3; Mäkelä, 2002, s. 24–33.)  

 

Edullisuus ja kalleus ovat melko yksiselitteinen ristiriita. Kuluttajat tekevät ruoka-

valintoja tehdessään päätöksiä käytettävissä olevien rahallisten resurssien pe-

rusteella (Leipämaa-Leskinen, 2009, s. 1–3).  

 

 Kuluttaja joutuu ruokaa valitessaan pohtimaan myös sen valmistukseen liittyvää 

vaivannäköä. Yhteiskunnan muutokset kohti kiireellisempiä elämäntapoja näky-

vät myös siinä, mitä kuluttajat pitävät tärkeinä ominaisuuksina ruoassa. Nyky-

kuluttaja arvostaa etenkin arkena ruoanvalmistuksen helppoutta ja vaivatto-

muutta, mikä näkyy kauppojen valikoimissa erilaisten einesten ja puolivalmistei-

den yleistymisenä. Elämä ei kuitenkaan koostu pelkästään arjesta vaan siihen 

kuuluu myös viikonloput ja juhlapyhät. Vapaa-aikana ruoanvalmistukseen saate-

taan käyttää enemmän voimavaroja, sillä siihen yhdistyy usein myös sosiaalisten 

suhteiden ylläpitoa. Vaivattomuus ja vaivannäkö eivät siis suinkaan aina ole ris-

tiriidassa toisten kanssa, vaan ne esittäytyvät rinnakkaisina ilmiöinä, joiden välillä 

kuluttaja tasapainottaa arkea ja juhlaa. (Mäkelä ym., 2003, s. 57–58.) 
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Ihmiset joutuvat ruokaa valitessaan usein pohtimaan syödyn ruoan terveelli-

syyttä. Ihmiset ovat tutkimusten mukaan hyvin tietoisia siitä, mitä terveellinen 

ruoka on. Epäterveelliseksi koettu ruoka, joka sisältää paljon rasvaa ja sokeria 

nähdään poikkeustilanteissa kuten juhlissa sallittuna nautintona. Valinta hedonis-

tisen, nautintoa tuottavien ruokatuotteiden ja terveellisen, ravitsemussuositusten 

mukaisen ruoan välillä voi olla kuluttajalle hankala. Vallitseva terveyskulttuuri 

olettaa, että ihmiset pitävät huolta itsestään ja nautintoon sortuminen ja siitä ai-

heutuva ylipaino voidaan nähdä kontrollin menetyksenä, jota ei saisi muille näyt-

tää. (Mäkelä ym., 2003, s. 59–60; Mäkelä, 2002, s. 26–27) 

 

Vastuullisuuden ja itsekeskeisyyden ristiriidoissa vastakkainasettelussa ovat 

oman elimistön hyvinvointi ja maapallon, eläinten ja muiden ihmisten hyvinvointi. 

Moderni ruokailu ei ole enää pelkästään yksityistä, vaan ruoan nauttiminen ja 

kulutus on poliittista. Ruokavalinnoista on tullut eettis-moraalisia kannanottoja.  

Nykyihmisten voidaan ajatella kertovan ruokavalinnoillaan myös siitä, millä tavoin 

hän haluaa muuttaa maailmaa, kun taas ennen vanhaan ruoalla haluttiin kertoa 

jotain itsestään. (Mäkelä ym., 2003, s. 61–62). 

 

Ihmiset suhtautuvat ruokatuotteiden teknologisiin innovaatioihin eri tavoin. Toiset 

voivat suhtautua niihin epäilevästi suosien ruokaa ”luonnollisessa” muodossaan. 

Vaikka innovaation kohteena olisi esimerkiksi ruoan parempi säilyvyys tai jokin 

ylimääräinen terveysvaikutus, voi osa kuluttajista pohtia niiden mahdollisia sivu-

vaikutuksia. Puhdas, mahdollisimman vähän työstetty ruoka mielletään usein tur-

vallisemmaksi (Mäkelä ym., 2003, s. 63–64).  

 

Ruoan turvallisuuteen liittyvät ristiriidat ovat kehittyneet ruokatuotannon kokeman 

globalisaation seurauksena. Ruokakriisit kuten 2000-luvun alun hullun lehmän 

tauti heikentävät kuluttajien luottamusta ruoan turvallisuutta kohtaan. Kuluttajat 

arvioivat suurimpien turvallisuuteen liittyvien riskien tapahtuvan heidän vaikutus-

piirinsä ulkopuolella, ruoan tuotannossa, kun taas asiantuntijat kokevat, että suu-

rimman turvallisuusriskin aiheuttavat kuluttajat itse. Suomalaiset luottavat kuiten-

kin kotimaiseen ruoan vaarattomuuteen, ja mieltävät sen ulkomaalaista ruokaa 

puhtaammaksi. (Mäkelä ym., 2003, s. 64–65) 
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Suomessa yleiseksi koettuja kulutuksen ristiriitoja ovat esteettiseen ruokailutilan-

teen, vaivannäköön, terveellisyyteen ja nautinnolliseen liittyvät ristiriidat. Ajan 

puute koetaan yleisimmin syynä sille, miksi joku ruokailuun liittyvä ihanne ei to-

teudu (Leipämaa-Leskinen, 2009, s. 6). Valintatilanteissa syntyvät ristiriidat eivät 

kuitenkaan aina noudata odotettuja vastapareja, vaan ristiriidassa voivat olla esi-

merkiksi terveellisyys ja vaivattomuus, jolloin kompromissi tehdään joko ruoan 

ravinnepitoisuuden ja sen valmistamisen aiheuttaman vaivan välillä (Leipämaa-

Leskinen, 2009, s. 6). Ihmisten tekemät päätökset, liittyivät ne ruokaan tai eivät, 

ovat aina osittain kulttuurin ja yhteiskunnallisten rakenteiden sekä yksilön oman 

rationaalisen ajattelun ja kognition yhteisvaikutuksen muokkaamia (Sobal & Bi-

sogni, 2009, s. 39). 

 

 

2.2 Ruokavalinnan ulottuvuudet 

 

Tutkijat ovat pyrkineet kartoittamaan ihmisten ruokavalintoja ohjaavia motiiveja 

eri tieteenaloilla jo pitkään. Aikaisempi tutkimus keskittyi pitkälti ruoan terveelli-

syyteen liittyvien motiivien tutkimiseen. Ruokavalinnan tarkastelu pelkästään ter-

veellisyyden kannalta ei kuitenkaan luo tarpeeksi moniulotteista kuvaa ruoan va-

linnasta, sillä se ei esiinny kaikkien prioriteettilistalla yhtä korkealla (Steptoe ym., 

1995, s. 267–268). Ruokavalintaa tehdessä tiedetään, että vastakkainasette-

lussa on muun muassa hinta, vaivattomuus, traditiot ja muut kulttuuriset pohdin-

nat, sosiaalinen konteksti, ruoan luonnollisuus, sekä vastuullisuus (Mäkelä, 2002, 

s. 24–33; Mäkelä ym., 2003, s. 57–65; Leipämaa-Leskinen, 2009, s. 1–3). Ruo-

kavalintojen tärkeyttä tarkastelevassa tutkimuksessa hyödynnetään usein Step-

toen ym. (1995) kehittämää mittaristoa, jonka avulla voidaan kartoittaa ruokava-

lintaan vaikuttavia tekijöitä eri ulottuvuuksilla. Luodessaan tätä mittaristoa, tutkijat 

havaitsivat yhdeksän ulottuvuutta, jonka kautta yksilö tekee ruokavalintoja: Ter-

veys, mieliala, vaivattomuus, aistillinen houkuttelevuus, luonnonmukaisuus, 

hinta, painonhallinta, ruoan tuttavallisuus ja ruoan eettisyys. Näiden pohjalta luo-

tiin kyselypohja: FQC (Food choice questionnaire), jota voidaan hyödyntää tutkit-

taessa, mitä ihmiset pitävät tärkeänä ruokavalintoja tehdessään (Steptoe ym., 
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1995, s. 267).  Yhdeksän alkuperäisen tekijän lisäksi FCQ:hen on esitetty lisättä-

väksi kolme eettistä ruokavalintaa kuvaavaa tekijää: ekologinen hyvinvointi, po-

liittiset arvot sekä uskonto (Lindeman & Väänänen, 2000 s. 55–59). Lisäksi Ve-

rain ym. (2021) ovat kritisoineet FCQ:ta sen kyvystä selvittää ruoan kestävyyteen 

liittyviä valintoja. He ehdottavat lisäykseksi kahta ruoan valinnan ulottuvuutta: 

Yleiskestävyys, jonka alle kuuluvat ympäristö, eettiset ja eläinten hyvinvointiin liit-

tyvät valinnat, sekä lähiruoka ja kausiluonteisuus. FQC:n kysymyksenasettelut 

eri ulottuvuuksittain löytyvät liitteestä 1. Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä ai-

neisto ei pohjaudu suoraan Steptoen ym. (1995) malliin, mutta kysymyksenaset-

teluissa on paljon yhdenmukaisuuksia. Kuten FCQ:ssa, myös tässä tutkimuk-

sessa käytetyssä Helsingin Sanomien ruokakyselyssä tiedustellaan eri ruokava-

linnan ulottuvuuksille jakautuneiden väitteiden tärkeyttä. Osa väitteistä, kuten 

”ruokani on edullista”, ”ruokani ei lihota minua”, ”ruokani on puhdasta ja luonnol-

lista”, ”ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita” löytyvät sellaisenaan 

FQC:n mittaristosta. 

 

Tutkimuksissa taloudellista ulottuvuutta edustavat eri kysymykset liittyen ruoan 

hintaan tai hinta-laatusuhteeseen. Kun tarkastellaan sitä miten taloudelliset re-

surssit vaikuttavat ruoan valintaan, on syytä huomioida, että länsimaisessa yh-

teiskunnassa kuten suomessa ruoan hankinta on harvoin omavaraista, ruoan 

hankkimiseksi yksilön on hyödynnettävä tarjolla olevia palveluita. Tämän takia 

suurin vaikuttaja siihen kuinka tärkeänä yksilö pitää rahaan liittyviä motiiveja, on 

käytettävissä olevat tulot (Moraes ym. 2021, s. 1). Ruoan valintaa tutkiessa ta-

loudellisia motiiveja mitataan usein kysymyksillä ruoan edullisuuden tärkeydestä, 

tai hinta – laatusuhteen tärkeydestä (Steptoe & Pollard, 1995, s. 272).  

 

Eettinen kulutus voidaan määritellä lyhyesti ostovalinnoiksi, joissa kuluttaja huo-

mioi ostopäätöksen seuraukset ympäristölle, ihmisille ja eläimille. Näitä valintoja 

voivat olla esimerkiksi eläinten kohtelun huomioiminen, reilun kaupan huomioi-

nen, hiilijalanjäljen minimoiminen, lähiruoan tai sesonkituotteiden suosiminen 

(Verain ym., 2021, s. 4). Eettinen kuluttaja on kiinnostunut oman kulutuksen seu-

rauksista ympäröivään maailmaan.  
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Lihankulutukseen liittyvissä ruokavalinnoissa motiivit ovat usein eettisiä, kuten 

esimerkiksi huoli eläinten hyvinvoinnista tai lihateollisuuden aiheuttamasta ympä-

ristökuormasta. Lihankulutusta säätelee kuitenkin myös yksilön käsitykset lihan 

terveellisyydestä, mutta siihen liittyvät valinnat voidaan perustella myös hedonis-

tisilla motiiveilla. (Audebert, Deiss & Rousset (2006). Ruokavalintaa ympäröivien 

eettisten huolien on todettu olevan tavallisempia vanhemmissa ikäryhmissä. Iän 

lisäksi erityisruokavalioiden noudattaminen kotitaloudessa on todettu ennustavan 

eettisten ruokavalintojen tärkeyttä (Konttinen ym, 2021 s. 4–7). Naisten on myös 

todettu suhtautuvan skeptisemmin lihansyöntiin, sekä olevan miehiä enemmän 

huolissaan ympäristötekijöistä (Kubberød ym., 2002 s. 293; Sargisson, De Groot 

& Steg, 2020 s. 9). Tässä tutkimuksessa runsasta lihansyöntiä tarkastellaan eet-

tisen ulottuvuuden yhteydessä, sillä kyselyssä on ennen lihansyöntiä nostettu 

esiin eläinten kärsimykseen liittyviä aiheita, jolloin voidaan ajatella, että vastaajat 

lähestyvät lihankulutusta osittain myös eettisten pohdintojen näkökulmasta.  

 

Painonhallinta on vahva ruokavalintaan vaikuttava tekijä, erityisesti yksilöillä, 

jotka ovat huolissaan omasta ruumiinpainostaan. Painonhallinnan on todettu ole-

van tärkeämpää naisten keskuudessa (Steptoe ym., 1995, s. 268, 277). Ruoka-

valintaa tarkastelevissa tutkimuksissa painonhallintaan liittyviä ruokavalintoja tar-

kastellaan usein ylipainon ehkäisemisen kontekstissa. Negatiivinen asenne 

ruoan lihottavia ominaisuuksia kohtaan voidaan nähdä myös terveyskäyttäytymi-

senä. Toisaalta välinpitämättömyys ruoan lihottavia ominaisuuksia kohtaan voi 

johtua myös ristiriidasta, jossa kuluttaja arvostaa enemmän ruoan tuottamaa nau-

tintoa, kuin sen vähäkalorisuutta (Mela, 2001). Steptoen, Pollardin & Wardlen 

(1995) tutkimuksen mukaan painonhallintaan liittyvät väitteet latautuivat kuitenkin 

omalle faktorille, jolloin sitä voidaan pitää omana ruokavalinnan ulottuvuutena, 

vaikka se saattaa se saattaa sisältää viitteitä terveyden ja hedonismin pohdin-

noista. 

 

Ruoan tuoma nautinto ja terveellisyys ovat usein ristiriidassa toisensa kanssa. 

Aistillisesti houkuttelevat ruoat, jota kulutetaan yksinomaan nautinnon takia tai 

mielialan kohentamiseksi sisältävät usein paljon sokeria ja rasvaa, mikä tekee 

niistä epäterveellisiä. Maun on todettu olevan yksi ruoan valintaa ohjaavista mo-

tiiveista, mutta se ei esittäydy motiiveista vahvimpana (Clark, 1998, s. 639; Mela, 
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2001). Hedonistisia arvoja omaavien ihmisten on todettu arvostavan ruokavalin-

toja tehdessään erityisesti ruoan aistillista houkuttelevuutta, mutta myös ruoan 

kykyä vaikuttaa mielialaan, sekä hintaa (Pohjanheimo ym., 2010 s. 176). He-

donistisella ulottuvuudella yhdistyvät siis pohdinnat ruoan aistillisesta houkuttele-

vuudesta, sen tuottamasta nautinnosta sekä mielialaan vaikuttamisesta.  

 

Ruoan luonnollisuuden ulottuvuudella ruokavalintaa reunustavat pohdinnat käy-

tettyjen raaka-aineiden puhtaudesta, lisäaineettomuudesta sekä koskematto-

muudesta. Luonnollisuuteen ruokavalintaa ohjaavana tekijänä on todettu liitettä-

vän mielikuvia lisäaineiden tai prosessoidun ruoan epäterveellisyydestä, tai jopa 

vaarallisuudesta, vaikka tosiasiassa ruoan lisäaineet saattavat jopa parantaa 

tuotteen säilyvyyttä ja turvallisuutta (Steptoe ym., 1995). 

 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että ruokavalinta esittäytyy kulttuurin, kasvu-

ympäristön, sosiaalisen ympäristön, yksilöllisten tekijöiden kuten sosiodemogra-

fisten muuttujien, kognitiivisten tekijöiden (ruokamieltymykset, persoonallisuus), 

sekä ruoan ominaisuuksien (paketointi, brändäys, aistillinen houkuttelevuus) 

muokkaamana päätöksenä, joka tapahtuu erilaisia arvopohdintoja ja ristiriitoja 

ratkaisemalla (Berge ym., 2002; Fjellström, 2009; Furst ym., 1996; Gaines & 

Macfie, 1994; Jallinoja & Mäkelä, 2017; Konttinen ym., 2021;  Leipämaa-Leski-

nen, 2009; Leng ym., 2017). Yksilö tarkastelee ruokavalintoja usean eri ulottu-

vuuden näkökulmasta: (1) Terveyden, (2) Mielialan, (3) Vaivattomuuden, (4) Ais-

tillisen houkuttelevuuden, (5) Luonnollisuuden, (6) Hinnan, (7) Painonhallinnan, 

(8) Ruoan tuttavallisuuden ja (9), (10) Ekologinen hyvinvoinnin, (11) Poliittisten 

arvojen (12) Uskonnon, (13) Yleiskestävyyden sekä (14) Lähiruoan ja kausiluon-

teisuuden näkökulmasta (Steptoe ym., 1995; Lindeman & Väänänen, 2000; Ve-

rain ym., 2021). Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan iän, vanhemmuuden 

sekä eri perherakenteiden vaikutusta ruokavalinnan asenteisiin viiden ulottuvuu-

den näkökulmasta: hinnan, luonnollisuuden, painonhallinnan, hedonismin sekä 

eettisyyden. 
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3 Ruokavalinta ja sosiodemografiset tekijät 
 

 

Kulttuurin ja muiden ulkoisten ja sisäisten tekijöiden lisäksi myös sosiodemogra-

fiset tekijät kuten koulutus, ikä ja sukupuoli, perherakenne, käytettävissä olevat 

tulot vaikuttavat siihen, mitä ihminen pitää tärkeänä ruokavalintoja tehdessään 

(Johansson, ym. 2013, s. 464–465; Konttinen ym., 2021 s. 10; Moraes ym., 2020, 

s. 8; Schliemann ym., 2019, s. 111–119; Vorage ym. 2020, s. 7;). Tässä luvussa 

perehdytään siihen, miten eri sosiodemografiset tekijät vaikuttavat ruokavalioon 

sekä ruokavalintaan. Luku alkaa tarkastelemalla sukupuolen sekä sosioekonomi-

sen aseman vaikutuksia ruokavalintaan, minkä jälkeen alaluvuissa 3.1 ja 3.2 pe-

rehdytään syvällisemmin tämän tutkielman kannalta keskeisiin sosiodemografi-

siin muuttujiin, perherakenteeseen, vanhemmuuteen ja ikään. 

 

Ruokia ja raaka-aineita aikojen saatossa liitetty erilaisia ominaisuuksia ja näke-

myksiä siihen liittyen kuinka maskuliinisia ja feminiinisiä ne ovat. Punainen liha 

on yhdistetty maskuliinisuuteen, kun taas kevyemmät vaihtoehdot kuten kala ja 

kasvikset ovat luokiteltu feminiinisiksi (Mäkelä, 2003, s. 45–46). Alemman sosio-

ekonomisen aseman on havaittu olevan yhteydessä korkeampaan lihankulutuk-

seen naisten kohdalla. Keski-ikäiset yksin asuvat naiset taas syövät enemmän 

hedelmiä ja marjoja kuin nuoret yksin asuvat miehet (Lindblom, 2017, s. 62). 

 

Terveellisistä elämäntavoista puhuttaessa, on naisten historian saatossa aina 

oletettu ruokkivan ja hoivaavan muita, samalla kun he itse joko jättävät syömättä 

tai valitsevat terveellisemmän vaihtoehdon. Vaikka naiset tekevät tutkimusten 

mukaan suurimman osan ruoan hankintaan ja valmistukseen liittyvistä töistä per-

heen sisällä, ohjaavat tutkimusten mukaan ruoka- ja raaka-ainevalintoja pääasi-

assa miesten (ja toiseksi lasten) mieltymykset, etenkin vanhemmissa sukupol-

vissa. (Beagan & Chapman, 2004, s. 320.) Nämä sukupuolten väliset erot näky-

vät sukupuolten ruokavalioissa vielä tänä päivänä. 

 

Suomalaisten miesten ja naisten ruokavalio on lähtökohtaisesti erilainen. Naisten 

on todettu suosivan ruokavaliossaan miehiä useammin maitotuotteita, kasviksia, 
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hedelmiä ja marjoja ravinnon saannin takaamiseksi. Miehet taas suosivat eläin-

kunnan tuotteita. Naisten ruokavalio on miehiä lähempänä valtakunnallisia ravit-

semussuosituksia. (Valsta ym., 2017, s. 57; Roos ym., 1998 s. 1519)   

 

Ruokavalintaan liittyvien asenteiden kohdalla sukupuolien on todettu eroavan toi-

sistaan merkitsevästi (Chambers ym. 2008, s. 363; Konttinen ym. 2021, s. 10–

11; Peltoniemi & Yrjölä, 2012 Vorage ym. 2020, s. 7). Sukupuolet eroavat toisis-

taan erityisesti siinä, kuinka tärkeänä he pitävät eläinten kasvuolosuhteita, reilua 

kauppaa, lisäaineettomuutta, luomutuotteiden kulutusta, eettisyyttä-, terveelli-

syyttä-, ruoan luonnollisuutta, aistillista houkuttelevuutta- sekä painonhallintaan 

liittyviä valintoja. Naiset pitävät edellä mainittuja ruokavalintojen ulottuvuuksia 

miehiä tärkeämpinä, eli he suhtautuvat ruokavalintoihin intohimoisemmin lähes 

kaikilla ruoan valinnan ulottuvuuksilla (Konttinen ym. 2021, s. 10–11; Peltoniemi 

& Yrjölä, 2012 s. 13; Vorage ym. 2020, s. 7). Miesten taas on todettu arvostavan 

ruoassa hinta-laatusuhdetta, halpaa hintaa ja ruoan tuttavallisuutta, mikä kertoo 

siitä, että miehet suhtautuvat ruokaan käytännöllisemmin kuin naiset (Konttinen 

ym. 2021, s. 10–11).  

 

Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan koulutuksen, tulojen ja ammatin yhdis-

telmää, jonka avulla arvioidaan yksilön asemaa yhteiskunnassa (Galobardes 

ym., 2006). Ruokatottumukset vaihtelevat eri sosioekonomisissa ryhmissä. Hy-

vinvoinnin lisäännyttyä viime vuosikymmenten aikana, ruokaan käytettävä osuus 

tuloista on pienentynyt. Sosioekonomiset erot ruokavalioiden välillä ovat kuiten-

kin säilyneet. Kaikilla ei ole käytössään samoja resursseja ja edellytyksiä tehdä 

ruokaan liittyviä valintoja. (Loman, 2016, s. 83). Alempi tulotaso näkyy ruokavali-

ossa vähäisempänä kasvisten, vähärasvaisen juuston ja maidon sekä ruisleivän 

kulutuksena. Alhainen koulutustaso selittää vähäistä kasvisten käyttöä sosiaali-

sesta taustasta riippumatta. Korkeammin koulutettujen ruokavalio on lähempänä 

valtakunnallisia ravitsemussuosituksia (Ovaskainen ym., 2012, s. .132). Sosiaa-

linen epätasa-arvo näkyy matalatuloisten, ja vähemmän koulutettujen ruoankulu-

tuksessa mm. epäsuotuisimpina valintoina (Lindblom, 2017).  
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Ruoan halvan hinnan merkitys ruoan valinnan motiivina vähenee sosioekonomi-

sen aseman noustessa. Erityisesti kotitalouden käytettävissä olevien tulojen li-

sääntyminen on yhteydessä siihen, että halpaa hintaa ei pidetä tärkeänä ruokaa 

valitessa (Konttinen ym., 2021, s. 10, Moraes ym., 2020, s. 8). Korkeamman so-

sioekonomisen aseman omaavat yksilöt pitävät myös terveyteen liittyviä ruoka-

valintoja tärkeämpinä. Erityisesti korkea koulutus ennustaa terveysmotiivien tär-

keyttä (Konttinen ym. 2021, s. 10). Korkean sosioekonomisen omaavien on to-

dettu arvostavan ruokavalinnoissaan myös ruoan tuottamaa nautintoa, alemman 

sosioekonomisen aseman omaavia enemmän (Moraes ym., 2021, s. 1). Alem-

missa sosioekonomisissa ryhmissä taas hinta ja ruoan tuttuus esiintyvät tärkeim-

pinä motiiveina.  Ruokaan käytettyjen rahallisten resurssien rajoitteisuus vaikut-

taa riskinottokykyyn, ja alemman sosioekonomisen aseman omaavat saattavat 

pyrkiä välttämään uusista kokeiluista aiheutuvaa hävikkiä. Vaikka ruoan alhaisen 

hinnan tärkeys jakaa yksilöt selkeästi sosioekonomisen aseman mukaan, hinta-

laatusuhteen tärkeydessä ei ole havaittu eroja eri tulo- ja koulutusryhmien välillä 

(Konttinen ym., 2021, s. 11–12). Ruoan hinta- ja laatusuhteen tarkastelua harjoi-

tetaan siis yli luokkaerojen, tuloista riippumatta. 

 

3.1 Ruokavalinta, perherakenne ja vanhemmuus  

 

Perherakenne on käsite, jota käytetään kuvaamaan kotitalouden jäseniä, joita 

yhdistää avioliitto, kumppanuus tai biologinen sukulaisuus (Pasley & Petren, 

2016, s. 1). Toisin sanoen sillä kuvataan sitä kokoonpanoa, joka asuu samassa 

kotitaloudessa. Tutkimuksessa usein tunnistettuja perherakenteita ovat mm. 

ydinperheet, jotka koostuvat kahdesta vanhemmasta ja yhdestä tai useammasta 

lapsesta, yksinhuoltajaperheet, jotka koostuvat yhdestä vanhemmasta ja lap-

sista, sekä pariskunnat ja yksin asuvat. 

 

Perherakenteella on havaittu vaikutusta siihen, mitä sen jäsenten ruokavalio si-

sältää. Yksinasumisella on miesten kohdalla havaittu yhteys vähäiseen kasvis-

ten, hedelmien ja marjojen kulutukseen. Yksin asuvat miehet kuluttavat myös 

suuremmalla todennäköisyydellä epäterveellisiä sokerisia ruokia ja juomia. Mies-

ten kohdalla myös perheellisyys lisää edellä mainittujen epäterveelliseksi luoki-



 

16 
 

teltujen elintarvikkeiden kulutusta. Naisten kohdalla lapsiperhe ennustaa terveel-

lisemmän ruokavalion omaksumista, ja lasten kanssa asuvien naisten on todettu 

syövän enemmän kasviksia päivittäisessä ruokavaliossaan. (Ovaskainen ym., 

2012, s.132.) Suomalaisten perheiden lihankulutusta tutkiessa havaittiin vuonna 

2006, että eri perherakenteista vähiten lihaa kuluttivat yksinhuoltajaperheet. 

Toiseksi vähiten lihaa kului kahden aikuisen lapsiperheissä. Eri ikäisten lapsiper-

heiden välillä on myös havaittu eroja ruokavalion kohdalla. Mitä nuorempi lapsi-

perhe, sitä vähemmän siellä kulutettiin lihaa. (Viinisalo, Nikkilä & Varjonen, 2008, 

s. 8.) Perheen luomalla ruokaympäristöllä on todettu olevan selkeä vaikutus lap-

sen ruokakäyttäytymiseen niin ravitsemuksen, ruokavalion kuin ruokavalintojen 

kohdalla (Baek ym., 2014, s. 463–464). Perheen sosioekonominen asema vai-

kuttaa siihen, miten siihen kuuluvat lapset syövät. Vanhempien korkea tulotaso 

lisää säännöllisen ateriarytmin toteutumisen todennäköisyyttä. Sen on myös to-

dettu ennustavan runsaampaa kasvisten ja hedelmien kulutusta, sekä vähäisem-

pää virvoitusjuomien ja makeisten kulutusta (Lehto ym., 2009, s. 264). Vanhem-

mat toimivat roolimalleina, jonka perusteella lapsi muovaa omaa suhtautumistaan 

ruokaan. Perheen kanssa yhdessä syödyt ateriat vähentävät ylipainon riskiä lap-

suudessa, mikä on aikuisuuden ylipainon suurin riskitekijä (Baek ym., 2014, s. 

463–464). Vanhempien on todettu käyttävän yhteistä ruokailua tilanteena, jolloin 

he voivat opettaa lapsia syömään terveellisesti (Berge ym., 2013, s. 1654).  

 

Yksinhuoltajien arki eroaa melko paljon kahden vanhemman perheistä. Yksin-

huoltajien on todettu pitävän lapsen ruokailun hallintaa hankalana. He kokevat, 

että muiden velvollisuuksien takia yhteisten perheaterioiden järjestämisen han-

kalaksi mikä johtaa siihen, että heidän lapsillaan on myös suuremmalla todennä-

köisyydellä epäterveellinen ruokavalio. Yksinhuoltajat tarjoavat myös muita van-

hempia useammin lapsilleen pikaruokaa, minkä arvellaan johtuvan resurssien ku-

ten ajan ja rahan puutteesta. Yksinhuoltajien on todettu olevan ydinperheiden 

vanhempia enemmän huolissaan lastensa painosta ja syömisestä, sekä rajoitta-

van lastensa ruokailua useammin. Yksinhuoltajat kokevat myös lastensa ruokai-

lutavat enemmän omaksi vastuukseen. (Kamody & Lydecker, 2021 s. 813) 

. 
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Erityisesti lasten vanhemmat joutuvat tasapainottelemaan vaivattomuuden, käy-

tettävissä olevien resurssien (aika, raha) sekä terveellisen valintojen välillä (Jo-

hansson, ym., 2013, s. 464–465). Lisäksi vanhempien ruoan valintaa ohjaa las-

ten mieltymykset. Lapsilla on havaittu olevan melko paljon vaikutusvaltaa siihen 

mitä ruokaa kotitalouteen ostetaan. Vanhempien kokema syyllisyys siitä, että he 

eivät vietä aikaa lastensa kanssa, tai matala tulotaso vaikuttavat siihen, että lap-

selle tarjotaan epäterveellistä ruokaa. (Turner ym., 2006, s. 188–189.) Myös yh-

teiskunnan ja kulttuurin määrittelemä ideaali ”kunnon ateriasta” joka on valmis-

tettu tuoreista, terveellisistä raaka-aineista luo ristiriitoja vanhempien ruokavalin-

toihin (Johansson, ym. 2013, s. 464–465). Terveellinen ateria joutuu taistele-

maan perheen budjettia, aikaa ja ruoan maukkautta vastaan.  Vanhempien am-

bitiot tarjota perheelleen uusia ruokalajeja tai terveellisempää ruokaa saattavat 

myös kaatua siihen, että lapset jättävät ruoan syömättä, jolloin saatetaan tyytyä 

tarjoamaan epäterveellisempiä tai vaivattomampia vaihtoehtoja.  Erityisesti alem-

missa sosioekonomisissa asemissa vanhemmat ovat usein tietoisia siitä, mil-

laista terveellinen ruoka on, mutta he joutuvat tyytymään epäterveellisiin valintoi-

hin koska kunnon aterian valmistukseen menee liikaa aikaa, tai raaka-aineet koe-

taan liian kalliiksi. (Johansson, ym., 2013, s. 464–465) 

 

Lapsen saaminen voi muuttaa perheen ruokatapoja. Siitä, miten lapsien läsnäolo 

perheessä vaikuttaa yksilön ruoan valinnan motiiveihin on saatu ristiriitaisia tutki-

mustuloksia. Lapsiperheiden on todettu käyttävän enemmän aikaa kotona ruo-

kailuun ja aterian valmistukseen. Aterian eteen nähdään myös enemmän vaivaa 

ja siihen liitetään suurempia ambitioita (Sellenberg, 2008, s. 7). Vanhempien on 

kuitenkin todettu arvostavan ruoan vaivattomuutta enemmän kuin kotitalouksien, 

joissa asuu pelkästään aikuisia (Konttinen ym., 2021, s. 6). Erityisesti ruokaa lap-

selle valitessa vanhempia motivoi ruoan terveellisyys, ravitsemukselliset tekijät 

sekä lapsen mieltymykset. Lapsen sukupuolella tai iällä ei näytä olevan vaiku-

tusta siihen mitä ruoan valinnan motiiveja vanhemmat arvostavat lapselle ruokaa 

hankkiessaan (Russell, Worsley & Liem, 2015, s. 1022–1023).  

 

Perherakenteen ja siviilisäädyn vaikutuksesta ruokavalintaan kohdistuviin asen-

teisiin on melko vähän tutkimustuloksia (Konttinen ym. 2021). Yksin asuvien on 
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todettu arvostavan ruoan luonnollisuutta, painon hallintaa ja aistillista houkuttele-

vuutta hieman vähemmän kuin kumppanin kanssa asuvien (Schliemann ym., 

2019, s. 111–119). 

 

Tämän tutkimuksen kontekstissa on mielenkiintoista nähdä, miten yksinhuoltajat 

eroavat muista perherakenteista. Vastaavatko heidän asenteensa ruokavalintaa 

kohtaan enemmän muiden lapsiperheiden asenteita, vai esimerkiksi yksin asu-

vien asenteita? 

 

 

3.2 Ruokavalinta ja ikä 

 

Tutkimukset osoittavat, että ikä tuo muutoksia ruokatottumuksiin. Myös päivittäin 

nautitun ruoan ja juoman määrä laskee kokonaisvaltaisesti (Drewnowski & 

Schultz, 2001). Eri-ikäisten suomalaisten ruokavalioiden on todettu eroavan toi-

sistaan. Alle 44-vuotiaiden elintarvikkeidenkulutuksessa on havaittu muutos ter-

veellisempään suuntaan. Heidän on todettu suosivan vanhempia ikäryhmiä 

enemmän palkokasveja, pähkinöitä, vähärasvaisia lihatuotteita sekä rahkoja ja 

jugurtteja. Nuoret miehet ovat myös siirtyneet käyttämään kasviperäisiä rasvoja 

vanhempia ikäryhmiä suuremmissa määrin. Vanhemmat ikäryhmät käyttävät kui-

tenkin edelleen nuoria enemmän hedelmiä, marjoja sekä viljavalmisteita (Valsta 

ym. 2017, s. 57). Nämä muutokset ruokavalioissa voivat indikoida siitä, että suo-

malaisten ruokavalintaa ohjaavissa motiiveissa on tapahtumassa muutos kohti 

terveyskeskeisempiä asenteita.  

 

Iän on todettu olevan hyvin vahva ruoan valintaa ohjaavien motiivien ennustaja 

(Konttinen ym., 2021, s. 1).  Sekä miesten että naisten kohdalla korkea ikä en-

nustaa ruoan luonnollisuuteen, tuttavallisuuteen ja eettisyyteen liittyvien valinto-

jen tärkeyttä. Naisten kohdalla korkeampi ikä ennustaa myös terveysmotiivien 

sekä aistillisen houkuttelevuuden tärkeyttä ruokavalintoja tehdessä. Miesten pa-

rissa taas korkeampi ikä ennustaa painonhallintaa sekä mielialaan vaikuttamisen 

tärkeyttä ruokavalinnan motiivina (Steptoe & Pollard, 1995, s. 277) Erityisesti 

vanhempiin ikäryhmiin kuuluvien on todettu pitävän painonhallintaan, eettisyy-

teen sekä terveellisyyteen liittyviä ruokavalintoja nuoria tärkeämpänä (Chambers 

ym. 2008, s. 361; Konttinen ym., 2021, s. 7). Mitä nuorempi ihminen on, sitä 
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enemmän hän arvostaa päivittäisissä ruokavalinnoissa vaivattomuutta, halpaa 

hintaa ja mielialaan liittyviä ruokavalintoja (Konttinen ym. 2021, s. 7).  

 

Useissa tutkimuksissa on löydetty samankaltaisia viitteitä iän vaikutuksesta ruo-

kavalintaan. Vanhemmissa ikäryhmissä tärkeimpänä esittäytyy usein terveyteen 

liittyvät motiivit, kun taas nuorempia ikäryhmiä motivoi ruokavalinnassa enem-

män hinta, ja he eivät ole kovin huolestuneita ruoan terveysvaikutuksista (Cham-

bers ym., 2008, s. 362; Konttinen ym., 2021, s. 7; Steptoe & Pollard, 1995, s. 

277). Syyksi tälle erolle on ehdotettu muun muassa sitä, että vanhemmilla ihmi-

sillä on enemmän joko omakohtaisia tai lähipiirin kokemuksia ruoan vaikutuk-

sesta terveydentilaan (Chambers ym., 2008, s. 361). Nuoremmilla ikäryhmillä 

taas on suuremmalla todennäköisyydellä pienemmät tulot (Tilastokeskus, 2020). 

Täten ruokaan käytettävän rahan osuus tuloista voi olla suurempi, ja hinnan mer-

kitys ruokavalintaa ohjaavana motiivina tärkeämpi. Terveysmotiivien vähäisempi 

tärkeys nuorissa ikäryhmissä saattaa selittyä myös sillä, että terveellinen ruoka 

mielletään usein epäterveellisiä valintoja kalliimmaksi (Ollila, 2012, s. 79) 

  



 

20 
 

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millä tavoin perherakenne vaikut-

taa vanhemman asenteisiin ruoanvalintaan liittyen. Lisäksi tutkimuksessa selvi-

tetään, millä tavoin vanhemman ikä vaikuttaa siihen, mitä ruokavalintoja hän pi-

tää tärkeänä.  

 

Ruokavalintaa koskeva tutkimus on avainasemassa erilaisissa hankkeissa, 

joissa pyritään parantamaan kansan ravitsemusta ja vaikuttamaan ravitsemuk-

selliseen epätasa-arvoon. Terveydellisten seikkojen lisäksi länsimaalainen ruo-

kavalio on radikaalin muutoksen tarpeessa, jotta ympäristöä kuormittava lihanku-

lutus saadaan kuriin. Arvioiden mukaan lihankulutuksen tulisi puolittua, ja kasvis-

ten, pähkinöiden ja palkokasvien kulutuksen kasvaa 50 % vuoteen 2050 men-

nessä, jotta ruoan tuotanto olisi kestävää. Mittavien muutosten aikaansaamiseksi 

muutoksen on lähdettävä valtiotasolta. Jotta muutosta voidaan saada aikaan kai-

kissa ihmisryhmissä, on ymmärrettävä miten eri sosiodemografisiin ryhmiin kuu-

luvat ihmiset valitsevat ruokansa. (Konttinen ym. 2021, s. 1) 

 

Olen tämän tutkielman teoriaosassa esitellyt sosiodemografisten muuttujien vai-

kutusta siihen, mitä yksilö pitää ruokaa valitessaan tärkeänä. Aikaisempi tutkimus 

keskittyy kuitenkin melko suurilta osin sukupuoleen sekä ikään vaikuttajina. Mui-

den sosiodemografisten taustojen vaikutusta ruokavalioon on tutkittu melko pal-

jon, mutta ruokavalinnan takana piileviä motiiveja, tai asennetta ruokavalintaa 

kohtaan kartoittavaa tutkimusta on vaikeampi löytää. Tämän lisäksi olemassa 

oleva kirjallisuus on laajalti jo 10–20-vuotta vanhaa. Koska ruokakulttuuri ja ruoan 

trendit kehittyvät nyky-yhteiskunnassa nopeaan tahtiin, on tuoreen tutkimustie-

don tuottaminen ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeää (Konttinen ym. 

2021, s. 1). Konttisen ym. (2021) tekemässä tuoreessa tutkimuksessa on kuiten-

kin tutkittu sitä, minkälaisia ruokavalinnan motiiveja eri sosiodemografisen taus-

tan (mm. perherakenteen ja ikäryhmän) omaavat suomalaiset pitävät tärkeinä. 

 

Konttisen ym. (2021) tutkimuksesta poiketen, tässä tutkimuksessa huomioidaan 

myös yksinhuoltajat, jolloin päästään tarkastelemaan myös yksinhuoltajien sekä 

kahden aikuisen lapsiperheiden eroja. Mukailevatko yksinhuoltajien asenteet ruo-

kavalintaa kohtaan enemmän kahden vanhemman lapsiperheitä vai muita yksin 
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asuvia? Tutkimuskysymysten valintaa puoltaa myös se, että tutkimukset keskit-

tyvät usein kuvaamaan ainoastaan yhtä sosiodemografista muuttujaa, jolloin tieto 

eri tekijöiden yhteisvaikutusta jää havaitsematta (Chambers ym., 2008, s. 357) 

Kuten luvuissa 3.1 ja 3.2 on osoitettu sekä vanhemmuudella, että iällä erikseen, 

on todettu olevan vaikutus siihen mitä yksilö pitää tärkeänä ruokaa valitessaan, 

mutta niiden yhteisvaikutusta selvittäviä tutkimuksia ei tätä tutkimusta varten teh-

dyssä kirjallisuuskatsauksessa löydetty. Kuten luvussa 2 mainittiin, on havaittu, 

että nuorien, vähemmän kypsien äitien kohdalla muutos terveellisempiin ruoka-

valintoihin ei välttämättä tapahdu heidän saatuaan lapsia, vaikka yleensä lapsen 

saaminen ennustaa terveyteen liittyvien ruokavalintojen tärkeänä pitämistä (So-

bal ym. 2006, s. 5). Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, löytyykö eri ikäisten van-

hempien välillä eroja myös muilla ruokavalinnan ulottuvuuksilla  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millä tavoin perherakenne vaikuttaa yksilön asenteisiin ruoanvalintaan liit-

tyen? 

2. Millä tavoin vanhemman ikä vaikuttaa vanhemman asenteisiin ruoanvalin-

taan liittyen? 

 

 

Asenteella ruokavalintaan liittyen tarkoitetaan sitä, kuinka tärkeänä vastaaja on 

pitänyt kysymyksessä esitettyä ruokavalintaa kuvaavaa väitettä. Ruokavalintoi-

hin kohdistuvia asenteita tarkastellaan viiden ulottuvuuden näkökulmasta. 

 

1. Hinnan ulottuvuus 

2. Ruoan luonnollisuuden ulottuvuus 

3. Hedonistinen ulottuvuus 

4. Painonhallinnan ulottuvuus 

5. Eettinen ulottuvuus 

 

Tutkimuksessa tarkasteltujen ruoan valinnan ulottuvuuksien valintaan vaikutti 

muutama seikka. Helsingin Sanomien ruokakyselyn laatijat ovat laatineet ter-

veyssosiologian professori Piia Jallinoja Tampereen yliopistosta sekä ruokakult-

tuurin professori Mari Niva ja kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna 
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Mäkelä Helsingin yliopistosta, ja kyselytutkimuksessa käytetyt mittarit perustu-

vat tutkittuun tietoon. Terveyden ulottuvuus jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, 

sillä se on kaikista ruoan valinnan ulottuvuuksista eniten tutkittu. Tulokset eivät 

luultavasti olisi tuoneet mitään uutta tietoa olemassa olevaan kirjallisuuteen. 

Muun muassa Konttinen ym. (2021) Chambers ym. (2008), sekä Steptoe ym. 

(1995) sekä monet muut, ovat tutkineet terveyden ulottuvuutta eri sosiodemo-

grafisten muuttujien näkökulmasta. Asennetta vaivattomuuden, aistillisen hou-

kuttelevuuden, poliittisten arvojen, uskonnon sekä lähiruoan ulottuvuuksilla ei 

kartoitettu tutkimuksen aineistona käytetyssä kyselyssä, ei niitä voitu tässä tutki-

muksessa käsitellä. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämä tutkimus toteutetaan määrällisillä tutkimusmenetelmillä. Tutkimuksen ai-

neistona toimii Helsingin Sanomien keräämä ruokakysely, joka kerättiin Helsingin 

Sanomien verkkosivujen kautta 1.-21.3.2020. Kysely koostui kahdeksasta ruo-

kaan ja sen valintaan keskittyvästä kysymyksestä. Taustatietoina kysely kartoitti 

vastaajien iän, sukupuolen, asumismuodon, kotitalouden tulot, asuinpaikan, kou-

lutuksen, työllisyystason, sekä viime eduskuntavaaleissa äänestetyn puolueen. 

Kysely kokonaisuudessaan löytyy liitteestä 2. 

 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten perherakenne ja vanhempien ikä vai-

kuttavat asenteisiin ruokavalintaan liittyen. Perherakenteella tarkoitetaan kysy-

mykseen ”Miten asut?” annettua vastausta. Vastausvaihtoehtoja oli kuusi, joista 

neljää hyödynnettiin tutkimuksessa: Yksin, Yksin lasten kanssa, Kumppanin 

kanssa, Kumppanin ja lasten kanssa. Vanhemmiksi luokiteltiin kaikki vastaajat, 

jotka ovat ilmoittaneet asuvansa lasten kanssa. 

 

5.1 Määrällinen tutkimusmenetelmä 

Määrällistä tutkimusta, jota voidaan kutsua myös kvantitatiiviseksi tai tilastol-

liseksi tutkimukseksi, käytetään tutkimusmenetelmänä esimerkiksi lukumääriä tai 

prosenttiosuuksia sisältävien kysymysten selvittämiseen. Jotta määrällinen tutki-

muksen suorittaminen olisi perusteltua, vaaditaan aineistolta riittävän suurta ja 

edustavaa otosta. Yleisin aineistonkeruumenetelmä on standardoitu tutkimuslo-

make, joka sisältää valmiit vaihtoehdot vastauksille. Tyypillistä menetelmälle on 

aineiston kuvaaminen numeerisina suureina. Aineiston kuvaamisessa voidaan 

hyödyntää taulukoita ja kuvioita. Tuloksia analysoidaan yleistämällä tutkitut ha-

vaintoyksiköt, jonka jälkeen tilastollisen päättelyn avulla tuloksia voidaan verrata 

laajempaan perusjoukkoon. Määrällinen tutkimus vastaa siis kiteytettynä kysy-

myksiin mikä, missä, paljon sekä kuinka usein. Määrällinen tutkimus ei aina pysty 

tarjoamaan tarkkoja syitä ja seurauksia tutkituille ilmiöille. Tarpeeksi kattavalla 

aineistolla ja oikein valikoiduilla tutkimusmenetelmillä se voi olla mahdollista. 

(Heikkilä, 2008, s. 16). 
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5.2 Aineiston kuvaus ja muuttujat 

Tässä luvussa esitellään kyselyn keräämät taustamuuttujat sekä kuvataan niiden 

vastausjakaumia. Tämän lisäksi luvussa esitellään analyysissä hyödynnettävät 

muuttujat. Taustamuuttujien tilastolliset kuvaukset ja jakaumat löytyvät alla ole-

vasta taulukosta. 

Taulukko 1: Taustamuuttujien suhteelliset osuudet, sekä miesten ja naisten osuudet jo-
kaisesta taustamuuttujasta (N = 22951) 

 

Kuvaileva tilastoanalyysi  Yhteensä 22 951 (N) vastaajaa

Muuttuja & ryhmä Naiset Miehet Muut Yht (N) %

Ikäryhmä

Alle 26 2 022 574 71 2 667 12 %

26 - 35 4 041 1 430 100 5 571 24 %

36 - 45 3 800 1 458 57 5 315 23 %

46 - 55 2 961 1 242 36 4 239 18 %

56 - 65 2 331 891 15 3 237 14 %

Yli 65 1 360 549 13 1 922 8 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %

Perherakenne

Kumppanin kanssa ilman lapsia 6 382 2 468 107 8 957 39 %

Kumppanin ja lasten kanssa 4 548 1 935 42 6 525 28 %

Yksin 4 233 1 435 100 5 768 25 %

Yksin lasten kanssa 807 134 12 953 4 %

Asun laitoksessa 40 15 8 63 0 %

Muu asumismuoto, mikä? (avovastaus) 505 157 23 685 3 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %

Talouden kaikkien jäsenten yhteenlasketut kuukausittaiset nettotulot

< 500 484 164 28 676 3 %

500 - 1999 2 622 744 71 3 437 15 %

2000 - 3499 4 013 1 338 57 5 408 24 %

3500 - 5999 4 876 1 985 51 6 912 30 %

6000 - 7499 1 419 723 13 2 155 9 %

7500 - 9999 599 354 6 959 4 %

> 9999 394 243 8 645 3 %

En osaa/halua sanoa 2 108 593 58 2 759 12 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %

Missä asut?

Pääkaupunkiseudulla 7 487 2 926 156 10 569 46 %

Muussa yli 100 000 asukkaan kaupungissa 3 138 1 093 63 4 294 19 %

50 000 - 100 000 asukkaan kaupungissa 2 072 702 36 2 810 12 %

Pienemmässä kunnassa 3 818 1 423 37 5 278 23 %

Muu kuin PK-seutu 9 028 3 218 136 12 382 54 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %

Ylin suoritettu tutkinto

Kansakoulu tai peruskoulu 272 145 18 435 2 %

Keskikoulu 75 34 1 110 0 %

Ammattikoulu tai vastaava 1 547 815 36 2 398 10 %

Lukio 1 574 695 47 2 316 10 %

Opistotutkinto 1 680 642 11 2 333 10 %

Alempi korkeakoulututkinto 4 890 1 517 93 6 500 28 %

Ylempi korkeakoulututkinto 5 549 1 908 71 7 528 33 %

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 928 388 15 1 331 6 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %

Pääasiallinen toimi

Palkkatyössä 9 485 3 584 125 13 194 57 %

Yrittäjänä/ ammatin- harjoittajana 1 470 905 21 2 396 10 %

Työtön 475 191 20 686 3 %

Opiskelija, lisäkoulutuksessa, palkaton harjoittelija 2 142 559 75 2 776 12 %

Eläkkeellä 2 037 771 23 2 831 12 %

Perhevapaalla, kotiäiti, koti-isä 520 28 7 555 2 %

Jokin muu 386 106 21 513 2 %

Yhteensä 16 515 6 144 292 22 951 100 %
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Tutkimuksessa hyödynnettävään kyselyyn vastasi 22951 vastaajaa. Vastaajista 

72 % (N=16515) oli naisia, 267 % (N=6144) miehiä ja 1 % (N=292) oli ilmoittanut 

sukupuolekseen muu. Miesten ja naisten välinen suhde oli jokaisessa ikäryh-

mässä lähes samansuuruinen. Naisia oli jokaisessa ikäryhmässä 70–76 %, mies-

ten osuus vaihteli 22–28 % välillä. Muiden kuin miesten ja naisten osuus oli suu-

rimmillaan alle 26-vuotiaiden ryhmässä (3 % N=71).  

 

Suurimmat ikäryhmät 26–35 sekä 36–45-vuotiaat kattoivat noin puolet vastaajista 

(47 % N=10886). Vastaajien keski-ikä oli 43,09 vuotta. Vastaajista 30 % 

(N=6912) ilmoitti kotitalouden yhteenlasketuiksi nettotuloiksi 3500–5999 € kuu-

kaudessa. Toiseksi suurin ilmoitettu tulotaso oli 2000–3499 €/kk (24 % N=5408). 

Pienet (< 500 €/kk) sekä erittäin suuret tulot (>9999 €/kk) olivat harvinaisempia 

ja vastasivat yhteensä 6 % (N=1321). Vastaajista 12 % (N=2759) ei halunnut tai 

osannut vastata kysymykseen kuukausittaisista tuloista. 

 

Vastaajien koulutustaso on koko suomen väestöön verrattuna korkea. Kyselyn 

vastaajista 67 % (N=15359) oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai kor-

keamman. Vastaavasti koko väestöstä korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 

vain 32 % (Tilastokeskus, 2020). Jokaisella koulutustasolla sukupuolijakauma 

noudatteli koko aineiston jakaumaa (Naisia n. 75 %, ja miehiä n. 25 %, muut 1–

3 %). 

 

Suurin osa vastaajista oli palkkatyössä (57 % N=13194). Vastaajista 10 % 

(N=2396) oli yrittäjiä tai ammatinharjoittajia, 12 % (N=2776) Opiskelijoita, sekä 

12 % (N= 2831) koti-vanhempia tai hoitovapaalla. Sukupuolijakauma noudatteli 

koko aineiston jakaumaa kaikissa ryhmissä paitsi yrittäjissä, joissa miesten osuus 

oli muita ryhmiä suurempi (38 % N= 905).  

 

Noin puolet vastaajista oli pääkaupunkiseudulta (46 % N=10569) mikä selittynee 

sillä, että Helsingin Sanomien lukijakunta asui isommalla todennäköisellä Helsin-

gissä tai naapurikunnissa. 
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Taulukko 2: Asumismuodot ja vanhemmat ikäryhmittäin – suhteelliset osuudet 

 

 

Vastaajista 33 % (N=7478) ilmoitti asuvansa samassa taloudessa lapsien 

kanssa. Sukupuolijakauma noudatteli koko aineiston jakaumaa kaikissa eri asu-

mismuodoissa. Suurin osa vastaajista asui samassa taloudessa kumppanin 

kanssa ilman lapsia (39 %, N=8957). Yksin vastaajista asui 25 % (N=5768). Vas-

taajista 28 % (N=6525) asui sekä kumppanin, että lasten kanssa. Yksinhuoltajia 

vastaajista oli 4 % (N=953).  

 

Pelkästään vanhempien ikäryhmiä tarkastellessa oli suurin ryhmä 36–45-vuotiaat 

(44 %, N = 3309). Alle 26-vuotiaiden (2 %, N = 124) ja yli 65-vuotiaiden (1 %, N 

= 50) osuudet vanhemmista jäivät hyvin pieniksi. 

 

Tutkimuksessa selittävinä muuttujina toimivat väittämät, joissa kysyttiin, kuinka 

tärkeänä he pitivät eri ruokavalinnan ulottuvuuksille asettuvia väitteitä. Asenteet 

eri ruokavalintoja kohtaan oli ilmaistu viisiportaisella Likert-asteikolla. Väittämät 

ja niiden vastausjakaumat löytyvät taulukosta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaileva tilastoanalyysi  - Asumismuodot ja vanhemmat ikäryhmittäin

Muuttuja & ryhmä Alle 26 26-35  36-45 46-55 56-65 yli 65 Yht (N) %

Asumismuodot ja vanhemmat ikäryhmittäin

Kumppanin ja lasten kanssa 113 1 351 2 895 1825 303 38 6 525 28 %

Yksin lasten kanssa 11 117 414 332 67 12 953 4 %

Vanhemmat 124 1 468 3 309 2 157 370 50 7 478 33 %

Vanhemmat-% 2 % 20 % 44 % 29 % 5 % 1 % 100 %

Kumppanin kanssa ilman lapsia 902 2 534 1 097 1322 1925 1177 8 957 39 %

Yksin 1 208 1 441 843 716 899 661 5 768 25 %

Asun laitoksessa 7 8 11 13 14 10 63 0 %

Muu asumismuoto, mikä? (avovastaus) 426 120 55 31 29 24 685 3 %

Yhteensä 2 667 5 571 5 315 4 239 3 237 1 922 22 951 100 %
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Taulukko 3: Tutkimuksessa hyödynnettävät asennetta ruokavalintaa kohtaan mittaavat 
väittämät ja niiden vastausosuudet 

 

 

Taulukosta 3 voimme nähdä, että suurin osa vastaajista (68 % N=15568) piti joko 

melko tai hyvin tärkeänä, että valitsemansa ruoka ei ole teollisesti prosessoitua. 

Ainoastaan 5 % (N=1039) vastaajista koki, että teollisesti prosessoidun ruoan 

välttäminen ei ole ruokavalinnan motiivina lainkaan tärkeää.  

 

Vastaajista 28 % (N=6535) piti ruoan puhtautta ja luonnollisuutta hyvin tärkeänä. 

Yli puolet (54 % N=12426) piti kyseistä ominaisuutta melko tärkeänä. Vastaajista 

vain 2 % (N= 430) prosenttia vastasi ”ei lainkaan tärkeää”, sekä 10 % (N= 2001) 

”ei kovin tärkeää”. Vastaajien joukossa siis selkeästi arvostettiin puhdasta ja luon-

nollista ruokaa.  

 

Ruoan edullisuuden tärkeys jakoi vastaajat melko tasaisesti kahteen eri ryhmään. 

Pieni enemmistö (52 % N=11959) piti edullisuutta joko melko tärkeänä tai hyvin 

tärkeänä ruokaa valitessaan. Vastaavasti 48 % (N= 9844) ei pitänyt edullisuutta 

kovin tai lainkaan tärkeänä. Ääripäät ”hyvin tärkeää” (8 % N=1859) sekä ei lain-

kaan tärkeää (6 % N=1289) koostuivat hyvin pienestä osasta vastauksia. Vain 5 

% (N=1148) vastasi kysymykseen ”en osaa sanoa”. 

 

Vastaajien (N = 22 951) ruokavalinnat ja kysymyksenasettelu (kysymys numero 4)  HS:n ruokakyselyssä

Kysymys (toteamus/väittämä)

Mitä seuraavista seikoista kuvaavat 

ruokavalintojasi? Minulle on tärkeää, että…

Ei lainkaan 

tärkeää

Ei kovin 

tärkeää

En osaa 

sanoa

Melko 

Tärkeää

Hyvin 

tärkeää

Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua 1 039 4 744 1 600 10 566 5 002

% 5 % 21 % 7 % 46 % 22 %

Ruokani on puhdasta ja luonnollista 430 2 001 1 559 12 426 6 535

% 2 % 9 % 7 % 54 % 28 %

Ruoka on edullista 1 289 8 555 1 148 10 100 1 859

% 6 % 37 % 5 % 44 % 8 %

Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita 1 243 5 300 2 036 10 488 3 884

% 5 % 23 % 9 % 46 % 17 %

Ruoka tuottaa minulle nautintoa 162 1 394 789 10 843 9 763

% 1 % 6 % 3 % 47 % 43 %

Ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimyksiä 1 115 2 995 2 629 8 088 8 124

% 5 % 13 % 11 % 35 % 35 %

Syön runsaasti lihaa ja liharuokia 10 784 6 268 980 3 382 1 537

% 47 % 27 % 4 % 15 % 7 %

Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman vähäiset

1 325 3 637 2 629 10 275 5 085

% 6 % 16 % 11 % 45 % 22 %

Ruoka ei lihota minua 1 379 4 826 2 161 11 266 3 319

% 6 % 21 % 9 % 49 % 14 %

Vastausvaihtoehdot (viisiportainen likert-asteikko)
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Vastaajista noin puolet (46 % N=10488) piti melko tärkeänä, että ruoka sisältää 

vähän tai ei lainkaan lisäaineita. Tämän lisäksi 17 % (N=3884) piti sitä hyvin tär-

keänä. Vastaajista 28 % (N=6543) piti sitä, että ruoka sisältää vähän tai ei lain-

kaan lisäaineita joko ei kovin tai ei lainkaan tärkeänä. 

 

Vastaajista 49 % (N=11266) piti melko tärkeänä, että ruoka ei lihota heitä. Lisäksi 

14 % (N=3319) piti sitä, että ruoka ei lihota heitä hyvin tärkeänä. Vastaajista 6 % 

ei pitänyt sitä, että ruoka lihottaa heitä lainkaan tärkeänä. 

 

Ruoan tuottaman nautinnon saralla vastaukset jakautuvat melko yksipuolisesti. 

90 % (N=20606) kaikista vastaajista piti sitä, että ruoka tuottaa heille nautintoa 

joko melko- tai hyvin tärkeänä. Vastaajista 7 % (N=1556) ei pitänyt sitä, että ruoka 

tuottaa heille nautintoa kovin tärkeänä. Alle 1 % (N=162) vastaajista koki, että 

ruoan tuottama nautinto ei ole lainkaan tärkeää.  

 

Suurin osa vastaajista (70 % N=16212) piti sitä, että eläimille ei ole aiheutettu 

kärsimyksiä joko melko- tai hyvin tärkeänä. Vastaajien, jotka eivät osanneet sa-

noa osuus oli tässä kysymyksessä suurin (11 % N=2629) mikä kielii kysymyksen 

ristiriitaisesta luonteesta. Vastaajista 5 % (N=1115) ei pitänyt sitä, että eläimille 

ei aiheudu kärsimyksiä ruoan tuotannosta lainkaan tärkeänä. 

 

Runsaan lihan ja liharuokien tärkeyden jakaumat ovat käänteisiä verrattuna eläin-

ten kärsimyksiä käsittelevään kysymykseen verrattuna. Vastaajista pieni osa (7 

% N=1537) piti runsasta lihaa ja liharuokien kulutusta tärkeänä, kun taas 74 % 

(N =17052) vastaajista ei pitänyt sitä kovin- tai lainkaan tärkeänä. Vain 4 % 

(N=980) vastasi kysymykseen ”en osaa sanoa”. 

 

Ruoan vähäisiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia melko tärkeänä piti 45 % 

(N=10275) vastaajista. Hyvin tärkeänä sitä piti 22 % (N=5085). Suun osa vastaa-

jista piti siis ilmastokuorman pienentämistä ruoan valinnan motiivina ainakin jos-

sain määrin. Vastaajista 11 % (N=2629) vastasi kysymykseen ”en osaa sanoa” 

mikä poikkeaa prosentuaalisesti monesta muusta kysymyksestä.  
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Painonhallinnan kohdalla 49 % (N = 11266) vastaajista piti sitä, että ruoka ei li-

hota heitä melko tärkeänä. Vastaajista 27 % (N = 6205) piti sitä, että ruoka ei 

lihota heitä melko- tai ei lainkaan tärkeänä. 

 

5.3 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa käytettävien muuttujien ominaisuudet. 

Tarkastelemani selitettävä muuttuja (=asenne tiettyjä ruoan valintaa koskevia 

väitteitä kohtaan) on kerätty viisiportaisella Likert-asteikolla. Likert-asteikko on 

luonteeltaan asenteita mittaava järjestysasteikko, missä toisessa ääripäässä sa-

manmielisyys kasvaa, ja toisessa samanmielisyys laskee. Selittävistä muuttu-

jista, perherakenne on laatueroasteikko, jonka eri luokilla ei ole mitään yksiselit-

teistä järjestystä. Näin ollen käytettävissä olevat menetelmät rajoittuisivat ristiin-

taulukointiin tai muihin epäparametrisiin testeihin (KvantiMOTV, 2007). Tämän 

lisäksi testit kuten varianssianalyysi ja regressioanalyysi vaativat, että havainnot 

ovat riippumattomia sekä normaalijakautuneita. Menetelmäkirjallisuudessa kui-

tenkin mainitaan, että näistä vaatimuksista voidaan tiettyjen seikkojen vallitessa 

joustaa ja silti saavuttaa oikeanlainen testitulos (Metsämuuronen, 2011, s. 782–

811; Norman, 2010 s. 625). Kirjallisuudessa ei kuitenkaan mainita kuinka paljon 

vinoutunut normaalijakauma saa olla, tai missä tilanteessa esimerkiksi järjestys-

asteikollinen selitettävä muuttuja soveltuu varianssianalyysiin, mikä vaikeuttaa 

tutkimusmenetelmän valintaa kokemattoman tutkijan näkökulmasta. 

 

Geoff Norman (2010) kritisoi artikkelissaan ” Likert scales, levels of measurement 

and the ‘‘laws’’ of statistics” tiedemaailmassa vallitsevaa käsitystä siitä, että vaa-

timukset ovat kiveen hakattuja. Hänen mukaansa noin 75 % kaikesta terveyden-

tilan, koulutuksen ja elämänlaadun tutkimuksesta pitäisi ”heittää romukoppaan” 

jos Likert-asteikollisia muuttujia ei voida käyttää parametrisissa menetelmissä. 

Norman (2010) kiteyttää kritiikkinsä seuraavanlaisesti:  

 

Parametric statistics can be used with Likert data, with small sample sizes, 

with unequal variances, and with non-normal distributions, with no fear of 

‘‘coming to the wrong conclusion’’. These findings are consistent with empir-

ical literature dating back nearly 80 years. The controversy can cease (but 

likely won’t). (s. 631) 
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Vaikka aineisto ei siis täysin täyttänyt kaikkia varianssianalyysin sille esittä-

miä vaatimuksia, voidaan sitä Normanin (2010) löydösten perusteella kui-

tenkin hyödyntää tässä tutkimuksessa. 

 

5.4 Varianssianalyysi 

Varianssianalyysiä voidaan käyttää tutkimusmenetelmänä silloin kun tavoitteena 

on selvittää, löytyykö ryhmien välisistä keskiarvoista tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä eli ANOVA:ssa (analysis of vari-

ance) käytetään ainoastaan yhtä luokittelevaa muuttujaa, kuten sukupuolta, ikää 

tai perherakennetta, ja yhtä selitettävää muuttujaa, esimerkiksi asennetta ruoka-

valintaa kohtaan. ANOVA:ssa halutaan selvittää, miten useamman kuin kahden 

ryhmän keskiarvot eroavat toisistaan. Toisin ilmaistuna voidaan sanoa, että 

ANOVA:lla voidaan tutkia luokittelevan muuttujan efektiä, eli vaikutusta selitettä-

vän muuttujan keskiarvoon. Käytännössä ANOVA testaa hypoteesia: Tietyn 

muuttujan eri ryhmissä kaikki keskiarvot ovat samoja. Nimi varianssianalyysi 

tulee siitä, että F-testiä varten aineistosta löytyvä varianssi jaetaan kahteen eri 

ryhmään: ryhmien sisäiseen vaihteluun, sekä ryhmien väliseen vaihteluun. Ku-

ten kaikki tilastolliset menetelmät, myös ANOVA asettaa aineistolle tiettyjä vaati-

muksia. Näitä vaatimuksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.4.1 (Metsä-

muuronen, 2011, s. 782–811) 

 

Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä mukana on kaksi ryhmittelevää muuttu-

jaa, esimerkiksi ikä ja perherakenne, sekä yksi selitettävä muuttuja. Tämän tutki-

muksen kontekstissa voidaan siis pyrkiä selittämään millainen yhteisvaikutus per-

herakenteella ja iällä on asenteisiin jotain tiettyä ruokavalintaa koskevaa väitettä 

kohtaan. Yhteisvaikutuksen voimakkuutta, eli efektiä kuvaa kaksisuuntaisessa 

varianssianalyysissä Osittais-eetan neliö. Osittais-eetan neliö (ƞ²) kertoo mikä on 

osatekijän selitysosuus. Sen avulla voidaan kuvata, kuinka paljon selittävän 

muuttujan vaihtelusta pystytään selittämään selittävien muuttujien avulla (Kvan-

tiMOTV, 2007). Kaksisuuntainen varianssianalyysi tarkastelee kummankin selit-

tävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan erikseen, sekä niiden yhteis-

vaikutusta. (Metsämuuronen, 2011, s. 782–811) 
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Koska varianssianalyysi itsessään ei kerro meille muuta kuin, että ovatko kes-

kiarvot samoja, joudumme suorittamaan lisätestejä selvittääksemme, minkä ryh-

mien välillä eroja mahdollisesti löytyy. Näitä testejä kutsutaan post hoc-testeiksi. 

Näistä tavallisemmin käytetään Tukeyn menetelmää tai Bonferroni kerrointa. Tu-

keyn testi vertailee ryhmien keskiarvoja ja löytää sieltä mahdolliset tilastollisesti 

merkitsevät erot. Jos nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta hylätään, voi-

daan ryhmienvälisten keskiarvojen erojen havainnointiin käyttää Tahmanen T2 

testiä. Sekä Tukeyn-, että Tahmanen T2 -testit ovat oletuksissaan melko konser-

vatiivisia, mikä vähentää riskiä mahdollisten virheellisten merkitsevyyksien esiin-

tymiselle.  (Metsämuuronen, 2011, s. 782–811).   

 

5.4.1 Varianssianalyysin vaatimukset aineistolle  
 

Ensinnäkin ANOVA vaatii, että havainnot ovat toisistaan riippumattomia. Toisin 

sanoen havaintoaineistossa se merkitsee sitä, että ANOVA olettaa, että havain-

not ovat sattumanvaraisia ja otannasta saadut havainnot ovat toisistaan riippu-

mattomia. (Vartia, 2012; Glen, 2015). Täydellinen riippumattomuus on saavutet-

tavissa vain, jos koeasetelma on huolella suunniteltu ja siinä on käytetty satun-

naisotantaa. Verkkokysely otantamenetelmänä ei koskaan ole täysin satunnai-

nen, jolloin on mahdollista, että analyysissä käytetyt muuttujat eivät ole täysin 

riippumattomia, mikä saattaa heikentää varianssianalyysin tulosten luotetta-

vuutta (Yieldingresults.org, 2021) 

 

Toinen vaatimus minkä ANOVA:n käyttö asettaa aineistolle on muuttujien nor-

maalisuus. Ryhmien populaatioiden tulee olla (riittävän) normaalisti jakautuneita. 

Normaalijakauman vaatimus on erityisen kriittinen pieniä otoskokoja hyödyntä-

essä. Tässä tutkimuksessa havaintoja on lähes 23 000 joten otanta on hyvin laaja 

mikä lisää joustovaraa normaalisuuden vaatimukseen. Blancan ym. (2017) mu-

kaan ANOVA:ssa käytetty F-testi on käyttökelpoinen tilastollisen tutkimuksen työ-

kalu, vaikka normaaliuden vaatimus ei täyttyisi, jopa niinkin pienissä aineistoissa 

kuin N=5. Jos muuttujat eivät ole normaalijakautuneita, voidaan myös hyödyntää 

epäparametrisia testejä, kuten Kruskall-Wallisin testiä. Epäparametriset testit voi-

vat kuitenkin muuttaessaan kvantitatiivista dataa kadottaa tietoa, joten niiden 

käyttö ei ole suositeltavaa, ellei aineisto kykene muuhun (Blanca ym., 2017, s. 

555). ANOVA:n tulos voidaan myös tulkita Brown-Forsythen-testin avulla, joka on 



 

32 
 

sallivampi normaalijakauman suhteen. (Metsämuuronen, 2011, s. 782–811).  

Tarkastellaan ensin aineiston ikäryhmien jakaumia. Koska otanta on >50 havain-

toa, suoritamme Kolmogorov-Smirnov testin. Kolmogorov-Smirnovin normaali-

suustestin tulos oli p = < 0,05. Hylkäämme siis testin nollahypoteesin, että muut-

tuja on normaalijakautunut. Koska toinen analyysissä hyödynnettävä selitettävä 

muuttuja miten asut? on laatueroasteikollinen, ei normaalisuuden tarkastelu ole 

mahdollista. Yksikään vastausvaihtoehdoista ei ole toistensa suhteen suurempi 

tai pienempi, vaan erot perustuvat laadullisiin tekijöihin. 

 

Kolmas vaatimus ANOVAN suorittamiselle on kunkin ryhmän varianssien 

yhtäsuuruus. Varianssianalyysin yhteydessä tehdään yhtäsuuruustesti, jonka pe-

rusteella joko hyväksytään tai hylätään nollahypoteesi, joka olettaa, että ryhmien 

väliset varianssit ovat yhtä suuret. Yhtäsuuruustestin tulos määrittää millä jälki-

testeillä, eli post hoc-testeillä ANOVA:n tulos voidaan tulkita. Yhtäsuuruustesti 

olettaa, että ryhmien varianssit ovat yhtä suuret. Jos saatu tulos on p > 0,05 hy-

väksytään nollahypoteesi, muissa tapauksissa nollahypoteesi hylätään. Testin tu-

los määrittää millä post hoc testeillä varianssianalyysin tulos tulkitaan. (Metsä-

muuronen, 2011, s. 782–811.) Varianssien yhtäsuuruustestien tulokset nähdään 

taulukossa 4. 

 

 
 
Taulukko 4: Varianssien yhtäsuuruustestien tulokset sekä keskiarvojen vertailuissa käy-
tetyt post hoc-testit tulosten mukaan. 

 

 

Virhevarianssit  ja varianssien yhtäsuuruustestit 

Selitettävä muuttuja F p-arvo H0 Post Hoc F p-arvo H0 Post Hoc

Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua 11,87 *** <0,001 x T2 4,66 *** <0,001 x T2

Ruokani on puhdasta ja luonnollista 11,38 *** <0,001 x T2 1,64 0,146 🗸 TUK

Ruoka on edullista 33,86 *** <0,001 x T2 1,25 0,283 🗸 TUK

Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita 22,27 *** <0,001 x T2 22,26 *** <0,001 x T2

Ruoka tuottaa minulle nautintoa 2,42 *** <0,001 x T2 4,36 *** <0,001 x T2

Ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimyksiä 5,77 *** <0,001 x T2 7,86 *** <0,001 x T2

Syön runsaasti lihaa ja liharuokia 42,61 *** <0,001 x T2 19,83 *** <0,001 x T2

Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman vähäiset

12,79 *** <0,001 x T2 3,77 ** 0,002

x

T2

Ruoka ei lihota minua 16,05 *** <0,001 x T2 17,09 *** <0,001 x T2

va 23 5

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

H0 = Nollahypoteesi, 🗸 = hyväksytty, x = hylätty

T2 = Tahmanen T2 -testi

TUK = Tukeyn testi

Selittävä muuttuja: 

Perherakenne

Virhevarianssit Varianssien yhtäsuuruustesti

Selittävä muuttuja:  

Vanhemmat ikäryhmittäin
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Perherakenteen ollessa selittävänä muuttujana, rikkoutui oletus varianssien 

yhtäsuuruudesta kaikkien väitteiden kohdalla (p = <,001). Selittävän muuttujan 

ollessa vanhemmat ikäryhmittäin, rikkoutui oletus varianssien yhtäsuuruudesta 

kaikissa väittämissä, paitsi ”Ruoka on edullista” sekä ”Ruokani on puhdasta ja 

luonnollista”. Metsämuurosen (2011) mukaan F-testi on kuitenkin vakaa vari-

anssien yhtäsuuruuden oletuksen rikkoutumista vastaan, joten voimme kohtuul-

lisella varmuudella luottaa jatkossa esiintyviin tuloksiin.  

 

 

5.5 Aineiston käsittely ja analyysi 

Vastausta tutkimuskysymyksiin selvitetään sekä yksi-, että kaksisuuntaisen vari-

anssianalyysin avulla. Näin voidaan tarkastella erikseen asumismuodon vaiku-

tusta, sekä iän ja perhemuodon yhteisvaikutusta ruokavalinnan asenteisiin. Kas-

kisuuntaisen varianssianalyysin yhteydessä suoritetaan samalla yksisuuntainen 

varianssianalyysi kummallekin selittävälle muuttujalle. Tutkimuskysymykseen 

1: Millä tavoin perherakenne vaikuttaa yksilön asenteisiin ruoanvalintaan 

liittyen? saadaan vastaus tarkistamalla yksisuuntaisen varianssianalyysin tulos, 

jossa selitettävänä muuttujana toimii ruoan valinnan motiivia kuvaava väite, esi-

merkiksi ”ruokani on edullista”” ja selittävänä muuttujana perherakenne. Tutki-

muskysymyksen 2: Millä tavoin vanhemman ikä vaikuttaa vanhemman 

asenteisiin ruoanvalintaan liittyen? osalta tarkastellaan antaako kaksisuuntai-

sen varianssianalyysin antama tulos osviittaa ikäryhmän ja perherakenteen yh-

teisvaikutuksesta selitettävän muuttujan keskiarvoihin. Jos yhteisvaikutusta tai 

ikäryhmän omavaikutusta havaitaan, suoritetaan yksisuuntainen varianssiana-

lyysi samalla selitettävällä muuttujalla, ja selittävänä muuttujana toimii Vanhem-

mat ikäryhmittäin.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto käsiteltiin IBM SPSS Statistics data editor (ver-

sio 27) sekä Microsoft Excel 2016 ohjelmistoja käyttäen. Koska aineisto ei ollut 

itseni keräämä, oli aineisto sen saatuani valmiiksi tallennettu Excel tiedostomuo-

toon. Aineisto oli minulle luovutettaessa tarkistettu ja se ei sisältänyt lainkaan tyh-

jäksi jätettyjä vastauksia. Aloitin aineiston käsittelyn viemällä tiedoston SPSS oh-

jelmaan. Tämän jälkeen tarkistin, että muuttujien nimet ja arvot vastaavat kyse-

lylomakkeessa esitettyjä tietoja. Näin pystyn välttämään mahdolliset virhetulkin-

nat aineiston analyysivaiheessa (Heikkilä, 2008). 
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Tutkimuksissa hyödynnettiin taustamuuttujia ikä, sekä asumismuoto. Eri asumis-

muodot olivat: yksin, yksin lasten kanssa, kumppanin kanssa ilman lapsia, kump-

panin ja lasten kanssa, laitoksessa sekä muu asumismuoto, mikä? Analyysiä var-

ten otannasta poistettiin kaikki laitoksessa asuvat (N=63), sillä heidän asumises-

tansa ei ole tarpeeksi tietoa. Analyysin ulkopuolelle jätettiin myös vastaajat, ketkä 

olivat vastanneet muu asumismuoto, mikä? (N=685) sillä kysymys sisälsi mah-

dollisuuden avovastaukseen. Tämä suoritettiin SPSS ohjelman filter toiminnolla, 

jolloin kaikki jatkossa tehdyt analyysit jättivät kyseiset vastaajat analyysin ulko-

puolelle. Lopulliseen analyysin jäi 22 203 tutkimuskohdetta. 

  

Tulosten tulkinnan selkeyttämiseksi vastaajat jaoteltiin ikäryhmiin. Loin yhteensä 

6 ikäryhmää: alle 26-, 26–35-, 36–45-, 46–55-, 56–65- sekä yli 66-vuotiaat. 

 

Jotta pystyin vastaamaan tutkimuskysymykseen 2, minun oli luotava muuttuja, 

jossa vanhemmat olivat jaoteltu ikäryhmittäin. Tämä mahdollisti eri ikäisten van-

hempien keskiarvojen vertailun. Muuttuja rakennettiin SPSS ohjelmiston Syntax 

toiminnolla ehtolauseita hyödyntäen. Muuttujaan ryhmiteltiin ainoastaan ne vas-

taajat, jotka ovat ilmoittaneet asuvansa lasten kanssa. Muuttujaa voidaan hyö-

dyntää, kun halutaan vertailla ainoastaan lasten kanssa asuvia vastaajia iän pe-

rusteella. Vanhempia osuus vastaajista oli 33 % (N = 7478). Tarkemmat jakaumat 

eri ikäisten vanhempien välillä esiteltiin taulukossa 2. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset esitellään teema-

alueittain seuraavassa järjestyksessä: Hinnan, ruoan luonnollisuuden, hedonis-

min, painonhallinnan sekä eettisyyden ulottuvuus. Jokaisen ulottuvuuden koh-

dalla käsitellään kummatkin tutkimuskysymykset erikseen. Jokaisen alaluvun lo-

pusta löytyy lyhyt yhteenveto teema-alueen tutkimustuloksista. Yhteenveto kai-

kista saaduista tuloksista löytyy alaluvusta 6.6, sekä pohdintaa -luvusta 

 

6.1 Hinnan ulottuvuus  

Taulukko 5: Ruokani on edullista, kaksisuuntainen varianssianalyysi, F-testien tulokset 
ja efektikoot (ƞ²):  

 

 

Suoritin kaksisuuntaisen varianssianalyysin tutkiakseni perherakenteen ja ikäryh-

män vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät ruoan edullista hintaa. 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi tilastollisesti erittäin merkitsevän yh-

dysvaikutuksen perherakenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 4,65, p = <0,001). 

Perherakenteella havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (3) = 

78,13, p = <0,001). Myös ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä 

omavaikutus (F (5) = 29,27, p = <0,001) siihen kuinka tärkeänä vastaajat pitivät 

ruoan edullista hintaa. Perherakenne selitti 1 % (ƞ² = 0,01), eli perherakenteella 

oli hyvin pieni, mutta olemassa oleva efekti siihen kuinka tärkeänä vastaaja piti 

ruoan edullisuutta. Ikäryhmien (ƞ² = 0,005) erikseen, sekä ikäryhmien ja perhe-

rakenteen yhteisvaikutuksen (ƞ² = 0,003) selitysosuudet jäivät pieniksi. 

 

Koska kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulosten mukaan eri perherakenteiden 

keskiarvojen välillä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja, voitiin tarkis-

taa, miten ryhmien keskiarvot erosivat toisistaan. Tämä tieto saatiin tarkastele-

malla ryhmien välisiä vertailuja alla olevasta taulukosta.  

 

Selittävä muuttuja

Varianssin 

suuruus 

neliösummana Vapausaste Keskineliö F p-arvo ƞ²

Perherakenne 296,99 3 99,00 78,13 <,001 0,010

Ikäryhmä 146,35 5 29,27 23,10 <,001 0,005

Perherakenne * Ikäryhmä 88,39 15 5,89 4,65 <,001 0,003

Varianssitaulu selitettävälle muuttujalle "Ruokani on edullista"
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Taulukko 6: Miten eri perherakenteiden keskiarvot erosivat siinä, kuinka tärkeänä he 
pitivät ruoan edullista hintaa. Keskiarvot ja niiden väliset erot, keskihajonnat, merkit-
sevyystasot sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat. 

 

 

Aloitin tarkastamalla eri perherakenteiden keskiarvot. Vähiten tärkeänä ruoan 

edullisuutta pitivät kumppanin ja lasten kanssa asuvat (ka = 2,98), tärkeimpänä 

taas yksin lasten kanssa asuvat (ka = 3,52).  

Yksin, ja yksin lasten kanssa asuvien keskiarvot erosivat kumppanin kanssa- ja 

kumppanin ja lasten kanssa asuvien keskiarvoista tilastollisesti erittäin merkitse-

västi (p <0,001). Yksin asuvien ja yksin lasten kanssa asuvien keskiarvoissa ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p >0,05). Kumppanin kanssa ja kumppa-

nin ja lasten kanssa asuvien keskiarvoissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä 

eroja (p >0,05) 

 

Kahden aikuisen talouksissa ruoan edullista hintaa pidettiin siis vähemmän tär-

keänä kuin yhden aikuisten talouksissa. Tärkeimpänä ruoan edullista hintaa piti-

vät yksin lasten kanssa asuvat vastaajat.  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin tutkimuskysymystä 2: Millä tavoin vanhemman ikä vai-

kuttaa vanhemman asenteisiin ruoanvalintaan liittyen? Totesin jo aiemmin taulu-

kon 5 yhteydessä, että perherakenteen ja ikäryhmän yhteisvaikutuksen selitys-

osuus oli 0,3 % (ƞ²= 0,003). Eli perherakenteen ja ikäryhmän yhteisvaikutuksen 

selitysosuus oli lähes olematon. F testin tulos oli kuitenkin tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (p <0,001) joten suoritin yksisuuntaisen varianssianalyysin selittävällä 

Ryhmien väliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) Perherakenne (J) Perherakenne ka erot (I-J) Keskihajonta p-arvo Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,20 0,09 0,12 -0,43 0,03

Keskiarvo = 3,32 Kumppanin kanssa 0,28 *** 0,02 <,001 0,23 0,33

Kumppanin ja lasten kanssa 0,34 *** 0,04 <,001 0,24 0,45

Yksin lasten kanssa Yksin 0,20 0,09 0,12 -0,03 0,43

Keskiarvo = 3,52 Kumppanin kanssa 0,48 *** 0,09 <,001 0,25 0,70

Kumppanin ja lasten kanssa 0,54 *** 0,09 <,001 0,30 0,79

Kumppanin kanssa Yksin -0,28 *** 0,02 <,001 -0,33 -0,23

Keskiarvo = 3,04 Yksin lasten kanssa -0,48 *** 0,09 <,001 -0,70 -0,25

Kumppanin ja lasten kanssa 0,07 0,04 0,54 -0,04 0,17

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin -0,34 *** 0,04 <,001 -0,45 -0,24

Keskiarvo = 2,98 Yksin lasten kanssa -0,54 *** 0,09 <,001 -0,79 -0,30

Kumppanin kanssa -0,07 0,04 0,54 -0,17 0,04

ka erot = Keskiarvojen erotus I - J

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Selitettävä muuttuja: Ruoka on edullista
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muuttujalla ”Vanhemmat ikäryhmittäin” selvittääkseni oliko eri ikäryhmiin kuulu-

vien vanhempien välillä eroja sen suhteen kuinka tärkeänä he pitävät ruoan edul-

lisuutta. 

 
Yksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi, että vanhempien ikäryhmien keskiar-

vojen variansseissa löytyi tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja (F (5) = 6,968, p 

= <0,001). Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin Tukeyn-testin avulla taulukossa 7. 

 

Taulukko 7: Ryhmien väliset vertailut vanhempien ikäryhmien keskiarvoista. Selitettä-
vänä muuttujana väitteen ”Ruokani on edullista” tärkeys. Raportoituna keskiarvot sekä 
niiden erot, merkitsevyystasot, keskihajonta sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat. 

 

 

Ryhmien väliset vertailut 

Tukey 

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) Keskivirhe p-arvo

Alaraja Yläraja

<26 26-35 0,14 0,11 0,81 -0,17 0,44

ka = 3,23 36-45 0,26 0,11 0,13 -0,04 0,56

46-55 0,30 0,11 0,05 0 0,61

56-65 0,27 0,12 0,22 -0,07 0,61

>65 0,07 0,19 1,00 -0,48 0,62

26-35 <26 -0,14 0,11 0,81 -0,44 0,17

ka = 3,09 36-45 0,13 ** 0,04 0,01 0,02 0,23

46-55 0,17 *** 0,04 <,001 0,06 0,28

56-65 0,13 0,07 0,37 -0,06 0,32

>65 -0,07 0,17 1,00 -0,54 0,4

36-45 <26 -0,26 0,11 0,13 -0,56 0,04

ka = 2,96 26-35 -0,13 ** 0,04 0,01 -0,23 -0,02

46-55 0,04 0,03 0,80 -0,05 0,13

56-65 0,00 0,06 1,00 -0,18 0,18

>65 -0,20 0,16 0,84 -0,66 0,27

46-55 <26 -0,30 0,11 0,05 -0,61 0

ka = 2,92 26-35 -0,17 *** 0,04 <,001 -0,28 -0,06

36-45 -0,04 0,03 0,80 -0,13 0,05

56-65 -0,04 0,07 0,99 -0,22 0,15

>65 -0,24 0,17 0,70 -0,71 0,23

56-65 <26 -0,27 0,12 0,22 -0,61 0,07

ka = 2,96 26-35 -0,13 0,07 0,37 -0,32 0,06

36-45 0,00 0,06 1,00 -0,18 0,18

46-55 0,04 0,07 0,99 -0,15 0,22

>65 -0,20 0,17 0,86 -0,69 0,29

>65 <26 -0,07 0,19 1,00 -0,62 0,48

ka = 3,16 26-35 0,07 0,17 1,00 -0,4 0,54

36-45 0,20 0,16 0,84 -0,27 0,66

46-55 0,24 0,17 0,70 -0,23 0,71

56-65 0,20 0,17 0,86 -0,29 0,69

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

ka = keskiarvo

Selitettävä muuttuja: Ruoka on edullista

95% Luottamusväli 
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26–35-vuotiaat vanhemmat erosivat 36-45-vuotiaista vanhemmista tilastollisesti 

merkitsevästi (p = 0,01) sekä 55-65-vuotiaista vanhemmista tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p = <0,001) väitteen ”Ruokani on edullista” keskiarvon kohdalla 

Muiden ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja (p = >0,05). 

Alle 26-vuotiaiden vanhempien ryhmä piti ruoan edullista hintaa tärkeimpänä 

mutta erot muihin ryhmiin eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p = >0,05). Nuo-

remmat vanhemmat pitivät edullisuutta keski-ikäisiä ja iäkkäämpiä vanhempia 

tärkeämpänä. 

 

Asenteeseen ruoan edullisuutta kohtaan vaikutti ohjaavan taloudessa asuvien ai-

kuisten määrä. Eri perherakenteita vertaillessa suurimmat erot löytyivät yhden- ja 

kahden aikuisen kotitalouksien välillä, ei vanhempien ja lapsettomien välillä. Ero 

saattaa selittyä sillä, että kahden aikuisen talouksilla on keskimäärin suuremmat 

yhteenlasketut tulot kuin yhden aikuisen talouksilla (Tilastokeskus, 2017) Tulos 

on yhdenmukainen Moraesin ym. (2020) saamien tulosten kanssa, jonka mukaan 

kotitalouden käytettävissä olevien tulojen noustessa, ruoan edullisuuden merki-

tys ruokavalintaa ohjaavana motiivina laskee. 

 

Vanhemman ikäryhmä vaikutti siihen, miten tärkeänä hän piti ruoan edullisuutta. 

Nuoremmat (alle 35-vuotiaat) vanhemmat pitivät edullisuutta hieman keski-ikäisiä 

vanhempia tärkeämpänä. Tulos noudattelee Konttisen ym. (2021) tuloksia, jonka 

mukaan mitä nuorempi ihminen on, sitä enemmän hän arvostaa ruokavalinnois-

saan halpaa hintaa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että tämä pätee myös 

vanhempiin. Konttisen ym. tuloksista poiketen, 55 vuotta ja vanhemmissa ikäryh-

missä hinnan edullisuuden tärkeys lähti pieneen nousuun. Tilastollisesti merkit-

seviä eroja muihin ryhmiin ei iäkkäämpien vanhempien kohdalla kuitenkaan ha-

vaittu. Nuorimmalla ikäryhmällä (alle 26-vuotiailla vanhemmilla) ei esiintynyt tilas-

tollisesti merkitseviä eroja muihin ryhmiin, vaikka heidän keskiarvonsa oli korke-

ampi, kuin muiden ikäryhmien. Syynä tähän epäilen pientä otoskokoa (N=126) 

muihin ikäryhmiin verrattuna. Tutkimustuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että 

vaikka kahden ryhmän väliset keskiarvot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi, ei 

se välttämättä tarkoita, että ne ovat samanlaisia. Se tarkoittaa vain, että kyseinen 

aineisto ei sisältänyt tarpeeksi todisteita siitä, että ne ovat erilaisia. 
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6.2 Ruoan luonnollisuuden ulottuvuus  

Asennetta ruoan luonnollisuuteen liittyviä väitteitä kohtaan mittasi kolme kysy-

mystä: 1) Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua, 2) Ruokani on puhdasta ja luon-

nollista, 3) Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita. Aloitin suorittamalla 

kaksisuuntaisen varianssianalyysin selittävinä muuttujina perherakenne sekä 

ikäryhmä. 

 

Taulukko 8: Luonnollisuuteen liittyvät väittämät, kaksisuuntainen varianssianalyysi, F-
testien tulokset ja efektikoot (ƞ²) 

 

 

Suoritin kaksisuuntaisen varianssianalyysin tutkiakseni perherakenteen ja ikäryh-

män vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät luonnollisuuteen liittyviä 

ruoan valinnan motiiveja. Väitteen ”ruokani ei ole teollisesti prosessoitua” koh-

dalla kaksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi tilastollisesti merkitsevän yhdys-

vaikutuksen perherakenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 1,88, p = <0,002). Per-

herakenteella havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (3) = 

5,43, p = <0,001). Myös ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä 

omavaikutus (F (5) = 14,83, p = <0,001). Efektikoot jäivät kuitenkin lähes olemat-

tomiksi ja selittävien muuttujien, sekä niiden yhteisvaikutuksen selitysosuudet 

(ƞ²) jäivät alle yhden prosentin (ƞ² = <0,01) 

 

Väitteen ”ruokani on puhdasta ja luonnollista” kohdalla kaksisuuntainen varians-

sianalyysi havaitsi tilastollisesti melkein merkitsevän yhdysvaikutuksen perhera-

kenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 2,96, p = 0,02). Perherakenteella havaittiin 

tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (3) = 16,32, p = <0,001). Myös 

ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (5) = 5,92, 

p = <0,001). Selittävien muuttujien, sekä niiden yhteisvaikutuksen selitysosuudet 

(ƞ²) jäivät alle yhden prosentin (ƞ² = <0,01) 

Varianssitaulu - Luonnollisuuden ulottuvuus

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne* 

Ikäryhmä

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne

* Ikäryhmä

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne* 

Ikäryhmä

Varianssin yhtäsuuruus 

neliösummana 21,8 99,18 37,78 41,75 25,23 34,42 21,03 136,75 76,99

Vapausaste 3 5 15 3 5 15 3 5 15

Keskineliö 7,27 7,27 2,52 13,92 5,05 2,30 7,01 27,35 5,13

F 5,43 14,83 1,88 16,32 5,92 2,69 5,31 38,89 3,89

p-arvo <,001 <,001 0,02 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001

ƞ² 0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,005 0,003

Selitettävä muuttuja: 

Ruokani ei ole teollisesti 

prosessoitua

Selittävä muuttuja:

Selitettävä muuttuja: 

Ruokani on puhdasta ja 

luonnollista

Selitettävä muuttuja: 

Ruokani sisältää vähän tai ei 

lainkaan lisäaineita

Selittävä muuttuja: Selittävä muuttuja:
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Väitteen ”ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita” kohdalla kaksisuun-

tainen varianssianalyysi havaitsi tilastollisesti erittäin merkitsevän yhdysvaikutuk-

sen perherakenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 3,89, p = <0,001). Perheraken-

teella havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (3) = 5,31, p = 

<0,001). Myös ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus 

(F (5) = 38,89, p = <0,001). Kaikki havaitut selitysosuudet (ƞ²) jäivät alle yhden 

prosentin (ƞ² = <0,01) 

 

Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulosten perusteella kaikkien tutkittujen ryh-

mien keskiarvoissa löytyi tilastollisesti merkitseviä (F-testin merkitsevyys: p = 

<0,05) eroja selitettävien muuttujien sisäisten ryhmien keskiarvoissa. Seuraa-

vaksi tarkistin parittaisvertailujen avulla, miten eri perherakenteiden keskiarvot 

erosivat toisistaan. 

 

Taulukko 9: Ruoan luonnollisuuteen liittyvien väitteiden tärkeyden keskiarvot, keskiar-
vojen erot eri perherakenteiden välillä sekä niiden merkitsevyystasot 

 

Luonnollista ulottuvuutta mittaavien väitteiden ryhmien välisten vertailujen keski-

hajonnat sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat löytyvät liitetaulukoista 4–6.  

 

Selitettävä muuttuja 

Ruokani ei ole 

teollisesti 

prosessoitua

Ruokani on 

puhdasta ja 

luonnollista

Ruokani sisältää vähän 

tai ei lainkaan 

lisäaineita

Keskiarvot

Yksin 3,55 3,91 3,40

Yksin lasten kanssa 3,69 4,21 3,62

Kumppanin kanssa 3,60 3,99 3,45

Kumppanin ja lasten kanssa 3,69 4,06 3,52

(I) Perherakenne (J) Perherakenne ka erot (I-J) ka erot (I-J) ka erot (I-J)

Yksin Yksin lasten kanssa -0,15 -0,31 *** -0,22

Kumppanin kanssa -0,05 -0,09 *** -0,05

Kumppanin ja lasten kanssa -0,15 ** -0,15 *** -0,12 *

Yksin lasten kanssa Yksin 0,15 0,31 *** 0,22

Kumppanin kanssa 0,09 0,22 ** 0,17

Kumppanin ja lasten kanssa 0,00 0,16 0,10

Kumppanin kanssa Yksin 0,05 0,09 *** 0,05

Yksin lasten kanssa -0,09 -0,22 ** -0,17

Kumppanin ja lasten kanssa -0,09 -0,06 -0,07

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin 0,15 ** 0,15 *** 0,12 *

Yksin lasten kanssa 0,00 -0,16 -0,10

Kumppanin kanssa 0,09 0,06 0,07

ka erot = Keskiarvojen erotus I - J

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Ryhmien väliset vertailut: Luonnollisuuteen ulottuvuus
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Väitteen ”Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua” kohdalla ainoastaan yksin asu-

vien, sekä kumppanin ja lasten kanssa asuvien keskiarvojen välillä havaittiin ti-

lastollisesti merkitsevä ero (p = 0,003). Muiden ryhmien välillä ei havaittu tilastol-

lisesti merkitseviä eroja (p = >0,05) Kumppanin ja lasten kanssa asuvat pitivät 

sitä, että ruoka ei ole teollisesti prosessoitua tärkeämpänä, kuin yksin asuvat. 

 

Väitteen ”Ruokani on puhdasta ja luonnollista” kohdalla yksin asuvien keskiarvot 

erosivat kaikista muista perherakenteista tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = 

<0,001). Kumppanin kanssa ilman lapsia asuvien keskiarvot erosivat yksin lasten 

kanssa asuvien keskiarvoista tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,001) Yksin asuvat 

pitivät ruoan puhtautta ja luonnollisuutta muita ryhmiä vähemmän tärkeänä. Yksin 

lasten kanssa asuvat pitivät puhtautta ja luonnollisuutta tärkeimpänä. 

 

Ainoastaan kumppanin ja lasten kanssa asuvien ja yksin asuvien keskiarvot ero-

sivat toisistaan tilastollisesti melko merkitsevästi (p = 0,016) siinä, kuinka tär-

keänä he pitivät sitä, että ruoka sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita. Yksin 

asuvat pitivät lisäaineettomuutta vähemmän tärkeänä. Muiden ryhmillä ei ha-

vaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p = <0,05) 

 

Seuraavaksi otin tarkasteluun tutkimuskysymyksen 2: ”Millä tavoin vanhemman 

ikä vaikuttaa vanhemman asenteisiin ruoanvalintaan liittyen?” Ruoan luonnolli-

suuteen liittyvien väitteiden kohdalla. Varianssitaulukon yhteydessä havaittiin 

perherakenteen ja ikäryhmän tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus kaikkien 

kolmen väitteen kohdalla, jolloin on perusteltua tarkastella tarkemmin eri ikäisten 

vanhempien eroja asenteissa ruoan luonnollisuutta kohtaan. Suoritin yksisuun-

taisen varianssianalyysin selittävällä muuttujalla ”Vanhemmat ikäryhmittäin” tar-

kistaakseni löytyikö eri ikäryhmiin kuuluvien vanhempien välillä eroja, sen suh-

teen kuinka tärkeänä he pitivät ruoan luonnollisuuteen liittyviä väitteitä. 
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Taulukko 10: Yksinsuuntaisen varianssianalyysin F-testien tulokset ja merkitsevyydet, 
selitettävinä muuttujina ruokavalinnan eettiset motiivit. Brown-Forsythen testi muuttujille, 
joiden kohdalla oletus varianssien yhtäsuuruudesta rikkoutui. 

 

 

Selittävien muuttujien ”Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua” (F (5) 4,67, p = 

<0,001) sekä ”Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita” (F (5) 4,44, p = 

<0,001) kohdalla tulokset tulkittiin Brown-Forsythen testin avulla, sillä nollahypo-

teesi varianssien yhtäsuuruudesta hylättiin. Kummankin muuttujan kohdalla ha-

vaittiin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja eri ikäryhmään kuuluvien vanhem-

pien keskiarvoissa. Muuttujan ”Ruokani on puhdasta ja luonnollista” tulokset tul-

kittiin ANOVA-taulukosta, sillä oletus varianssien yhtäsuuruudesta hyväksyttiin. 

Muuttujalla ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja eri ikäryhmiin 

kuuluvien vanhempien keskiarvoissa (F (5) 0,87, p = >0,05). Vanhempien ikä-

ryhmä ei siis vaikuttanut siihen, miten tärkeänä he pitivät sitä, että ruoka on puh-

dasta ja luonnollista. 

 

Seuraavaksi tarkastelin post hoc -testejä selitettäville muuttujille ”Ruokani ei ole 

teollisesti prosessoitua sekä ”Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita” 

saadakseni selville minkä ryhmien välillä keskiarvot erosivat tilastollisesti merkit-

sevästi. Testinä käytettiin Tahmanen T2 -testiä, joka soveltuu käytettäväksi sil-

loin, kun oletus varianssien yhtäsuuruudesta on rikottu. Tulokset löytyvät taulu-

kosta 11. 

 

 

 

 

 

Selitettävä muuttuja F va p-arvo

Brown-Forsythen testi

Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua i) 4,67 *** 5 <,001

Ruokan sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita i) 4,44 *** 5 <,001

ANOVA

Ruokani on puhdasta ja luonnollista 0,87 5 0,5

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

va = vapausaste

i) = Epäsymmetrinen F jakauma: Oletus varianssien yhtäsuuruudesta rikkoutui

Varianssitaulu: Luonnollisuuden ulottuvuus
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Taulukko 11: Ruoan luonnollisuuteen liittyvien väitteiden tärkeyden keskiarvot, keskiar-
vojen erot eri ikäryhmään kuuluvien vanhempien välillä sekä niiden merkitsevyystasot.  

 

Taulukosta puuttuvat keskihajonnat sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat löytyvät 

liitetaulukoista 7 ja 8. 

Selitettävä muuttuja 

Ruokani ei 

ole teollisesti 

prosessoitua

Ruokani sisältää 

vähän tai ei 

lainkaan 

lisäaineita

Keskiarvot

Alle 26 -vuotiaat vanhemmat 3,39 3,40

26-35 -vuotiaat vanhemmat 3,61 3,47

36-45 -vuotiaat vanhemmat 3,69 3,57

46-55 -vuotiaat vanhemmat 3,73 3,64

56-65 -vuotiaat vanhemmat 3,78 3,60

Yli 65 -vuotiaat vanhemmat 3,98 3,60

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) ka ero (I-J)

26-35 -0,22 -0,07

36-45 -0,30 * -0,18

46-55 -0,34 * -0,24

56-65 -0,39 * -0,21

>65 -0,59 * -0,20

<26 0,22 0,07

36-45 -0,08 -0,10

46-55 -0,12 * -0,17 ***

56-65 -0,17 -0,13

>65 -0,37 -0,13

<26 0,30 0,18

26-35 0,08 0,10

46-55 -0,04 -0,07

56-65 -0,09 -0,03

>65 -0,29 -0,03

<26 0,34 * 0,24

26-35 0,12 * 0,17 ***

36-45 0,04 0,07

56-65 -0,05 0,04

>65 -0,25 0,04

<26 0,39 * 0,21

26-35 0,17 0,13

36-45 0,09 0,03

46-55 0,05 -0,04

>65 -0,20 0,00

<26 0,59 * 0,20

26-35 0,37 0,13

36-45 0,29 0,03

46-55 0,25 -0,04

56-65 0,20 0,00

ka erot = Keskiarvojen erotus I - J

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

>65

Ryhmien väliset vertailut: Luonnollisuuden ulottuvuus

<26

26-35

36-45

46-55

56-65
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Alle 26-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat tilastollisesti melko merkitse-

västi kaikista muista ikäryhmistä paitsi 26–35-vuotiaista (p = <0,05) siinä, kuinka 

tärkeänä he pitävät sitä, että heidän ruokansa ei ole teollisesti prosessoitua. 

26–35-vuotiaat vanhemmat erosivat tilastollisesti melko merkitsevästi (p = 0,039) 

46–55-vuotiaista siinä, kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että heidän ruokansa ei 

ole teollisesti prosessoitua. Mitä nuorempaan ikäryhmään vanhemmat kuuluivat, 

sitä vähemmän tärkeänä he pitivät sitä, että heidän ruokansa ei ole teollisesti 

prosessoitua. 

 

Selittävän muuttujan ”Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita” kohdalla 

havaittiin, että 26 – 35-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat 46 – 55-vuoti-

aiden keskiarvoista tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = <0,001) siinä, kuinka 

tärkeänä he pitivät väittämää. Muiden ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti mer-

kitseviä eroja (p = >0,05) Nuorempi ikäryhmä piti lisäaineettomuutta vähemmän 

tärkeänä. 

 

 

Tarkastellessa sitä, miten perherakenne vaikutti asenteeseen teollisesti proses-

soitua ruokaa kohtaan, havaittiin eroja ainoastaan yksin asuvien, sekä kumppa-

nin ja lasten kanssa asuvien keskiarvojen välillä. Vaikka ryhmien välinen ero oli 

tilastollisesti merkitsevä, on se hyvin pieni. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

perhemuoto ei vaikuta kovin merkittävästi siihen, kuinka tärkeänä yksilö piti sitä, 

että ruoka ei ole teollisesti prosessoitua. Pienet huiput lasten kanssa asuvien 

kohdalla saattoivat selittyä sillä, että lapsiperheitä tutkiessa on todettu, että van-

hempien on todettu arvostavan terveellisyyttä valitessaan ruokaa lapsille, ja teol-

lisesti prosessoitu ruoka saatetaan mieltää epäterveelliseksi (Russell, Worsley & 

Liem, 2015, s. 1022–1023).  

 

Tutkiessa sitä, miten perherakenne vaikutti siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pi-

tivät ruoan puhtautta ja luonnollisuutta ruokaa valitessaan havaittiin, että yksin 

lasten kanssa asuvat pitivät väitettä tärkeimpänä, ja heidän keskiarvonsa erosi-

vat kaikista ryhmistä tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = <0,001). Kumppanin 

kanssa ilman lapsia asuvien keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi yksin 

lasten kanssa asuvista (p = 0,001). Vanhempien keskiarvot olivat korkeammat 
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kuin lapsettomien. Vanhemmat pitävät siis luonnollisuutta ja puhtautta tärkeäm-

pänä (joskin vain hieman) kuin lapsettomat vastaajat. Tulos on johdonmukainen 

Konttisen ym. (2021) saaman tuloksen kanssa, jonka mukaan vanhemmat ko-

rostavat ruokavalinnoissaan luonnollisuutta lapsettomia enemmän. 

 

Ruoan lisäaineettomuutta tarkastellessa eri perherakenteiden välillä ei löytynyt 

suuria eroja. Ainoastaan yksin asuvat ja kumppanin ja lasten kanssa asuvat 

erosivat tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten tärkeänä he pitivät, että ruoka si-

sältää vähän, tai ei lainkaan lisäaineita. Keskiarvojen erot jäivät hyvin pieniksi. 

 

Tutkittaessa sitä miten vanhempien ikä vaikuttaa asenteisiin luonnollisuuteen 

liittyvien motiivien kohdalla, havaittiin, että vanhempien ikäryhmällä ei ollut vai-

kutusta siihen, kuinka tärkeänä he pitivät sitä, että ruoka on puhdasta ja luon-

nollista. Tämä saattaa johtua siitä, että vastaukset olivat jakautuneet kyseisen 

väitteen kohdalla melko yksipuolisesti, ja vastaajia, jotka eivät pitäneet väitettä 

tärkeänä oli hyvin vähän. Teollisesti prosessoidun ruoan kohdalla asenteissa 

havaittiin eroja. Mitä korkeampaa ikäryhmään vanhemmat kuuluivat, sitä tärke-

ämpänä he pitivät sitä, että ruoka ei ole teollisesti prosessoitua. Lisäaineetto-

muutta tarkastellessa havaittiin eroja ainoastaan että 26–35-vuotiaiden vanhem-

pien ja 46–55-vuotiaiden välillä. Nuorempi ikäryhmä piti ruoan lisäaineetto-

muutta vähemmän tärkeänä 

Konttisen ym. (2021) mukaan ikä korreloi positiivisesti ruoan luonnollisuutta mit-

taavien ruoan valinnan motiivien kohdalla. Tässä tutkimuksessa eri ikäisten 

vanhempien kohdalla ei kuitenkaan havaittu, että väitteen ”Ruokani on puh-

dasta ja luonnollista” tärkeyden kohdalla eroja eri ikäisten vanhempien välillä. 

Kahden muun väitteen kohdalla tulokset noudattelivat Konttisen ym. (2021) tu-

loksia, eli iäkkäämmät vanhemmat pitivät luonnollisuuteen liittyviä ruokavalintoja 

tärkeämpinä. 
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6.3 Hedonistinen ulottuvuus  

Taulukko 12: Ruokani tuottaa minulle nautintoa, kaksisuuntainen varianssianalyysi, F-
testien tulokset ja efektikoot (ƞ²) 

 

 

Aloitin suorittamalla kaksisuuntaisen varianssianalyysin tutkiakseni perheraken-

teen ja ikäryhmän vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että 

ruoka tuottaa heille nautintoa. Kaksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi tilastol-

lisesti melkein merkitsevän yhdysvaikutuksen (F (15) = 1,85, p = <,0,023) perhe-

rakenteen ja ikäryhmän välillä. Perherakenteella havaittiin tilastollisesti erittäin 

merkitsevä omavaikutus (F (3) = 24,35, p = <0,001). Myös ikäryhmällä havaittiin 

tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (5) = 6,64, p = <0,001). Efektikoot 

jäivät kuitenkin lähes olemattomiksi ja selittävien muuttujien, sekä niiden yhteis-

vaikutuksen selitysosuudet (ƞ²) jäivät alle yhden prosentin (ƞ² = <0,01). Ikäryh-

mällä oli kuitenkin suurempi efektikoko kuin perherakenteella, mikä viestii siitä, 

että ikä vaikutti perherakennetta enemmän siihen, kuinka tärkeänä vastaaja piti-

vät väitettä. 

 

Koska perherakenteen ja selitettävän muuttujan keskiarvojen F testin tulos oli ti-

lastollisesti merkitsevä, tarkasteltiin ryhmien välisiä vertailuja, jotta näimme, 

minkä ryhmien välillä keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevällä tasolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selittävä muuttuja

Varianssin 

yhtäsuuruus 

neliösummana Vapausaste Keskineliö F p-arvo ƞ²

Perherakenne 23,09 5 4,62 6,64 <,001 0,001

Ikäryhmä 50,80 3 16,93 24,35 <,001 0,003

Perherakenne * Ikäryhmä 19,34 15 1,29 1,85 0,023 0,001

Varianssitaulu selitettävälle muuttujalle "Ruoka tuottaa minulle nautintoa"
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Taulukko 13: Miten eri perherakenteiden keskiarvot erosivat siinä, kuinka tärkeänä he 
sitä, että ruoka tuottaa heille nautintoa. Raportoituna keskiarvot ja niiden erot, merkit-
sevyystasot, keskihajonta sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat. 

 

 

Kumppanin kanssa asuvien keskiarvot erosivat yksin asuvien keskiarvoista tilas-

tollisesti erittäin merkitsevästi (p = <0,001), sekä kumppanin ja lasten kanssa 

asuvien keskiarvoista tilastollisesti melko merkitsevästi (p =<0,014). Muiden ryh-

mien keskiarvojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p = >0,05). 

Yksin lasten kanssa asuvien keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti merkitse-

viä muihin ryhmiin nähden, vaikka he pitivät ruoan tuottamaa nautintoa kaikista 

ryhmistä vähiten tärkeänä. Yksin lasten kanssa asuvien osuus otoksesta oli vain 

4 % (N = 953), mikä saattaa selittää sen, että tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

havaittu. Tärkeimpänä ruoan tuottamaa nautintoa pitivät kumppanin kanssa il-

man lapsia asuvat.  

 
 

Seuraavaksi otettiin tarkasteluun tutkimuskysymys 2: ”Millä tavoin vanhemman 

ikä vaikuttaa vanhemman asenteisiin ruoanvalintaan liittyen?” ruoan tuottaman 

nautinnon näkökulmasta. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tuloksista löytyi ti-

lastollisesti melkein merkitsevä ikäryhmän ja perherakenteen yhdysvaikutus (p = 

0,023), minkä lisäksi Ikäryhmällä oli selkeä omavaikutus väitteen keskiarvoihin (p 

= <,001). Suoritin yksisuuntaisen varianssianalyysin selittävällä muuttujalla ”Van-

hemmat ikäryhmittäin” tarkistaakseni löytyikö eri ikäryhmiin kuuluvien vanhem-

pien välillä eroja, sen suhteen kuinka tärkeänä he pitivät sitä, ruoka tuottaa heille 

nautintoa. Koska oletus varianssien yhtäsuuruudesta rikottiin, tarkistin varianssi-

Ryhmien väliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) Perherakenne (J) Perherakenne ka erot (I-J) Keskihajonta p-arvo Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa 0,03 0,06 1,000 -0,14 0,20

Keskiarvo = 4,17 Kumppanin kanssa -0,12 *** 0,01 <,001 -0,16 -0,08

Kumppanin ja lasten kanssa -0,03 0,03 1,000 -0,11 0,05

Yksin lasten kanssa Yksin -0,03 0,06 1,000 -0,20 0,14

Keskiarvo = 4,13 Kumppanin kanssa -0,15 0,06 0,088 -0,32 0,01

Kumppanin ja lasten kanssa -0,07 0,07 1,000 -0,25 0,12

Kumppanin kanssa Yksin 0,12 *** 0,01 <,001 0,08 0,16

Keskiarvo = 4,29 Yksin lasten kanssa 0,15 0,06 0,088 -0,01 0,32

Kumppanin ja lasten kanssa 0,09 * 0,03 0,014 0,01 0,17

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin 0,03 0,03 1,000 -0,05 0,11

Keskiarvo = 4,20 Yksin lasten kanssa 0,07 0,07 1,000 -0,12 0,25

Kumppanin kanssa -0,09 * 0,03 0,014 -0,17 -0,01

ka erot = Keskiarvojen erotus I - J

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Selitettävä muuttuja: Ruokani tuottaa minulle nautintoa



 

48 
 

analyysin tuloksen Brown-Forsythen testistä. Ryhmien keskiarvot erosivat toisis-

taan tilastollisesti erittäin merkitsevällä tasolla (F (5) = 8,52, p = <0,001). Suoritin 

post hoc -testejä selvittääkseni mitkä ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti mer-

kitsevästi. Koska nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta hylättiin, käytettiin 

post hoc -testinä Tahmanen T2-testiä. 

 
Taulukko 14: Ryhmien väliset vertailut vanhempien ikäryhmien keskiarvoista. Selittä-
vänä muuttujana väitteen ”Ruokani tuottaa minulle nautintoa” tärkeys. Raportoituna 
keskiarvot ja niiden väliset erot, merkitsevyystasot, keskivirhe sekä luottamusvälin ylä- 
ja alarajat. 

 

 

Ryhmien väliset vertailut

Tahmane

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) Keskivirhe p-arvo

Alaraja Yläraja

<26 26-35 0,01 0,09 1,00 -0,24 0,26

ka = 4,36 36-45 0,17 0,08 0,51 -0,08 0,42

46-55 0,15 0,08 0,72 -0,10 0,40

56-65 0,16 0,09 0,76 -0,12 0,44

>65 0,50 0,19 0,13 -0,07 1,07

26-35 <26 -0,01 0,09 1,00 -0,26 0,24

ka = 4,35 36-45 0,16 *** 0,02 <,001 0,09 0,23

46-55 0,14 *** 0,03 <,001 0,06 0,22

56-65 0,15 * 0,05 0,03 0,01 0,29

>65 0,49 0,17 0,08 -0,03 1,02

36-45 <26 -0,17 0,08 0,51 -0,42 0,08

ka = 4,19 26-35 -0,16 *** 0,02 <,001 -0,23 -0,09

46-55 -0,02 0,02 1,00 -0,09 0,05

56-65 -0,01 0,05 1,00 -0,15 0,13

>65 0,33 0,17 0,57 -0,19 0,86

46-55 <26 -0,15 0,08 0,72 -0,40 0,10

ka = 4,21 26-35 -0,14 *** 0,03 <,001 -0,22 -0,06

36-45 0,02 0,02 1,00 -0,05 0,09

56-65 0,01 0,05 1,00 -0,13 0,15

>65 0,35 0,17 0,48 -0,17 0,88

56-65 <26 -0,16 0,09 0,76 -0,44 0,12

ka = 4,20 26-35 -0,15 * 0,05 0,03 -0,29 -0,01

36-45 0,01 0,05 1,00 -0,13 0,15

46-55 -0,01 0,05 1,00 -0,15 0,13

>65 0,34 0,17 0,57 -0,19 0,88

>65 <26 -0,50 0,19 0,13 -1,07 0,07

ka = 3,86 26-35 -0,49 0,17 0,08 -1,02 0,03

36-45 -0,33 0,17 0,57 -0,86 0,19

46-55 -0,35 0,17 0,48 -0,88 0,17

56-65 -0,34 0,17 0,57 -0,88 0,19

ka = keskiarvo

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Selitettävä muuttuja: Ruoka tuottaa minulle nautintoa

95% Luottamusväli 
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Alle 26-vuotiaiden vanhempien keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitse-

västi muista ryhmistä (p = >0,05). 26–35-vuotiaiden vanhempien keskiarvot ero-

sivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p= <0,001) 36–45- sekä 46–55-vuotiai-

den keskiarvoista, sekä 56–65-vuotiaiden keskiarvoista tilastollisesti melko mer-

kitsevästi (p = 0,03). Yli 65-vuotiaiden vanhempien keskiarvot eivät eronneet ti-

lastollisesti merkitsevästi (p = >0,05) muista ryhmistä. 

 

Kun tarkastellaan eri ikäryhmien keskiarvoja taulukosta 14, voidaan huomata, 

että vanhempien iän noustessa, ruoan tuottaman nautinnon merkitys laskee. 

Ikäryhmät muodostavat kolme ryhmää, joista ensimmäiseen kuuluu kaikki alle 

35-vuotiaat, toiseen ryhmään 36–65-vuotiaat, sekä viimeiseen ryhmään selke-

ästi alemmalla keskiarvolla yli 65-vuotiaat. Varianssianalyysissä ei tuottanut ti-

lastollisesti merkitseviä eroja ääripäiden (alle 26- ja yli 65-vuotiaiden) ja muiden 

ryhmien välillä. Tilastollisen eron puute saattaa johtua pienistä otoskoista. Alle 

26-vuotiaita vanhempia oli analyysissä mukana vain 124, ja yli 65-vuotiaita 50. 

Voidaan kuitenkin kohtalaisella varmuudella väittää, että mitä nuorempi van-

hempi on, sitä tärkeämpänä hän pitää ruoan tuottamaa nautintoa ruoan valin-

nan motiivina.  

 

Tässä luvussa selvitettiin, miten perherakenne sekä vanhempien ikä vaikutti sii-

hen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että ruoka tuottaa heille nautintoa. Eri 

perherakenteiden välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja. Merkitsevimmät 

erot löytyivät yksin asuvien ja kumppanin kanssa ilman lapsia asuvien välillä. Yh-

teenvetona voidaan siis todeta, että kumppanin kanssa asuvat pitävät ruoan tuot-

tamaa nautintoa hieman yksin asuvia tärkeämpänä. Tulos on johdonmukainen 

Schliemannin ym. (2019) tulosten kanssa. Schliemann ym. havaitsivat, että yksin 

asuvat pitivät ruoan maukkautta vähemmän tärkeänä ruoan valinnan motiivina, 

kuin kumppanin kanssa asuvat. 

 

Vanhempien ikällä oli selkeä vaikutus siihen, kuinka tärkeänä ruoan valinnan 

tuottama nautinto esiintyy ruokavalintana. Mitä nuorempaan ikäryhmään van-

hemmat kuuluivat, sitä tärkeämpänä ruoan valinnan motiivina he pitivät ruoan 

tuottamaa nautintoa. Tämä tulos on johdonmukainen Konttisen ym. (2021) tulok-
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sen kanssa, jonka mukaan ruoan aistillisen houkuttelevuuden merkitys ruoan va-

linnan motiivina laskee mitä korkeampaan ikäryhmään vastaaja kuuluu. Konttisen 

tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin ainoastaan ikäryhmää, ei vanhempia ikäryh-

mittäin. Tämän tutkimuksen tulos osoitti, että myös vanhempien kohdalla ikä oli 

ennustaja sille, kuinka tärkeänä ruoan valinnan motiivina ruoan tuottama nautinto 

esiintyi. 

 

 

6.4 Painonhallinnan ulottuvuus  

 
Taulukko 15: Ruokani ei lihota minua, kaksisuuntainen varianssianalyysi, F-testien tu-
lokset ja efektikoot (ƞ²):  

 

 

Suoritin kaksisuuntaisen varianssianalyysin tutkiakseni perherakenteen ja ikäryh-

män vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät ruoan edullista hintaa 

ruokavalinnan motiivina. Perherakenteella havaittu vaikutusta siihen, kuinka tär-

keänä vastaajat pitivät sitä, että ruoka ei lihota heitä (F (3) = 0,97, p = 0,41). 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi kuitenkin tilastollisesti merkitsevän 

yhdysvaikutuksen perherakenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 4,65, p = 

<0,002). Myös ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti merkitsevä omavaikutus (F (5) 

= 29,27, p = <0,005) siihen, kuinka tärkeänä vastaaja piti sitä, että ruoka on edul-

lista. Ikäryhmällä sekä perherakenteen ja ikäryhmän yhdysvaikutuksella esiintyi 

kuitenkin selkeä omavaikutus, joten on perusteltua tarkastella vanhempia ikäryh-

mittäin. 

 

Seuraavaksi otettiin tarkasteluun vanhemmat ikäryhmittäin painonhallinnan nä-

kökulmasta. Suoritin yksisuuntaisen varianssianalyysin, selvittääkseni löytyikö eri 

ikäisten vanhempien välillä eroja sen suhteen, kuinka tärkeänä he pitivät sitä, että 

ruoka ei lihota heitä. 

 

Selittävä muuttuja

Varianssin 

yhtäsuuruus 

neliösummana Vapausaste Keskineliö F p-arvo ƞ²

Perherakenne 3,77 3 1,26 0,97 0,41 0,000

Ikäryhmä 156,28 5 31,26 24,16 <,001 0,005

Perherakenne*Ikäryhmä 50,94 15 3,40 2,63 <,001 0,002

Varianssitaulu selitettävälle muuttujalle "Ruoka ei lihota minua"
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Koska nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta hylättiin, tulkitsin varianssi-

analyysin tuloksen Brown-Forsythen testistä. Testin tulos oli: F (5) = 18,483, p = 

<0,001. Eri ikäryhmiin kuuluvien vanhempien keskiarvot poikkesivat siis toisis-

taan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Suoritin post hoc -testejä selvittääkseni 

minkä ryhmien välillä keskiarvojen erot löytyivät. Koska nollahypoteesi varians-

sien yhtäsuuruudesta hylättiin, käytin post hoc -testinä Tahmanen T2 -testiä. 

 

Taulukko 16: Ryhmien väliset vertailut vanhempien ikäryhmien keskiarvoista. Selittä-
vänä muuttujana väitteen ”Ruoka ei lihota minua” tärkeys. Raportoituna keskiarvot ja 
niiden erot, keskivirhe, merkitsevyystasot sekä luottamusvälin ylä- ja alarajat. 

 
 

 

Ryhmien väliset vertailut

Tahmane

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) Keskivirhe p-arvo

Alaraja Yläraja

<26 26-35 -0,16 0,12 0,946 -0,50 0,19

ka = 3,10 36-45 -0,31 0,11 0,112 -0,64 0,03

46-55 -0,45 ** 0,11 0,002 -0,79 -0,11

56-65 -0,52 *** 0,13 <,001 -0,89 -0,15

>65 -0,86 *** 0,19 <,001 -1,42 -0,31

26-35 <26 0,16 0,12 0,946 -0,19 0,50

ka = 3,25 36-45 -0,15 *** 0,04 <,001 -0,26 -0,04

46-55 -0,29 *** 0,04 <,001 -0,41 -0,18

56-65 -0,37 *** 0,07 <,001 -0,56 -0,17

>65 -0,71 *** 0,15 <,001 -1,17 -0,24

36-45 <26 0,31 0,11 0,112 -0,03 0,64

ka = 3,40 26-35 0,15 *** 0,04 <,001 0,04 0,26

46-55 -0,15 *** 0,03 <,001 -0,23 -0,06

56-65 -0,22 ** 0,06 0,006 -0,40 -0,04

>65 -0,56 ** 0,15 0,007 -1,02 -0,10

46-55 <26 0,45 ** 0,11 0,002 0,11 0,79

ka = 3,55 26-35 0,29 *** 0,04 <,001 0,18 0,41

36-45 0,15 *** 0,03 <,001 0,06 0,23

56-65 -0,07 0,06 0,985 -0,25 0,11

>65 -0,41 0,15 0,116 -0,87 0,05

56-65 <26 0,52 *** 0,13 <,001 0,15 0,89

ka = 3,62 26-35 0,37 *** 0,07 <,001 0,17 0,56

36-45 0,22 ** 0,06 0,006 0,04 0,40

46-55 0,07 0,06 0,985 -0,11 0,25

>65 -0,34 0,16 0,421 -0,82 0,14

>65 <26 0,86 *** 0,19 <,001 0,31 1,42

ka = 3,96 26-35 0,71 *** 0,15 <,001 0,24 1,17

36-45 0,56 ** 0,15 0,007 0,10 1,02

46-55 0,41 0,15 0,116 -0,05 0,87

56-65 0,34 0,16 0,421 -0,14 0,82

ka = keskiarvo

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Selitettävä muuttuja: Ruokani ei lihota minua

95% Luottamusväli 
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Jos tarkastellaan eri ikäryhmiin kuuluvia keskiarvoja, on melko selkeää, että iäk-

käämmät vanhemmat pitivät painonhallintaa tärkeämpänä kuin nuoret vanhem-

mat. 

 

Alle 26-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin merkitse-

västi (p = <0,001) 56–65- ja yli 65-vuotiaiden vanhempien keskiarvoista, sekä 

tilastollisesti merkitsevästi (p = ,002) 46–55-vuotiaiden vanhempien keskiar-

voista. 26–35-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p = <0,001) kaikkien muiden paitsi alle 26-vuotiaiden ryhmien kes-

kiarvoista, 36–45-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat tilastollisesti merkit-

sevästi (p = <0,01) kaikkien muiden paitsi alle 26-vuotiaiden ryhmien keskiar-

voista.46–55-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p = <,001) tai erittäin merkitsevästi (p = <0,001) kaikkien sitä nuo-

rempien ryhmien keskiarvoista. 56–65-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosi-

vat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = <0,001) alle 26-, sekä 26–35-vuotiai-

den vanhempien keskiarvoista, sekä tilastollisesti merkitsevästi (p = <0,01) 36–

45-vuotiaista vanhemmista. Yli 65-vuotiaiden vanhempien keskiarvot erosivat ti-

lastollisesti erittäin merkityksellisesti (p = <0,001) alle 26- ja 26–35-vuotiaista, 

sekä tilastollisesti merkitsevästi (p = <0,01) 36–45-vuotiasta.  

 
Tutkiessa sitä, miten perherakenne vaikutti siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pi-

tivät väitettä ”ruokani ei lihota minua” saavuin varianssianalyysin avulla siihen 

johtopäätökseen, että eri perherakenteen ilmoittaneiden vastaajien keskiarvoissa 

ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Voidaan siis todeta, että perherakenne 

ei vaikuttanut siihen kuinka tärkeänä yksilö pitää sitä, että ruoka ei lihota häntä. 

 

Vanhempien ikäryhmä taas vaikutti tilastollisesti merkitsevästi siihen, kuinka tär-

keänä vastaaja piti painonhallintaa. Iäkkäämmät vanhemmat pitivät sitä, että 

ruoka ei lihota heitä tärkeämpänä kuin nuorempiin ikäryhmiin kuuluvat vanhem-

mat. Konttisen ym. (2021) mukaan ikäryhmä on ainoa taustamuuttuja, joka vai-

kuttaa painonhallintaan liittyvien ruoan valinnan motiivien tärkeyteen. Tässä tut-

kimuksessa saatu tulos osoittaa, että vanhemmuus ei muuta tätä tosiasiaa. 
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6.5 Eettinen ulottuvuus 

 

Ruokavalinnan eettistä ulottuvuutta mittasi kolme kysymystä: 1) Ruoan tuotanto 

ei ole aiheuttanut eläimille kärsimyksiä 2) Syön runsaasti lihaa ja liharuokia 3) 

Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.  

 

Taulukko 17: Eettisyyteen liittyvät väittämät, kaksisuuntainen varianssianalyysi, F-tes-
tien tulokset ja efektikoot (ƞ²) 

 

 

Suoritin kaksisuuntaisen varianssianalyysin tutkiakseni perherakenteen ja ikäryh-

män vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät ruokavalinnan eettisellä 

ulottuvuudella olevia väitteitä. Selitettävälle muuttujalle ”ruoan tuotanto ei ole ai-

heuttanut eläimille kärsimyksiä”, kaksisuuntainen varianssianalyysi havaitsi tilas-

tollisesti erittäin merkitsevän yhdysvaikutuksen perherakenteen ja ikäryhmän vä-

lillä (F (15) = 4,22, p = <0,003). Perherakenteella havaittiin tilastollisesti erittäin 

merkitsevä omavaikutus (F (3) = 8,89, p = <0,001). Myös ikäryhmällä havaittiin 

tilastollisesti melko merkitsevä omavaikutus (F (5) = 2,96, p = ,01). Efektikoot 

jäivät kuitenkin lähes olemattomiksi ja selittävien muuttujien, sekä niiden yhteis-

vaikutuksen selitysosuudet (ƞ²) jäivät alle yhden prosentin (ƞ² = <0,01) 

 

Väitteen ”syön runsaasti lihaa ja liharuokia” tärkeyden kohdalla havaittiin myös 

tilastollisesti erittäin merkitsevä yhdysvaikutus perherakenteen ja ikäryhmän vä-

lillä (F (15) = 8,48, p = <0,001). Niin perherakenteella (F (3) = 40,25, p = <0,001) 

kuin ikäryhmällä (F (5) = 4,38, p = <0,001) havaittiin tilastollisesti erittäin merkit-

sevä omavaikutus. Efektikoot jäivät alle yhden prosentin (ƞ² = <0,01). 

 

”Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset” tärkeyden kohdalla kaksisuuntai-

nen varianssianalyysi tuotti tilastollisesti erittäin merkitsevän yhdysvaikutuksen 

Varianssitaulu - Eettinen ulottuvuus

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne* 

Ikäryhmä

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne

* Ikäryhmä

Perhe-

rakenne Ikäryhmä

Perhe-

rakenne* 

Ikäryhmä

Varianssin yhtäsuuruus 

neliösummana 37,05 20,57 87,90 199,88 36,25 210,53 30,28 95,44 134,03

Vapausaste 3 5 15 3 15 15 3 5 15

Keskineliö 12,35 4,11 5,86 66,631 7,25 14,03 10,09 19,09 8,94

F 8,89 2,96 4,22 40,25 4,38 8,48 7,68 14,52 6,8

p-arvo <,001 0,01 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001

ƞ² 0,001 0,001 0,003 0,005 0,001 0,006 0,001 0,003 0,005

Selitettävä muuttuja: 

Ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut 

eläimille kärsimyksiä

Selitettävä muuttuja: 

Syön runsaasti lihaa ja liharuokia

Selitettävä muuttuja: 

Ruoan ilmasto- ja muut 

ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman pienet

Selittävä muuttuja: Selittävä muuttuja: Selittävä muuttuja:
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perherakenteen ja ikäryhmän välillä (F (15) = 6,80, p = <0,001). Perherakenteella 

havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (3) = 7,68, p = <0,001). 

Myös ikäryhmällä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä omavaikutus (F (5) = 

14,52, p = <0,001). Efektikoot jäivät kaikkien selittävien muuttujien, sekä niiden 

yhdysvaikutuksen kohdalla alle 1 %. 

 

Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulosten perusteella kaikkien muuttujien koh-

dalla ke löytyi tilastollisesti merkitseviä (F testin merkitsevyys: p = <,05) eroja 

selitettävien muuttujien keskiarvoissa. Voidaan siis tarkistaa parittaisvertailujen 

avulla, miten ryhmien keskiarvot erosivat toisistaan. 

 

Taulukko 18: Ruokavalinnan eettisyyteen liittyvien väittämien tärkeyden keskiarvot, kes-
kiarvojen erot eri perherakenteiden välillä sekä niiden merkitsevyystasot 

 

 

Taulukosta puuttuvat keskihajonnat sekä luottamusvälien ylä- ja alarajat löytyvät 

liitetaulukoista 9–11. 

 

Väitteen ”Ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimyksiä” kohdalla ha-

vaittiin, että kumppanin ja lasten kanssa asuvien keskiarvot erosivat yksin, ja 

kumppanin kanssa asuvien keskiarvoista tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = 

<0,001), sekä yksin lasten kanssa asuvista tilastollisesti melko merkitsevästi (p = 

Selitettävä muuttuja 

Ruoan totanto ei 

ole aiheuttanut 

eläimille 

kärsimyksiä

Syön runsaasti 

lihaa ja 

lihatuotteita

Ruoan ilmasto- ja muut 

ympäristövaikutukset 

ovat mahdollisimman 

vähäiset

Keskiarvot

Yksin 3,86 1,90 3,62

Yksin lasten kanssa 3,95 2,03 3,72

Kumppanin kanssa 3,85 2,02 3,62

Kumppanin ja lasten kanssa 3,65 2,39 3,44

(I) Perherakenne (J) Perherakenne ka erot (I-J) ka erot (I-J) ka erot (I-J)

Yksin Yksin lasten kanssa -0,09 -0,14 -0,10

Kumppanin kanssa 0,01 -0,13 *** 0,00

Kumppanin ja lasten kanssa 0,21 *** -0,50 *** 0,18 ***

Yksin lasten kanssa Yksin 0,09 0,14 0,10

Kumppanin kanssa 0,10 0,01 0,10

Kumppanin ja lasten kanssa 0,30 * -0,36 ** 0,28 *

Kumppanin kanssa Yksin -0,01 0,13 *** 0,00

Yksin lasten kanssa -0,10 -0,01 -0,10

Kumppanin ja lasten kanssa 0,20 *** -0,37 *** 0,18 ***

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin -0,21 *** 0,50 *** -0,18 ***

Yksin lasten kanssa -0,30 * 0,36 ** -0,28 *

Kumppanin kanssa -0,20 *** 0,37 *** -0,18 ***

ka erot = Keskiarvojen erotus I - J

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

Ryhmien väliset vertailut: Eettinen ulottuvuus
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0,011) Kumppanin ja lasten kanssa asuvat pitivät sitä, että ruoan tuotanto ei ole 

aiheuttanut eläimille kärsimystä vähemmän tärkeänä kuin yksin asuvat. Muiden 

ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p = >,05) 

 

Väitteen ”Syön runsaasti lihaa ja liharuokia” kohdalla kumppanin ja lasten kanssa 

asuvien keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi kumppanin kanssa, 

sekä yksin asuvien keskiarvoista (p = <0,001) Heidän keskiarvonsa erosivat 

myös yksin lasten kanssa asuvien keskiarvoista tilastollisesti merkitsevästi (p = 

0,004). Muiden ryhmien keskiarvojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä 

eroja (p = >0,05). Kumppanin ja lasten kanssa asuvat pitivät runsasta lihankulu-

tusta tärkeämpänä kuin muut perherakenteet. 

 

Kumppanin ja lasten kanssa asuvien keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi (p = <0,001) yksin asuvien sekä kumppanin kanssa asuvien keskiar-

voista siinä, kuinka tärkeänä he pitivät sitä, että ruoan ilmasto- ja muut ympäris-

tövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Myös yksin lasten kanssa asuvien 

keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,016) kumppanin ja lasten 

kanssa asuvien keskiarvoista. Muiden ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p = >0,05) 

 

Seuraavaksi otin tarkasteluun tutkimuskysymyksen 2 eettisten ulottuvuuden nä-

kökulmasta. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin yhteydessä havaittiin perhera-

kenteen ja ikäryhmän tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus kaikkien kolmen 

väitteen kohdalla, jolloin on perusteltua tarkastella tarkemmin eri ikäisten van-

hempien eroja asenteissa eettisten väitteiden kodalla. Suoritin yksisuuntaisen va-

rianssianalyysin selittävällä muuttujalla ”Vanhemmat ikäryhmittäin” tarkistaakseni 

löytyikö eri ikäryhmiin kuuluvien vanhempien välillä eroja, sen suhteen kuinka 

tärkeänä he pitivät ruokavalinnan eettistä ulottuvuutta tarkastelevia väitteitä. 

 
 
 
 
 
 
Taulukko 19: Yksinsuuntaisen varianssianalyysin F-testien tulokset ja merkitsevyydet, 
selitettävinä muuttujina ruokavalinnan eettisen ulottuvuuden väitteet. 
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Koska kaikkien kolmen väitteen kohdalla oletus varianssien yhtäsuuruudesta hy-

lättiin, tulkitsin varianssianalyysin tulokset Brown-Forsythen testin avulla. Van-

hempien ikäryhmittäin keskiarvoissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p 

= 0,068) siinä kuinka tärkeänä he pitivät sitä, että ruoan tuotanto ei ole aiheutta-

nut eläimille kärsimystä. Vanhempien ikäryhmällä ei siis ollut vaikutusta kyseisen 

väitteen tärkeyteen. Väitteiden ”Syön runsaasti lihaa ja liharuokia”, sekä ”Ruoan 

ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset” kohdalla 

havaittiin tilastollisesti melko merkitseviä eroja ryhmien keskiarvojen välillä (p = 

<0,05) 

 

Seuraavaksi suoritin post hoc -testejä selvittääkseni miten ryhmät erosivat toi-

sistaan. Post hoc -testinä käytin Tahmanen T2 -testiä, joka on testinä konserva-

tiivinen (IBM, 2021). Selitettävällä muuttujilla ”Syön runsaasti lihaa ja liharuokia” 

ei jälkitesteissä havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja eri ikäryhmiin kuuluvien 

vanhempien keskiarvojen välillä (p = >0,05). Selitettävällä muuttujalla ”Ruoan 

ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset” havaittiin 

tilastollisesti melko merkitsevä yhteys (p = ,018) vain kahden ryhmän välillä: 

36–45-vuotiaiden ja 46–55-vuotiaiden vanhempien. Muiden ryhmien keskiarvo-

jen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p = >,05). Vanhemmista 

36–45-vuotiaat pitivät väitettä hieman 46–55-vuotiaita tärkeämpänä mutta kes-

kiarvojen erot jäivät hyvin pieniksi (-0,09).  

 

Tutkimuskysymyksen 1 kohdalla eettisistä motiiveista saadut tulokset ovat joh-

donmukaisia Konttisen ym. (2021) tuloksien kanssa, jonka mukaan lapsiperhei-

den absoluuttinen tärkeys ruokavalinnan eettisille motiiveille oli hieman yksin 

asuvia sekä kahden tai useamman aikuisen kotitalouksia matalampi. Konttinen 

Selittävä muuttuja F va p-arvo

Ruon tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille 

kärsimyksiä

2,07 5 0,068

Syön runsaasti lihaa ja liharuokia 2,73 * 5 0,019

Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset 

ovat mahdollisimman vähäiset

2,77 * 5 0,018

* = p < 0,05

** = p < 0,01

*** = p < 0,001

va = vapausaste

Epäsymmetrinen F jakauma: Oletus varianssien yhtäsuuruudesta rikkoutui

Varianssitaulu (Brown-Forsythen testi): Eettiset motiivit
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ym. eivät huomioineet yksinhuoltajia erikseen, vaan kaikki vanhemmat olivat sa-

massa ryhmässä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yksinhuoltajat eivät 

eronneet lapsettomista ryhmistä siinä, kuinka tärkeänä he pitivät eettisiä ruoka-

valinnan motiiveja. Tulos saattaa kuitenkin johtua siitä, että tutkimukseen osallis-

tuneet yksinhuoltajat olivat poikkeuksellisen korkeakoulutettuja, mikä ennustaa 

eettisten motiivien tärkeänä pitämistä. Yksinhuoltajista 71 % oli suorittanut vähin-

tään alemman korkeakoulututkinnon, joten tulokseen on saattanut vaikuttaa so-

sioekonominen asema ja koulutus, eikä perherakenne. Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvien keskiarvot erosivat vähintään tilastollisesti merkitsevästi muista 

ryhmistä.  

 

Eettisten motiivien tärkeyden on todettu kasvavan mitä vanhempaan ikäryhmään 

yksilö kuuluu (Konttinen ym., 2021, s. 7). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

tämä ei perheellisten kohdalla pidä paikkaansa. Eri ikäryhmiin kuuluvien vanhem-

pien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja siinä, kuinka tärkeänä he 

pitivät eettisiä ruokavalintoja, pois lukien yksi tilastollisesti melko merkitsevä ero, 

joka havaittiin 36–45-vuotiaiden ja 46–55-vuotiaiden vanhempien välillä väitteen 

”Ruokani ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset” 

tärkeyden kohdalla, jossa keskiarvojen havaitut erot jäivät hyvin pieniksi. 

 

 

6.6 Tulosten yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perherakenteen sekä vanhempien iän vaiku-

tusta ruoan valinnan asenteisiin. Eroja eri perherakenteiden välillä havaittiin lähes 

kaikilla tutkituilla ruokavalinnan ulottuvuuksilla. Myös eri ikäisten vanhempien vä-

lillä havaittiin eroja asenteissa lähes kaikilla ruokavalinnan ulottuvuuksilla. Tutki-

muksen tulokset löytyvät tiivistettynä alla olevasta taulukosta. 
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Taulukko 20: Tutkimuksen tulokset tiivistettynä 

 

 

Sekä perherakenteella ja vanhempien iällä oli siis vaikutus ruokavalinnan asen-

teisiin. Havaitut erot olivat kuitenkin monen väittämän kohdalla melko pieniä. Li-

sätulkinoja ja mahdollisia selityksiä tuloksille esitellään tarkemmin pohdintaa -lu-

vussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulokset

Selitettävä muuttuja (väittämä)

1. Hinnan ulottuvuus

Ruoka on edullista Yhden aikuisen talous > Kahden aikuisen 

talous

Nuorempi > Vanhempi

2. Luonnollisuuden ulottuvuus

Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

> Yksin asuvat Vanhempi > Nuorempi

Ruokani on puhdasta ja luonnollista Lasten kanssa asuvat > Ilman lapsia asuvat Ei tilastollisesti merkitseviä eroja

Muut perherakenteet > Yksin asuvat

Ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita Yksin lasten kanssa 

asuvat

> Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

Vanhempi (46-55v) > Nuorempi (25-36v)

3. Hedonistinen ulottuvuus

Ruoka tuottaa minulle nautintoa Kumppanin kanssa 

asuvat

>

>

Yksin asuvat

Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

Nuorempi > Vanhempi

4. Painonhallinnan ulottuvuus

Ruoka ei lihota minua Ei tilastollisesti merkitseviä eroja Vanhempi > Nuorempi

5. Eettinen ulottuvuus

Ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille 

kärsimyksiä

Muut perherakenteet > Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

Ei tilastollisesti merkitseviä eroja

Syön runsaasti lihaa ja liharuokia Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

> Muut perherakenteet Ei tilastollisesti merkitseviä eroja

Ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman vähäiset

Muut perherakenteet > Kumppanin ja lasten 

kanssa asuvat

Vanhempi (46-55v) > Nuorempi (36-45v)

X > Y = X piti tärkeämpänä kuin Y

B) Vanhemman ikä

Tutkimuskysymykset:

Millä tavoin A) tai B) vaikuttaa ruokavalinnan asenteisiin?

A) Perherakenne
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7 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetin sekä reliabiliteetin avulla. Vali-

diteetilla eli pätevyydellä mitataan sitä, miten tutkimuksessa käytetyt mittausme-

netelmät mittaavat sitä mitä niiden on tarkoitus mitata. Hyvän validiteetin tunnus-

piirteitä ovat oikea kohderyhmä sekä oikeat kysymykset, jolla saadaan vastauk-

set tutkimuksen esittämiin kysymyksiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, 

että tutkimus ja siinä käytetyt mittaukset ovat toistettavissa. Reliabiliteetilla eli luo-

tettavuudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli ei-sattumanvarai-

suutta. Reliabiliteetti kärsii esimerkiksi siitä, että vastaajat ymmärtävät kysymyk-

set eri tavoin, vastaavat epärehellisesti tai muistavat vastaukset väärin mennei-

syyttä koskevissa kysymyksissä. Ongelmat luotettavuuden kanssa voidaan siis 

välttää luotettavalla mittaamisella, oikeilla menetelmävalinnoilla sekä onnistu-

neella otannalla. (Heikkilä, T. 2008, MOTV, 2014)  

 

Aloitetaan tutkimuksen validiteetin tarkastelu kohderyhmästä. Tutkimukseen 

osallistuneet vastaajat ovat osallistuneet vapaaehtoisesti kyselyyn Helsingin Sa-

nomien verkkosivujen kautta. Käytetty verkkokysely perustui itsevalikoitunee-

seen verkkotiedonkeruuseen, eli siihen, että kyselyä oli mainostettu kohderyh-

mälle, jotka ovat itse valinneet osallistuvansa siihen. Tutkijan omat asenteet ei-

vät siis päässeet vaikuttamaan syntyneeseen otantaan mikä parantaa tutkimuk-

sen validiutta (Laaksonen, 2013). Toisaalta, koska otantaa ei ollut kohdennettu 

lainkaan, koostui vastaajajoukko suurimmaksi osaksi naisista (72 %). Vastaajat 

olivat myös suomalaisten koulutustasoon nähden korkeasti koulutettuja, 67 % 

vastaajista oli suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon.  Tämän li-

säksi 54 % vastaajista asui pääkaupunkiseudulla. Otanta ei siis ollut edustava, 

ja näin ollen tutkimuksen tuloksia ei suoraan yleistää koskemaan suomalaisia 

perheitä väestötasolla. Tutkimuksen yhtenä tarkastelun kohteena olivat eri ikä-

ryhmiin kuuluvat vanhemmat. Nuoria, alle 26-vuotiaita vanhempia osallistui ky-

selyyn kuitenkin melko vähän (N = 124), mikä saattoi vaikuttaa havaittujen ero-

jen merkitsevyyteen, ja heikentää täten tutkimuksen validiteettia. Myös yksin 

lasten kanssa asuvia oli muihin perherakenteisiin nähden melko vähän (4 %). 

Otoskoko oli kuitenkin suuri (N = 22951), mikä parantaa tutkimuksen validiteet-

tia.  
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Tutkimuksen aineistona toimiva kysely oli kerätty verkkokyselynä. Verkkoky-

selyn hyviä puolia ovat mm. se, että vastaaja saa itse päättää itselleen sopivan 

ajankohdan vastata kyselyyn. Tutkijan läsnäolon puute voi myös vaikuttaa sii-

hen, että vastauksiin vastataan rehellisemmin, sillä vastauksiin ei vaikuta haas-

tattelijan läsnäolon aiheuttama sosiaalinen paine. Haastattelijan ja tutkittavan 

väliset henkilökemiat eivät myöskään voi vaikuttaa annettuihin vastauksiin verk-

kokyselyjen kohdalla (Laaksonen, 2013). Verkkokyselyn huonoja puolia ovat 

muun muassa se, että koska kyselyä on mainostettu verkossa ja vastaaminen 

perustuu vapaaehtoisuuteen, on se voinut houkutella vastaajia, jotka ovat keski-

vertokansalaista enemmän kiinnostuneita ruoasta. Tällöin vastaukset eivät 

edusta niin sanotun ”keskivertosuomalaisen” asenteita ruokavalintaa kohtaan. 

Verkkokyselyiden kohdalla esiintyy myös riski siitä, että sama vastaaja on vas-

tannut kyselyyn useasti. Tutkija ei myöskään voi olla tietoinen siitä, kuinka kes-

kittyneesti vastaaja on vastannut kyselyyn. Onko vastauksia pohdittu huolelli-

sesti vai ovatko vastaukset suurpiirteisiä.  

 

Tarkastellessa sitä, mittaavatko tutkimuksessa käytetyt mittarit sitä, mitä niiden 

on tarkoituskin mitata, otetaan tarkempaan tarkasteluun Likert-asteikko. Likert-

asteikolla mitataan asennetta jotain tiettyä väitettä kohtaan (Metsämuuronen, 

2011, s. 70). Viisiportaisessa Likert-asteikossa, jossa on mukana myös neutraa-

lia suhtautumista kuvaava vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” voi vaikuttaa sii-

hen, miten tutkittavat vastaavat kysymykseen. Neutraalin vaihtoehdon saattavat 

valita vastaajat, jotka pitävät väitettä toisen portaan ja neljännen portaan välivai-

heena. Sen voi kuitenkin valita myös vastaajat, jotka eivät ymmärrä kysymystä, 

tai joilla ei ole mitään henkilökohtaista mielipidettä käsitellyn väitteen suhteen.  

Vastaajat saattavat siis käyttää keskipistettä eri tavoin, kun mitä tutkija on aja-

tellut.  (Nadler, Weston & Voyles, 2015, s.84–85). Neutraalien vastausten osuu-

det jäivät kuitenkin melko pieniksi (4–11 %), jolloin mahdollisten virhetulkintojen 

riski jäi pieneksi.  

 

Roberts, Laughlin & Wedell (1999) ovat todenneet, että Likert-asteikon käyttö 

voi aiheuttaa ongelmia validiteetin kanssa, jos vastaajien joukossa on yksilöitä, 

joilla on todella äärimmäisiä asenteita ideologisesti latautuneita väitteitä koh-
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taan. Äärimmäisen vahvasti samaa tai eri mieltä olevat ryhmät voivat jäädä pii-

loon, vaikka niiden tarkastelu voi olla tutkimuksen tulosten kannalta relevanttia. 

Tämän tutkimuksen kohdalla ääripäihin suurelta osin kasaantuneita vastauksia 

ei havaittu muissa, kuin lihaa ja eläinten kohtelua koskevissa väitteissä, joten 

äärimmäisten asenteiden piiloon jääminen ei esiinny tämän tutkimuksen validi-

teettia merkittävästi heikentävänä tekijänä. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia parantaa se, että kyselyn ovat laatineet omien alo-

jensa kokeneet tutkijat Piia Jallinoja, Mari Niva sekä Johanna Mäkelä. Samoja 

asennetta ruokavalintaa kohtaan mittaavia väitteitä on käytetty myös muussa ai-

kaisemmassa tutkimuksessa. Voidaan hyvin suurella varmuudella olettaa, että 

mittaristo perustuu tutkittuun tietoon ja aiemmin hyväksi todettuihin käytäntöihin.  

 

Tutkimuksen validiteettia olisi parantanut se, että käytössä jos olisi ollut enem-

män väittämiä, jotka kuvaavat hedonismin, painonhallinnan sekä hinnan ulottu-

vuutta, jotta olisi voitu tehdä varmempia johtopäätöksiä eri perherakenteiden 

asenteista näiden ulottuvuuksien kohdalla. 

 

Tutkimuksen validiteettia heikentää myös osaltaan aineiston soveltuvuus käytet-

tyihin tilastollisiin menetelmiin. Lähes jokaisen analyysin kohdalla hylkäsimme 

nollahypoteesin varianssien yhtäsuuruudesta. Metsämuurosen (2011) mukaan 

varianssianalyysissä käytetty F-testi on kuitenkin vakaa oletuksen rikkoutumista 

vastaan, ja vaikka oletus rikkoutuisi, voidaan tuloksiin luottaa kohtuullisella var-

muudella. Virhetulkintojen riskiä on pienennetty käyttämällä tilastollisia testejä 

kuten Brown-Forsythen-testiä sekä Tahmanen T2-testiä. Brown-Forsythen-testi 

soveltuu käytettäväksi silloin kun F-jakauma on epäsymmetrinen. Tahmanen T2 

-testin käyttöä suositellaan myös, jos oletus varianssien yhtäsuuruudesta on rik-

koutunut, ja se on keskiarvojen eroja havaitessaan konservatiivinen, mikä pie-

nentää virhetulkintojen ja perättömien merkitsevyystasojen ilmaantumista (IBM, 

2021). Menetelmävalinnoilla on siis minimoitu virhetulkintojen mahdollisuudet, 

mutta niitä ei ole pystytty täysin eliminoimaan. 

 

Tutkimusta tehdessä on aina syytä huomioida myös tutkimuseettiset kysymyk-

set. Tämän tutkimuksen eettisyyttä puoltaa se, että vastaajat ovat osallistuneet 
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kyselyyn täysin anonyymisti, ja tutkijalla ei ollut mitään mahdollisuutta selvittää 

tutkittavien henkilöllisyyttä. Olen saanut Helsingin yliopistolta tarvittavat tutki-

musluvat ja oikeuden aineiston käyttöä varten, ja minulle luovutettiin kyselyn tu-

loksista ainoastaan ne osat, joita hyödynsin tutkimusta tehdessä. Tutkimusten 

tuloksien oikeudet siirretään sopimuksen mukaan yliopistolle. Tutkielman hyväk-

symisen jälkeen poistan kaikki aineistoon liittyvät tiedostot. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin asenteita ruokavalintoja kohtaan, ja käytetyn ai-

neiston kyky vastata tutkimuskysymyksiin oli tarkoituksenmukaisella tasolla. 

Käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden rajoitukset oli selostettu selkeästi. Tulok-

sia on kuvattu monin eri tilastollisin menetelmin. Menetelmävaihtoehtoihin on 

perehdytty huolellisesti ja käytetyt menetelmät on valittu tutustumalla aiempaan 

tutkimukseen sekä menetelmäkirjallisuuteen. Validiteettia heikentää hieman se, 

että osalla ruokavalinnan ulottuvuuksista käytettiin ainoastaan yhtä väitettä ku-

vaamaan sen vaikutusta ruokavalinnan asenteisiin sekä se, että aineisto ei täy-

sin täyttänyt kaikkia tilastollisten menetelmien asettamia vaatimuksia. Oikeanlai-

sia tilastollisia testejä käyttämällä saatiin kuitenkin minimoitua virhetulkintojen 

mahdollisuus. Lisäksi validiteettia saattoi heikentää otantamenetelmä, joka pe-

rustui vapaaehtoisuuteen ja on täten saattanut houkutella mukaan juuri aihepii-

ristä erityisesti kiinnostuneita vastaajia, mikä on voinut vääristää tuloksia. Relia-

biliteettia heikentää hieman viisiportaisen Likert-asteikon neutraalin vastaus-

vaihtoehdon mahdolliset virhetulkinnat, sekä verkkokyselyn mahdollistamat 

huolimattomat, kiireessä annetut vastaukset sekä mahdollisuus vastata kyse-

lyyn useita kertoja. 
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8 Pohdintaa 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus perherakenteella 

on asenteeseen ruoan valinnan suhteen. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastel-

tiin miten vanhemman ikä vaikuttaa ruokavalinnan asenteisiin. Asennetta tutkittiin 

viiden eri ruokavalinnan ulottuvuuden näkökulmasta. Vaikka tutkimustuloksia ei 

voida yleistää, kertoivat ne arvokasta tietoa juuri tästä otannasta. Tutkimuksen 

vahvuuksia ovat muun muassa se, että aikaisempaan tutkimukseen verrattuna 

tämä tutkimus huomioi myös yksin lasten kanssa asuvat erikseen, jolloin saatiin 

arvokasta tietoa siitä minkälaiset asenteet ohjaavat yksinhuoltajavanhempien 

ruokavalintaa. Tutkimuksessa nähtiin viitteitä siitä, että yksinhuoltajat eivät kai-

killa ruokavalinnan ulottuvuuksilla asennoidu samalla tavalla kuin ydinperheiden 

vanhemmat.  Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös vanhemmuuden ja iän yhteis-

vaikutusta, sekä eri ikäisten vanhempien asenteita ruokavalintaa kohtaa. Tutki-

mustieto eri ikäisten vanhempien asenteista kertoo meille jotain siitä, millaisten 

ruokavalintaan liittyvien asenteiden parissa seuraavat sukupolvet kasvavat. Yh-

teenveto tuloksista löytyy havainnollistettuna taulukosta 20. 

 
 

Hinnan ulottuvuudella havaittiin, että siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät 

ruoan edullista hintaa, vaikutti selkeästi kotitaloudessa asuvien aikuisten määrä. 

Yhden aikuisen talouksissa ruoan edullinen hinta koettiin tärkeämmäksi kuin kah-

den aikuisen talouksissa. Koska kotitaloudessa asuvien aikuisten määrä vaikut-

taa suoraan käytettävissä olevien tulojen määrään, saattaa olla, että käytettä-

vissä olevat resurssit ovat vaikuttaneet tulokseen mahdollisesti perherakennetta 

enemmän (Tilastokeskus, 2017). Tulokset olivat johdonmukaisia Konttisen ym. 

(2021) tulosten kanssa, joiden mukaan tulojen laskiessa ruoan edullisuuden tär-

keys lisääntyy. Myös vanhempien ikäryhmä vaikutti siihen, kuinka tärkeänä vas-

taajat pitivät ruoan edullisuutta. Mitä nuorempaan ikäluokkaan vanhempi kuului, 

sitä tärkeämpänä hän piti ruoan edullisuutta. Iän on todettu olevan vahva ruoka-

valinnan asenteiden ennustaja. Mitä nuorempi ihminen on, sitä tärkeämpänä hän 

pitää ruoan edullista hintaa ja näin vaikutti olevan myös vanhempien kohdalla 

(Konttinen ym., 2021).  
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Ruokavalinnan luonnollisuuden ulottuvuudella ei havaittu suuria eroja eri perhe-

rakenteiden välillä. Vanhemmat, eritoten kumppanin ja lasten kanssa asuvat piti-

vät puhtauteen ja luonnollisuuteen liittyviä motiiveja hieman muita ryhmiä tärke-

ämpinä, mikä oli johdonmukaista Konttisen ym. (2021) tulosten kanssa, joiden 

mukaan vanhemmat pitävät ruoan luonnollisuutta lapsettomia tärkeimpinä. Tulos 

saattaa selittyä myös sillä, että puhdas ja luonnollinen ruoka mielletään usein 

terveellisemmäksi ja vanhempien on todettu pitävän terveysmotiiveja tärkeinä va-

litessaan ruokaa lapsilleen (Russell, Worsley & Liem, 2015, s. 1022–1023). Van-

hempien ikä vaikutti ainoastaan siihen, kuinka tärkeänä he pitivät, että ruoka ei 

ole teollisesti prosessoitua. Tulokseen on voinut vaikuttaa se, että vanhempien 

sukupolvien on todettu pitävän ruoan perinteisiä valmistustapoja sekä esillepa-

noa nuoria tärkeämpänä, ja saattavat näin vierastaa pitkälle prosessoituja tai te-

olliseksi koettuja ruokatuotteita. (Fjellström, 2009, s. 20). 

 

Hedonistisella ulottuvuudella tarkasteltiin sitä, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät 

ruoan tuottamaa nautintoa ruokaa valitessaan. Suurimmat erot löytyivät kumppa-

nin ja lasten kanssa asuvien ja yksin asuvien väliltä. Havaitut erot jäivät kuitenkin 

hyvin pieniksi. Vähiten tärkeänä ruoan tuottamaa nautintoa pitivät yksin asuvat, 

mikä vastaa Schliemannin ym. (2019) saamia tuloksia, joiden mukaan yksin asu-

vien on todettu arvostavan ruoan aistillista houkuttelevuutta (esim. makua), muita 

perherakenteita vähemmän. Tulosta saattaa selittää se, että yksinasuvat eivät 

välttämättä käytä ruokaan niin paljon vaivaa, sillä itselleen ruokaa tehdessä sen 

sosiaalinen elementti puuttuu kokonaan. Vanhempien ikäryhmiä tarkastellessa 

olivat tulokset hyvin selkeät. Nuoremmat vanhemmat pitivät nautintoa iäkkääm-

piä vanhempia tärkeämpänä. Konttisen ym. (2021) mukaan nuorempi ikä ennus-

taa aistillisen houkuttelevuuden, kuten maukkauden tärkeyttä, ja se, että kotita-

loudessa asuu lapsia ei vaikuta muuttavan tätä seikkaa. Iäkkäämpien vanhem-

pien kohdalla nautinnon vähäinen tärkeys saattaa selittyä sillä, että he tiedostavat 

nuoria paremmin epäterveellisen, hedonismiin perustuvan ruokavalion vaikutuk-

set terveyteen. Heillä saattaa olla enemmän omia tai lähipiirin kokemuksia elin-

tapasairauksista, jolloin terveysmotiivit ajavat ruoan tuottaman nautinnon edelle. 

Lisäksi hidastunut energia-aineenvaihdunta voi vaikuttaa siihen, että epäsuotui-

sat ruokavalinnat näkyvät nopeampina painonmuutoksina, jolloin hedonistisen 

syömisen sijaan ruoka valitaan terveysperustein. 
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Perherakenteella ei havaittu vaikutusta siihen, kuinka tärkeänä vastaajat kokivat, 

että ruoka ei lihota heitä. Konttisen ym. (2021) mukaan ikä on ainoa taustatekijä, 

jonka on havaittu ennustavan painonhallintamotiivien tärkeyttä. Tässä tutkimuk-

sessa havaittiin myös vanhempien kohdalla, että iäkkäämmät pitivät painonhal-

lintaa vähemmän tärkeänä kuin nuoret. 

 

Eettisen ulottuvuuden kohdalla tutkittiin asennetta mm. eläinten kohtelua, run-

sasta lihankulutusta sekä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia kohtaan.   Muista ryh-

mistä erottuivat selkeästi vastaajat, jotka asuivat kumppanin ja lasten kanssa. He 

pitivät kauttaaltaan kaikkia eettisiä ruokavalintoja kuvaavia väittämiä hieman vä-

hemmän tärkeämpänä, kuin muut perherakenteet. Tulos on mielenkiintoinen, 

sillä toisaalta eettisten huolien vähempi tärkeys saattaisi selittyä lapsiperhearjen 

aiheuttamalla kiireellä, jolloin eettisyyden pohtiminen saattaa väistyä ravintorik-

kaan ja vaivattoman liha-aterian tarjoaman totutun yksinkertaisuuden tieltä, mutta 

yksinhuoltajien asenteet olivat enemmän linjassa lapsettomien vastaajien 

kanssa, vaikka heidän arkeansa voidaan luonnehtia vielä kiireisemmäksi  Tämän 

lisäksi lapsiperheiden on vuonna 2006 todettu kuluttavan lapsettomia vähemmän 

lihaa, vaikka tässä tutkimuksessa havaittujen asenteiden perusteella voisi kuvi-

tella kulutuksen olevan käänteistä  (Viinisalo, Nikkilä & Varjonen, 2008, s. 8). Yk-

sinhuoltajien asenne-eroja ydinperheiden vanhempiin saattaa selittää se, että tut-

kimukseen osallistuneet yksinhuoltajat olivat hyvin korkeakoulutettuja, mikä on 

voinut vaikuttaa heidän ruokavalintoihinsa eettisellä ulottuvuudella perheraken-

netta enemmän. Kamodyn & Lydeckerin (2021) mukaan yksinhuoltajat ovat ydin-

perheiden vanhempia enemmän huolissaan lastensa syömisestä, mikä saattaa 

näkyä siinä, että lapsille tarjotaan kasvispitoisempaa ruokaa, joka on sekä ympä-

ristön, että eläinten hyvinvoinnin kannalta kestävämpää. Tuloksia tulkitessa on 

kuitenkin syytä muistaa, että asenne esimerkiksi lihansyöntiä kohtaan ei ole suo-

raan yhdistettävissä toteutuneeseen ruokavalintaan. Lapsiperheiden suhtautu-

mista lihansyöntiin, eläinten kohteluun sekä ilmasto- ja ympäristökysymyksiin 

olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi haastattelemalla, jolloin voitaisiin pyrkiä 

selvittämään, miksi he pitävät eettisiä ruokavalintoja vähemmän tärkeinä. Tar-

kempi tieto lapsiperheiden perusteluista lihankulutukselle yhdistettynä aineistoon 
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siitä, kuinka paljon lihaa tosiasiassa kulutetaan saattaisi kertoa jotain mielenkiin-

toista siitä, miten lapsiperheet käsittelevät eettisiä ruokakysymyksiä. 

 

Yksi tämän tutkimuksen yllättävimmistä tuloksista oli, että eri ikäisten vanhem-

pien välillä ei havaittu asenne-eroja eettisten väitteiden tärkeyden kohdalla. Eet-

tisten motiivien tärkeyden on aikaisemmassa tutkimuksessa todettu kasvavan 

mitä vanhempaan ikäryhmään yksilö kuuluu (Konttinen ym., 2021, s. 7). Vanhem-

pien joukossa näin ei kuitenkin vaikuttanut olevan. Tulos saattaa toki selittyä sillä, 

että tähän tutkimukseen osallistuneista vastaajista suurin osa oli naisia, mikä on 

voinut vaikuttaa siihen, että vastaukset eettisiä valintoja tarkastelevien väitteiden 

kohdalla jakautuivat melko yksipuolisesti. Naisten on todettu olevan hieman mie-

hiä enemmän huolissaan ympäristötekijöistä (Sargisson, De Groot & Steg, 2020 

s. 9). Tämän lisäksi naisten on todettu suhtautuvaan lihansyöntiin skeptisemmin 

kuin miehet, mikä saattaa selittää miksi suurin osa vastaajista ei pitänyt runsasta 

lihankulutusta tärkeänä (Kubberød ym., 2002 s. 293). 

 

Tarkastellessa vanhempien ruokavalintoja on hyvä pitää mielessä, että heidän 

ruokavalintoihinsa saattaa vaikuttaa merkitsevästi perheenjäsenten, ja erityisesti 

lasten mieltymykset. Lapsilla on todettu olevan melko paljon vaikutusvaltaa sii-

hen, mitä ruokaa kotiin ostetaan (Turner ym., 2006, s. 188–199).  Aineisto ei 

myöskään kerro meille ovatko väittämiin vastattu oman ruokavalion vai lapsille 

suunnatun ruoan näkökulmasta. Asenteita olisi mielenkiintoista tutkia myös siitä 

näkökulmasta, mitä ruokavalintoja vanhemmat pitävät tärkeänä valitessaan lap-

sillensa ruokaa. 

 

Jatkotutkimuksen saralla olisi mielenkiintoista tutkia ruokavalintaan kohdistuvia 

asenteita tarkemmalla aineistolla. Viisiportaisen Likert-asteikon sijaan voitaisiin 

käyttää portaatonta asennemittaria, jossa vastaaja saa itse asettaa suhtautumi-

sensa skaalalle, joka mittaa asennetta käsiteltävään ruokavalintaa kuvaavaa väi-

tettä kohtaan. Näin voitaisiin saada tarkempia tuloksia ja havaita hienovaraisem-

pia eroja eri perherakenteiden välillä. Olisi mielenkiintoista vertailla myös perhe-

muotoja, joita ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa kuten uusioperheet ja perheet, 

jossa lapset asuvat vuoroviikoittain. Tutkimuksen otanta tulisi kohdentaa siten, 

että mukaan saataisiin myös tätä tutkimusta enemmän nuoria, alle 26-vuotiaita 

vanhempia, sekä iäkkäämpiä vanhempia. 
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Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla pitempiaikainen tutkimus, jossa kartoitettaisiin 

vastaajien asennetta ruokavalintaa kohtaan pitemmällä aikavälillä. Näin voitaisiin 

saada tarkempaa tietoa siitä, miten ruokavalinnat kehittyvät eri elämänvaiheiden 

läpi. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että etenkin kahden aikuisen lapsiperheet 

eroavat muista perherakenteista siinä, millaiset asenteet ohjaavat heidän ruoka-

valintaansa. Olisi todella mielenkiintoista selvittää miten tai kuinka nopeasti asen-

teet muuttuvat silloin, kun perheeseen syntyy lapsia. 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa havaittiin, että asenteet ruokavalintaa kohtaan ero-

sivat niin eri perherakenteiden, kuin eri ikäisten vanhempien välillä usealla ruo-

kavalinnan ulottuvuudella, on syytä pitää mielessä, että sosiodemografiset tekijät 

eivät yksin selitä ruokavalintaan liittyviä asenteita. Havaitut erot olivat myös suu-

rilta osin hyvin pieniä. Suurimmat yksittäiset erot havaittiin hinnan ulottuvuudella, 

minkä on jo entuudestaan todettu olevan yksi eniten ruokavalintaan vaikuttavia 

tekijöitä (Konttinen ym., 2021). Havaittujen erojen koko saattaa johtua siitä, että 

otos oli melko homogeeninen, mutta se saattaa myös kertoa siitä, että suomalai-

sia perheitä ohjaavat melko samantyyppiset asenteet ruokavalintaa kohtaan. 

Tätä puoltaa myös kaksisuuntaisen varianssianalyysin tuloksena saadut selitys-

osuudet, jotka olivat hyvin matalat. Perherakenne sekä ikä ja vanhemmuus ovat 

vain pieni osa sitä moniulotteista vaikuttajien verkkoa, josta yksilön ruokavalinta 

koostuu. 

 

Ruokavalintaa koskeva tutkimus on avainasemassa hankkeissa, joissa eri so-

siodemografisten ryhmien välisiä epätasa-arvoihin pyritään puuttumaan. Se aut-

taa meitä ymmärtämään, miksi esimerkiksi yksinhuoltaja saattaa turvautua val-

misruokiin omaa arkea helpottaakseen, kun taas kahden aikuisen kotitalouksissa 

voidaan priorisoida tuoreita ja puhtaita raaka-aineita. Tämän tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää esimerkiksi hankkeissa tai jatkotutkimuksissa, joissa suunni-

tellaan interventioita, joilla pyritään vaikuttamaan eri väestönryhmien ruokailutot-

tumuksiin. Lisäksi tuloksista voi olla hyötyä myös ruokatuotteiden valmistajille ja 

markkinoijille.  Tulokset auttavat myös meitä ymmärtämään kotitalouksien ruoka-

taloutta ruokavalintaa ohjaavien asenteiden näkökulmasta, täten liittäen tämän 

tutkimuksen osaksi kotitaloustieteen keskustelua.  
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Liite 2: HS-ruokakysely 

HS-ruokakysely: Millä perusteella valit-

set, mitä syöt?  

   

Anna-Stina Nykänen HS   

Julkaistu: 1.3. 2:00 , Päivitetty: 1.3. 10:56   

https://www.hs.fi/haku/?query=Anna-Stina%20Nyk%C3%A4nen%20HS
https://www.hs.fi/haku/?query=Anna-Stina%20Nyk%C3%A4nen%20HS
https://www.hs.fi/haku/?query=Anna-Stina%20Nyk%C3%A4nen%20HS
https://www.hs.fi/haku/?query=Anna-Stina%20Nyk%C3%A4nen%20HS
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Tutkijat tietävät, mitä ruokaa ihmiset ostavat, mutta eivät, millä perusteella valinnat on 
tehty. Kerro se heille!  
  

Tiedon avulla voidaan ymmärtää paremmin esimerkiksi sitä, miten ihmisten ruokavalio 
muuttuu, mikä tekee valinnoista vaikeaa ja onko esimerkiksi keskustelulla ilmastonmuu-
toksesta ollut käytännön vaikutusta.  
  

Vastaukset ovat luottamuksellisia. Vastaajan nimi ei tule esiin, eikä henkilöllisyyttä voi 
selvittää.  
  

Kyselyn laativat ja analysoivat terveyssosiologian professori Piia Jallinoja Tampereen 
yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta ruokakulttuurin professori Mari Niva ja kasvatus-
tieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Mäkelä.  
  

Vastauksia käytetään HS:n artikkeleissa. Tutkijat laativat aineiston pohjalta tieteellisiä 
artikkeleita. Aineisto voi myös olla muiden tutkijoiden käytettävissä.  
  

Applen laitteiden HS-sovelluksissa avovastausten täyttämisessä on teknisiä ongelmia. Var-

mimmin kyselyyn voi vastata menemällä esimerkiksi Chrome- tai Firefox-verkkoselaimella 

HS.fi:n juttuun.  

  

1. Ajattele edellistä viikkoa. Kuinka monena päivänä olet syönyt seuraavia ruokia?  
Hedelmät ja marjat (esimerkiksi banaani, omena, mustikka)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Kasvikset (esimerkiksi porkkana, tomaatti, salaatti, avocado, paprika)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Eläinperäiset maidot ja maitovalmisteet (esimerkiksi juusto, jogurtti, jäätelö)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Kasvipohjaiset maitotuotteita korvaavat tuotteet (esimerkiksi kauramaito, soijajogurtti- 

ja jäätelö, kasvipohjaiset juustot)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Kala, kalavalmisteet  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Liha, lihavalmisteet, leikkeleet  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

https://www.hs.fi/paivanlehti/01032020/art-2000006422938.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/01032020/art-2000006422938.html
https://www.hs.fi/haku/?query=piia+jallinoja
https://www.hs.fi/haku/?query=piia+jallinoja
https://www.hs.fi/haku/?query=mari+niva
https://www.hs.fi/haku/?query=mari+niva
https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+makela
https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+makela
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Kasviperäiset lihaa korvaavat tuotteet (esimerkiksi tofu, papu, linssi, nyhtökaura, härkis, 

soijarouhe)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

Viljatuotteet (esimerkiksi leipä, makaroni, riisi, puuro)  

En kertaakaan 1-2 pvnä viikossa 3-5 pvnä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin

  

2. Laihdutatko tällä hetkellä tai oletko laihduttanut edellisten 12 kuukauden ai-

kana?  

  

Kyllä, laihdutan tällä hetkellä  

  

En laihduta juuri nyt, mutta olen laihduttanut edellisen 12 kk aikana  

  

En laihduta nyt, enkä ole laihduttanut edellisen 12 kk aikana  

3. Noudatatko jotakin erityisruokavaliota?  
Laktoositon tai vähälaktoosinen ruokavalio  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Gluteeniton ruokavalio keliakian vuoksi  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Vältän gluteenia muusta syystä kuin keliakia  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Ruokavalio, joka ei sisällä punaista lihaa  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Kasvisruokavalio, joka sisältää munia ja/tai maitotuotteita  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Vegaaninen (ei lainkaan eläinkunnan tuotteita)  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Ketoruokavalio  
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En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Pätkäpaastoruokavalio (5:2, 6:18 tai jokin muu)  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Vähähiilihydraattinen ruokavalio  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Ruokavalio, johon ei sisälly lainkaan lisättyä sokeria tai lisättyä sokeria sisältäviä elintar-

vikkeita  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti   

Raakaravintoruokavalio  

En noudata tällä hetkellä Pyrin tähän suuntaan Noudatan melko tarkasti Nou-

datan tarkasti  Jokin muu, mikä?  

  

  

4. Mitkä seuraavista seikoista kuvaavat ruokavalintojasi?  
Minulle on tärkeää, että...  

ruoka on edullista  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin 

tärkeää  ruokani ei ole teollisesti prosessoitua  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin 

tärkeää  ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin 

tärkeää  ruokani on puhdasta ja luonnollista  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  ruoka edistää terveyttäni  
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Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman 

vähäiset  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimyksiä  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  ruoka ei lihota minua  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin tär-

keää   

syön runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  syön runsaasti lihaa ja liharuokia  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hy-

vin tärkeää  ruoka tuottaa minulle nautintoa  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin tär-

keää  ruokavalioni edistää mielenterveyttäni  

Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Melko tärkeää Hyvin tär-

keää   

5. Seuraavassa on esitetty väitteitä. Valitse kunkin kohdalla, kuinka vahvasti sa-

maa tai eri mieltä olet.  
Syöminen tuottaa minulle iloa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Palkitsen itseäni ruoalla.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Ruoan valitseminen on ahdistavaa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Nyky-yhteiskunnassa syömisestä on tullut liian monimutkaista.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Lihankulutusta pitäisi vähentää Suomessa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
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Suomalaiset ravitsemussuositukset ovat luotettavia  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Ruokavalion vaikutukset terveyteen ovat liikaa esillä mediassa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Lihan tuotannon ja kulutuksen vaikutukset ilmastoon ovat liikaa esillä mediassa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

On helppoa syödä terveellisesti.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Suomessa liha on liian halpaa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Suomalaisuus ei ole ruoan puhtauden tae.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Vältän valmisruokia ja puolivalmisteita.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Ruokavaliolla on merkittävä yhteys ihmisen mielenterveyteen.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Ihmisillä ei ole oikeutta hyödyntää eläimiä ruoantuotannossa.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

Eläinten käyttö elintarviketuotannossa on sinänsä hyväksyttävää, kunhan eläimiä koh-

dellaan hyvin.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

On tärkeää kiinnittää huomioita aterioiden ulkonäköön.  

1 Täysin eri mieltä 5 Täysin samaa mieltä   

6. Miten viime aikoina käyty ilmastokeskustelu on vaikuttanut syömiseesi?  
Kerro kokemuksistasi, esimerkiksi syötkö raaka-aineiltaan, tuotantotavaltaan tai alkupe-

rältään erilaista ruokaa kuin ennen ja kuinka helppoa ympäristöystävällisempi syöminen 

on sinulle. Jos ilmastokeskustelu ei ole vaikuttanut syömiseesi, voit kertoa miksi.   

  

7. Miten ruoka parantaa ja sairastuttaa?  
Onko jokin tietty ruokavalio auttanut sinua parantumaan tai voimaan paremmin?   

Kerro kokemuksistasi, esimerkiksi, mitä ruokavalio sisälsi, mistä idea ruokavalioon syn-

tyi, mistä sait tietoa kyseisestä ruokavaliosta ja miten se auttoi sinua.  

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
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Onko jokin tietty ruokavalio saanut sinut voimaan huonosti, sairastumaan tai oletko pet-

tynyt johonkin ruokavalioon?   

Kerro kokemuksistasi, esimerkiksi, mitä ruokavalio sisälsi, mistä idea ruokavalioon syn-

tyi, mistä sait tietoa kyseisestä ruokavaliosta ja mitä ongelmia sinulle tuli siitä.  

  

8. Eläinten käyttämistä tuotantoeläiminä on viime aikoina kritisoitu julkisuu-

dessa. Miten mielestäsi eläinten hyvinvointi ja oikeudet tulisi ottaa huomi-

oon ruoantuotannossa?  

  

  

9. Sukupuolesi  

  

Nainen  

  

Mies  

  

Muu  

10. Minkä ikäinen olet?  

vuotta  

11. Miten asut?  

  

Yksin  

  

Yksin lasten kanssa  

  

Kumppanin kanssa ilman lapsia  

  

Kumppanin ja lasten kanssa  

  

Asun laitoksessa  
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Muu asumismuoto, mikä?  

  

12. Kuinka monta jäsentä kuuluu tällä hetkellä talouteesi eli ruokakuntaasi itsesi 

mukaan lukien?  
  

13. Paljonko taloutenne kaikkien jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat 

tulot (maksettujen verojen ja saatujen tulonsiirtojen jälkeen) ovat kuukau-

dessa?  

  

En osaa sanoa  

  

En halua sanoa  

  

Alle 500 euroa  

  

500-1999 euroa  

  

2000-3499 euroa  
  

14. Missä asut?  

  

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)  

  

Muussa yli 100 000 asukkaan kaupungissa (Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Lahti, 
Kuopio)  

  

50 000 - 100 000 asukkaan kaupungissa  

  

Pienemmässä kunnassa  

  

15. Mikä on koulutuksesi? Merkitse ylin suorittamasi tutkinto.  

  

Kansakoulu tai peruskoulu  

  

Keskikoulu  

  

Ammattikoulu tai vastaava  

  

Lukio  
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Opistotutkinto  

  

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti, AMK tai vastaava)  

  

Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai vastaava)  

  

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto  

16. Oletko tällä hetkellä pääasiassa   

  

Palkkatyössä (mukaan lukien oppisopimus, palkalliset harjoittelijat)  

  

Yrittäjänä/ammatinharjoittajana  

  

Työtön  

  

Opiskelija, lisäkoulutuksessa, palkaton harjoittelija  

  

Eläkkeellä  

  

Perhevapaalla, kotiäiti, koti-isä  

  

Jokin muu  

17. Mitä puoluetta äänestit edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019?  

  

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  

  

Suomen Keskusta  

  

Kansallinen Kokoomus  

  

Suomen ruotsalainen kansanpuolue  

  

Suomen Kristillisdemokraatit  

  

Vihreä liitto  

  

Vasemmistoliitto  

  

Perussuomalaiset  
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Jokin muu puolue   

  

En äänestänyt  

  

En osaa sanoa   

  

En halua sanoa  

18. Mietityttääkö sinua vielä jokin muu ruoassa? Onko ruoan valinnassa jotakin, 

joka tuntuu vaikealta? Haluaisitko muuttaa jotakin? Mikä kannustaa sinua muu-

tokseen tai estää sitä?  
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Liite 3: Kuvaileva tilastonanalyysi havainnollistettuna 
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Liite 4: Muuttujan ruokani ei ole teollisesti prosessoitua ryhmienvälisten vertailujen tu-
lokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana perhera-
kenne 

 
  

Ryhmienväliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) K11 Miten asut? (J) K11 Miten asut? ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo b Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,15 0,09 0,58 -0,38 0,09

Kumppanin kanssa -0,05 0,02 0,06 -0,11 0,00

Kumppanin ja lasten kanssa -,145* 0,04 0,00 -0,26 -0,04

Yksin lasten kanssa Yksin 0,15 0,09 0,58 -0,09 0,38

Kumppanin kanssa 0,09 0,09 1,00 -0,14 0,33

Kumppanin ja lasten kanssa 0,00 0,10 1,00 -0,25 0,25

Kumppanin kanssa Yksin 0,05 0,02 0,06 0,00 0,11

Yksin lasten kanssa -0,09 0,09 1,00 -0,33 0,14

Kumppanin ja lasten kanssa -0,09 0,04 0,14 -0,20 0,02

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin ,145* 0,04 0,00 0,04 0,26

Yksin lasten kanssa 0,00 0,10 1,00 -0,25 0,25

Kumppanin kanssa 0,09 0,04 0,14 -0,02 0,20

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua
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Liite 5: Muuttujan ruokani on puhdasta ja luonnollista ryhmienvälisten vertailujen tulok-
set, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana perhera-
kenne 

  
  

Ryhmienväliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) K11 Miten asut? (J) K11 Miten asut? ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo b Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -,305* 0,07 <,001 -0,49 -0,12

Kumppanin kanssa -,085* 0,02 <,001 -0,13 -0,04

Kumppanin ja lasten kanssa -,148* 0,03 <,001 -0,24 -0,06

Yksin lasten kanssa Yksin ,305* 0,07 <,001 0,12 0,49

Kumppanin kanssa ,220* 0,07 0,01 0,04 0,41

Kumppanin ja lasten kanssa 0,16 0,08 0,23 -0,04 0,36

Kumppanin kanssa Yksin ,085* 0,02 <,001 0,04 0,13

Yksin lasten kanssa -,220* 0,07 0,01 -0,41 -0,04

Kumppanin ja lasten kanssa -0,06 0,03 0,30 -0,15 0,02

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin ,148* 0,03 <,001 0,06 0,24

Yksin lasten kanssa -0,16 0,08 0,23 -0,36 0,04

Kumppanin kanssa 0,06 0,03 0,30 -0,02 0,15

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: K4 ruokani on puhdasta ja luonnollista_tärkeys
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Liite 6: Muuttujan ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita ryhmienvälisten ver-
tailujen tulokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana 
perherakenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryhmienväliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) K11 Miten asut? (J) K11 Miten asut? ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo b Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,223 0,088 0,067 -0,454 0,009

Kumppanin kanssa -0,049 0,020 0,098 -0,102 0,005

Kumppanin ja lasten kanssa -,122* 0,041 0,019 -0,231 -0,013

Yksin lasten kanssa Yksin 0,223 0,088 0,067 -0,009 0,454

Kumppanin kanssa 0,174 0,087 0,278 -0,056 0,404

Kumppanin ja lasten kanssa 0,101 0,094 1,000 -0,148 0,350

Kumppanin kanssa Yksin 0,049 0,020 0,098 -0,005 0,102

Yksin lasten kanssa -0,174 0,087 0,278 -0,404 0,056

Kumppanin ja lasten kanssa -0,073 0,040 0,424 -0,180 0,034

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin ,122* 0,041 0,019 0,013 0,231

Yksin lasten kanssa -0,101 0,094 1,000 -0,350 0,148

Kumppanin kanssa 0,073 0,040 0,424 -0,034 0,180

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: K4 ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita_tärkeys
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Liite 7: Muuttujan ruokani ei ole teollisesti prosessoitua ryhmienvälisten vertailujen tu-
lokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana vanhem-
mat ikäryhmittäin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryhmien väliset vertailut (pairwise comparisons)

Tukey 

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) Keskivirhe p-arvo

Alaraja Yläraja

26-35 -0,22 0,11 0,288 -0,53 0,08

36-45 -0,30 * 0,10 0,048 -0,60 0,00

46-55 -0,34 * 0,11 0,015 -0,64 -0,04

56-65 -0,39 * 0,12 0,012 -0,73 -0,06

>65 -0,59 0,19 0,024 -1,14 -0,05

<26 0,22 0,11 0,288 -0,08 0,53

36-45 -0,08 0,04 0,286 -0,18 0,03

46-55 -0,12 * 0,04 0,029 -0,23 -0,01

56-65 -0,17 0,07 0,112 -0,36 0,02

>65 -0,37 0,16 0,221 -0,84 0,10

<26 0,30 * 0,10 0,048 0,00 0,60

26-35 0,08 0,04 0,286 -0,03 0,18

46-55 -0,04 0,03 0,770 -0,13 0,05

56-65 -0,09 0,06 0,667 -0,27 0,09

>65 -0,29 0,16 0,469 -0,76 0,17

<26 0,34 * 0,11 0,015 0,04 0,64

26-35 0,12 * 0,04 0,029 0,01 0,23

36-45 0,04 0,03 0,770 -0,05 0,13

56-65 -0,05 0,06 0,967 -0,24 0,13

>65 -0,25 0,16 0,644 -0,72 0,22

<26 0,39 * 0,12 0,012 0,06 0,73

26-35 0,17 0,07 0,112 -0,02 0,36

36-45 0,09 0,06 0,667 -0,09 0,27

46-55 0,05 0,06 0,967 -0,13 0,24

>65 -0,20 0,17 0,859 -0,69 0,29

<26 0,59 * 0,19 0,024 0,05 1,14

26-35 0,37 0,16 0,221 -0,10 0,84

36-45 0,29 0,16 0,469 -0,17 0,76

46-55 0,25 0,16 0,644 -0,22 0,72

56-65 0,20 0,17 0,859 -0,29 0,69

Selitettävä muuttuja: Ruokani ei ole teollisesti prosessoitua

>65

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

<26

26-35

36-45

46-55

56-65

95% Luottamusväli 
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Liite 8: Muuttujan ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita ryhmienvälisten ver-
tailujen tulokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana 
vanhemmat ikäryhmittäin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryhmienväliset vertailut (pairwise comparisons)

Tahmane 

(I) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin

(J) Vanhemmat 

Ikäryhmittäin ka ero (I-J) Keskivirhe p-arvo

Alaraja Yläraja

<26 26-35 -0,07 0,11 1,00 -0,39 0,24

36-45 -0,18 0,10 0,77 -0,49 0,13

46-55 -0,24 0,11 0,28 -0,56 0,07

56-65 -0,21 0,12 0,71 -0,56 0,14

>65 -0,20 0,20 1,00 -0,81 0,40

26-35 <26 0,07 0,11 1,00 -0,24 0,39

36-45 -0,10 0,04 0,08 -0,21 0,01

46-55 -0,17 *** 0,04 <,001 -0,28 -0,06

56-65 -0,13 0,07 0,47 -0,32 0,06

>65 -0,13 0,17 1,00 -0,66 0,40

36-45 <26 0,18 0,10 0,77 -0,13 0,49

26-35 0,10 0,04 0,08 -0,01 0,21

46-55 -0,07 0,03 0,36 -0,16 0,02

56-65 -0,03 0,06 1,00 -0,21 0,15

>65 -0,03 0,17 1,00 -0,56 0,50

46-55 <26 0,24 0,11 0,28 -0,07 0,56

26-35 0,17 *** 0,04 <,001 0,06 0,28

36-45 0,07 0,03 0,36 -0,02 0,16

56-65 0,04 0,06 1,00 -0,15 0,22

>65 0,04 0,17 1,00 -0,49 0,57

56-65 <26 0,21 0,12 0,71 -0,14 0,56

26-35 0,13 0,07 0,47 -0,06 0,32

36-45 0,03 0,06 1,00 -0,15 0,21

46-55 -0,04 0,06 1,00 -0,22 0,15

>65 0,00 0,18 1,00 -0,55 0,55

>65 <26 0,20 0,20 1,00 -0,40 0,81

26-35 0,13 0,17 1,00 -0,40 0,66

36-45 0,03 0,17 1,00 -0,50 0,56

46-55 -0,04 0,17 1,00 -0,57 0,49

56-65 0,00 0,18 1,00 -0,55 0,55

Selitettävä muuttuja: K4 ruokani sisältää vähän tai ei lainkaan lisäaineita_tärkeys

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

95% Luottamusväli 
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Liite 9: Muuttujan ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimystä ryhmienvälisten 
vertailujen tulokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttu-
jana perherakenne 

 
  

Ryhmienväliset vertailut (Pairwise comparisons) 95% Luottamusväli erolle 

(I) K11 Miten asut? (J) K11 Miten asut? ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo b Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,09 0,09 1,000 -0,33 0,14

Kumppanin kanssa 0,01 0,02 1,000 -0,05 0,06

Kumppanin ja lasten kanssa 0,21 * 0,04 <,001 0,10 0,32

Yksin lasten kanssa Yksin 0,09 0,09 1,000 -0,14 0,33

Kumppanin kanssa 0,10 0,09 1,000 -0,14 0,34

Kumppanin ja lasten kanssa 0,30 * 0,10 0,011 0,05 0,56

Kumppanin kanssa Yksin -0,01 0,02 1,000 -0,06 0,05

Yksin lasten kanssa -0,10 0,09 1,000 -0,34 0,14

Kumppanin ja lasten kanssa 0,20 * 0,04 <,001 0,09 0,31

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin -0,21 * 0,04 <,001 -0,32 -0,10

Yksin lasten kanssa -0,30 * 0,10 0,011 -0,56 -0,05

Kumppanin kanssa -0,20 * 0,04 <,001 -0,31 -0,09

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: K4 ruoan tuotanto ei ole aiheuttanut eläimille kärsimystä_tärkeys
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Liite 10: Muuttujan syön runsaasti lihaa ja liharuokia ryhmienvälisten vertailujen tulokset, 
keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja alarajat, selittävänä muuttujana perherakenne 

 
  

Ryhmienväliset vertailut 95% Luottamusväli erolle 

(I) Perherakenne (J) Perherakenne ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,14 0,10 1,000 -0,39 0,12

Kumppanin kanssa -0,13 * 0,02 <,001 -0,19 -0,07

Kumppanin ja lasten kanssa -0,50 * 0,05 <,001 -0,62 -0,37

Yksin lasten kanssa Yksin 0,14 0,10 1,000 -0,12 0,39

Kumppanin kanssa 0,01 0,10 1,000 -0,25 0,27

Kumppanin ja lasten kanssa -0,36 * 0,11 0,004 -0,64 -0,08

Kumppanin kanssa Yksin 0,13 * 0,02 <,001 0,07 0,19

Yksin lasten kanssa -0,01 0,10 1,000 -0,27 0,25

Kumppanin ja lasten kanssa -0,37 * 0,05 <,001 -0,49 -0,25

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin 0,50 * 0,05 <,001 0,37 0,62

Yksin lasten kanssa 0,36 * 0,11 0,004 0,08 0,64

Kumppanin kanssa 0,37 * 0,05 <,001 0,25 0,49

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: Syön runsaasti lihaa ja liharuokia
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Liite 11: Muuttujan ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman 
vähäiset ryhmienvälisten vertailujen tulokset, keskihajonnat ja luottamusvälien ylä- ja 
alarajat, selittävänä muuttujana perherakenne 

 
 

Ryhmienväliset vertailut (Pairwise comparisons) 95% Luottamusväli erolle 

(I) K11 Miten asut? (J) K11 Miten asut? ka erot(I-J) Keskihajonta p-arvo b Alaraja Yläraja

Yksin Yksin lasten kanssa -0,10 0,09 1,000 -0,33 0,13

Kumppanin kanssa 0,00 0,02 1,000 -0,05 0,06

Kumppanin ja lasten kanssa 0,18 *** 0,04 <,001 0,07 0,29

Yksin lasten kanssa Yksin 0,10 0,09 1,000 -0,13 0,33

Kumppanin kanssa 0,10 0,09 1,000 -0,13 0,33

Kumppanin ja lasten kanssa 0,28 * 0,09 0,016 0,04 0,53

Kumppanin kanssa Yksin 0,00 0,02 1,000 -0,06 0,05

Yksin lasten kanssa -0,10 0,09 1,000 -0,33 0,13

Kumppanin ja lasten kanssa 0,18 *** 0,04 <,001 0,08 0,29

Kumppanin ja lasten kanssa Yksin -0,18 *** 0,04 <,001 -0,29 -0,07

Yksin lasten kanssa -0,28 * 0,09 0,016 -0,53 -0,04

Kumppanin kanssa -0,18 *** 0,04 <,001 -0,29 -0,08

* Keskiarvojen erot ovat merkityksellisiä ,05 tasolla.

Selitettävä muuttuja: K4_ruoan ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset


