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1. Johdanto
Keväällä 2020 ihmisten arki ympäri maailmaa mullistui, koska täysin uudenlainen tilanne,
eli koronavirus ja sen aiheuttavat toimenpiteet koskettivat jokaisen meidän arkeamme.
COVID-19 on koronavirusten ryhmään kuuluva virus, joka lähti liikkeelle Kiinasta joulukuussa 2019 (Anttila, 2021). COVID-19 on levinnyt maailmanlaajuiseksi ja 11.3.2020
WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi, eli ympäri maapallon levinneeksi epidemiaksi. WHO:n tilastojen mukaan joulukuuhun 2021 mennessä koronavirustapauksia on
todettu yli 266 miljoonaa ja kuolemaan johtaneita tapauksia yli 5,2 miljoonaa (WHO,
2021). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021) kertoo, että korona tarttuu sairastuneen
ihmisen esimerkiksi yskiessä tai aivastaessa ja virusta sairastava henkilö määrätään tietyn ajan mittaiseen eristykseen. Koronapandemian hillitsemiseksi Valtioneuvosto on laatinut koko pandemia-ajan valtakunnallisia suosituksia ja rajoituksia on laadittu myös alueellisesti. Erilaiset rajoitukset ovat johtaneet esimerkiksi töiden ja opiskelujen siirtymiseen koteihin, sosiaalisten kontaktien välttämiseen, tapahtumien peruuntumiseen sekä
erilaisten palvelujen tilapäiseen rajoittamiseen. Nämä toimenpiteet ovatkin vaikuttaneet
kotitalouksien arkeen ja arkisten toimintojen toteuttamiseen.

Arkisiin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi ruoan hankinta, ruoanvalmistus sekä ravintolapalveluiden käyttö, ja ne ovat ihmisille ehkä huomaamattakin osa arkea. Suomessa elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot ovat vuodessa noin 23,7 miljardia euroa, josta 13,3
miljardia euroa on kotiin hankittuja elintarvikkeita ja juomia. Niiden osuus kotitalouksien
kaikista kulutusmenoista on 11,6 %, kun jätetään huomioimatta alkoholijuomat ja kodin
ulkopuolella tapahtuva ruokailu. (Niemi & Väre, 2019, s. 5.) Ruoan ympärille kytkeytyy
esimerkiksi työpaikkoja, sekä useita tuttuja ja arkisia rutiineja, kuten suunnittelua, koulutai työpaikkaruokailua sekä perheen tai ystävien kanssa ravintolassa nautiskelua. Tällaisia jopa itsestään selviä tai rutinoituneita tapoja ei välttämättä edes kyseenalaisteta, ennen kuin yksilön arkisia tottumuksia ravistellaan erilaisten muutosten toimesta. Muutoksesta hyvänä esimerkkinä ovatkin yhteiskunnan arkisiin toimiin kohdistuneet rajoitukset,
joiden vaikutukset heijastuvat jokapäiväisiin toimiimme, ruokapöytiimme sekä kauppakasseihimme.

Tutkielmani kiinnittyy vahvasti kotitalouden toimintaan, erityisesti lapsiperheissä tapahtuvaan arkiruokailuun, ruoan hankintaan sekä ravintolapalveluiden hyödyntämiseen.
Työni keskeinen käsite, kotitalous, määritellään yhden tai useamman henkilön muodostamana yksityistaloutena, jonka tavoitteena on jäsentensä fyysisten, sosiaalisten ja henkisten tarpeiden tyydyttäminen kotitalouden arvojen ja asenteiden mukaisesti (Heinonen
1

ym., 2005, s. 19). Kotitalouksissa tapahtuva toiminta on laaja-alaista ja vuorovaikutteista,
eli se saa vaikutteita ja vaikuttaa niin yksilöön kuin yhteiskuntaankin, ja näin ollen kotitaloutta voidaan tarkastella myös monista eri näkökulmista. Vuorovaikutteinen näkökulma
erilaiseen arjen toimintaan rakentuukin yksilöstä, perheyhteisöstä, kotitaloudesta sekä
yhteiskunnasta. Turkin (1992, s. 7, 12) mukaan kotitaloudessa tapahtuvaan toimintaan
liittyy erilaista suunnittelua, päätöksentekoa sekä tehtäviä ja toimintoja.

Perhe on siis keskeinen osa kotitalouden toimintaa. Yhteiskunnan erilaiset muutokset
ovat ravistelleet ajan saatossa myös perheitä ja Korvelan sekä Tuomi-Gröhnin (2014, s.
11–12) mukaan perheet ovatkin muuttaneet muotoaan, eikä niiden määrittely ole enää
yksiselitteistä. He näkevät, että perheen kriteerinä ei välttämättä ole enää pelkästään
saman katon alla asuminen, vaan yhä enemmän painoarvoa on myös emotionaalisilla
siteillä. Vaikka jokainen perhe on omanlaisensa ja sen jäsenten arkiset toiminnat ovat
erilaistuneet ajan saatossa, on niiden toiminnasta havaittavissa silti paljon yhteisiäkin
piirteitä. Tällaisia ovat erilaiset kotitaloustyöt, kuten perheenjäsenten ruokatarpeista huolehtiminen. Tällaiseen toimintaan kytkeytyvät myös henkisen hyvinvoinnin tekijät, kuten
turvallisuus ja yhdessäolo. (Haverinen & Saarilahti, 2009, s. 69.) Näin ollen esimerkiksi
ruokailulla on suurta merkitystä perheen yhteiseen tekemiseen sekä yhdessäoloon (Palojoki, 1992, s. 171).

Tämän tutkielman kannalta keskeisiä kotitalouden toimintoja ovat kotitaloustyöt ja vielä
tarkemmin perheissä tapahtuva ruokailu ja sen järjestämiseen liittyvät toimet. Poikkeuksellisissa tilanteissa perheiden arkiseen toimintaan saattaa kohdistua muutosvaatimuksia ja heiltä edellytetäänkin kykyä sopeutua niihin, jotta kotitalouden toiminta ja arkinen
hyvinvointi voidaan taata. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta hyvänä esimerkkinä
toimii koronapandemia rajoituksineen, joiden alkaessa tutut ja turvalliset arjen rutiinit olivat muodostettava osittain uudestaan. Jokaisen perheen ja yksilön kokemukset koronaajasta ovat varmasti omanlaisiaan, mutta toisaalta olemme kaikki läpikäyneet jokseenkin
samankaltaisia muutoksia ja sopeutumisen vaatimuksia, jotka uusi ja jopa pelottava
maailmantilanne on meille aiheuttanut.

Tämän maisterintutkielman tavoitteena on laajentaa tietämystä siitä, miten koronapandemian aiheuttama uudenlainen tilanne on vaikuttanut lapsiperheiden arkisiin, ruoan ympärille kytkeytyviin toimiin. Toisinaan arkiruokailu saattaa olla kiireistä ja nopeita ratkaisuja vaativaa, joten on mielenkiintoista tutkia myös tästä näkökulmasta, millaiseksi lapsiperheiden arkiruokailut ovat muotoutuneet korona-ajan ja sen rajoitusten aikana. Suuri
osa arkista ruokailuamme tapahtuu myös kodin ulkopuolella, joten tutkimukseen on
2

otettu mukaan myös ulkona syömiseen liittyviä tapoja sekä motiiveja. Tutkimuksen tarkoitus nousee kiinnostuksesta selvittää koronapandemiasta johtuneita vaikutuksia, jotka
ulottuvat jokaisen arkielämään ja jotka ovat asettaneet meidät uuteen tilanteeseen sekä
uusien toimintatapojen eteen. Toteutin tutkielmani laadullisena ja keräsin aineiston virikkeisellä teemahaastattelulla kuudelta helsinkiläiseltä lapsiperheeltä. Aineiston analyysissä käytin teemoittelua sekä sisällönanalyysiä.
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2. Perheiden arkiruokailu
Perheen merkitys on suuri, ja se voidaan nähdä esimerkiksi keskeisenä voimavarana
silloin, kun yhteiskunnassa eletään epävakaita aikoja (Blom, 1999, s. 229). Perhe onkin
keskeinen osa arkeamme ja tässä tutkimuksessa lapsiperheiden määritelmä pohjautuu
Korvela ja Tuomi-Gröhnin (2014, s. 11–12) mukaisesti saman katon alla tai eri paikassa
asuvien perheenjäsenten emotionaalisiin siteisiin. Perheenjäsenet muodostavatkin toiminnallaan kotitalouksissa tapahtuvan arjen, jota Korvelan ja Röngän (2014, s. 197–198)
mukaan voidaan tarkastella esimerkiksi rutiinien, käytäntöjen, rytmien ja toimintojen
avulla. Perheillä on ominaisia tapoja ja käytäntöjä, mutta niiden toimintaan vaikuttavat
myös ulkopuoliset järjestelmät, ympäristöt ja yhteiskunta.

Arki onkin jokapäiväisen toimintamme kohtauspaikka, yhteinen sidos ja perusta (Lefebvre, 1991, s. 97). Siihen sisältyvät erilaiset rutiinit, ongelmanratkaisut ja useiden henkilöiden yhteistoiminta niin kodin sisä- kuin ulkopuolellakin. Arki käsittää myös ihmisten
päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset toiminnat. (Tuomi-Gröhn, 2009, s. 147, 150.)
Maavirran (2009, s. 121) mukaan esimerkiksi syöminen ja juominen rytmittyvät osaksi
ihmisten arkea ja jokapäiväisiä toimintoja niin kotona, kuin kodin ulkopuolellakin. Ruokailutilanteisiin liittyy vahvasti tilanteiden sosiaalinen luonne, kun esimerkiksi perheenjäsenet kokoontuvat ruokailemaan yhdessä. Myös tunteita liitetään ruoanlaiton kautta, ja
se voi toimia tärkeänä välittämisen ja huolehtimisen ilmentäjänä (Devault, 1999, s. 56).
Tässä tutkimuksessa ruokailun käsitteeseen liitetään myös sen järjestämiseen keskeisesti liittyvä suunnittelu.

2.1. Ruoanvalinta
Ruokailu ja ruoanlaitto ovat siis osa kotitalouksien arkea, sisältäen erilaisia rutiineja ja
toimintatapoja. Niiden lisäksi myös kuluttaminen on keskeistä kotitalouden toimintaa,
joka tuo mukanaan rutiineja, kuten jonottamista ja odottamista. Ne ovat arjen toimintoja,
jotka ovat osa tavaroiden ja palveluiden hankintaprosessia. Kuluttaminen määritellään
siis tavaroiden sekä palveluiden hankkimisena ja käyttämisenä. (Heinonen, 2012, s. 60,
70.) Laajemmin tarkasteltuna kuluttamiseen voidaan ottaa mukaan myös ostosuunnitelman laatiminen, hyödykkeen ostaminen sekä käyttäminen. (Heinonen ym., 2005, s. 16.)
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Ruoan hankkiminen onkin osa kuluttamista ja elintarvikkeet kuuluvat ihmisten välttämättömyyshyödykkeisiin (Honkkila, 2009, s. 85). Ruokien suunnittelua ja hankintaa käsitellään luvussa 2.2.

Aallon ja Peltoniemen (2014, s. 1–2) mukaan suomalaisten elintarvikkeiden kuluttamista
on tutkittu hyvin pitkäjänteisesti, sillä koko väestöä kattavia tutkimuksia on tehty jopa
vuodesta 1966 lähtien. Se, millaista ruokaa ihmiset kuluttavat, muuttuukin laadullisesti ja
määrällisesti ajan kuluessa sekä tilanteiden muuttuessa. Tämän takia näiden muutosten
tutkiminen ja seuranta on tärkeää. Kun elintarvikkeiden kuluttamista seurataan ja tutkitaan pitkällä aikavälillä, se mahdollistaa jo tapahtuneiden kulutussuuntausten arvioinnin,
mutta myös tulevien kulutustrendien ennakoinnin. Ruokakäytännöt ovatkin jatkuvasti
muuttuvia ja niihin vaikuttavat esimerkiksi taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset elementit. Lisäksi ruokapalvelut ja elintarviketarjonta ovat kehittyneet hurjasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja kehittyvät edelleen. (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 4.)

Mäkelän (2002, s. 9) mukaan ruokaan liittyvissä valinnoissa joudutaan miettimään nykyisin esimerkiksi ruoan laatua, terveellisyyttä, turvallisuutta sekä eettisyyttä. Ruoanvalinnassa vaikuttavia ympäristöön ja yksilöön liittyviä tekijöitä, on tutkittu tarkemmin esimerkiksi Furstin, Connorsin, Bisognin, Sobalin ja Falkin (1996, s. 247–248) tutkimuksessa ja he ovatkin luoneet laajan ruoanvalinnan mallin, jota käydään tässä luvussa hieman läpi. Furstin ym. mukaan niillä taustatekijöillä, joiden perusteella ihmiset valitsevat
ruokansa ja juomansa, on suurta vaikutusta ihmisten ruoan kuluttamiseen ja heidän tekemiinsä valintoihin esimerkiksi ravintoloissa, ruokaostoksilla tai vaikkapa juhlissa. Ruokaan liittyvät valinnat voivat olla tietoisesti pohdittuja, mutta toisaalta myös automaattisia,
tapaan liittyviä ja alitajunnassa tapahtuvia päätöksiä. Ruoanvalintaa on tutkittu pitkään
ja erilaisista näkökulmista ja tärkeimpinä tekijöinä ovat Furstin ym. mukaan nousseet
esimerkiksi maku, terveys sekä sosiaalinen asema. Näiden lisäksi myöhemmissä tutkimuksissa on korostettu yhä enemmän myös esimerkiksi motivaatioon liittyviä tekijöitä.
Myös yksilöllisillä ja sosiaalisilla tekijöillä nähdään painoarvoa, normien ja erilaisten suhteiden vaikutukset huomioiden. (Furst, ym., 1996.)

Furstin ym. (1996, s. 250–252) mukaan ruoanvalinnan perustana voidaan nähdä olevan
elämänvaihe, jossa yhdistyvät mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus. Elämänvaihe muotoutuu esimerkiksi yksilön henkilökohtaisista kokemuksista, kuten perheestä, tai historiallisista vaikutuksista sekä trendeistä ja tulevaisuuden tapahtumien ennakoinnista. Tulevaisuuden merkitystä on tarkasteltu myös muissa tutkimuksissa ja sen on todettu ohjaavan
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kulutuspäätöksiä ainakin osittain (Anttinen, 2020, s. 13). Erilaisia ruokavalintoihin vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, ja niiden merkitys vaihtelee elämänvaiheesta riippuen.
Niitä ovat esimerkiksi ihanteet, kuten ruokaan liittyvät toiveet, uskomukset ja odotukset
sekä resurssit, kuten raha, ruoanlaittotaidot ja aika. Motiivit voivat vaikuttaa ruoanvalintaan erilaisissa ruokailuympäristöissä, sosiaalisissa tilanteissa ja toisaalta myös eri elämänvaiheissa. Ne voivat myös muuttua elämän aikana, ja hyvänä esimerkkinä tästä ovat
käytettävissä olevat resurssit. (Furst ym., 1996, s. 252, 254–255.)

Ihmisten ajankäyttöön ja arkeen on vaikuttanut esimerkiksi yhteiskunnan luonteen muuttuminen 24/7-tyyliseksi ja vaikutukset heijastuvat myös ruoanvalintaan. Kotitalouksien
keskeinen resurssi on aika, jonka antamissa raameissa esimerkiksi jokapäiväiset kotitaloustyöt ovat hoidettava (Aulanko, 2009, s. 91). Kotitalouksien lisääntyneestä kiireestä,
sekä toisaalta myös sinkkutalouksien kasvusta johtuvat vaikutukset ovat ulottuneet ruoanvalintaankin, ja ne näkyvät esimerkiksi valmisruokien suurempana suosiona. Myös
pakasteet, puolivalmisteet ja muutenkin pidemmälle jalostetut elintarvikkeet valitaan useammin osaksi ruoanlaittoa, ajan puitteissa. (Korvela, 2014, s. 104; Aalto & Peltoniemi,
2014, s. 1–2.) Ruoanvalinnassa vaikuttavana arvona onkin aika ja sen säästäminen, ja
valmisruokien käytön koetaan säästävän aikaa sekä helpottavan aterioiden valmistusta.
Valmisruokavalikoimat laajentuvat jatkuvasti ja niiden kulutus on kasvanut melko tasaisesti kaikissa ikäryhmissä, keskittyen kiireisimpiin väestöryhmiin. Paljon valmisaterioita
kuluttavatkin yksinhuoltajataloudet, kahden hengen lapsiperheet sekä yhden hengen taloudet. (Furst ym., 1996, s. 258; Melkas, 2009, s. 94–96, 100.) Näillä ruoanlaiton helpottajilla voi olla suurta merkitystä yksilön tekemiin ruoanvalintoihin vaikkapa arjen kiireessä, mutta toisaalta niistä voi seurata monenlaisia tuntemuksia, jopa syyllisyyden tunnetta. Burnett sekä Lunsford (1994, s. 33) ovat määrittäneet kuluttajan kokeman syyllisyyden negatiiviseksi tunteeksi, joka syntyy kuluttajan tekemästä, hänen normejaan tai
arvojaan rikkovasta kulutuspäätöksestä. Syyllisyyttä saatetaan kokea vaikkapa juuri valmisruokien kuluttamisesta, niiden kasvaneesta suosiosta huolimatta. Valmisruokiin liitetty syyllisyys voi olla peräisin asenteista, uskomuksista, normeista ja niiden rikkomisesta (Kupiainen & Järvinen, 2009, s. 30.) Tässä tutkimuksessa selvitän myös sitä, että
miten ja millä perustein tutkittavien perheiden korona-arjessa on valmisruokia käytetty.

Ruoanvalinnasta puhuttaessa resursseilla, kuten ruoanlaiton taidoilla on myös keskeinen merkitys. Tästä huolimatta huolestuttavaa on se, että erityisesti nuorten keskuudessa ruoanlaiton taitoihin liitetään yhä useammin epävarmuutta (Chambers, Lobb, Butler & Traill, 2008, s. 362). Caraherin sekä Langin (1999, s. 89) mukaan ruoanlaiton taidot
ovatkin uhattuna esimerkiksi yhteiskunnan ja kulutustottumusten muutosten takia. He
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näkevät, että kuluttajien nojautumisella pitkälti esikäsiteltyihin elintarvikkeisiin on vaikutusta ihmisten taitoihin ja omalta osaltaan tähän vaikuttaa myös ulkona syömisen kasvanut suosio. Yhteiskunnallisten muutosten lisäksi taitoihin liittyvää huolta on havaittavissa
aina perheiden kotitöiden jakautumisesta saakka, sillä yhä useammissa perheissä lapsia
ei oteta enää juurikaan kotitöihin mukaan. Osittaisena syynä tähän on mitä luultavammin
se, että kotitöistä esimerkiksi ruoanlaiton hoitaminen sujuu perheen aikuisilta nopeammin ja lapsen mukaan ottaminen vaatisi neuvomista sekä enemmän aikaa. Tässä herää
kuitenkin kysymys, että miten lapset oppivat kotityöt, jos he eivät pääse siihen itse mukaan. (Korvela, 2014, s. 104.) Tämän lisäksi Maavirran (2009, s. 125) mukaan ruoanvalmistuksen perusteiden oppimisella on vaikutusta myös yksilön kasvamiselle ruokakulttuuriin. Tämän perusteella olisikin tärkeää pohtia, että minkälaista vaikutusta kuluttajan
tekemiin ruokavalintoihin on sillä, jos taidot jäävät jo lapsuudessa tai nuoruudessa vajaiksi tai ne heikentyvät iän myötä.

Ruoanvalmistukseen ja ruokailuun liittyvät resurssit voivat olla myös esimerkiksi tietoa,
työvälineitä, laitteita tai raaka-aineita. Konkreettisten resurssien lisäksi on olemassa
myös abstraktimpiakin resursseja, kuten luovuus. Sekin voidaan nähdä tietyn päämäärän, esimerkiksi valmistetun aterian mahdollistajana. (Haveri, 2009, s. 51.) Resurssit
ovat siis keskeisiä ihmisten arkisissa toiminnoissa, ja esimerkiksi niiden riittäminen on
yhteydessä ihmisen kokemaan hyvinvointiin. Käytettävissä olevien resurssien määrä,
hallinta sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuudet ovat riippuvaisia ympäristöstä, sen
puitteista sekä ihmisen elinoloista ja ominaisuuksistaan. Esimerkiksi kotitaloudessa resurssit, kuten aika, voi jakautua hyvinkin eri tavoin perheenjäsenten kesken ja kaikkien
perheenjäsenten resurssit on huomioitava. (Raijas, 2008, s. 2, 13, 15.) Erilaisten resurssien tai niiden hallinnan puutteesta voi seurata hyvinvoinnin heikkenemistä, kuten tyytymättömyyttä elämään tai heikomman yhteenkuuluvuuden tunteen kokemista (Böhnke,
2005, s. 41).

Ruokaa valittaessa myös ikä sekä ihmisen roolit ovat merkittäviä tekijöitä. Roolit saattavat liittyä esimerkiksi ammattiin tai perheeseen, joista heijastuu vaikutteita ruoanvalintaan. Ihmisen roolit muuttuvat elämän aikana ja näin ollen jopa tulevaisuuden toiveilla,
peloilla ja odotuksilla todetaan olevan merkitystä. Näin ollen elämänkulku vaikuttaa ihmisen ajatusmaailmaan ja sitä kautta ruokavalintoihin niin menneen, nykyhetken kuin
tulevaisuudenkin roolien ja kokemusten kautta. (Furst ym., 1996, s. 250–254.) Ihmisten
ominaisuuksien ja roolien voidaan nähdä liittyvän myös kotitöiden, kuten ruoanlaiton sukupuolittuneeseen jakautumiseen. Ruoanlaiton sukupuolittuneisuutta tarkasteltaessa
päävastuu on jakautunut Mäkelän (2002, s. 33) mukaan naisten ja miesten keskuudessa
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tasaisemmin kuin aiemmin, vaikka Neumanin, Gottzénin ja Fjellströmin (2017, s. 152)
mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa miesten ruoanlaitto on verrattavissa useimmiten
harrastamiseen ja erityisiin tilanteisiin, kun taas naisten ruoanvalmistus voidaan nähdä
enemmänkin perheenjäsenistä huolta pitävänä. Heidän tutkimustulostensa mukaan esimerkiksi ruotsalaiset miehet pitävät ruoanlaittoa kuitenkin itsestään selvänä vastuuna.
Sen sijaan Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoittaa, että esimerkiksi ruoan suunnittelu ja
ostosten vastuu jakautuu edelleen enemmän naisille kuin miehille (Flagg, Sen, Kilgore
& Locher, 2014, s. 2067). Yhdysvalloissa myös kotitalouksien ruokaostosten on esitetty
olevan 65 prosenttisesti naisten tekemiä ja osasyynä tähän saattaa olla se, että naiset
kokevat tekevänsä perheen ravitsemuksen kannalta parempia valintoja. Lisäksi ruokaostosten tekeminen on vahvasti kytköksissä ruoan suunnitteluun, joten naiset saattavat
kokea helpommaksi hoitaa sekä suunnittelun että ostosten teon. Eroja ruokaan ja aterioihin liittyen on havaittu olevan sukupuolen lisäksi myös töiden määrällä, sillä kokopäiväisesti työskentelevien naisten on havaittu käyttävän paljon vähemmän aikaa ruokien
suunnitteluun kuin mitä osa-aikaisesti työskentelevät käyttävät. Kokopäiväisesti työskentelevät naiset suosivat ruokahuollon toteuttamisessa myös muita enemmän syömistä ulkona sekä valitsevat valmisruokia. (Koch, 2012, s. 14, 43–44.)

Myös arvot ja strategiat vaikuttavat ruoanvalintaan. Tarkemmin ottaen niillä tarkoitetaan
hyviksi todettuja valintamalleja sekä erilaisia henkilökohtaisia vaikutteita, kuten ruokaan
liittyviä mieltymyksiä ja tunteita. Ne perustuvat usein ruoan makuun, ja ovatkin tyypillisesti melko henkilökohtaisia. Lisäksi mieltymykset muuttuvat ajan saatossa ja voivat olla
myös tilanteista riippuvaisia. (Furst ym., 1996, s. 256–257.) Ruokaan ja ihmisen mieleen
liittyvät vaikutukset voivatkin olla kaksisuuntaisia. Toisaalta mieliala vaikuttaa siihen,
mitä ihminen syö ja kuinka paljon, mutta toisaalta syöminen ja ruoka vaikuttavat ihmisen
mielialaan ja psyykkiseen hyvinvointiinkin. (Polivy & Herman, 2005, s. 43.) Myös Heinosen ja muiden (2005, s. 12) mukaan kuluttajan tekemissä valinnoissa mielihyvän tavoittelu on keskeistä. Sen lisäksi ruoanvalinnan prosessissa arvostetaan Furstin ym. (1996)
mukaan mukavuutta ja siihen voidaan liittää tyypillisesti ajan huomiointi: miten kauan
ruoanvalmistaminen vie tai millä tavoin siihen kuluvaa aikaa voitaisiin säästää. Mukavuus voidaan nähdä ruokaa hankittaessa pidemmän ajan mukavuutena, jolloin esimerkiksi ruokatarvikkeita ostetaan suurempia määriä kerralla ajan ja vaivan säästämiseksi
tai lyhyemmän ajan mukavuutena, jolloin mielihalut, helppo saatavuus ja nopeasti tehdyt
ratkaisut saattavat houkutella ostamaan kaupasta vaikkapa valmiiksi täytetyn patongin.
Lisäksi ihmiset muodostavat ruoanvalinnan ympärille strategioita, jotka ovat melko rutiininomaisia. Ne muotoutuvat periaatteista ja vakiintuneista toimintatavoista, jotka ovat
johdettu arvoista ja erilaisten arvojen tasapainoista. Niiden avulla valintojen tekemiseen
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kuluva aika yritetään saada minimiin. (Furst ym., 1996, s. 258, 261.) Toisaalta strategiat
voivat esiintyä vaikkapa tietynlaisen, esimerkiksi terveellisenä pidetyn tai kotimaisen
ruoan suosimisena tai tiettyjen, tuttujen ja hyväksi koettujen tuotteiden sekä merkkien
hankkimisena (Järvelä, Mäkelä & Piiroinen, 2006, s. 311). Tämä liittyy osittain myös
Torkkelin, Janhosen ja Mäkelän (2021) havaintoon tuttuuden merkityksestä ruokaa valmistettaessa, jota käsitellään seuraavassa luvussa.

2.2. Ruoan suunnittelu, hankinta ja valmistus
Yksilön valmiudet ruoanvalmistamiseen ja sen suunnitteluun ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Torkkeli, 2009, s. 139). Kotitalouden ruoan saannin varmistamiseen kuluu voimavaroja esimerkiksi perheenjäsenten mieltymysten oppimisen
takia. Lisäksi aikaa vievät myös ruoasta, ravitsemuksesta ja valmistustekniikoista oppiminen ja aterioiden suunnittelu. (Flagg, Sen, Kilgore & Locher, 2014, s. 2061.) Suunnittelu on tärkeää, mutta toisaalta työlästä, koska siinä on huomioitava ruokailun aikataulut,
perheenjäsenten tarpeet sekä menojen sovittaminen ruokailuun. Suunnitelmien ja esimerkiksi listojen tekeminen auttavat esimerkiksi ruokaostosten tekemisessä. (Koch,
2012, s. 32.)

Ruoanhankinnan käsite muodostuu tässä tutkimuksessa elintarvikkeiden ostamisesta ja
näin ollen ulkona tapahtuvaa syömistä käsitellään erillään ruoanhankinnasta. Ruokaostoksilla käymisen ajankohta voidaan suunnitella tai ostokset voidaan tehdä myös varautumatta ja nopealla aikataululla (Koch, 2012, s. 32–33.) Ennen ostoksille lähtemistä on
järkevää huomioida kotoa valmiiksi löytyvät raaka-aineet. Lisäksi ruoan hankkiminen
edellyttää sitä, että on tiedettävä, missä ostoksia voi tehdä ja tarpeen tullen on osattava
myös valita parhaiten soveltuva kauppa eri vaihtoehtojen joukosta. Myös ostoksiin kuluvaa aikaa matkoineen on hyvä miettiä ja aikatauluttaa, sekä on pohdittava myös käytössä olevan rahan määrää suhteessa tehtäviin ostoksiin. (Flagg, Sen, Kilgore & Locher,
2014, s. 2061.) Ruokaostosten kustannukset jakautuvat eri tavoin kotitaloustyyppien mukaan. Suurimmat kustannukset kotiin ostetuista elintarvikkeista muodostuvat 45–64-vuotiaille yksin asuville ja pareille, kun taas pienimmät kulut ovat alle 25-vuotiaiden yksin
asuvien miesten ja samaa ikäluokkaa olevien lapsettomien parien kotitalouksissa sekä
hieman yllättäen myös lapsiperheissä. (Aalto & Peltoniemi, 2014, s. 4.) Vuosien 1985–
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2006 välillä tehdyn seurantatutkimuksen mukaan elintarvikkeisiin on käytetty yhä enemmän rahaa kotitalouksen tyypistä riippumatta. (Melkas, 2009, s. 93). Mielenkiintoinen
huomio elintarvikkeiden kulutuksessa on siinä, että kun kotitalouksien tulot kasvavat, niin
elintarvikkeiden kulutusosuus pienenee. Näin ollen sosioekonomisella asemalla on vaikutusta myös elintarvikkeisiin kohdistuviin kulutusmenoihin ja esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden kotitalouksissa ei näy niinkään kulutuksen suurempi määrä, vaan sen sijaan panostus hankittujen tuotteiden laatuun. (Honkkila, 2009, s. 85; Melkas, 2009, s.
91–92, 99.) Koronapandemian tuomat vaikutukset ulottuvat myös ihmisten työpaikkoihin
esimerkiksi irtisanomisten kautta, ja näin vaikutusta on myös saatuihin tuloihin. Tulojen
vähentyessä vaikutusta on myös kulutusmenoihin.

Voimavarat, kuten talouden hallinta, ovatkin tärkeä osa kotitalouksien toimintaa, ja voimavarojen avulla käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti
ja järkevästi. Näin esimerkiksi perheissä voidaan saavuttaa erilaiset tavoitteet, kuten perheenjäsenten tarpeiden tyydyttäminen vaikkapa ruokataloutta hoitamalla. Toisaalta yllättävät tai tavanomaisesta poikkeavat tilanteet voivat vaatia kotitalouksia tekemään nopeitakin ratkaisuja. (Varjonen, 1992, s. 116, 118.) Lähtöoletuksena tälle tutkimukselle
onkin se, että koronapandemia on edellyttänyt perheiltä uudenlaisia ratkaisuja ruoan ympärille kytkeytyvissä toimissa, myös ruoanhankinnassa. Vaikka ruokaostosten tekeminen voi tuntua pakolliselta ja epämiellyttävältä, voi niiden tekemisestä myös nauttia,
koska tällöin voi viettää aikaa kodin ulkopuolella ja tavata vaikkapa tuttuja ihmisiä. Myös
ostosten tekeminen itsessään sekä tuotteiden valitseminen voidaan nähdä iloa tuottavana asiana. Ruokaostosten tekeminen ja siihen liittyvät käytännöt perustuvat Kochin
(2012, s. 31, 44) näkemyksen mukaan ihmisten omaan kokemukseen, mutta toisaalta
siihen vaikuttavat myös ympäriltä tulevat tekijät. Ruokaostoksen tekemiseen vaikuttavia
tekijöitä ovatkin esimerkiksi perheen koko ja perherakenne, ruokaostosten säännöllisyys
sekä käytettävissä olevat kaupat, joissa ostoksia tehdään. Myös tulotasolla on suuri merkitys ruokaostosten tekemiseen ja sen kokemiseen, ja toisissa perheissä ruokaostokset
voidaankin kokea pelkästään palkkaa kuluttavana pakollisena toimena, kun taas toisissa
perheissä ostoksen tekemisestä nautitaan. Myös päivittäistavarakaupat ja niiden ympäristöt itsessään vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat niissä asioinnin. (Bawa &
Ghosh, 1999, s. 152–154, 159.) Onkin mielenkiintoista tutkia, miten koronapandemian
aikana ruokaostoksilla käymiseen on suhtauduttu, mitä se on vaatinut ja miten ruokaa
on hankittu, koska kodin ulkopuolella vietettyä aikaa on rajoitettu.

Perheenjäsenten ruoan saannin varmistaminen on siis yksi olennainen ja jokapäiväinen
osa kotitalouksien toimintaa ja se vaatii melko paljon työtä ja vaivaa (Flagg, Sen, Kilgore
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& Locher, 2014, s. 2061). Ruokaa valmistetaan nykyään hyvin eri tavoin ja erilaisia
raaka-aineita hyödyntäen. Vaikka perheessä tapahtuva ruoanvalmistus voidaan nähdä
mieluisana tai joskus epämieluisanakin velvollisuutena, on ydintekijänä se, että ruokaa
valmistetaan usein muille. (Torkkeli, 2009, s. 133.) Ruoasta huolehtiminen vaatii runsaasti voimavaroja, ja Varjosen (1992, s. 114) mukaan kotitalouden jäsenten hyvinvoinnin takaamiseksi onkin merkitystä sillä, että voimavarojen käyttö on hallinnassa ja suunniteltua. Toisaalta DeVaultin (1994, s. 36) mukaan ruoanlaitto ei olekaan enää niin välttämätöntä kuin aikaisemmin, johtuen valmisruuista, ruoanvalmistusta helpottavista valmisteista sekä ravintolaruoan helposta saatavuudesta. Toisaalta amerikkalaisesta tutkimuksesta on herännyt ajatus siitä, että kotitalouksissa tapahtuvan ruoanvalmistuksen
vähentyessä on todennäköisempää, ettei ruoka ole laadultaan yhtä ravitsevaa (Soliah,
Walter & Barnes, 2003, s. 71). Saattaakin olla, että ’’helppoihin’’ ratkaisuihin turvautumista on havaittavissa myös korona-ajan ruoanlaitossa, kun ruoanlaiton määrä ja sen
vaatima suunnittelu mitä luultavammin lisääntyivät. Toisaalta koronapandemian alkuaikoina eli keväällä 2020 vallinnut uuden kokeilemisen trendi voi vaikuttaa myös siihen,
että millaista ruokaa perheissä on valmistettu ja minkälaisin motiivein. Näihin oletuksiin
tulen palaamaan tämän tutkielman myöhemmässä vaiheessa.

Torkkeli, Janhonen ja Mäkelä (2021, s. 379–381, 383, 385–386) ovat tutkineet perheiden
ruoanlaittoa ja sitä, miten ne muokkautuvat arkisten tilanteiden mukaan. Ruoanlaittoon
vaikuttavat erilaiset järjestelyt, kuten tuttuus, suunnittelu sekä perustelut. Tuttuudella viitataan tuttuihin toimintatapoihin, taitoihin ja raaka-aineisiin, jopa juurtuneeseen ajatteluun. Arjessa laitetaankin ruokaa melko pitkälti tuttuuteen ja jopa automatisoituneihin toimiin turvautuen, vaikkakin ruoan valmistaminen vaatii myös paljon ajattelutyötä. Järjestelyihin liittyvät perustelut liittyvät arkisen ruoanlaiton kompromisseihin ja käsityksiin, lisäksi ne heijastuvat myös tekemiseen, kuten raaka-ainevalintoihin. Suunnittelu on usein
tietynlaiseen tyytyväisyyteen tähtäävää, mutta toisaalta ruoanlaiton suunnitteluun sitoutuminen voi vaihdella. Se voi olla erilaista riippuen esimerkiksi suunnitelman tarkoituksellisuudesta, joustavuudesta, tarkkuudesta tai sen aikavälistä. Suunnittelu voi olla toiminnallista, jolloin sitä tapahtuu samanaikaisesti ruoanlaiton kanssa tai alustavaa, joka
on joustavaa suunnitelmallisuutta vaihtelevassa arjessa. Tällaiseen suunnitteluun voidaan ajatella kuuluvan esimerkiksi ruokaostosten lomassa tapahtuva suunnittelu tai ruokailutilanteen ratkaiseminen päätöksellä syödä ulkona (Koch, 2012, s. 33). Näiden lisäksi
suunnittelutyyli voi olla myös pitkän aikavälin ennakoivaa suunnittelua, johon kuuluvat
listojen ja aikataulujen miettiminen. Toisaalta tällaisessa suunnittelussa tyypillistä on se,
että tilanteiden muuttuessa myös suunnitelmia joudutaan muokkaamaan. Arjessa toteu-
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tettu ruoanlaiton suunnittelu onkin tasapainottelua helppoihin ja tuttuihin ratkaisuihin turvautumisen sekä monivaiheisemman ruoanlaiton suhteen. Kaikki ruoanlaiton järjestelyt
ovat merkittäviä halutun lopputuloksen kannalta. (Torkkeli, Janhonen & Mäkelä, 2021, s.
380–381, 385–386.) Lopputulos saattaa toisaalta olla erilainen tilanteesta riippuen, se
voi vaihdella itsetehdyn aterian kiireettömästä nauttimisesta aina kotiinpaluun ja harrastusten välille sijoittuvaan einesten lämmittämiseen. Helppona pidetty ruoka voi toisaalta
olla erilaista perheestä riippuen, mutta esimerkiksi näistä ruoan suunnittelun ja valmistuksen lähtökohdista ’’helppo’’ ruoka voidaan nähdä nopeana, vaivattomasti valmistuvana, valmistusta helpottavana ja perheenjäsenille maistuvana.

2.3. Perheiden haasteet arkiruokailussa
Palojoen (1992, s. 171, 173, 187) mukaan ruokailuun liittyvät haasteet ja muutokset nousevat muuttuneista tavoista, tottumuksista ja yhteiskunnasta. Lisäksi käyttäytymistä
muokkaavat osaltaan myös kotitalouksien vaihtelevat elämäntilanteet ja yhteiskuntakin
luo edellytyksiä. Esimerkiksi perheenjäsenten erilaiset aikataulut, lisääntynyt kiireen
tuntu ja niiden pohjalta muotoutunut itsenäinen ruokailu muuttavat ruokaan liittyvää käyttäytymistä. Myös Korvela (2003, s. 53) on havainnut kiireisen arjen vaikutukset ruokailuun. Mikäli arkisista toiminnoista ruoanlaitto ja ruokailu tapahtuvat heti rauhattoman kotiinpaluun jälkeen, jää esimerkiksi ruokailutilanteen sosiaalisuus vähäisemmäksi. Tällaisessa hetkessä ravinnon tarpeen täyttäminen ja oman ajan ottaminen koetaan keskustelua tärkeämpänä. Näin ollen on tärkeää pohtia, miten kiireiset arkiruokailut horjuttavat
perheiden yhteisiä ruokailuhetkiä. Maavirtakin (2009, s. 128) ilmaisee huolensa yksilöllistyneen syömisen kasvusta. Se on seurausta juuri perheenjäsenten kiireestä ja siten
erillään tapahtuvasta ruokailusta. Ruokailtaessa on myös yhtä tyypillisempää, että ruokailijoiden kanssa seurustelun sijaan katsotaan vaikkapa televisiota tai käytetään puhelinta tai tablettia, ja tämäkin viittaa yksilöllistyneen syömisen kasvuun (Holm, Mäkelä,
Gronow ym., 2016, s. 363). DeVaultin (1994, s. 37, 49) mukaan päivän aikana perheen
kesken nautitut ateriat ovat jopa harvinaisia, tai ainakin niiden määrä on laskenut huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Tämä voi olla tietynlainen haaste perheille, koska
yhteiseen ateriaan liitetään vahvasti esimerkiksi perheenjäsenten kanssa keskusteleminen.
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Kiire voi siis vaikuttaa ruokailuun käytettävään aikaan, ja Varjosen sekä Peltoniemen
(2012, s. 28) mukaan arkiruokailuun käytetäänkin vähemmän aikaa kuin viikonloppuruokailuun. Lisäksi esimerkiksi brasilialaisten keskuudessa toteutettu tutkimus osoittaa, että
viikonloppuna nautittu ruoka on ravintosisällöltäänkin hyvin erilaista, kuin arkena valmistettu ruoka. Viikonloppuna ruokaa syödään arkeen verrattuna jopa 42 prosenttia enemmän ja myös ruoan energiansaanti kasvaa viikonloppuna 62 prosentilla. (Monteiro, Hassan & Estima ym., 2017, s. 1.) Tämän lisäksi vastaavanlaisessa suomalaisessakin tutkimuksessa on saatu tuloksia, joiden mukaan suomalaisten energiansaanti kasvaa perjantain ja sunnuntain välillä arkipäiviin verrattuna (Jula, Seppänen & Alanen, 1999, s.
812). Koronapandemian aiheuttamien poikkeuksellisten olojen vaikutusta kunnolliseen
ateriaan, kiireiseksi miellettyyn arkiruokailuun ja nautinnollisempaan viikonloppuruokailuun onkin tarpeen selvittää. Toisaalta on myös huomioitava, että arki ei ole kiireistä välttämättä jokaisessa perheessä ja kiire saattaa olla myös jaksottaista.

Murcott (1982, s. 207–208) on määritellyt niin sanotun kunnon aterian, eli ravintorikkaan
ja itse valmistetun lämpimän aterian, joka tukee perheenjäsenten hyvinvointia. Kunnon
ateria voidaan nähdä tyypillisesti myös viikonloppuun tai sunnuntaihin sijoittuvana kunnollisena ateriana, joka on laadukkaammista raaka-aineista ja aikaa vievillä valmistustekniikoilla valmistettu, ja johon kytkeytyy vahvasti myös perheen yhdessäolo. Vaikka
perheen ruokailutilanteet ja kunnolliset ateriat ovat Mäkelän (2002, s. 14–15, 33) mukaan
tärkeitä, on tutkimuksissa havaittu kuitenkin ruokailun luonteen muuttumista. Esimerkiksi
arkisen ruokailun rytmit, lukumäärät, sisällöt ja rakenteet ovat muuttuneet ja tulevat edelleenkin muuttumaan. Aikaisemmin esimerkiksi suurin osa aterioista ruokailtiin kotitalouksissa, mutta nykyisin ulkona syödään yhä useammin. Onkin mielenkiintoista pohtia, että
ovatko Murcottin kunnollisen aterian määritelmän mukaiset ateriat vähentyneet perheiden keskuudessa korona-arjen tuomien muutosten seurauksena, tai millaisia vaikutuksia
koronapandemialla on ylipäätään ollut syötyihin aterioihin.
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2.4. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu
Ruokailua tapahtuu myös kodin ulkopuolella ja ulkona syöminen onkin kotona tapahtuvan ruokailun vastakohta. Tässä tutkimuksessa määrittelen ulkona syömisen Varjosen
ja Peltosen tutkimusta mukaillen, eli kodin ulkopuolella syödyn ruuan tulee olla valmistettu päivittäisen kulutuksen, esimerkiksi lounasravintolassa ruokailevien ihmisten määrän perusteella tai tilauksen mukaan. Lisäksi ruoat joko luovutetaan kuluttajalle tai vaihtoehtoisesti kuluttaja kerää annoksen itse. Tällöin päivittäistavarakaupoista löytyvät valmiiksi pakatut ateriat rajautuvat kodin ulkopuolella tapahtuvasta ruokailusta pois. (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 2, 6.)

Suomalaiset suosivat siis kodin ulkopuolella syömistä, joka rakentuu vahvasti työpaikka, koulu- ja päiväkotiruokailun varaan (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 1). Tässä tutkimuksessa joukkoruokailu määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) mukaan julkisen sektorin tai yksityisten ruokapalveluyritysten tarjoamaksi ruuaksi kodin ulkopuolella. Julkista ruokapalvelua tarjoavat esimerkiksi päiväkodit, koulut, työpaikat, varuskunnat ja sairaalat. Koulu- ja päiväkotiruokailu ovatkin vahva osa suomalaista ruokakulttuuria, sillä laista löytyy määritelmä ilmaisesta ruokailusta. Perusopetuslain
(628/1998) pykälän 31 mukaan opetukseen osallistuville on tarjottava jokaisena työpäivänä ohjattu ja täysipainoinen ateria maksutta. Myös varhaiskasvatuslaissa (540/2018)
säädetään pykälässä 11, että varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tulee järjestää ravitsemustarpeet täyttävä, terveellinen ravinto ja ruokailu on järjestettävä ohjatusti kaikille
läsnä oleville lapsille. Vuonna 2016 työpaikka-, koulu- ja päiväkotiruokailu muodostivat
alle 65-vuotiaiden kotitalouksissa yli 20 prosentin osuuden ravintolapalveluiden kustannuksista (Aalto, 2018, s. 19).

Myös Lundin, Kjærnesin ja Holmin (2017, s. 13, 23, 29) tutkimuksesta on käynyt ilmi,
että Suomessa ja Ruotsissa ulkona syöminen linkittyy vahvasti juuri työelämään. Osasyynä tähän on se, että sekä meillä Suomessa, että naapurimaassamme Ruotsissa lämpimät ruoat koetaan tärkeinä. Lisäksi molemmissa maissa tuetaan ja kannustetaan lounaiden syömiseen kodin ulkopuolella, muun muassa lainsäädännön keinoin. Tutkimuksesta käy ilmi suuriakin eroja, sillä samaan aikaan kun Suomessa ja Ruotsissa yli 60
prosenttia väestöstä syö lounaaksi lämpimän aterian, useimmiten yksin tai esimerkiksi
työkavereidensa seurassa, niin Norjassa ja Tanskassa melkeinpä 80 prosenttia väestöstä nauttii kylmän lounaan. Lundin, Kjærnesin ja Holmin (2017) mukaan suomalaisten
keskuudessa on muita tutkimusmaita tyypillisempää myös se, että ulkona syödään yksin.
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Tämä liittyy tyypillisesti työpäivän aikana tapahtuvaan ruokailuun. Varjosen ja Peltoniemen (2012, s. 48) mukaan joukkoruokailu on pysynyt lähes samana 1990-luvun laman
jälkeen, vaikka joitakin muutoksia on tullut työelämässä olevien ihmisten määrästä ja
töiden muuttuvasta luonteesta johtuen. Esimerkiksi etätyöt pienentävät työpaikkaruokailun osuutta ja tämä trendi on mitä luultavammin kasvanut koronapandemian aikana.

Varjosen ja Peltoniemen mukaan (2012) Suomessa vapaa-ajallakin syödään yhä useammin ulkona yhä ja osasyynä tähän ovat esimerkiksi ravintolapalveluiden monipuolistuminen. Ulkona syöminen on suuremmassa suosiossa viikonloppuna kuin arkena, ja
suosio näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ulkona tapahtuvaan syömiseen kulutetaan enemmän rahaa ja viikonloppuisin jopa kaksi kertaa enemmän aikaa, kuin muualla Suomessa keskimäärin. Syynä tähän pääkaupunkiseudun yleisempään ulkona syömisen kulttuuriin pidetään esimerkiksi sitä, että pääkaupunkiseudulla vapaa-ajalla on
helppo mennä ulos syömään ja lisäksi väestörakenne on nuorempaa kuin muualla Suomessa. (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 31, 40, 43, 48.) Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa toteutetun tutkimuksen mukaan kodin ulkopuolella syöminen onkin
suosituinta nuorten keskuudessa. Tämä saattaa johtua esimerkiksi vahvoista sosiaalisista verkostoista kodin ulkopuolella ja usein sosiaalisiin tilanteisiin liittyy myös ruokailua.
Toisaalta samaisessa tutkimuksessa esitetään, että lapsen saaminen voi rajoittaa ja vähentää ravintolassa tapahtuvaa ruokailua, jolloin syöminen siirtyy enemmänkin ihmisten
koteihin. (Lund, Kjærnes & Holm, 2017 s. 16.) Eniten ulkona syömistä esiintyy siis nuorten ja erityisesti nuorten yksin asuvien, noin 20–30-vuotiaiden keskuudessa, kun taas
ikääntyneet eivät juurikaan kuluta ravintolapalveluita (Varjonen, 2012). Iän tuomat ulkona syömisen erot ovat havaittavissa myös selkeästi, kun verrataan alle ja yli 45-vuotiaita. Yksin asuvat alle 45-vuotiaat kuluttavat ravintoloihin ja kahviloihin melkeinpä nelinkertaisesti yli 45-vuotiaisiin yksin asuviin verrattuna. (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s.
44.)

Vapaa-ajan ulkona syömiseen liitetään monipuolinen ja mahdollisesti moniosainen ateria, pöydän äärellä seurueen kanssa istuminen, ajanviettäminen sekä keskusteleminen.
Ulkona ruokailuun nähdään kuuluvaksi myös sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus.
(Warde & Martens, 2000, s. 225–226.) Edwardsin (2013, s. 223) mukaan kodin ulkopuolella tapahtuvan ruokailun syinä ovat myös mielihyvä, juhlat ja ruokatarjonta. Kun ruokaa
syödään kodin ulkopuolella, ihmiset kokevat saavansa usein laadukkaan aterian ilman
itse nähtyä vaivaa (Thomas & Emond, 2017, s. 38). Ravintolaruokailussa yhä tärkeämpänä pidetään kokonaisuutta eli esimerkiksi ruoan makua, onnistunutta palvelukokemusta, ravintolan tunnelmaa tai jopa sisustusta. Näin ollen pelkkä ateria itsessään ei
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välttämättä toimi aina motiivina syödä jossain muualla kuin kotona. (Edwards, 2013, s.
225.) Toisaalta ravintolaruoasta saatu nautinto ja ruokailun kokonaisuus voivat olla niitä
tekijöitä, jotka saavat ihmiset kuluttamaan ravintolapalveluita viikonloppuisin. Mäkelän
(2002) mukaan monipuolinen, niin sanottu kunnon ateria liittyy siis usein viikonloppuun,
samoin kuin ravintolaruokailu painottuu Varjosen ja Peltoniemen (2012) mukaan viikonloppuihin. Ihmisillä saattaakin olla tarve ja halu nauttia ’’kunnon’’ ravintola-ateria kiireettömästi viikonloppuna perheen ja läheisten kesken.

Toisaalta kaikille kunnollinen ateria ei välttämättä sijoitu viikonloppuun, tai tapahdu ravintolaruokailun muodossa, vaan kunnollisen aterian määrittely voi olla myös perhekohtaista. Ravintolaruokailuun kohdistuneita koronapandemian vaikutuksia on kuitenkin
mielenkiintoista tutkia, koska voidaan olettaa, että suomalaisten ulkona syöminen ja sen
myötä ruokailujen toteuttaminen ovat kokeneet muutoksia koronarajoitusten myötä. Vaikutukset näkyvät mitä luultavammin arkiruokailun ohella myös viikonloppuna tapahtuvassa ruokailussa. Saattaakin olla, että koronapandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten myötä arjen ja viikonlopun raja on hieman hämärtynyt, jolloin vaikutukset voivat ulottua perheiden arkisen ruokailun lisäksi viikonloppuna tapahtuvaan ruokailuun. Nämä
ovatkin perusteena sille, miksi sisällytän tähän tutkimukseen arkena tapahtuvan koti- ja
ravintolaruokailun lisäksi myös viikonloppuun sijoittuvan ravintolaruokailun.

Ruoasta ja sen mausta saatu nautinto sekä ruokailutilanteen kiireettömyys, hyvä ilmapiiri
sosiaalisuus ovat siis ruokailuun lisäarvoa tuovia tekijöitä. Yleisesti voidaan ajatella, että
ravintolassa nautitusta ruoasta saadaan suurempaa nautintoa kuin kotona syödystä ateriasta. Toisaalta koetut nautinnot voivat olla hyvin erilaisia esimerkiksi alueellisten eroavaisuuksien myötä, koska ravintolatarjonta ja laatu voivat vaihdella alueesta riippuen hyvinkin paljon. (Westenhoefer & Pudel, 1993, s. 246–247.) Myös Varjonen ja Peltoniemi
(2012, s. 49) näkevät, että asenteet ja ravintolatarjonta vaikuttavat ulkona syömisen
useuteen. Lundin, Kjærnesin ja Holmin (2017, s. 29–30) tutkimuksen mukaan yksilön
ulkona syönnin määrä kasvaa myös hänen gastronomisen, eli laadukkaiden raaka-aineiden ja valmistusmenetelmien kiinnostuksen ollessa suuri. Lisäksi tutkimuksesta havaittiin, että suuremman tulotason ja korkeamman koulutuksen omaavat syövät pienituloisia
säännöllisemmin ulkona.

16

3. Kotitaloudet korona-ajan poikkeusoloissa

Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuinen pandemia levisi myös Suomeen. Tällöin pandemiaa ryhdyttiin torjumaan erilaisia yhteiskunnan toimintoja rajoittamalla ja sulkemalla.
Tarkoituksena oli sosiaalisten kontaktien vähentäminen ja jopa ihmisten eristäminen, ja
niiden myötä pandemian leviämisen estäminen. Vaikka koronavirus uhkaa ensisijaisesti
yksilöiden terveyttä, sen lisäksi kansanterveyttä horjuttavat myös sosiaalisesta eristäytymisestä johtuva ahdistuneisuus, yksinäisyys ja jopa tulevaisuuden pelot. Sosiaalisten
kontaktien välttäminen on laittanut ihmiset opettelemaan täysin uudenlaisia rutiineja ja
käytäntöjä tässä ennennäkemättömässä arjessa. (Hiscott ym., 2020, s. 1, 6.) Tässä luvussa käsitellään tarkemmin koronapandemian vaikutuksia, niin yleisellä tasolla kuin kotitalouksien arjenkin näkökulmasta. Tutkielmassa koronapandemian käsitteellä viitataan
koronaviruksen aiheuttaman pandemian tiukkoihin rajoituksiin, sekä siihen ajanjaksoon,
joka alkoi Suomessa vuoden 2020 keväällä ja jatkuu edelleen tätä tutkielmaa kirjoitettaessa.

3.1. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset Suomessa
Koronavirus on rajoittanut ja rajoittaa edelleen ihmisten liikkumista ympäri maailmaa ja
tiukimmillaan siitä on seurannut esimerkiksi koulujen, ravintoloiden ja muiden palveluiden sulkemisia (Laborde, Martin, Swinnen & Vos, 2020, s. 500). Suomessakin otettiin
koronapandemian alussa 16.3.2020 käyttöön valmiuslaki, jolloin kaikki Suomen koulut
siirrettiin etäopetukseen. Sulku ei kuitenkaan koskenut päiväkoteja sekä niiden 1–3-luokkalaisten perusopetusta, joiden vanhempien työt olivat yhteydessä yhteiskunnallisesti
olennaiseen toimintaan. Toisen ja korkea-asteen opetukset taas siirrettiin etämuotoon
koko vuoden 2020 kevääksi. (Wilska, Nyrhinen, Tuominen, Šilinskas & Rantala, 2020, s.
13.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2021) mukaan lapsia voidaankin suojella koronavirukselta samoin keinoin, kuin aikuisiakin, ja kontaktien vähentäminen tuli keskeiseksi suojauskeinoksi. Näiden toimenpiteiden lisäksi julkisten kokoontumisten osallistujamäärää rajattiin 10 henkilöön ja yli 70-vuotiaita kehotettiin elämään karanteenin
omaista arkea, sosiaalisia kontakteja vältellen. Poikkeuslailla oli vaikutusta myös muihin
palveluihin, kun esimerkiksi teatterit, ravintolat, kirjastot ja muut kulttuuri- ja palvelutilat
suljettiin. (Wilska ym., 2020, s. 13.)
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Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu koronapandemian aikana viruksen leviämisen tilanteista riippuen. Maaliskuun 2020 lopussa hallitus antoi asetuksen, jonka mukaan ravintoloiden toimintaa rajoitettiin ympäri Suomen huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin
saakka. Rajoittavina toimenpiteinä olivat ravintoloiden sulkeminen, lukuun ottamatta take
away -annosten myymistä sekä ruokalähettien noutopalveluja. Vastaavia toimenpiteitä
otettiin käyttöön myös keväällä 2021, kun ravintolat suljettiin jälleen ulosmyyntiä lukuun
ottamatta niillä alueilla, joissa epidemiatilanne oli vakavin. (Valtioneuvosto, 2020; Valtioneuvosto, 2021.) Palveluiden lisäksi myös liikkumista Suomen sisällä rajoitettiin esimerkiksi pahimman epidemia-alueen eli Uudenmaan hetkellisen sulun keinoin keväällä
2020. Työssäkäyvien keskuudessa tapahtui myös muutoksia, sillä työpaikat siirtyivät
mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin tapahtuvaan etätyöskentelyyn. Kevään 2020 koronatilanteen rauhoittuessa rajoituksia alettiin purkamaan pikkuhiljaa 14.5.2020 alkaen.
(Wilska ym., 2020, s. 13.) Valtioneuvoston (2021) mukaan kirjoitushetkellä, joulukuussa
2021 voimassa olevat rajoitukset ja suositukset voivat olla koko maata koskevia tai alueellisella tasolla olevia, jolloin ne muotoutuvat kyseisen alueen epidemiatilanteen mukaisesti. Rajoitukset ja suositukset tiukentuvat, jos epidemia siirtyy perustasolta kiihtymisvaiheeseen, tai kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Esimerkiksi poikkeuksellisista
opetusjärjestelyistä toimivallassa on opetuksen järjestäjä, eli kunta, valtio tai rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö. Edellä mainittujen ohjeistusten perusteella rajoitukset ja suositukset ovat ja ovat voineet olla hyvin erilaisia ympäri Suomen, ja siten vaikutukset kotitalouksien arkeen ovat olleet moninaisia.

3.2. Koronapandemian vaikutukset kotitalouksiin
Koronapandemiasta johtuvat vaikutukset ulottuvat maailmanlaajuisesti muun muassa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön (Hiscott ym., 2020, s. 1). Rajoitustoimet ovat aiheuttaneet Suomen talouteen jyrkän romahduksen ja suurimmat vaikutukset kohdistuvat edelleen palvelualan yrityksiin (Wilska ym., 2020, s. 13). Suomen talous kesti tilanteen kuitenkin pelättyä paremmin ja Tilastokeskuksen (2020) mukaan bruttokansantuote laski
2,8 prosenttia. Taloudellisesta näkökulmasta epidemian rajoitustoimenpiteet näkyvät
kuitenkin kotitalouksien kulutuspäätösten, tulonmuodostuksen ja psykologisten tekijöiden kautta (Anttinen ym., 2020, s. 11). Osittain taloudellisten haittavaikutusten takia ko-
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ronapandemian seurauksena ilmenneitä psykologisia ja sosiaalisia haasteita ovat esimerkiksi mielenterveyden järkkyminen sekä yksinäisyyden tunne. (Douglas, Katikireddi,
Taulbut, McKee & McCartney, 2020, s. 2.) Kansantalouden heikkeneminen on näkynyt
lomautuksina sekä epävarmuutena työpaikkojen säilymisen suhteen. Erityisesti nuorten
ja pienituloisten keskuudessa huolet ovat suuntautuneet toimeentuloon ja työuraan.
(Wilska ym., 2020, s. 5, 13.) Myös etätyöt ovat yleistyneet, vaikka kaikilla ihmisillä ei
siihen olekaan mahdollisuutta. Yksilöjen ja perheiden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat myös liiketoimintojen heikentyminen ja lisäksi joissakin tapauksissa esimerkiksi
etätöiden tekeminen voi hankaloitua koulujen sulkeutumisen takia, kun perheen lapsetkin jäävät kotiin. (Douglas ym., 2020, s. 2.)

Keväällä 2020 tehdyn tutkimuksen (Anttinen, 2020, s. 17–19) mukaan sosiaalisten kontaktien sekä tavanomaisen kuluttamisen vähentäminen ja hankintojen myöhemmäksi
siittäminen ovat rajoittaneet koronapandemian myötä kotitalouksien toimintaa. Rajoituksilla on ollut monenlaisia vaikutuksia kotitalouksien arkeen, ja suurimpina koronavirusta
rajoittavina toimina olivat sosiaalisten kontaktien vähentäminen sekä etätyöhön siirtyminen. Koronapandemian varotoimenpiteinä kotitaloukset ostivat myös ruokaa ja päivittäistavaroita varastoon. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista yli puolet kokivat, että
heidän elämänsä ei ole muuttunut suuresti. Vastaajista 27 prosenttia oli sitä mieltä, että
koronarajoitukset kyllästyttävät, mutta tilanteelle ei vain voi mitään. Suurin osa näistä
vastaajista oli naisia, alle 25- ja 35–49-vuotiaita, yrittäjiä sekä opiskelijoita tai Uudenmaan alueella asuvia. Eniten haittaa tutkittujen kotitalouksien keskuudessa koettiin koulujen etäopetuksesta sekä varhaiskasvatuksen ja kokoontumisten rajoittamisesta. Esimerkiksi peruskouluikäisten lasten vanhemmista puolet kokivat, että etäopetus oli hankaloittanut heidän arkeaan paljon. Etätyöt ja -opetus ovat vaikuttaneet luultavasti monin
tavoin perheiden arkeen ja näiden rajoitusten vaikutukset ovat mitä todennäköisemmin
näkyneet myös suurempana ruoankulutuksena ja ruoanvalmistuksena.

Ruoanvalmistuksen ja ruokaostoksen kasvamisesta kertookin se, että suomalaisten kuluttaminen oli vähentynyt keväällä 2020 kaikilla muilla osa-alueilla, paitsi päivittäistavarakaupan ostoissa, ja kolmannes ilmoitti niihin käytetyn rahamäärän kasvaneen, vaikkakin ruoan kokonaismenot olivat laskeneet ravintolapalveluiden käytön vähentymisen takia (Anttinen ym., 2020, s. 21–22). Historian saatossa suomalaisten taloudellista tilannetta ja sen myötä kulutustottumuksia, kuten esimerkiksi ruoankulutukseen liittyviä valintoja ovat muokanneet koronapandemian lisäksi muutkin poikkeukselliset tilanteet.
Tästä hyvänä esimerkkinä on 1990-luvun lama, joka heikensi erityisesti lapsiperheiden
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taloudellista asemaa. Tämän seurauksena kulutusta vähennettiin, joko pakon sanelemana tai vapaaehtoisesti. Toisaalta ruoan tärkeydestä kertoo kuitenkin, että se oli yksi
niistä asioista, josta laman aikana ei haluttu tinkiä tai josta ei jouduttu tinkimään yhtä
usein. (Oinonen, 1999, s. 169; Blom, 1999, s. 227; Jähi, 1999, s. 146.)

Koronarajoituksilla on siis ollut suuriakin vaikutuksia kotitalouksien toimintaan ja sen
myötä myös ruoan hankintaan ja sen valmistukseen. Vaikutukset alkoivat näkyä heti
pandemian alussa, kun osa kuluttajista ryhtyi tyhjentämään ennen näkemättömän paniikin vallassa markettien hyllyjä kestotavaroista ja elintarvikkeista. (Baker, Farrokhinia,
Meyer, Pagel & Yannelis, 2020, s. 3.) Tällainen toiminta oli peräisin kuluttajien varautumisesta mahdolliseen karanteeniin, tiukempiin rajoituksiin tai ruoan toimitusvaikeuksiin.
Esimerkiksi tutkittujen suomalaiskuluttajien keskuudesta melkein 70 prosenttia oli ostanut maalis-huhtikuussa 2020 ruokatarvikkeita yli tarpeensa ja eniten varastoon ostettiinkin elintarvikkeita. Miesten ja naisten ostamisessa yli ostohetken tarpeen oli eroja, sillä
naiset ovat tehneet hankintoja hieman miehiä enemmän. (Wilska ym., 2020, s. 37–38.)

Rajoituksista johtuen esimerkiksi etätöiden vuoksi kotona vietetty aika on kasvanut. Siten
myös erilaiset kulut, kuten ruokaan kohdistuvat menot ovat luonnollisesti nousseet. Kohonneilla ruokamenoilla on havaittu olevan erityisen suurta vaikutusta yksinhuoltajaperheisiin sekä työttömiin. (Douglas ym., 2020, s. 2.) Myös koulujen sulkeminen ja karanteenit ovat koronapandemian myötä aiheuttaneet muutoksia kotitalouksissa tapahtuvaan
ruokahuoltoon, mutta toisaalta Opetushallituksen (2021) mukaan opetuksen järjestäjän
on päätettävä kouluruokailun käytännön järjestelyistä, ja mahdollisen etäopetuksen aikana tärkeää on, että ratkaisut tehdään lapsen etu edellä. Kun esimerkiksi erilaisten rajoitusten myötä ruokaan on jouduttu käyttämään enemmän rahaa, on ruokaostoksissa
havaittavissa lisääntynyttä kriittisyyttä sekä esimerkiksi pakkausmerkintöjen tarkempaa
huomiointia, erityisesti alemman koulutustason naisten keskuudesta. (Corona Cooking
Survey Study Grp ym., 2021, s. 9.) Taustalla saattaa vaikuttaa ihmisten uupuminen kasvaneeseen ruoanvalmistamiseen ja ehkä jopa tyytymättömyys ja kyllästyminen kotona
valmistettuun ja syötyyn arkiruokaan.

Italialaisessa ruoanhankintaan liittyvässä tutkimuksessa selvitetty, että kotitalouksien
ruokaostokset tehtiin valtaosin supermarketeissa, kun taas ruoan verkkokauppatoimitus
ei ollut tutkittavien keskuudessa kovinkaan suuressa suosiossa, ainakaan vielä keväällä
2020 (Di Renzo ym., 2020 s. 6). Myös Suomen poikkeusoloissa havaittiin keväältä 2020
vastaavaa ostoskäyttäytymistä, eli päivittäistavaraostokset painottuivat marketteihin.
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Vaikka fyysisesti kaupoissa käyminen kuitenkin vähentyi koronarajoitusten takia, ei verkkokauppaostaminen yleistynyt Suomessakaan kovin paljon. Tästä huolimatta verkossa
tehtyjen ostosten pääpaino oli pitkälti elintarvikkeiden hankinnassa sekä ravintoloiden
noutoruokapalveluiden käytössä. (Wilska ym., 2020, s. 5, 39.) Toisaalta koronarajoitusten pitkittyminen sekä uudet epidemian aallot ovat saattaneet ainakin osittain muuttaa
ihmisten ostoskäyttäytymistä, ja muutoksia on tapahtunut nopeallakin aikataululla ja joillakin ehkä jopa pysyvästi.

Kotitalouksien ruoan hankinnan muuttumista keväällä 2020 voidaan tarkastella päivittäistavaraostosten lisäksi myös ravintola- ja kahvilapalveluihin kohdistuneiden rahamäärän laskun kautta (Anttinen ym., 2020, s. 21). Suomalaisia tutkittaessa 60 prosentilla
ravintola- ja kahvilapalveluihin käytetty rahamäärä oli vähentynyt, vaikka huomioon otettiinkin ostojen korvautuminen noutoruoan hankkimisella (Anttinen ym., 2020, s. 21).
Myös Yhdysvalloissa jo koronapandemian alkaessa ravintolamenojen kerrottiin vähentyneen noin kolmanneksella, kun kotitaloudet korvasivat ravintola-aterioita rajoitusten
myötä yhä useammin kotiruoalla. Ravintoloiden sulkeminen lisäsikin vastaavasti päivittäistavarakauppojen myyntiä (Baker, Farrokhinia, Meyer, Pagel & Yannelis, 2020, s. 3;
Wilska ym., 2020, s. 37). Ravintolaruokailun muutokset huomattiin siihen kohdistuvien
vähäisempien kulutusmenojen kautta, mutta myös ruoan toimituspalvelujen, Suomessa
Woltin ja Foodoran, suosion kasvuna (Baker, ym., 2020, s. 11). Suomessakin ravintolaruoan tilaamista tutkittaessa havaittiin, että kun ravintolat myivät rajoitusten takia ainoastaan take away -ruokaa, niiden tilausmäärät olivat huomattavasti aiempaa suurempia,
ja kuluttajista jopa 15 prosenttia oli lisännyt ravintolaruoan kotiin tilaamista. Ruoankuljetuspalveluiden kautta tapahtuvan ruoan kotiin tilaamisen havaittiin olevan rajoitusten aikaan yleisempää hyvä- ja keskituloisten keskuudessa. Lisäksi ikäryhmiä tarkasteltaessa
18–35-vuotiaat lisäsivät tällaisten palveluiden käyttöä yli 17 prosenttia enemmän kuin
keski-ikäiset. (Wilska ym., 2020, s. 5, 41–42).

Ravintola-alan rajoituksilla ja suluilla on ollut suurta vaikutusta paitsi kuluttajiin, myös
ravintoloiden työntekijöihin. Rajoitusten myötä ravintola-alan lomautukset ja irtisanomiset ovat olleet melkeinpä välttämättömiä. (Bufquin, ym., 2021, s. 1.) Toisaalta suomalaisten kuluttajien keskuudessa ravintoloiden ja kahviloiden aukiolojen tai asiakasmäärien rajoituksista ei nähty juurikaan olevan haittaa, mutta niiden suluista taas koettiin hieman enemmän harmia. Erityisen suuria haittoja ravintoloiden sulusta kokivat ne, jotka
olivat kokeneet tulonmenetyksiä pandemian aikana. (Anttinen ym., 2020, s. 19–20.)
Tämä saattaakin selittyä osin sillä, että rajoitukset iskivät eniten juuri ravintola- ja matkailualalle (Wilska ym., 2020, 13). Ravintoloiden ja kahviloiden rajoituksista seurasi se,
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että 13 prosentilla tutkituista suomalaisista kotitalouden ruokamenot olivat vähentyneet.
Tämä johtuu pitkälti vapaa-ajan ravintolaruokailun korvautumisesta kotona syömisellä.
Toisaalta osalla ruokaan kohdistuvat menot olivat lisääntyneet, koska rahaa kerrottiin
käytettävän aikaisempaa enemmän kaupassa tehtäviin ruokaostoksiin. Kuitenkin useammin ravintoloiden ja kahviloiden rajoituksista seurasi kotitalouksien kokonaisruokamenojen vähentymistä kuin lisääntymistä. (Anttinen ym., 2020, s. 22.)

Koronapandemian aikaisia ruokakäytäntöjä on ehditty tutkimaan kulutusmenojen lisäksi
muistakin näkökulmista. 38 maassa toteutetun tutkimuksen mukaan etätyöt ja kotona
oleminen voivat olla yhteydessä suurempaan kiinnostukseen suunnitella, valita ja tehdä
terveellisempiä valintoja ruoan suhteen. (Corona Cooking Survey Study Grp ym., 2021,
s. 7.) Tähän kiinnostuksen kasvuun saattaa vaikuttaa esimerkiksi se, että jatkuvasti kotona ollessaan ajan koetaan kuluvan hitaammin, jopa tylsistymiseen saakka, jolloin on
kehitettävä jonkinlaista tekemistä (Droit-Volet ym., 2020, s. 1). Vaikutukset ja muutokset
ruoanvalinnan terveellisyyteen eivät ole kuitenkaan samanlaiset jokaisessa kotitaloustyypissä, sillä samassa 38 maassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi perheen lasten määrän kasvaessa terveellisempiä ruokia suunniteltiin ja valmistettiin vähemmän. Lisäksi eroavaisuuksia löytyy miesten ja naistenkin väliltä. Useimmiten
naiset olivat päävastuussa kodin ruoanvalmistuksesta ja he kokivat sen jopa stressaavana taakkana. Ahdistuksen kasvaessa erityisesti miesten keskuudessa havaittiin terveellisen ruoanlaiton lisääntymistä. Naisilla taas vaikutus oli päinvastainen. Toisaalta ravintoloiden ja baarien sulkujen myötä naisten terveellisempi ruokasuunnittelu ja ruoanvalmistus lisääntyivät, kun miehillä ne vastaavasti vähentyivät. Ruoanvalmistukseen liittyvää ahdistusta koettiin myös taloudellisista tekijöistä, ja ahdistusta ilmeni erityisesti
naisten keskuudessa terveellisempiä elintarvikkeita valittaessa, jotka ovatkin usein hintavampia. (Corona Cooking Survey Study Grp ym., 2021, s. 6–8.)
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4. Tutkimuksen toteutus
Toteutan tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisena, jossa lähtökohtana on arkielämän
kuvaaminen ja arjen toiminnot, jotka soveltuvat hyvin laadullisen asetelman kohteeksi
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161). Laadullinen tutkimus eroaa määrällisestä
tutkimuksesta siten, että siinä keskeistä eivät ole tilastolliset todennäköisyydet eivätkä
suuri tutkittavien määrä. Laadullista tutkimusta tehdessä aineistonhankintamenetelmistä
esimerkiksi yksilöhaastattelusta voidaan pieneltäkin tutkimusjoukolta saada useita kymmeniä sivuja litteroitua tekstiä. Näin ollen ei ole kovinkaan tarpeenmukaista tehdä niin
monia haastatteluja, että tutkittavien yksilöjen väliltä olisi havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. (Alasuutari, 1994, s. 29.) Kotitalouksien toimintaa on melko haastavaa kuvata sen arkisuuden luonteesta huolimatta (Haverinen & Saarilahti, 2009, s. 69). Tässä
tutkimuksessa keskitynkin siihen, että saan pieneltä tutkittavieni joukolta mahdollisimman kattavaa tietoa heidän perheidensä poikkeusajan ruokailuista sekä ruoanhankintaan liittyvistä käytänteistä. Tämän takia kvalitatiivinen tutkimus sopii maisterin tutkielmani tutkimuskohteeseen, koska se mahdollistaa tutkittavien näkökulmien ja äänen esiin
tuomisen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 164.)

4.1. Tutkimuskysymykset
Kiviniemi (2018, s. 62–64) esittää, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohde
ja erityisesti tutkimusongelma täsmentyvät tutkimusprosessin edetessä. Prosessista on
havaittavissa erilaisia johtoajatuksia ja työhypoteeseja, jotka voivat muokkautua, selkiytyä tai jopa vaihtua tutkimuksen teon jatkuessa. Uusia mielenkiintoisia kohteita voi ilmentyä prosessin aikana, ja myös rajaaminen on tutkijalta vaadittu taito. Toisaalta kenttätyönä kerätty aineisto voi yllättää ja tuoda uutta näkökulmaa koko tutkimukselle.

Tässä tutkimuksessani tutkimuskysymykset kokivatkin moneen kertaan muokkausta ja
viilaamista. Lopulliset tutkimuskysymykset muodostuivat oman kiinnostukseni, aikaisemmasta tutkimuksesta nousevan teoreettisen viitekehyksen sekä keräämäni aineiston yhdistelmänä. Yhtenä perusteena valituille kysymyksille on myös tarve tarkastella muuttuvien maailmantilanteiden vaikutuksia useammasta näkökulmasta. Melinin ja Nikulan
(2003, s. 262–263) mukaan muutostutkimuksessa esimerkiksi yhteiskunnallisten muutosten tutkiminen on tärkeää, koska ne vaikuttavat keskeisesti ihmisten elämään ja arkeen. Muutoksiin liittyy aina myös kriisejä, kuten koronapandemian myötä aiheutuneet

23

arjen uudenlaiset kriisit ja niistä selviytyminen. Melinin ja Nikulan mukaan myös menneisyys on yhteydessä muutokseen, joka lisää muutostutkimuksen merkittävyyttä. Koronapandemia tulee luultavasti selittämään ihmisten käyttäytymistä pitkän aikaa, ja senkin
vuoksi lukuisiin siitä aiheutuneisiin muutoksiin ja ihmisten kokemuksiin onkin tärkeää syventyä. Myös erityisen arjen dokumentointi tutkimuksen keinoin on tärkeää tulevaisuutta
ajatellen. Arvelen, että tässä tutkimuksessa ruokaan liittyviä muutoksia tutkimalla saadaankin kotitaloustieteen näkökulmasta arvokasta tietoa lapsiperheissä koronapandemian aikaisesta arkiruokailusta, ruoanhankinnasta ja siten myös ruoanvalinnasta ja ruokapalveluiden käytöstä. Näin ollen tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut arkiseen ruokailuun?
2. Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut arjessa tapahtuvaan
ruoanhankintaan?
3. Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut ravintolapalveluiden
käyttöön?

4.2. Aineistonhankintamenetelmänä virikkeinen teemahaastattelu
Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluin, koska sen etuina ovat mahdollisuus aineistonhankinnan tilanteen säätelyyn ja joustavuuteen. Haastattelu antaa mahdollisuuden myös
tietojen syventämiselle ja lisäkysymyksille. Se on hyvä menetelmä aineistonhankintaan
myös silloin, jos tutkimuksen aiheen arvellaan tuottavan monitahoisia vastauksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 205.) Koronapandemian vaikutukset ovat olleet mitä
luultavammin hyvin yksilöstä ja perheestä riippuvaisia, joten haastattelujen avulla tutkittavien näkemykset saadaan parhaiten esiin ja aineistosta saadaan mahdollisimman kattava. Haastattelussa pyysin tutkittavia pohtimaan eletystä korona-ajasta hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin arkea ja elämistä rajoittaneet rajoitukset olivat tiukimmillaan, esimerkiksi
kokoontumisrajoitusten tai palvelujen rajoittamisen aikaan.

Laadullisessa haastattelussa kiinnostuksen kohteena ovatkin tutkittavien kertomukset,
näkemykset ja kokemukset sellaisenaan, eikä tarkoituksena ole tehdä yleistyksiä. Haastattelujen luonne voi poiketa niiden ennalta päätetyn rakenteen kautta. (Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta & Heiskanen, 2017, s. 68). Hyödynnänkin tämän tutkimuksen aineis-
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tonkeruussa puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa haastattelun aihepiirit ovat ennalta määrätyt, mutta kysymyksissä on kuitenkin varaa myös joustolle tilanteen ja keskustelun mukaan. Kysymykset eivät siis ole tarkkoja eikä niitä esitetä kaikille tutkittaville
välttämättä samassa järjestyksessä, mutta haastattelun tavoitteena on käydä jokaisen
kanssa ennalta valitut teemat läpi. (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018, s. 25.) Teemahaastattelu on siis strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, mutta mukautuvampi menetelmä
kuin lomakehaastattelu. Se voidaan nähdä yhtenä keskeisenä laadullisen tutkimuksen
metodina, koska se mahdollistaa tutkittavien näkökulman esille tulemisen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 164, 208). Vaikka teemahaastattelu onkin joustava tutkimusmenetelmä, pyritään haastatteluilla kuitenkin saamaan tutkimustehtävään liittyviä vastauksia (Sarajärvi & Tuomi, 2018, s. 88). Tämän tutkimuksen haastattelurungon teemat
pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen sekä niistä johdettuihin tutkimuskysymyksiin.
Haastattelurunko löytyy liitteestä 2. Teemoja ovat perheessä tapahtuvan arkiruokailun
muutosten lisäksi ruoan hankinnan ja ravintolapalveluiden käytön muutokset. Haastattelukysymyksiä laatiessani muodostin kysymyksiä, jotka antaisivat minulle tutkijana mahdollisimman paljon tietoa. Näin ollen pyrin välttämään kysymyksiä, joihin haastateltava
olisi voinut vastata kyllä ja ei-tyylisesti. Kysymykset eivät saaneet myöskään olla liian
laajoja, koska tällöin mahdollisuus väärinymmärryksiin kasvaa entisestään. Mietin valmiiksi myös niin sanottujen pääkysymysten lisäksi lisäkysymyksiä, jotka ajattelin esittäväni haastateltavan vastauksen jälkeen, mikäli vastaus vaatisi täydennystä tai se voisi
auttaa haastateltavaa muistelemaan kokemuksiaan laajemmin.

Halusin ottaa haastatteluihin mukaan myös virikkeitä, joiden ajattelin toimivan tutkittavien
ajatusten ja kokemusten herättäjinä haastattelutilanteissa. Leinosen, Otonkorpi-Lehtorannan sekä Heiskasen (2017, s. 68) mukaan laadullisessa haastattelussa virikkeiden
käyttämisen tavoitteena onkin keskustelun aikaansaaminen. Kysymysten sijaan tai toisaalta myös niiden lisäksi käytettäviä virikkeitä voivat olla esimerkiksi kuvat tai väittämät.
Virikehaastattelu voikin toimia haastattelun yhtenä osana ja Kruegerin (1998) mukaan
(ks. Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta & Heiskanen) virikkeitä käytettäessä tutkittavia pyydetään tulkitsemaan esimerkiksi kuvia tai vertailemaan erilaisia hahmoja toisiinsa. Virikkeet voivat aktivoida tutkittavia tuomaan paremmin esille ajatusmaailmaansa ja niitä pidetäänkin haastattelukysymyksiä laajempina. Aineistoa hankittaessa haastattelutilanteisiin ottamani virikkeet helpottivatkin haastateltavia muistelemaan kokemuksiaan koronapandemian arjesta. Törrösen (2001a) mukaan virikkeet valitaan haastatteluun viittaamaan ja esittämään tutkimuskohdetta. Virikkeenä voi toimia esimerkiksi kontekstin
sisältävä kuvakooste jostakin nähdystä tai koetusta näkökulmasta, tai jostakin tutkimuskohteen tilasta tai prosessista. (ks. Törrönen, 2017, s. 198.)
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Haastatteluissa virikkeinä toimivat heti alussa tutkittaville näytetty Matti Kinnusen blogiteksti keväältä 2020 (liite 1), jossa hän kertoo päiväkirjamaisesti koronapandemian aiheuttamista tuntemuksistaan. Tekstin tarkoituksena oli herättää tutkittavissa omia muistojaan ja kokemuksiaan erityisesti pandemian alkuajoilta ja virittää tutkittavaa haastattelun aiheeseen. Blogitekstin lisäksi haastattelun edetessä tutkittaville näytettiin aina käsiteltävän aihepiirin lopussa siihen liittyvä kuva, jonka tarkoituksena oli herättää mahdollista lisäkeskustelua aiheesta ja avata vielä uusia näkökulmia jo mainittujen asioiden lisäksi. Kuvia oli yhteensä kolme, joista ensimmäinen liittyi koronapandemian aikaiseen
ostosten tekemiseen, toinen ruoan ostamiseen yli tarpeen sekä kolmas ruokavalintoihin.
Yhden tutkittavan kohdalla kuvia ei voitu käydä läpi kiireisen haastattelutilanteen takia,
mutta pidin huolta tutkijana siitä, että samat aihepiirit tulivat läpikäytyä hänen kanssaan
keskustellen läpi. Kuten alla oleva lainaus osoittaa, virikekuvat toimivat hyvin. Haastattelutilanteissa useammalla tutkittavalla tulikin niitä katsoessaan vielä uusia ajatuksia
mieleen, esimerkiksi arkisiin toimintatapoihin liittyen, joita ei välttämättä ilman virikekuvia
olisi tullut käsiteltyä.

H1: Se on vaikuttanu ainaki ihan selvästi, nyt kun tätä kuvaa katson ja tiedostan.

4.3. Aineiston hankinta
Tutkimuskohteena ovat siis kaupungissa asuvien lapsiperheiden korona-ajan arkiruokailu, ruoan hankinta sekä ravintolapalveluiden hyödyntäminen. Haastateltavat kerätiin
Facebook-ryhmästä, joka on suunnattu Helsingin keskusta-alueella asuville lapsiperheille. Laitoin ryhmään liittymispyynnön huhtikuun 2021 loppupuolella ja hyväksynnän
jälkeen varmistin vielä ylläpitäjiltä, että onko tutkittavien hankinta kyseisestä ryhmästä
sallittua. Sain luvan, jonka jälkeen lisäsin ryhmään julkaisun tutkittavien hankintaan liittyen. Olin laatinut kutsukirjeen, joka löytyy liitteestä 3. Tarkoitukseni oli tehdä kirjeestä
mahdollisimman houkutteleva ja kutsukirjeen tekstin lisäksi lisäsin julkaisuun vielä tekemäni korona-aiheisen kuvakollaasin, jonka toivoin tuovan julkaisulleni lisähuomiota. Kuvakollaasi sisälsi muun muassa koronapandemiaan liittyvää otsikointia, kuvan tyhjästä
kaupan hyllystä sekä kasvomaskiin pukeutuneesta henkilöstä ruokaostoksilla.
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Sain jonkin verran yhteydenottoja Facebook-postaukseni ansiosta, mutta tunsin pientä
huolta tutkittavieni määrän riittävyydestä. Jotkut yhteydenottopyynnöistä olivat myös joutuneet Facebookin viestipyynnöt- osioon ja olivat siten jääneet minulta huomaamatta.
Olin kuitenkin yhteyksissä kyseisiin henkilöihin heti viestit huomattuani, mutta en saanut
heiltä enää vastauksia ja näin ollen en päässyt haastattelemaan heitä. Yksi haastateltavistani kuitenkin tarjoutui jakamaan tuttavilleen tietoa tutkimuksestani ja sain muutamia
tutkittavia vielä hänenkin kauttaan. Loppujen lopuksi sain tutkittavieni määräksi 6, mukaan lukien testihaastattelun. Haastattelut olivat kestoltaan 30–45 minuuttia, yhteiskestoksi muodostui 3 tuntia ja 35 minuuttia, sekä litteroitua aineistoa 49 sivua, fontilla Calibri
ja rivivälillä 1,15. Testihaastattelu toteutettiin minulle ennalta tutussa perheessä ja sen
tarkoituksena oli nähdä, että miten esimerkiksi haastatteluteemat toimivat ja miten kysymyksiä esitetään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 211). Ennen haastattelua lähetin tutkittaville myös tutkimustiedotteen, jossa varmistin myös tutkimukseen suostumisen ja aineiston käyttöön liittyvät seikat. Laadin tutkimuksen selosteen ja tietosuojalomakkeen hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, Helsingin yliopiston (2018) ohjeistuksen mukaan. Tutkimusluvan sain jokaiselta tutkittavalta kirjallisesti ja lomakepohja löytyy
liitteestä 4.

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, s. 164) mukaan laadulliselle tutkimukselle
tyypillistä on tutkittavan joukon tarkoituksenmukainen valinta. Tästä syystä en valinnut
tutkittaviani täysin satunnaisotannalla, koska halusin kerätä tutkittavan aiheeni kannalta
mahdollisimman relevanttia aineistoa tietyltä kohdejoukolta. Rajasinkin tutkittavien joukon hyvien palvelumahdollisuuksien äärellä asuviin lapsiperheisiin. Alueellisessa rajauksessa kiinnitin huomiota siihen, että pääkaupunkiseudulla, erityisesti juuri keskustan tuntumassa esimerkiksi ruoan kotiinkuljetuspalveluiden hyödyntäminen on helpompaa kuin
muualla. Mikäli tutkittavat olisivat olleet vaikkapa pienemmiltä paikkakunnilta tai kaupungin laitaosista, ei heillä välttämättä olisi ollut samanlaisia mahdollisuuksia ruoanhankintapalveluihin, jonka arvelen kuitenkin vaikuttavan jonkin verran tutkimuksen aiheeseen
eli tutkittavien ruokailuun, ruokahankintoihin ja ruokapalvelujen käyttöön poikkeusoloissa. Kiinnostavaa on esimerkiksi nähdä, ovatko tutkittavat hyödyntäneet näitä erilaisia ruoanhankinnan palveluita ja millä perustein sekä onko niiden käytössä tapahtunut
muutoksia korona-arjen myötä.

Hyvien lähipalveluiden kriteerit täyttyivät valitsemassani asuinalueen lapsiperheille suunnatussa Facebook-ryhmässä, mutta tutkittavien hankinnassa juuri kyseinen asuinalue ei
ollut ehdoton kriteeri osallistumiselle. Enemmän merkitsikin tutkittavien samankaltaiset
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palvelumahdollisuudet esimerkiksi ruoanhankintaan ja ravintolapalveluihin liittyen. Tämän perustelun takia pystyin hyödyntämään testihaastatteluakin tutkimuksen aineistona,
vaikka kyseinen perhe ei asukaan samalla alueella, kuin Facebook-ryhmän kautta saamani haastateltavat. Lisäksi muutamat myöhemmin rekrytoidut tutkittavat eivät kertoneet
tarkkaa asuinsijaintiaan, mutta heidänkin kohdallaan hyvien palvelumahdollisuuksien
keskuudessa asumisen kriteeri, esimerkiksi ruoan kotiinkuljetuspalveluiden suhteen täyttyi. Taulukossa 1 esitän haastatteluun osallistuneiden perheiden taustatietoja eli perherakenteen, lasten iät sekä tiedot vanhemman tai vanhempien työtilanteesta. Lisäksi taulukosta löytyy tieto siitä, kumpaa vanhemmista haastateltiin. Kysyin jokaiselta tutkittavalta nämä taustatiedot haastattelujen alussa.

Taulukko 1. Tutkittavien taustatietoja.

H1

H2

Perherakenne

Lasten iät

Haastateltu
vanhempi

Vanhemman/vanhempien
työtilanne

Vanhemmat ja lapsi

4-v.

Äiti

Molemmat vanhemmat töissä,
osan korona-ajasta etätyössä

Vanhemmat ja kaksi yhteistä lasta. Isällä myös
lapsi aiemmasta liitosta,
joka on joka toinen viikonloppu isän luona

Yhteiset lapset
1- ja 3-v.
Isän lapsi aiemmasta
liitosta 7-v.

Äiti

Äiti opiskelija, mies töissä

Isä
H3

Vanhemmat ja lapsi

H4

Koronapandemian alussa
molemmat vanhemmat,
neljä lasta ja välillä myös
viides lapsi.

11 kk.

Koronapandemian alussa
kaksi 18-v., 13v., 10-v. ja 4-v.
Äiti

Perhekoko muuttunut
eron myötä ja haastatteluhetkellä äiti ja kaksi
lasta

Haastatteluhetkellä13-v.
ja 4-v.

H5

Vanhemmat, yhteinen
lapsi sekä isän lapsi
aiemmasta liitosta, joka
välillä isänsä ja välillä äitinsä luona

Yhteinen lapsi 4v. ja isän lapsi
aiemmasta liitosta 17-v.

H6

Vanhemmat ja lapsi

4-v.
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Äiti viettänyt vanhempainvapaansa ja nyt töissä, isä vuorostaan vanhempainvapaalla haastattelun aikana.
Molemmilla vanhemmilla lähes
kokonaan etätyötä korona-aikana.

Koronapandemian alussa molemmat vanhemmat etätöissä, perhekoon muuttuessa äidin etätyöt jatkuneet edelleen

Äiti

Äiti opintovapaalla ja isä etätöissä

Äiti

Molemmat vanhemmat etätöissä

Poikkeuksellisen tilanteen edelleen vallitessa aineiston hankinta oli melko vaivatonta toteuttaa etäyhteyksillä, Zoomissa tapahtuvien haastattelujen kautta. Tällöin lähikontakti
haastattelijan ja haastateltavan välillä pystyttiin välttämään. Laadullista aineistoa hankittaessa dokumentoinnin tarkkuus ja yksityiskohtaisuus ovat kuitenkin tärkeitä huomioida
ja ratkaisuina tähän toimivat esimerkiksi haastattelun nauhoittaminen tai videointi (Alasuutari, 1994, s. 75). Etäyhteyksillä toteutetussa haastattelussa nauhoittaminen ja videointi oli vaivatonta ja se onnistui suoraan Zoomin tallennusominaisuudella. Nauhoitteet
siirsin ulkoiselle kovalevylle haastattelun jälkeen ja lisäksi nauhoitin haastattelut varmuuden vuoksi myös puhelimellani. Nauhoitteet hävitettiin tutkimusprosessin loputtua.
Etäyhteyksillä tehdyissä haastatteluissa on omanlaisensa haasteet ja yhteyskatkoihin
sekä ohjelmien kaatumiseen on varauduttava. Näihin haasteisiin auttavat kuitenkin tekniikan huolellinen testaaminen sekä varasuunnitelma yllättävässä tilanteessa. (Eskola,
Lätti & Vastamäki, 2018, s. 31.) Tietoteknisiin asioihin sainkin apua tutustumalla hyvissä
ajoin Zoomiin ja sen ominaisuuksiin. Lisäksi pääsin etukäteen testaamaan Zoom-linkin
toimivuutta ja videopuhelun nauhoittamista ystäväni avustuksella. Tämä käytännön harjoittelu toi varmuutta testihaastattelua ja varsinaisia haastattelutilanteita varten.

4.4. Analyysi: teemoittelu ja sisällönanalyysi
Ennen aineiston varsinaista analyysiä lähdin käsittelemään aineistoani litteroimalla, eli
puhetta auki kirjoittamalla. Litterointi auttoi tutustumaan aineistoon, mutta koska se tapahtui kesällä 2021 melko pitkän ajan prosessina, oli minun paneuduttava haastatteluihin litteroinnin jälkeenkin vielä huolellisesti ja moneen kertaan lukemalla sekä muistiinpanoja tekemällä. Alasuutarin (1994, s. 28) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineistoa pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena. Tämän takia aineistoon olikin tärkeää tutustua aluksi ilman minkäänlaista karsintaa, avoimin mielin. Laadullisessa analyysissä
erot esimerkiksi ihmisten välillä ovat hyvinkin tärkeitä ja vaativat huomiota.

Laadullista analyysiä tehtäessä voidaan erottaa havaintojen pelkistämisen sekä arvoituksen ratkaisemisen vaiheet, vaikkakin nämä vaiheet nivoutuvat toisiinsa erottelusta
huolimatta. Havaintojen pelkistämiseen liittyy aineiston tarkastelu tietystä, teoreettisen
viitekehyksen perusteella muotoutuneesta näkökulmasta. Arvoituksen ratkaisemisella eli
tulosten tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että saatujen johtolankojen ja käytettävissä olevien
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tietojen pohjalta tutkittavasta ilmiöstä tehdään merkitystulkinta. Tulkintojen teossa käytetäänkin tukena tutkimuskirjallisuutta. (Alasuutari, 1994, s. 30–34, 37.) Tässä tutkimuksessa olennainen näkökulma oli arkiruokailussa, eli sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi aineistossa huomioni kiinnittyi erilaisiin ruoanhankintaan liittyviin toimiin
sekä ulkona syömiseen. Alasuutari (1994, s. 30–31) pitää tärkeänä myös kysymyksenasettelujen huomioimisen, jolloin keskitytään olennaisimpaan. Hänen mukaansa pelkistämisessä myös karsitaan havaintomäärää yhdistämällä niitä joukoiksi, ja tämä vaatii
havaintojoukolta yhteisiä piirteitä. Moilasen ja Räihän (2018, s. 60) mukaan aineiston
teemoittaminen on pelkistämistä, joka tapahtuu juuri aineiston olennaisimpia asioita etsien. Haastattelukysymysten ja haastateltavien keskuudessa tärkeäksi nousseiden aihepiirien kautta tapahtuva teemoittelu luokitellaan aineistolähtöiseksi tavaksi. Kuvassa 1
on esitetty aineiston analyysiprosessi visuaalisesti.

Kuva 1. Tämän tutkimusaineiston analyysivaiheet aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
Analyysin alkuvaiheessa pelkistin aineistoni havaintoja teemoihin, jotka nousivat tutkittavien kokemuksista ja arjen ruoanvalmistuksen toimista. Korona-arkeen kytkeytyviä
teemoja oli kuusi ja ne olivat:

1. Ruokasuunnittelu
2. Halu ja tarve helpottaa arkea
3. Ruokaan liittyvät kasvaneet vaatimukset
4. Etukäteisvalmistelut ruoanlaitossa
5. Uudet toimintatavat ruokaostosten teossa
6. Muutokset ravintolapalveluiden käytössä.
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Jatkoin aineiston läpikäyntiä yhdistelemällä haastateltavien vastauksia kunkin teeman
alle. Esimerkiksi ruoan suunnittelutyön teeman kohdalla niputin kaikki vastaukset, jotka
liittyivät muun muassa suunnitteluun, siihen yhdistettyihin kokemuksiin, tuntemuksiin sitä
suunnittelua rajoitteisiin tekijöihin. Järjestelin vastauksia alussa myös värikoodien perusteella, mutta selkeiden teemojen luominen oli parempi käsittelytapa. Toimin jokaisen teeman kohdalla samalla tavalla, ja teemojen muodostamisen jälkeen lähdin analysoimaan
ja pohtimaan teemoja sekä niiden muodostumista vielä syvällisemmin erilaisten kysymysten avulla. Pohdin esimerkiksi suunnittelun taustalla olevia syitä ja motiiveja, erilaisia
siihen vaikuttavia tekijöitä, koronapandemian myötä tapahtuneita muutoksia sekä erilaisia syy-seuraus-suhteita. Ajattelin tällaisesta syvällisemmin pohtivasta jäsentelystä olevan hyötyä analyysini seuraavassa vaiheessa.

Alasuutarin (1994) mukaan laadullisen analyysin toinen vaihe on siis arvoitusten ratkaiseminen. Koin, että pelkkä teemoittelu ei ollut vielä tarpeeksi syvällinen analyysimenetelmä aineistoni arvoitusten ratkaisuihin ja sen takia jatkoin analyysin tekemistä vielä sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin avulla esimerkiksi haastatteluja voidaan analysoida
järjestelmällisesti ja sen avulla saatua aineistoa voidaan tiivistää johtopäätösten tekoa
ajatellen. Onkin tärkeä huomioida, että sisällönanalyysin avulla järjestetty aineisto ei ole
rinnastettavissa tutkimuksen tuloksiin, vaan tutkijan on tehtävä johtopäätökset vielä erikseen. Sisällönanalyysin tavoitteena onkin aineiston selkeyttäminen, jotta tällaisten johtopäätösten tekeminen on helpompaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117.)

Sisällönanalyysi voi olla induktiivista tai deduktiivista ja omassa analyysissäni valitsin
induktiivisen eli aineistolähtöisen tavan, koska tutkimusaiheeni teoria on melko hajanaista eikä tutkimusta ohjaa tietty teoria. Aineiston teemoihin ryhmittelyn jälkeen ryhdyinkin toteuttamaan aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Ensimmäisessä vaiheessa, eli aineiston pelkistämisessä hyödynsin aineiston perusteella muodostamiani teemoja. Yhdistelin niiden alle keräämiäni ja värikoodaamiani samankaltaisia alkuperäisiä haastatteluiden ilmaisuja. Pelkistämisen jälkeen yhdistelin ja yksinkertaistin näitä paremmin kuvaavaan muotoon ja nimesin ne aineiston ilmauksiksi. Liitteistä 5 ja 6 löytyvät alkuperäisilmaisujen pelkistämisen taulukot. Aineiston ilmaisut yhdistin alaluokiksi ja alaluokat laajemmiksi käsitteiksi eli yläluokiksi.
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Taulukossa 2 esitän ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni liittyvät tulokset, eli koronapandemian arkiruokailuun olennaisesti liittyvän suunnittelutyön. Yhdistin samantyylisiä aineiston ilmauksia ja muodostin niistä ennakointia ja suunnittelun kokemuksia kuvaavat alaluokat sekä yhdistävän yläluokan.

Taulukko 2. Jäsennys ruoan suunnittelutyöstä.

Taulukossa 3 esitän analyysin tuloksena syntyneen jäsennyksen, jossa korona-ajan ruoanhankintaa on tarkasteltu erilaisista näkökulmista. Se pitää sisällään kauppakassipalvelujen käytön hyvät ja huonot puolet sekä toisaalta myös fyysisten ruokaostosten tekemisen muuttuneen luonteen. Jäsennys liittyy tutkimuskysymykseen kaksi, eli koronapandemian aikana toteutettuun ruoanhankintaan.
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Taulukko 3. Ruoanhankinnan sisällönanalyyttinen jäsennys.

Taulukko 4 esittää jäsennyksen koronapandemian aikaisesta ruoanvalmistuksesta ja se
liittyy tutkimuskysymykseen yksi, eli koronapandemian arkiseen ruokailuun. Siihen liittyen keskeisimmiksi nousivat ruoanvalmistuksen etukäteisvalmistelut sekä halu helpottaa valmistusta. Myös ruoanlaiton muuttuneet ja toisaalta lisääntyneet vaatimukset sisältyivät tämän yläluokan alle.
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Taulukko 4. Jäsennys korona-arjen ruoanvalmistuksesta.

Kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli ravintolaruoan syömiseen liittyvät muutokset ovat
esitetty taulukossa 5. Alaluokiksi muodostin halun nopeuttaa arkiruokailua, joka tapahtui
tilaus- ja noutoruoalla. Toisena alaluokkana ovat tutkittujen kokemukset tilausruokien
syömisestä ja lisäksi sisällytin ravintolaruoan yläluokan alle myös ulkona syömisen motiivit, jotka olivat osittain muuttuneet koronapandemian myötä.
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Taulukko 5. Jäsennys ravintolaruoan syömisessä ilmenneistä muutoksista.

Yläluokkien muodostamisen jälkeen jatkoin sisällönanalyysiä vielä viimeiseen vaiheeseen, eli abstrahointiin, jolla tarkoitetaan käsitteellistämistä sekä tutkimuksen kannalta
olennaisen tiedon erottamista. Se on vaihe, jossa tutkija rakentaa tutkimuskohteen kuvauksen ja käyttää apunaan analyysissä muodostamiaan käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi,
2018, s. 122–126.) Tässä tutkimuksessa aineiston abstrahoinnin tavoitteenani oli luoda
yhteyksiä aineistosta nousseiden käsitteiden, ilmiöiden sekä teemojen välille. Aineiston
abstrahointia käsittelen luvussa 5.5.
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5. Tutkimustulokset
Tutkielmani tavoitteena oli selvittää kaupungissa hyvien palveluiden äärellä asuvien lapsiperheiden arkiruokailun järjestymistä sekä ruoanhankintaa koronapandemian aikana.
Tässä luvussa esittelen saamani tutkimustulokset teoreettiseen viitekehykseeni peilaten
ja käsittelen tuloksia tutkimuskysymysten mukaisesti. Luvuissa 5.1. ja 5.2. käsittelen
ruoan suunnittelua ja ruoanvalmistusta, joiden avulla avaan korona-arjessa tapahtuneita
ruokailun muutoksia. Luvussa 5.3. käyn läpi ruoanhankintaan liittyviä tuloksia, ja luku
vastaa toiseen tutkimuskysymykseen eli ruoanhankinnan muutoksiin. Luku 5.4. koostuu
ravintolapalveluiden käytön tuloksista, ja se vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseen.
Viimeisessä alaluvussa 5.5. on tulosten yhteenveto ja tulosten liittäminen tutkimuskysymyksiin.

5.1. Lisääntynyt ruoan suunnittelu
Haastatteluista oli havaittavissa tutkittavien korona-arjen ruokailuun liittyvä keskeinen
käsite, eli ruoan suunnittelutyö. Käsittelin sitä aineiston analyysissä ja nyt tulosluvussa
omanaan, mutta toisaalta suunnittelu oli suuri taustatekijä myös ruoanvalmistuksessa.
Analyysiä tehdessäni huomasin myös, että ajan merkitykset näyttivät liittyvän tutkittavien
keskuudessa hyvin vahvasti sekä ruoan suunnittelutyöhön että ruoanvalmistukseen ja
niiden toteuttamiseen. Vaikka kotona vietettiin aiempaa enemmän aikaa etätöiden ja
tiukkojen rajoitusten takia, tutkimusperheet kokivat arjen ja arkiruoan toteuttamisen kuitenkin useimmiten kiireisenä ja työläänä, ja suunnitelmallisuuden nähtiin helpottavan
tätä. Muodostin analyysissä suunnittelutyölle alaluokat Ennakointi ja Kokemukset suunnittelusta. Perheiden kesken oli jonkin verran eroja siinä, miten tarkasti ruokiin liittyvää
suunnittelua oli toteutettu ennen koronapandemiaa. Esimerkiksi yhdellä tutkimusperheistä oli ollut jo ennen pandemiaa hyvin tarkasti suunniteltu arkiruokailu 12 viikkoisen
ruokalistan ansiosta ja myös toisessa perheessä mainittiin, että viikon ruoka-annokset
laskettiin ja mietittiin perheen äidin toimesta hyvin tarkasti. Kaikkien perheiden keskuudessa tuli kuitenkin esiin se, että koronapandemian myötä suunnittelutyö oli lisääntynyt
kotona tapahtuvan ruokailun kasvaessa. Yhtä tutkittavaa lukuun ottamatta kaikki tutkittavat mainitsivat haastatteluissa uudenlaisesta arjesta ja sen vaatimuksista kysyttäessä
esimerkiksi suunnittelun lisääntymisen sekä sen merkittävyyden ja kuormittavuuden arjessa.
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Ennakointi liittyi siis pitkälti siihen, että varsinkin etäjaksoilla ruokailu oli siirtynyt pääasiassa kotiin ja näin ollen kotona valmistettiin aiempaa enemmän ruokaa. Lisäksi erityisesti
koronapandemian epävarmassa alkuvaiheessa sosiaalisia kontakteja ja fyysistä kaupassa asiointia haluttiin välttää sekä helpottaa ruokaostosten tekemistä, ja nämä tekijät
olivat johtaneet jokaisen kuuden tutkimusperheen kohdalla kauppakassipalvelujen hyödyntämiseen ja sen edellyttämään tarkempaan suunnitteluun. Ennakoivina toimenpiteinä
korona-aikana olivat kauppakassipalvelujen lisäksi esimerkiksi seuraavan viikon ruokien
ja reseptien mietintä viikkoruokalistojen muodossa sekä suurempien ruokaostosten tekeminen kerralla. Tällaiset arkiruokien suunnittelutyylit voidaan nähdä kuuluvaksi Torkkelin, Janhosen ja Mäkelän (2021, s. 380–381) mukaan pitkän aikavälin suunnittelutyyliin, jossa olennaista on juuri listojen sekä aikataulujen pohdinta ja tekeminen arkiruokailun ja ruoanlaiton sujuvoittamiseksi.

Haastatteluista kävi ilmi, että kauppakassipalveluiden hyödyntäminen olikin keskeinen
osa arkiruokailun suunnittelua, vaikka sisällytin sen analyysissäni suunnittelun lisäksi
myös korona-ajan ruoan hankinnan luokkaan. Myös kauppakassipalvelujen käytön voidaan nähdä kuuluvaksi pidemmän aikavälin suunnitteluun. Kauppakassitilauksen suunnitteluprosessi oli tutkimusperheiden mukaan monivaiheinen, koska sitä varten oli arvioitava, miten pitkälle kotoa löytyvät ruokatarvikkeet riittivät ja arvion perusteella oli varattava ostosten tilausaika. Lisäksi perheiden oli suunniteltava syötävät ruoat ja niiden reseptit ennakkoon sekä laadittava niiden pohjalta ostosten tilauslistat. Tilausaikojen varaaminen ja näin ollen ruokien suunnittelu vaati erityisesti koronapandemian alussa ennakointia, koska kauppakassipalvelut ruuhkautuivat ja tilausten saaminen oli vaikeampaa. Tästä johtuen ruokien suunnittelusta koettiin myös hieman painetta. Myös lisääntyneestä ruoankulutuksesta johtuva ruoan määrän uudenlainen arviointi oli joidenkin perheiden kohdalla haastavaa.

H2: Oli vaikee saada niitä noutoaikoja, se vaati aika paljon kikkailua. Että me herättiin
joskus niinkun keskellä yötä, että me saatiin joku tilaus tehtyä, että se meni läpi.
H4: Et kuinka paljo meillä meni maitoaki, mä just nauroin, että meillä lehmä ois ollu helpompi hankkia terassille.
Suunnittelusta ja kiinnostuksesta saamani tutkimustulokset poikkeavat jonkin verran Corona Cooking Survey Study Grp ym. (2021, s. 6–8) tutkimuksesta, jonka mukaan etätyöt
ja kotona lisääntyneen ajan viettäminen olivat mahdollistaneet suuremman kiinnostuksen esimerkiksi ruokien suunnitteluun ja terveellisiin valintoihin. Toisaalta kyseisessä tut-

37

kimuksessa mainittiin myös, että perhekoon kasvaessa esimerkiksi ruoan terveellisyyteen kiinnitettiin vähemmän huomiota, joka näkyi osittain myös tutkimieni perheenjäsenten kokemuksissa. Tutkimusperheiden keskuudessa lisääntynyt kotiruokailu ja ruokien
suunnittelu sekä ruokamäärien arviointi koettiin työläänä. Lisäksi niissä perheissä, joissa
ruoat oli suunniteltu jo ennen koronapandemiaa tarkasti, mainittiin muuttuneesta arkiruokailusta johtuvan uudenlaisen suunnittelun kuormittavan melko paljon. Yhden tutkimusperheen kohdalla kävi ilmi, että ennen pandemiaa ja sen alussa ruokien suunnittelu oli
pitkäjänteisempää ja tarkempaa, esimerkiksi viikkolistojen ja säännöllisten kauppakassitilausten muodossa. Haastattelussa tuli kuitenkin ilmi, että korona-ajan edetessä suunnitelmallisuuteen ei jaksettu enää panostaa ja arkiruokailua mietittiin kyseisessä perheessä usein enää vain päivä kerrallaan. Myös muutaman muun tutkimusperheen kohdalla tuli ilmi, että kauppakassipalveluiden käyttö ja sen myötä tullut suunnitelmallisuus
oli hieman laskenut koronapandemian edetessä. Tällainen suunnittelun puute voidaan
sisällyttää myös joustavaan suunnitteluun, (Koch, 2012, s. 33) joka on nopeiden päätösten tekemistä, esimerkiksi ruokaostosten lomassa tai toisaalta ruokailu voidaan ratkaista
myös ravintolaruoalla. Suunnittelussa koettiin haastavaksi myös se, että ruuissa pystyttäisiin säilyttämään riittävä vaihtelu, eikä turvauduttaisi liian usein samoihin ruokiin ja resepteihin. Lisäksi erityisesti pandemian alkupuolella joidenkin ruokatarvikkeiden loppuminen kaupoista haastoi ja muutti suunnitelmia.

H6: On ollu aikoja, että ei oo saanu tai ei oo jaksanu tehä niitä isoja tilauksia, se vaatii
sit kuitenki vähä sitä suunnittelua ja sellasta ennakointia.
H5: Koronan alussa mä vielä enemmän funtsin, että mitä me syödään koko viikko.
H3: Tietysti ne (reseptit) jonku aikaa pyörii hyvin, mut sit rupee tulemaan taas sillai samoja, että pitäis keksiä jotain uutta.

5.2. Korona-arjen ruoanvalmistus
Palojoen (1992, s. 171) mukaan esimerkiksi lisääntynyt kiireen tuntu vaikuttaa perheissä
tapahtuvaan arkiruokailuun ja nämä merkitykset näkyivät tutkimusperheiden korona-arjessakin erilaisina ajan säästämisen ratkaisuina. Furstin ym. (1996, 258) mukaan tällaisiin ratkaisuihin kuuluvat valmisruoat ja muut ruoanlaittoa helpottavat tekijät ja ne olivat
keskeisiä myös tutkimieni perheiden korona-arjessa. Vaikka ruoanvalmistus on osittain
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kytköksissä ruoan suunnittelutyöhön, jaoin siihen liittyen myös kolme omaa alaluokkaansa: Etukäteisvalmistelut, Ruoanvalmistuksen helpottaminen sekä Vaatimukset. Lähes kaikki tutkimusperheet mielsivät korona-arjen vähintään yhtä kiireisenä, kuin ennen
koronapandemiaa ja sillä oli useita vaikutuksia myös ruoanvalmistukseen. Etukäteisvalmistelut liittyivät tyypillisesti kiireiseen etäarjen ruokailuun, esimerkiksi lounastilanteeseen, jolloin ruoanvalmistukselle ei ollut juurikaan aikaa. Ruokailutilannetta saatettiin valmistella laittamalla ruokaa etukäteen ja valmistamalla suurempia ruoka-annoksia kerralla. Ruokaa voitiin valmistaa myös etukäteen ja pakastaa, jolloin se oli nopeasti kotona
olevien perheenjäsenten sulatettavissa, eikä ruoanlaittoon tarvinnut käyttää aikaa töiden
ohella. Yhden perheen kohdalla korona-aikana arkiruokailua helpottavana asiana mainittiin se, että etätöiden ohella oli helppo valmistaa ruokaa tai tarkistaa ruokakaappien
sisältö ja toteuttaa arkiruokailua sen perusteella. Ennen koronapandemiaa esimerkiksi
ruokaostosten tai ruoanvalmistuksen ennakointi työpaikalta käsin ei onnistunut, mutta
etätyöt sekä siirtymäaikojen pois jääminen mahdollistivat sen ja helpottivat ruoanvalmistusta osaltaan. Toisaalta muutamassa perheessä mainittiin, että vanhempien työtehtävät
eivät juurikaan mahdollistaneet ruoanvalmistusta, eikä välttämättä aina edes selkeää
ruokataukoa etätöiden ohella.

Ruokiin liittyvä helpottaminen, ennakoimattomuus ja toisaalta lisääntyneet vaatimukset
heijastuivat ruoanvalmistukseen selkeästi. Vaikutukset näkyivät siinä, että esimerkiksi
suunnitelman, raaka-aineiden, ajan tai jaksamisen puuttuessa arjen kiireinen ja työlääksi
koettu ruoanvalmistus korvattiin ravintolaruoan kotiin tilaamisella, valmisruuilla tai valmistusta helpotettiin puolivalmisteilla. Esimerkiksi yhdessä tutkitussa perheessä mainittiin, että vaikka perunamuusi ja lihapullat olisivat olleet helppoja valmistaa itsekin, oli
vaivattomampi ratkaisu tilata ne suunnittelun ja jaksamisen puuttuessa ravintolaruoan
kuljetuspalvelun kautta. Valmisruokiin tai puolivalmisteisiin liittyen vain yhden perheen
haastattelun kohdalla niistä ei mainittu ruoanlaiton kiireen yhteydessä, vaan kyseisellä
perheellä puolivalmisteiden käyttö liittyi enemmänkin esimerkiksi mielitekoihin kiireisen
arjen sijaan. Nämä edellä mainitut tulokset tukevat myös Torkkelin, Janhosen sekä Mäkelän (2021, s. 385–386) ajatuksia siitä, että arkiruokailun suunnittelua toteutetaan usein
helppojen ratkaisujen ja toisaalta monivaiheisemman ruoanlaiton välillä.

H6: Sit ehkä siitä suunnitelmallisuuden puutteesta johtuen saattaa mennä valmisruuilla
tai sit tilaa kotiin, jos ei jaksa miettiä, et mitäs nyt syötäis.
H1: Esimerkiksi pakasteiden käyttö on lisääntyny selkeesti, et joku tämmönen perunasipuli-sekoitus ja tämmönen, niin sen tyyppisiä juttuja käytetään ehkä enemmän. Varsinkin
sillon ku oli nää etäjaksot työpaikalta, niin ihan selkeesti.
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Yleisellä tasolla ruoanlaittoon liittyvien vaatimusten koettiinkin kasvaneen, koska ruokaa
kulutettiin ja näin ollen valmistettiin etäjaksoilla enemmän. Lisääntyneet vaatimukset johtivat toisaalta suunnitteluun, mutta myös ruoanlaiton helpottamiseen juuri valmisruokien,
puolivalmisteiden ja tilausruoan avulla. Toisaalta yhden perheen kohdalla tuli ilmi, että
heillä valmisruokien käyttö saattoi koronapandemian myötä jopa vähentyä, koska niiden
tilaaminen kauppakassipalvelun kautta koettiin turhaksi. Lisäksi kyseisessä perheessä
valmisruokien käyttö oli aiemmin liitetty hektisiin tilanteisiin, esimerkiksi töiden ja harrastusten väliin, ja koska pandemian takia tällaiset kiiretilanteet olivat vähentyneet, ei hätäratkaisuna toimivia valmisruokiakaan tarvittu yhtä paljon.

H3: Ne valmiit laatikot on kyl jääny käytännössä pois, ei kyl korona-aikana oo tullu niitä
käytettyä, ei niitä oo oikeen järkee tilata, ku tilaa ruokaa (ruokaostokset) netistä.
H6: Me ei olla koskaan hirveesti käytetty semmosia niinku valmisruokia tai näin, niin ehkä
helpommin menee niillä nykyään, kun pitää kaks kertaa päivässä ruokaa laittaa. Et joko
sitten tilaa kotiin tai sitten tekee jotain valmista tai puolivalmista.
Osassa tutkimusperheissä koettiin, että heidän valmistamansa ruoka oli laadultaan heikompaa ja osittain tämän nähtiin liittyvän valmisruokiin turvautumiseen. Joissakin tutkimusperheissä ruoan terveellisyyteen ei jaksettu välttämättä kiinnittää enää saman verran huomiota ja ruoanlaitossa yritettiinkin päästä mahdollisimman helpolla. Saadut tulokset tukevat myös amerikkalaistutkimusta, jonka mukaan kotitalouksissa itse valmistetun ruoan määrän vähentyessä myös ruoan ravitsemuksellinen laatu voi laskea (Soliah,
Walter & Barnes, 2003, s. 71). Tämä voi haastaa kunnollisen aterian toteutumisen, mutta
toisaalta haastatteluista tuli ilmi se, että viikonloppuisin ruoanlaittoon ja kiireettömiin ruokailuhetkiin haluttiin usein panostaa arkea enemmän, koronapandemiasta ja etäarjesta
huolimatta. Tämä tukee kunnollisen aterian käsitystä, joka perustuu usein juuri viikonloppuihin sijoittuviin laadukkaaseen ja perheen kanssa yhdessä syötyyn ateriaan. (Mäkelä, 2002, s. 14.) Syödyn ja valmistetun ruoan heikompaan laatuun tuli tutkimusperheistä muutamia mainintoja, koska ruoan laadusta ja toisaalta sen itse valmistamisesta
jouduttiin toisinaan tinkimään ajan ja jaksamisen puitteissa. Burnettin sekä Lunsfordin
(1994, s. 33) mukaan tällainen syyllisyyden tunne syntyy juuri kuluttajan arvoja tai normeja rikkovasta kulutuspäätöksestä. Myös valmisruuista oli havaittavissa osittaista syyllisyyden tunnetta ja yhden tutkimusperheen kohdalla esimerkiksi puolivalmisteiden käytöstä oli pyritty koronatilanteen helpottaessa luopumaan, eli niiden käytön lisääntymisestä ei haluttu pysyvää muutosta, vaikka hyviäkin puolivalmisteita todettiin kauppojen

40

hyllyillä olevan. Tällainen syyllisyys on Kupiaisen ja Järvisen (2009, s. 30) mukaan peräisin esimerkiksi asenteista ja uskomuksista.

H5: Arvojen mukaista ois se, että mä tekisin niinku kotona ruokaa ja oltais niinku kotona.
Mutta ei se oo sit menny ihan putkeen, niinku mä oon ajatellu. Nythän me saatetaan
syödä usein valmislihapullia tai just mitä nopeesti saa.
Lisääntyneet arkiruokailun ja ruoanlaiton vaatimukset johtivat useamman tutkimusperheen kohdalla myös siihen, että erityisesti arkiruoanlaiton kohdalla kiinnostus ja monipuolisuus laskivat aikaisemmasta kiinnostuksesta ja kokeilunhalusta. Useissa perheissä
koettiin, että korona-ajan ruoanlaitto hoidettiin enemmänkin pakonomaisesti ja nopealla
aikataululla, eikä uusia ja monipuolisia reseptejä kokeilemalla. Yhden tutkimusperheen
kohdalla perheen äidille yllätyksenä tuli myös se, miten pitkälle vähäinen kiinnostus jatkui
vielä pahimpien etäjaksojen jälkeenkin. Toisaalta kokemukset olivat myös toisenlaisia,
ja osassa tutkimusperheistä koettiin, että kiinnostus ruoanlaittoon oli pysynyt samana tai
jopa lisääntynyt varsinkin koronapandemian alkupuolella. Uuden kokeilemisen vähyyteen saattaa vaikuttaa myös ruoanlaittoon liittyvien käytäntöjen melko juurtunut luonne
(Torkkeli, Janhonen & Mäkelä, 2021), jota voi olla muutenkin uudenlaisessa arjessa vaikeaa muuttaa.

H4: Luin ihan kateudesta vihreänä lehdestä, kun ihmiset rupes niinkun kehittelemään ja
kokeilemaan uusia reseptejä. Kyl meillä meni enemmän siihen arjesta selviytymiseen,
siinä ei kyllä paljo mietitty, että tehtäiskö jotain ekstraa tässä näin. Että ei todellakaan.
H1: Muistan sen kevään semmoisena, että on kokeillu jotain uusia ruokia.
H6: On todellaki, joo kyllä aiemmin oli vähä mielikuvituksellisempaa ja teki myös sitä
ruokaa ömm, niinku nautti siitä eri tavalla.
Tutkittavat kokivat, että ruoanlaitto jakaantui koronapandemian aikaan melko samalla
tavalla vanhempien kesken kuin aikaisemminkin. Ruoanlaittoon liittyvät käytännöt olivat
hyvin perhekohtaisia, joissakin perheissä äideillä oli selkeä vetovastuu niin ruokien suunnittelusta kuin valmistuksestakin, kun taas joissakin perheissä ne jakautuivat tasaisemmin vanhempien kesken. Toisaalta tästäkin oli havaittavissa osittaista kiireen merkitystä,
sillä yhdessä perheessä äiti mainitsi hoitavansa ruoanvalmistuksen esimerkiksi etätöiden lounasaikaan, koska hän oli puolisoaan nopeampi valmistamaan ruokaa ja hänen
työtehtävänsä mahdollistivat sen paremmin. Ruoanlaittoon liittyen tuli myös muutama
maininta lasten osallistumisesta. Esimerkiksi yhdessä perheessä yksi lapsista oli siirtynyt
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koronapandemian aikana yläasteelle, ja hän oli toteuttanut kotitalouden tehtäviään ruoanlaiton muodossa, vaikka ei muuten kotona tapahtuvaan ruoanlaittoon ollutkaan osallistunut. Toisaalta yhdessä toisessa perheessä mainittiin, että koska pandemian myötä
ruoanvalmistus on pyritty hoitamaan vain mahdollisimman nopeasti, on lapsen osallistaminen jäänyt vähemmälle. Perusteena tälle oli se, että lapsen ottaminen ruoanlaittoon
mukaan vie enemmän aikaa, ja tämä mukailee Korvelan (2014, s. 104) tutkimusta.

5.3. Ruoanhankinta
Korona-arjen ruoanhankintaan liittyen tehdyssä sisällönanalyysissä nousivat seuraavat
alaluokat: arjen sujuvoittaminen kauppakassipalveluilla, kauppakassipalveluista koetut
haasteet sekä koronarajoituksista johtuneet muutokset ruokakauppa-asioinnissa. Kauppakassipalveluissa ruokaostokset tilataan verkkokaupasta ja ne toimitetaan kerättynä
kotiin tai vastaavasti ne ovat noudettavissa kerättyinä kaupasta. Kaksi tutkimusperhettä,
jotka kertoivat suunnitelleensa arkiruokailua jo ennen koronapandemiaa hyvin tarkasti,
olivat käyttäneet kauppakassipalveluja säännöllisesti jo silloin. Yhden perheen kohdalla
tilaukset olivat painottuneet enemmänkin harvinaisiin erityistilanteisiin, ja lopuille tutkittaville palvelun käyttö oli tullut koronapandemian myötä. Tutkittavien keskuudessa kauppakassipalveluja käytettiin erityisesti pandemian ja rajoitusten ollessa pahimmillaan keväällä 2020. Vaikka kauppakassipalvelut vaativat tarkempaa suunnittelua, niiden suurimpina hyötyinä koettiin erityisesti koronapandemian alussa sosiaalisten kontaktien vähentäminen, mutta jopa suurempaa painoarvoa oli arjen ja arkiruokailun sujuvoittamisella. Ruokaostosten tilaaminen mahdollisti esimerkiksi suurempien ja raskaampien ruokahankintojen teon kerralla, joka oli erityisesti isompien perheiden arkea helpottavaa,
mutta myös tietynlaista varautumista epävarmassa koronapandemian alkuvaiheessa.

H2: Esimerkiksi banaanit piti tilata niinkun viidelle henkilölle viikoksi, niin siinä oli aika
monta kiloa banaania täällä ikkunalaudalla.
H6: Ehkä alkuun se oli kontaktien vähentäminen, mut on se selkeesti myös sit helpottanu
et sit kun sen jaksaa tehdä, suunnittelee sen viikon ruoat etukäteen ja näin, niin onhan
se paljon selkeempää.
Wilskan ym. (2020, s. 37–38) mukaan keväällä 2020 noin 70 prosenttia suomalaisista oli
ostanut ruokaa yli tarpeensa. Tässä tutkimuksessa varsinaista ruoan yli tarpeen ostamista mainittiin vain muutamissa tutkimusperheissä, ja hekin kokivat sen tapahtuneen
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melko hillitysti, kaappeja täydentämällä. Ostaminen kohdistui lähinnä tuotteisiin, joita
perheissä kului ennestään paljon ja joiden avulla voitiin tarvittaessa pärjätä pari seuraavaa viikkoa. Yhdessä perheessä mainittiin, että ruokaa hamstrattiin lasten hyvän ja monipuolisen ruokavalion takaamiseksi, koska taustalla oli pieni pelko ruokatarvikkeiden
loppumisesta kaupoissa. Toisessa perheessä taas tällaisena varautumisena mainittiin
koronapandemian alkupuolella tapahtunut runsas herkkujen hankkiminen. Taustalla oli
se, että perheen ryhtyessä hyödyntämään kauppakassipalveluita, he tilasivat useaksi
viikoksi herkkuja kerrallaan, mutta söivät ne kuitenkin melkeinpä heti. Toisaalta kahdessa tutkimusperheessä yli tarpeen ostamista ei kuitenkaan ollut harrastettu ollenkaan
ja näissä perheissä koettiin arjen enemmänkin hankaloituneen muiden ihmisten hamstrauksesta.

H1: Aateltiin että jos vaikka ite sairastuu, niin sit on vähäsen sitä ekstraa. Mutta mä en
koe, että oltais sillä lailla hamstrattu, ikäänkuin kuivavarastot, soijarouheella ja riisillä ja
pastalla niin katottiin, että meillä oli vaikka jokaista lajia sielä kaapissa.
H4: Mulla tuli ihan päinvastanen reaktio, mulla oli semmonen olo, että mä en edes kehtaa
ostaa sitä vessapaperia edes sen verran, kun tarvii tai mitään muitakaan ruokia.
Koronapandemian alkuvaiheessa kauppakassipalvelujen käytön pahasti ruuhkauduttua
perheille aiheutui siis haasteita ruokien ja ostosten suunnitteluun. Yhden perheen kohdalla kävikin päinvastoin kuin muilla, koska he olivat tilanneet ruokaostoksia kauppakassipalvelun kautta suunnitelmallisesti jo ennen pandemiaa. Palvelun ruuhkautuessa koronapandemian alussa oli kyseisen perheen ruokaostokset kuitenkin tehtävä fyysisillä
kaupassa käynneillä. Muutamat tutkimusperheet mainitsivat kauppakassipalvelun käytöstä myös sen haittapuolen, että ruokavalinnat rutinoituivat helposti. Syynä tähän pidettiin esimerkiksi sitä, että valmiiksi tallennetun tilauslistan myötä ajautui helpommin käyttämään samoja tuotteita.

Positiivisena asiana kauppakassipalveluista mainittiin kuitenkin myös järkevien valintojen tekeminen helpoksi tehdyn hintavertailun ansiosta. Lisäksi vaikutusta ruoanvalintaan
oli myös sillä, että kun ruokaostokset tilattiin useimmiten isommasta kaupasta, oli tuotteissa myös lähikauppoja enemmän valinnanvaraa. Koronapandemian aikana tehdyt
ruokavalinnat olivat pitkälti samanlaisia kuin aikaisemminkin, mutta toisaalta muutamassa perheessä kerrottiin, että pandemian myötä suosittiin enemmän kotimaisia tuotteita sekä kokeiltiin pientuottajien tuotteita. Lisäksi pakkauskokoihin kiinnitettiin jonkin
verran huomiota, ja yhdessä perheessä mainittiinkin, että koronapandemian myötä pak-
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kauskoot vaihtuivat ainakin aluksi aiempaa isompiin. Nämä tulokset ovat samassa linjassa Aallon ja Peltoniemen (2014, s. 1–2) kanssa, eli ihmisten tekemät ruoan kulutuspäätökset muotoutuvat tilanteiden muuttuessa, tässä tapauksessa koronapandemian
myötä.

Toisaalta tutkittavien keskuudesta nousi esiin myös se, että esimerkiksi työpaikka- ja
kouluruokailujen jäätyä etäjaksojen takia pois, ruokaostoksiin kuluva rahamäärä oli huomattavasti suurempi. Samanlainen tulos on saatu Anttisen ja muiden (2020, s. 21) tutkimuksesta, jonka mukaan kolmannella tutkimukseen vastanneista päivittäistavaraostoihin kuluneen rahan määrä oli kasvanut. Muutamissa tämän tutkimuksen tutkimusperheissä tosin arveltiin, että ruokaostosten tilaaminen kauppakassipalvelujen kautta oli pienentänyt ruokaan kuluvan rahan määrää verrattuna siihen rahamäärään, jota kuluu fyysisesti kaupassa käytäessä. Osittaista vaikutusta tähän saattaa olla siitä, että heräteostosten tekemisen ja uusien tuotteiden valitsemisen koettiin jäävän ruokaostosten tilaamisen myötä vähäisemmäksi ja näin vaikutusta oli myös ruokaostosten loppusummaan.
Myös hintavertailulla saattaa olla vaikutusta näihin pienemmäksi koettuihin ruokaostoskuluihin.

H3: Harmittavasti jäi monet karkkipussit kaupasta ostamatta ja hyvät patukat. Mut et kyllä
sitä sit jossain vaihees rupes oppimaan, että ne täytyy lisätä sinne, jos niitä haluaa, että
ne ei tuu niinkun tai ilmesty kotiin ihan tosta noin vaan. Mutta et kyl seki puoli niinkun
väheni tosi paljon.
Heräteostoksiin liittyvä ostokäyttäytyminen oli havaittavissa myös päinvastaisessa tilanteessa, jossa ruokaostosten tekeminen oli vaihdettava fyysiseen kaupassa käyntiin
kauppakassipalvelujen ruuhkautumisen takia. Kävi ilmi, että tämän takia tehtyihin ruokavalintoihin vaikuttivat enemmän kaupassa heränneet ostohalut ja tarkasta ostoslistasta
oli niiden myötä helpompi poiketa. Tästä seurasivat suuremmat kauppalaskut kuin mitä
kauppakassitilausten yhteydessä olisi tullut. Tämä tulos mukailee Furstin ym. (1996, s.
254) ruoanvalinnan mallin osaa, jonka mukaan ruokaan liittyvät, tilanteista ja mielialoista
riippuvat tunteet ja mieltymykset vaikuttavat paljolti esimerkiksi kaupassa tehtyihin valintoihin. Erilaisten valintojen lisäksi fyysisen kaupassa käynnin takia ruoan suunnittelu
muuttui myös lyhytjänteisimmiksi, koska ruokakasseja ei voitu kantaa kaupasta kotiin
saman verran, kuin mitä kauppakassitilaus mahdollisti. Ruoanhankinta ja ruokavalinnat
voidaan nähdä toisiaan täydentävinä, koska ruokaa ei voida ostaa ilman tehtyjä valintoja
ja toisaalta ruoanhankinnan mahdollisuudet, esimerkiksi valikoima sanelee vaatimuksia
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tehdyille valinnoille. Tutkimuksesta saaduissa tuloksissa ruoanhankintaan liittyvät käytännöt korostuivat kuitenkin ruoanvalintaa enemmän ja siksi niitä tarkastellaan perusteellisemmin.

H4: Meillä taas ruvettiin enemmän käymään kaupassa, kun niitä kotiinkuljetuksia ei saanut. Että selkeesti enemmän lisääntyi, mikä oli tietenki oma stressaava asia, koska siinä
piti aina ottaa se aika ja mennä sinne kiertelemään. Ja tuli semmosta yhtä tai kahden
päivän suunnittelua vaan.
Fyysisiä ruokaostoksia tehtiin täydennysostostenkin muodossa jonkin verran, kauppakassipalvelujen käytöstä huolimatta. Täydennysostoksilla hankittiin vain tarpeesta esimerkiksi tuoretuotteita, joita ei ollut kannattavaa hankkia suuria määriä kerralla kauppakassipalveluista, ja joiden avulla seuraavan kauppakassitilauksen tekemistä voitiin siirtää hieman eteenpäin. Täydennysostokset painottuivat suurimmaksi osaksi tutkittujen
perheiden keskuudessa lähikauppoihin ja erityisesti koronapandemian alussa kiinnitettiin huomiota kauppojen kokoon ja jonkin verran myös ostosten teon kellonaikaan, jotta
sosiaalisia kontakteja tulisi mahdollisimman vähän. Ostoksia haluttiin tehdä pienemmissä kaupoissa mahdollisimman rauhalliseen aikaan, esimerkiksi lounastauolla. Toisaalta yhdessä perheessä käytäntönä oli ollut se, että mikäli kauppakassitilausta ei ollut
tehty ja oli tarpeen tehdä suuria ostoksia fyysisesti kaupassa, ostokset tehtiin silloin kerralla isommassa kaupassa keskustan lähikauppojen sijaan.

H2: Yritettiin vielä semmonen aika, et ei oo paljon ihmisiä. Ja sitte että ei turhaa niinku
mennä kauppaan, että jos ei ollu, niin sit oltiin ilman.
Pahimmissa koronatilanteissa kaupassa tehdyt ruokaostokset tehtiin perheissä myös ilman lapsia, kun taas ennen pandemiaa useammilla perheillä kauppareissut olivat olleet
eräänlainen koko perheen tapahtuma. Tällainen toiminta onkin koronasuositusten mukaista, kun tavoitteena on sosiaalisten kontaktien vähentäminen (THL, 2020). Yhdessä
tutkimusperheessä mainittiin, että perheen yhteiset kauppareissut olivatkin osittain vaihtuneet kotona tehtävään ruokaostosten tilauksen tekemiseen, jolloin koko perhe kerääntyi yhteen ja jokainen sai vaikuttaa siihen, mitä kaupasta tilattiin. Myös muutamassa
muussa perheessä mainittiin, että lapset saivat kertoa ruokatoiveitaan ennen tilausta.
Tässä lasten osallistumisessa käytännöt olivat kuitenkin melko perhekohtaisia ja merkitystä oli perhekohtaisten käytäntöjen lisäksi myös lasten iällä, sillä nuoremmat lapset
saivat vaikuttaa varsinaisiin ruokavalintoihin vähemmän, vaikkakin myös heidän mieltymyksiään huomioitiin ruokien suunnittelussa. Tämän lisäksi ilmeni, että joissakin perheissä ruokaostosten teko, niin kauppakassitilauksilla kuin fyysisillä ruokaostoksillakin,
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jakautui tasaisesti perheen vanhempien kesken, mutta pääsääntöisesti perheen äidit tekivät kauppakassitilauksia kuitenkin perheen isiä useammin.

H1: Viime keväänä myös sellanen valinta, ihan selkee valinta meiltä, että pyrittiin sillon,
kun alkoi korona-aika, niin että lapsi ei käyny kaupassa samalla lailla tai ollu mukana.
Koronatilanteen helpottaessa lapsia otettiin useammin kauppaan mukaan, mutta siitä
huolimatta ruokakaupoissa vietettyä aikaa pyrittiin edelleen minimoimaan. Yhdessä tutkimusperheessä tuli myös ilmi, että fyysisiä ruokaostoksia tehtiin edelleen helpottaneessa koronatilanteessa mieluummin ilman lapsia ja taustalla kerrottiin olevan sen, että
ilman lapsia ostosten koettiin hoituvan tehokkaammin. Samaisessa perheessä mainittiin
myös, että mikäli kauppakassitilausta ei ollut jaksanut tai ehtinyt tehdä, olivat ostokset
aiempaa helpompia tehdä lähikaupassa, kuin kauempana sijaitsevassa isommassa ruokakaupassa.

H5: Nyt mä melkeen toivon, ettei lapsi tulis mukaan, ei se koronaan välttämättä enää
niin liity, mut mä huomaan et okei se on vaan tehokasta et mä haen sieltä jotain, että
sinne kauppaan ei jäädä niinku hengaan.

5.4. Muutokset ravintolapalveluiden käytössä
Myös ravintolapalveluiden käyttö koki koronarajoitusten aikana tutkittujen perheiden keskuudessa muutoksia ja osittain nämä muutokset ovat peräisin etätöistä, jotka pienentävät työpaikkaruokailun osuutta (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 48). Koronapandemian
aikana tämä trendi onkin ollut aikaisempaa suurempi. Jaoin ravintolaruoan syömisen
yläluokan vielä kolmeen alaluokkaan, eli arkiruokailun järjestäminen tilaus- ja noutoruoalla, tilausruokien syömisen kokemukset sekä ulkona syömisen motiivit. Kuten DeVaultkin (1994, s. 36) on esittänyt, ei ruoanvalmistaminen ole enää yhtä välttämätöntä kuin
aiemmin, koska erilaiset ruoanvalmistusta helpottavat tekijät ovat tulleet osaksi arkeamme. Ruoanvalmistuksen muutokset vaikuttavat myös siihen, miten ruokaa hankitaan
ja tämä oli havaittavissa myös tutkittujen perheiden keskuudesta. Osittain kiireisenä ja
kuormittavana mielletty etäarki madalsikin erityisesti koronapandemian alkupuolella kynnystä tilata ruokaa kotiin sekä lisäsi take away -annosten suosiota. Kaikilla tutkimusperheillä ruoan kotiin tilaaminen oli lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrat-
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tuna ja taustalla olivat erityisesti ruoanlaittotyön helpottaminen sekä kiireisistä ruokailutilanteista selviytyminen. Lisäksi yksi tutkimusperheistä mainitsi erikseen, että ruoan kotiin tilaamista oli ryhdytty hyödyntämään vasta pandemian myötä.

Tilausruokaan liittyvät tulokset ovat samankaltaisia, kuin Wilskan ym. (2020, s. 41–42)
tutkimuksessa, jonka mukaan ravintoloiden rajoitusten aikana ruokaa tilattiin enemmän
kotiin kuin aikaisemmin. Yleisesti ottaen tilausruoan suosio oli tutkimusperheiden keskuudessa suurimmillaan koronapandemian alussa, jolloin etäarki oli uutta ja yleisimmillään. Yksi tutkimusperheistä mainitsi ruoan kotiin tilaamisen tapahtuneen pelkästään arkisin silloin, kun kaikki perheenjäsenet olivat etäjakson takia kotona. Toisella perheellä
käytäntö oli hieman toisenlainen, eli ravintolaruoan tilaukset painottuivat viikonloppuna
tapahtuvaan ruokailuun arjen sijaan. Lopuilla tutkimusperheillä ruoan kotiin tilaaminen
vaikutti jakautuvan tasaisemmin viikonloppujen ja arjen välille. Useampien tutkimusperheiden keskuudessa mainittiin, että jos arkiruokailu hoidettiin tilausruoan avulla, oli syöty
ruoka usein hieman epäterveellisempää. Lisäksi tilatun ruoan korkea hinta mietitytti yhdessä perheessä, vaikka sillä ei ollutkaan merkitystä itse tilausta tehtäessä.

H5: Ihan arjessakin on se tavallaan ollu valitettavaa, että yhtäkkiä sä huomaat, että kiireessä on hirveesti töitä ja mä en ehi. Sitte sä vaan swaippaat sieltä Woltilla tietsä, sä et
ees ehi kattoo mitä se maksaa. Että ihan sama, nyt vaan mä saan tällä kahen päivän
ruuat.
Syynä esimerkiksi lounaan kotiin tilaamiselle tai take away -ruoan noutamiselle pidettiin
ruokailutilanteen helpottamista ja nopeaa ratkaisemista sekä kiireistä lounastilannetta,
jolloin ruokaa ei ehditty valmistamaan tai ennakoimaan. Toisaalta lounaan lisäksi ravintolaruokaa voitiin joissakin tutkimusperheissä tilata kotiin arkisin lounaan lisäksi myös
ilta-aikaan. Lounasta saatettiin hakea tai tilata kotiin myös sen takia, että työpaikka- tai
kouluruokailuissa oli totuttu valmiiseen lounaaseen. Tämä tulos kytkeytyy siihen, että
suomalaisten keskuudessa ulkona syöminen liittyy vahvasti työelämään ja lämpimät lounaat ovat tärkeä osa päivää (Lund, Kjærnes & Holm, 2017, s. 23). Rutiineilla on luultavasti merkitystä tähän.

Heinonen ja muut (2005, s. 12) esittävät, että kuluttajien valinnoissa mielihyvän tavoittelu
on keskeistä. Poikkeusajan jatkuessa tilattuun ruokaan liitetty mielihyvä hälveni erityisesti sellaisissa perheissä, joissa ruoan tilaaminen oli tavallista. Tilausruokaan koettiin
myös kyllästymistä ja osittaisena syynä tähän oli kaipuu usein hieman epäterveellisenä
koetusta tilausruoasta tavalliseen koti- tai lounasruokaan. Kotiin tilatun ruoan ei koettu
antavan myöskään samanlaista nautintoa tai kokemusta kuin ravintolassa tapahtuva
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ruokailu antaa. Myös useampien ruokalajien illallisten kotiin tilaaminen koettiin yhdessä
tutkimusperheessä turhaksi. Lisäksi, kun ruoka-annosten tilaaminen liittyi usein kiireiseen arkiruokailuun, koettiin tilausruoalla suoritetun ruokailun olevan vain nopeaa tankkausta rauhassa nautitun aterian sijaan. Nämä tekijät liittyvät myös Furstin ym. (1996, s.
254–255) ruoanvalinnan teoriaan, jossa esimerkiksi ruokaan liittyvät toiveet ja odotukset
vaikuttavat ruoanvalintaan ja sitä myötä ruoasta saatuun kokemukseen. Esimerkiksi tilausruoan arkistuessa siihen liitetään täysin erilaisia odotuksia, kuin harvoin tilattuun ruokaan tai toisaalta ravintolassa paikan päällä syötävään ateriaan. Ruoan tilaaminen saattaa muodostua jopa rutiiniksi ja keinoksi selviytyä arjen ruokailusta.

H3: Ei siinä saa sitä samaa fiilistä, ku se ruoka tulee sulle paketissa ovelle, kun se, että
sä oisit siellä ravintolassa syömässä ja ois se ympäristö.
H5: Mä en enää ees halunnu mitään intialaista tai thaimaalaista, mitä mä usein Woltista
saatan tilata tai pizzaa tai muuta, vaan mä halusin just perunamuusia ja lihapullia, niinku
ihan sitä normi arkiruokaa.
Muutamassa perheessä mainittiin, että koronapandemian aikaiset, paikan päällä tapahtuneet ravintolaruokailut olivat kokeneet muutoksia senkin takia, että ennen pandemiaa
ulkona syöminen yhdistettiin usein viikonloppuihin ja mahdollisesti hetken mielijohteisiin,
jolloin kodin ulkopuolella harrastettiin erilaisia aktiviteettejä tai vietettiin aikaa kaupungilla. Rajoitusten myötä sosiaalisia kontakteja pyrittiin minimoimaan, jolloin tällaiset ajanviettotavat vähentyivät ja ulkona syöminen siirtyi senkin takia kotiin tilaamiseksi tai kotona ruoan valmistamiseksi. Lisäksi yhden perheen kohdalla mainittiin, että ennen koronapandemiaa esimerkiksi lasten merkkipäiviä oli ollut tapana juhlistaa ulkona syömisellä, mutta pandemian takia tällainen juhlinta vaihtui kotona valmistettaviin tarjoiluihin
ravintolaruokailun sijaan. Rajoitusten mahdollistaessa useammat tutkimusperheet olivat
kuitenkin käyneet korona-aikana jonkin verran myös ravintoloissa ja käynnit painottuivatkin viikonloppuihin. Tällainen viikonloppujen ravintolaruokailu on ollut tyypillistä jo ennen
koronapandemiaa (Varjonen & Peltoniemi, 2012, s. 31). Toisaalta ulkona syömiseen koettiin liitettävän hieman erilaisia motiiveja, kuin ennen koronapandemiaa. Esimerkiksi lisääntyneen arkiruoanlaiton ja etäarjen takia viikonloppuna haluttiin helpotusta ja eroa
samalta tuntuviin päiviin, ja ruoanvalmistaminen korvattiinkin mahdollisuuksien mukaan
ravintolakäynneillä. Yhden tutkitun perheen kohdalla mainittiin ravintolapalveluiden hyödyntämisen yhteydessä myös halu tukea ravintoloitsijoita rajoitusten aiheuttamassa ahdingossa. Kyseisen tutkimusperheen haastateltu vanhempi koki koronapandemian ai-
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heuttamien rajoitusten, kuten ravintoloiden sulun ja ulosmyynnin sallimisen hyvin epäreiluna ravintola-alaa kohtaan. Tämä näkyi heidän perheessään esimerkiksi aiempaa
erilaisemman ravintolaruoan ostamisena tai uusien ravintoloiden suosimisena.

Koronapandemian aikaisiksi haasteiksi voidaan nähdä kuuluvan muun muassa lisääntynyt yksinäisyyden tunne (Douglas ym., 2020, s. 2). Yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista kanssakäymistä yritettiinkin yhden tutkitun perheen kohdalla lisätä mahdollisuuksien mukaan ravintolaruokailulla, koska rajoitusten takia sosiaalisia tapahtumia oli hyvin
vähän. Vaikka ravintolaruokailu tapahtuikin kyseisessä perheessä omien perheenjäsenten kesken, ravintolan asiakasyhteisön osana olemisen koettiin tukevan sosiaalista hyvinvointia. Vastaavanlainen vaikutus koettiin myös ravintoloiden aukiolorajoitusten muuttuessa, kun esimerkiksi etätöiden ohessa ulkona syöminen oli mahdollista. Yhden tutkimusperheen kohdalla kävi kuitenkin ilmi, että koronapandemia oli vaikuttanut heidän ravintolaruokailunsa useuteen melko radikaalisti, sillä kyseinen perhe oli syönyt ennen
pandemiaa melko usein ulkona. Korona-ajan tiukkojen rajoitusten löystymisestä ja ravintolaruokailun jälleen mahdollistumisesta huolimatta ulkona syöminen ei houkuttanut kyseistä perhettä enää samalla tavalla, kuin ennen koronapandemiaa. Syynä tähän arveltiin olevan sen, että lapsille tarkoitetut leikkipaikat olivat olleet perheelle suuri osa ravintolakäynnin kokemusta, ja koronapandemian takia leikkipaikat olivat useimmiten suljettuina. Lisäksi ulkona syömisen hinta ja siitä saatu elämys nähtiin myös uusin silmin, ja
sitä ei pidetty kyseisessä perheessä enää niin nautintoa tuottavana. Samassa perheessä
arveltiin myös muuttuneen tulotason vaikuttaneen suhtautumiseen. Erilaisilla tulotason
muutoksilla mainittiin muissakin tutkimusperheissä olleen vaikutusta ravintolaruokailulle.
Esimerkiksi toinen opiskelevista perheenäideistä pohti, että heidän perheensä vähäinen
ulkona syöminen oli selvästi kytköksissä haastatteluhetken matalampaan tulotasoon ja
yksi perheenäideistä taas koki ravintolaruokailun yleistyneen nousseen tulotason myötä.

Osasyynä muuttuneeseen ravintolapalveluiden käyttöön saattaa olla omien kulutustottumusten kriittisempi tarkastelu koronapandemian sanellessa omanlaisiaan ehtoja kuluttamiselle, esimerkiksi juuri tulotason muutosten kautta. Tällainen tarkastelu saattaakin
luoda tarvetta muutokselle ja toimia väylänä uudenlaisiin valintoihin. Toisaalta mielenkiintoista on, että osalla tutkimusperheistä oli havaittavissa päinvastaista toimintaa,
koska jotkut vaikuttivat arvostavan esimerkiksi ravintolaruokailua rajoitusten helpotuttua
jopa enemmän kuin ennen pandemiaa. He nauttivat ravintolaruoasta, tunnelmasta ja ulkona syömisen sosiaalisuudesta.
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5.5. Tulosten yhteenveto
Merkittävän laajana ilmiönä aineistosta oli havaittavissa koronapandemian aikaista arkeen uupumista ja kyllästymistä. Uupuminen ja kyllästyminen liittyivät esimerkiksi ruoanvalmistukseen, koska sen määrän lisääntymisen ja muiden kasvaneiden vaatimusten
takia oli havaittavissa vähäisempää kiinnostusta ja jaksamista valmistaa ruokaa. Aineiston perusteella kyllästymistä aiheutti toisinaan myös samojen ruokien valmistaminen ja
syöminen, lisäksi uupuminen ulottui ruokien työlääseen suunnitteluunkin. Suunnittelun
kuormittavuudesta huolimatta se oli myös merkittävä osa arjen helpottamista. Uupumisen ja kyllästymisen vaikutusten takia korona-arkea haluttiin helpottaa mahdollisimman
paljon, ja sen keinoina olivat valmisruokien ja puolivalmisteiden käyttäminen, ravintolaruoan tilaaminen ja toisaalta myös arjen ruokatilanteiden ennakointi. Nämä arkiruokailussa tapahtuneet muutokset ja siihen liitetyt kokemukset vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, miten koronapandemia rajoituksineen on vaikuttanut arkiseen ruokailuun.

Ruoanhankinnassa tapahtuneita muutoksia löytyi jokaisen tutkimusperheen kohdalta, ja
löydetyt muutokset vastaavat toiseen tutkimuskysymykseeni. Ulkona syöminen rajautui
tässä tutkimuksessa pois ruoanhankinnan käsitteestä ja näin ollen ruoanhankinta liittyikin ruokaostosten tekemiseen. Siinä tapahtuneet muutokset painottuivat ostosten tekemiseen kauppakassipalveluiden muodossa fyysisen kaupassakäynnin sijaan, ja pandemian aikana jokaisessa tutkimusperheissä olikin tilattu ruokaostoksia kauppakassin
kautta. Fyysisesti kaupassa käytiin varsinkin koronapandemian alkuaikoina, jolloin tutkimusperheet halusivat täydentää varastojaan ja välttää sosiaalisia kontakteja. Pandemian jatkuessa tärkeimmäksi motiiviksi kauppakassipalveluiden käytölle tuli kuitenkin arjen helpottaminen. Kuormittavassa korona-arjessa helpottaminen nähtiinkin tärkeänä,
jopa eräänlaisena selviytymiskeinona. Kauppakassitilauksen tekeminen edellytti kuitenkin ennakointia ja aikaa vievää suunnittelua, ja haastetta toi tilausten ruuhkautuminen.
Toisaalta kauppakassitilausten tekeminen vähensi heräteostoksia ja mahdollisti suurtenkin ruokahankintojen kerralla tekemisen.

Kolmas tutkimuskysymykseni liittyi ravintolapalveluiden käytössä tapahtuneisiin muutoksiin. Siinä tapahtuneet muutokset näkyivät sekä lisääntyneen kotiin tilaamisen myötä,
mutta myös muuttuneiden ulkona syömisen motiivien kautta. Ravintolaruokailulla tai sen
tilaamisella haluttiin tukea ravintoloitsijoita tiukkojen koronarajoitusten aikaan, saada
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vaihtelua samalta tuntuvaan korona-arkeen ja helpottaa kiireistä lounasaikaa etätöiden
ohessa. Ruoan kotiin tilaamiseen olikin matala kynnys erityisesti kiireisessä arjessa, jolloin ruokaa ei ehditty valmistamaan tai sitä ei ollut valmistettu etukäteen. Vaikka ravintolaruoan tilaamisen voi liittää yhteen merkittävimpään tutkimukseni teemaan eli arjen helpottamiseen, oli se yhdistettävissä aineistossa myös kyllästymiseen, mikäli ruokaa tilattiin toistuvasti. Ruoan tilaaminen haastoi joidenkin tutkimusperheiden kohdalla myös heidän arvojaan esimerkiksi ravintolaruoan suosimisesta itsevalmistetun kotiruoan sijaan.
Toisaalta tilaaminen oli yleisintä koronapandemian alussa keväällä 2020 ja siitä johtuen
olisikin mielenkiintoista selvittää, miten pandemian myöhemmät tiukat rajoitustoimet ovat
vaikuttaneet ravintolapalveluiden käyttöön.

Käsittelin tutkimuksessani arkiruokailun lisäksi myös viikonloppuna tapahtuvaa ruokailua, koska koronapandemian myötä arjen ja viikonlopun erot ovat hämärtyneet. Lisäksi
oletin, että korona-arjen ruokailu voi osittain selittää myös viikonloppuna tapahtunutta
ruokailua. Koronarajoituksista ja esimerkiksi sen tuomasta etäarjesta huolimatta arki vaikutti olevan osalla tutkimusperheistä melko kiireistä, joka saneli omia ehtojaan toteutetulle arkiruokailulle ja siitä selviytymiselle. Tuloksista tuli kuitenkin ilmi, että viikonloppuisin perheissä oli enemmän aikaa ja jaksamista valmistaa myös hieman työläämpiä aterioita ja ruokailla kiireettömämmin perheen kanssa. Samanlaisia tuloksia on saatu aikaisemmistakin tutkimuksista, esimerkiksi Murcottin (1982) kunnollisen aterian käsitteen
yhteydessä. Koronapandemian aikana viikonlopun laadukkaammasta ateriasta haluttiinkin saada hieman eroavaisuutta samalta tuntuviin päiviin. Toisaalta etäarjen myötä lisääntynyt arkiruoanvalmistus heijastui osittain viikonloppuruokailuunkin siten, että viikonloppuisin oli myös aiempaa helpompi turvautua raskaan viikon päätteeksi tilausruokaan tai rajoitusten mahdollistaessa ulkona syömiseen. Tällainen ravintolapalveluiden
hyödyntäminen koettiin jopa ruoanlaitosta saatuna lomana.

Aineiston analyysivaiheessa kiinnitin huomiota myös tietynlaisten rutiinien merkitykseen
ja niihin liittyviin käsitteisiin. Rutiinit näyttäytyivät toisinaan positiivisina ja tietynlaista turvaa tuovina, mutta toisinaan myös arkitoimintaa jollakin tavalla rajoittavina. Rutiinit liittyivät esimerkiksi tehtyihin ruokavalintoihin, jotka pysyivät kauppakassitilausten perusteella
melko samanlaisina. Nämä rutinoituneet valinnat heijastuvat myös ruoanvalmistukseen
ja sitä kautta jopa syötyjen ruokien yksipuolistumiseen. Toisaalta rutiineja myös rikottiin
valitsemalla tuotteita, joita esimerkiksi ennen koronapandemiaa ei ollut käytetty. Lisäksi
kauppakassitilausten ja ruokaostosten ympärille muodostui uudenlaisia rutiineja, kuten
tilauslistan tekemistä ja perheen kesken tehtyjen ostosreissujen vähentymistä. Toisaalta
etäarjen ruokailurytmikin oli tärkeä rutiini, jotta työpäivän oli mahdollista katketa ja jotta
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oli mahdollista saada energiaa loppupäiväksi. Arjen ruokailurutiinien merkitystä oli nähtävissä myös siinä, että totuttu koulu- tai työpaikkalounas johti myös etäaikana ravintolaruoan ostamiseen. Etäruokailun lisäksi koko perheen kesken syötyjen aterioiden nähtiin olevan tärkeä rutiini myös uudessa ja epävarmassa arjessa.
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6. Luotettavuus
Tutkimuksen ja sen prosessin luotettavuutta on tärkeä pohtia, jotta lukijalle voidaan varmistaa mahdollisimman totuuden mukainen käsitys tutkimuksen kulusta. Kiviniemi
(2018, s. 70) kiteyttää luotettavuuden tarkoittavan laadullisen tutkimuksen kohdalla aineistonkeruuseen liittyvän vaihtelun tiedostamista ja hallintaa. Hirsjärven, Remeksen ja
Sajavaaran (2009, s. 232) mukaan luotettavuutta voidaankin lisätä tutkimusprosessin
kaikkien vaiheiden tarkalla kuvauksella. Jos aineisto on hankittu esimerkiksi haastattelulla, on kerrottava haastattelujen olosuhteista ja tilanteista ja myös mahdolliset häiriötekijät ovat tarpeen tuoda esiin. Tässä tutkimuksessa yksi haastattelutilanne olikin hieman
rauhaton, koska perheen itkevä lapsi tarvitsi haastateltavan huomiota ja haastattelusta
jouduttiin pitämään muutamia lyhyitä taukoja lapsen itkun laantumiseksi. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta voi haastateltavien osalta heikentää se, että minulla ei ole täyttä
varmuutta myöhemmin haastatteluihin saamieni tutkittavien asuinalueesta. Syynä tähän
on se, ettei heitä rekrytoitu muiden tutkittavien tapaan Facebook-ryhmästä, joka on suunnattu tietylle Helsingin keskusta-alueella asuville lapsiperheille.

Aineiston hankintaan valikoituneen menetelmän, eli haastattelun, luotettavuutta on pohdittava myös muista näkökulmista. Haastatteluissa tutkittavalla saattaa olla taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia, ja hän haluaa ehkä näyttäytyä tutkijan silmissä parhaana mahdollisena itsenään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 206.)
Tällainen parhaan kuvan antaminen saattaa liittyä helpostikin tutkielmani aiheeseen, eli
arkiruokailuun ja sen ympärille kytkeytyviin toimintoihin. Ruokailu ja ruokatottumukset
ovat kuitenkin muotoutuneet hyvin perhekohtaisiksi, ja esimerkiksi ruokavalinnoista voidaan haluta antaa parempi kuva, kuin mitä ne todellisuudessa olisivatkaan. Kuten teoreettisesta viitekehyksestä ja osittain myös tutkimustuloksista kävi ilmi, esimerkiksi valmisruokiin liitetään helposti huonommuutta, laiskuutta tai jopa epäterveellisyyden näkökulmia. Tällaisten ajatusten takia saattaa olla mahdollisuus, että tutkittavat saattoivat
kertoa käyttävänsä valmisruokia harvemmin, kuin mitä he oikeasti käyttäisivät. Tässä
tutkimuksessa haastateltavat vaikuttivat kuitenkin kertovan rehellisesti arkiruokailuistaan
ja tekemistään erilaisista valinnoista, liittyivät ne esimerkiksi valmisruokiin tai muihin valintoihin. Toisaalta jokaisesta perheestä haastateltiin vain toista vanhempaa, joka voi
osaltaan horjuttaa tutkimuksen luotettavuutta. Perheiden muilla jäsenillä saattaakin olla
erilaisia kokemuksia kuin haastatteluissa olleilla vanhemmilla.

Lisäksi, kun haastattelut nojautuivat pitkälti tutkimusperheiden kokemuksiin ja muistoihin, voi aika tehdä tehtävänsä ja ehkä jopa muuttaa muistikuvia tapahtuneista. Osittain
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tähän liittyen pohdin jälkikäteen myös sitä, että olisiko ainakin jotkut haastattelukysymykset kannattanut antaa haastateltaville jo etukäteen, jotta muistia olisi ehtinyt virkistää
paremmin. Haastattelut toteutettiin kuitenkin kesällä 2021 ja haastatteluja tehdessäni
viittasin korona-ajalla pääosin haastatteluihin mennessä tiukimpaan rajoitusaikaan eli
kevääseen 2020. Haasteena tässä näen kuitenkin sen, että tällöin vastauksia olisi ehtinyt
pohtia ehkä turhankin huolellisesti, joka olisi voinut myös osaltaan haastaa tutkimuksen
luotettavuutta. Lisäksi uskon, että tällainen ennennäkemätön tilanne ja arki on jäänyt ja
tulee jäämään kaikkien mieleen vielä pitkäksi aikaa. Myös haastatteluissa käyttämäni
virikekuvat tukevat luotettavuutta siinä mielessä, että koronapandemian alkuaikaan liittyvällä blogitekstikatkelmalla sekä haastateltavan tunteisiin ja tapoihin vetoavilla kuvilla
muistia kyettiin kirkastamaan ja nostamaan esiin jopa haastateltavan osittain unohtamia
tai sivuuttamia kokemuksia.

Toisaalta luotettavuutta on syytä pohtia tekemäni testihaastattelunkin osalta. Harjoitusmielessä tekemäni ja aineistoon mukaan ottamani testihaastattelu toteutettiin minulle ennestään tutulla perheellä. Onkin otettava huomioon, että onko kyseisen haastateltavan
ollut esimerkiksi mahdollisesti helpompi ja rennompi olla haastattelutilanteessa, kun olin
haastattelijana hänelle ennestään tuttu, tai kun haastattelu järjestettiin testihaastattelun
nimellä. Toisaalta suhde voi olla luottavaisempi, jolloin kokemuksia kykenee avaamaan
rehellisemmin, mutta on myös huomioitava se mahdollisuus, että vastauksia olisi muunneltu esimerkiksi hieman hyväksyttävämmiksi juuri tuttuuden takia. Haastattelutilanteet
saattoivat olla kaikille tutkittaville ylipäätään vieraita, joka jo itsessään heikentää luotettavuutta. Haastattelut olivat myös jokseenkin lyhyitä, 30–40 minuuttia, joka voi olla hyvinkin lyhyt aika syvällisemmän keskustelun saamiseksi, erityisesti ennestään tuntemattoman henkilön kanssa.

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, s. 161) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija toimii arvolähtökohtiensa sekä objektiivisuuden välillä. Arvot vaikuttavat jossain määrin siihen, miten ymmärrämme tutkittua ilmiötä. Toisaalta objektiivisuudessa
haasteita tulee siitä, että tutkija ja kaikki entuudestaan tiedetty ovat yhteydessä toisiinsa.
Esimerkiksi tutkimukseni aiheeseen eli korona-arkeen minulla on itsellänikin kokemuksia
ja tietoa jo ennakkoon, joten objektiivisuutta on hyvä pohtia ja kyseenalaistaa. Koen kuitenkin, että aiheen aikaisempi teoria liittyi monilta osin myös muuhunkin kuin koronapandemiaan, ja sen muodostaman kokonaisuuden kautta pystyin olemaan objektiivinen tutkija. Näin ollen en antanut pelkästään omien kokemusteni ohjata esimerkiksi tutkimuskysymysten muodostamista tai haastatteluja. Lisäksi aineistoa käsiteltäessä ja tuloksia
tulkittaessa läpinäkyvyys on tärkeää ja tutkijan onkin tuotava esiin se, millä perustein hän
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esittää tulkintoja. Tällaista läpinäkyvyyttä voidaan tuoda esimerkiksi haastatteluaineistosta poimituilla otteilla, joita on esitetty luvussa 4 sekä liitteissä 5 ja 6. (Hirsjärvi, Remes
& Sajavaara, 2009, s. 233.) Tässä tutkielmassa tulkintojen teon taustalla olevia perusteita onkin tuotu esiin haastatteluotteilla, ja samalla ne myös rikastuttavat tekstiä. Kaiken
kaikkiaan keskeisin tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä on tutkijan raportointityyli ja
sen perusteella muodostunut kokonainen raportti (Kiviniemi, 2018, s. 71).
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7. Pohdintaa
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaiseksi arkiruokailu ja ruoanhankinta ovat
muodostuneet lapsiperheissä koronapandemian aikana. Aineistoni keräsin kuutta lapsiperhettä tutkimalla ja jokaisesta tutkimusperheestä haastattelin yhtä vanhempaa. Laadullisin menetelmin kerätty ja käsitelty aineisto loi kuitenkin melko hyvin käsityksen siitä,
miten arjen ruoanlaittoa on toteutettu, sekä millaisia ruokavalintoja ja ruokaan liittyviä
ajatuksia kyseisissä perheissä on koronapandemian myötä koettu. Lisäksi keskeisenä
tuloksena oli myös se, millaiseksi ruoanhankinta on näissä perheissä muotoutunut ja
miten ravintolapalveluita on hyödynnetty korona-aikana.

Keskeistä tuloksissa oli se, että vaikka kotona vietetty aika oli rajoitusten ja etäjaksojen
takia lisääntynyt enemmän tai vähemmän kaikissa perheissä, ei arjen kiireen koettu juurikaan vähentyneen. Osasyynä tähän saattoi olla esimerkiksi se, että ruoan ympärille
kytkeytyvien arkisten toimien määrä oli myös kasvanut. Toisaalta vaikutti myös siltä, että
osassa perheistä arkea ei koettu kovin kiireiseksi ennen koronapandemiaa, eikä sen aikanakaan. Ruoanhankintaan oli tullut monessa perheessä uutena käytäntönä kauppakassipalveluiden hyödyntäminen, ja tämä uusi ilmiö nähtiin varsinkin pandemian alkuaikoina positiivisena asiana sosiaalisten kontaktien vähentämisen kautta. Toisaalta kauppakassipalveluihin liitettiin vahvasti myös muita hyviä puolia, kuten arkiruokailun sujuvoittaminen, ajan säästäminen ja taloudelliset hyödyt tarkan tilauslistan ja helpoksi tehdyn hintavertailun ansiosta. Arjen sujuvoittavuus nähtiin varsinkin koronapandemian
edetessä jopa sosiaalisten kontaktien vähentämistä merkittävämpänä syynä palveluiden
hyödyntämiselle. Kauppakassipalvelujen käyttäminen vaatii perheiltä kuitenkin tarkempaa suunnittelua ja omanlaistaan ennakointia lisäsivät myös itsessään jo kasvanut ruoanlaiton määrä. Lisääntyneen suunnittelun kokeminen voi toisaalta olla myös hyvin yksilöllistä, koska mikäli asioiden suunnittelu ja ennakointi, esimerkiksi listojen ja aikataulujen muodossa on ollut muutenkin osa arkea, on korona-ajan uudenlainen ruoansuunnittelukin mitä luultavammin ollut helpompaa toteuttaa.

Koronapandemian alkuvaiheessa ja tiukimpina etäjaksoina osa tutkittavasti koki ruokatarvikkeiden riittävyyden arvioinnin vaikeaksi, koska kotona tapahtuva ruokailu oli lisääntynyt. Nämä kaikki huomioitavat asiat kuluttivat lähes poikkeuksetta kaikissa perheissä
vanhempien voimavaroja ja laskivat osittain kiinnostusta ruoanlaittoon ja joidenkin perheiden kohdalla myös kiinnostusta suunnitteluun. Näin ollen kynnys hyödyntää ruoanlaittoa helpottavia tekijöitä, kuten puolivalmisteita ja valmisruokia tai tilausruokaa madaltui. Pitkällä aikavälillä useiden tiukkojen koronarajoitusten ja kuormittavien etäjaksojen
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myötä perheiden arkeen ja ruokailuun voi kohdistua monia erilaisia ’’uhkia’’. Vaikutuksina
saattavat olla esimerkiksi kotitaloustöiden, kuten ruoanvalmistuksen kiinnostuksen edelleen laskeminen sekä ruoanvalmistustaitojen ja jopa ruoan laadun heikentyminen. Myös
perheen kesken tapahtuviin ruokailuhetkiin voi kohdistua muutoksia, jos ruoan ja ruokahetkien eteen ei nähdä enää yhtä paljon vaivaa.

Ruoan tilaaminen kotiin kasvoi kaikkien tutkimusperheiden keskuudessa, mutta koronaajan edetessä tilaaminen kuitenkin vähentyi ja osittain tilattuun ruokaan myös kyllästyttiin. Ulkona syöminen laski luonnollisesti rajoitusten myötä, mutta koronatilanteen salliessa useampi perhe halusi käydä ravintoloissa syömässä, koska se toi helpotusta arjen
lisääntyneeseen ruoanlaittoon, vaihtelevuutta päiviin sekä oli verrattavissa tietynlaiseen
sosiaaliseen aktiviteettiin tapahtumien peruuntumisten takia. Motiivit ravintolaruokailulle
olivat myös muuttuneet, koska ravintoloitsijoiden tukeminen haastavassa koronatilanteessa nähtiin tärkeänä. Lisäksi ennen koronapandemiaa ulkona syöminen liitettiin perheen yhteiseen ajanviettoon ja yhdistettiin esimerkiksi kaupungilla yhdessä vietettyyn
aikaan, mutta pandemian myötä tällaisetkin perheen yhteiset aktiviteetit olivat jääneet
pois. Mielenkiintoista jatkotutkimusta voisikin tehdä perhetutkimuksen kentällä, ja esimerkiksi selvittää koronapandemian vaikutusta perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin,
yhdessä vietettyyn aikaan ja niihin liittyviin kokemuksiin.

Osassa tutkimusperheistä pohdittiin koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vaikutusta
ulkona syömisestä saatuun elämykseen. Joissakin perheissä ravintolassa syödyn ruoan
hinta voitiin nähdä uusin, kriittisemmin silmin ja toisissa perheissä ravintolaruokaa selkeästi kaivattiin. Tämä kertoo osittain myös perheiden erilaisista arvostuksen kohteista,
ja joillekin ravintolasta saatu kokemus on selkeästi merkityksellisempää kuin toisille. Ravintolaruokailuun liittyvät kokemukset ja käytännöt olivatkin aihealueita, jotka jakoivat
tässä tutkimuksessa perheitä eniten. Kokemusten jakautuminen kytkeytyy suurella todennäköisyydellä siihen, että perheiden elämäntilanteet ja taloudelliset tilanteet olivat
erilaisia. Lisäksi asuinalueet, joissa tutkimusperheet asuivat, ovat todennäköisesti paremmalle tulotasolle sijoittuvien ihmisten suosiossa, joka on myös otettava huomioon.
Saamani tulokset kertovat kuitenkin mitä todennäköisemmin parempituloisten perheiden
kokemuksista, ja näin ollen ei ole varmuutta siitä, millaisia kokemuksia erilaisista tulotason tai asuinalueen perheistä olisi noussut. Perheiden keskuudessa oli kuitenkin jonkin
verran eroja, koska toisissa perheissä oli esimerkiksi kaksi työssäkäyvää aikuista sekä
hieman vanhempia lapsia, jolloin ravintolaruokailulla saattaa olla suurempi rooli. Joissakin perheissä taas toinen vanhempi oli esimerkiksi opintovapaalla ja perheessä saattoi
olla iältään nuorempia lapsia, jolloin ravintolaruokailuja ei ollut luonnollisestikaan yhtä
57

helppoa toteuttaa. Toisaalta ravintolapalveluiden hyödyntäminen on varmasti jakautunut
eri perheissä eri tavoin jo ennen korona-aikaa. Ruoanvalintaan ja ulkona syömiseen vaikuttaakin muun muassa tulotaso, ja siihen liittyen olisi mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta. Tutkimuskohteena voisivat olla esimerkiksi sellaisten ihmisten ruoanvalinnat tai
kuluttaminen, joiden tulotaso on koronapandemian ja sen aiheuttamien irtisanoutumisten
tai lomautuksien myötä laskenut.

Perhekohtaiset tekijät heijastuvat ulkona syömisen lisäksi todennäköisesti myös perheissä tehtyihin ruokavalintoihin, jotka eivät yllätyksekseni kokeneetkaan koronapandemian myötä suuria muutoksia. Oletin, että epävarmassa pandemiatilanteessa esimerkiksi ruoan kotimaisuuteen ja sen ravitsemukselliseen laatuun olisi kiinnitetty tutkittavien
tekemissä valinnoissa paljon enemmän huomiota. Toisaalta joissakin perheissä olikin
valittu enemmän kotimaisia tuotemerkkejä ja suosittu myös pientuottajien tuotteita, mutta
niihin liittyviä mainintoja tuli haastatteluissa kuitenkin vähän. Mielenkiintoista oli myös
huomata, että valintoja tehtäessä ruoanvalmistuksen helppoudella nähtiin olevan osittain
suurempaa painoarvoa, kuin esimerkiksi niiden terveellisyydellä. Koronapandemia uhkasi ja uhkaa edelleen ihmisten terveyttä, joten voisi luulla, että esimerkiksi pahimpien
koronarajoitusten aikaan terveyteen olisi kiinnitetty huomiota myös ravitsemuksellisesta
näkökulmasta, ja että perheet olisivat kiinnittäneet vielä enemmän huomiota esimerkiksi
tehtyihin ruokavalintoihin. Lisäksi oletin, että kotona vietetyn ajan myötä perheissä olisi
kokeiltu enemmän uusia tuotteita tai reseptejä. Tässä kuitenkin käytettävissä olevat resurssit, kuten aika ja jaksaminen tulivat vastaan ja luultavasti ne saivat tutkitut valitsemaan helpompia ruokaratkaisuja, jotta arjesta selviydyttiin. Yhden tutkimusperheen kohdalla kävi kuitenkin ilmi, että heidän perheessään ruokatottumukset olivat jo ennen koronapandemiaa hyvin terveelliset, ja ne olivat myös jatkuneet samalla linjalla. Tästä voi
päätellä myös sen, että uudenlaisessa arjessa tutut ratkaisut voivat taata arjen sujuvamman jatkumisen ja tuoda tietynlaista turvallisuuden tunnetta. Tällöin ei välttämättä olekaan voimavaroja lähteä muuttamaan esimerkiksi tuttuja ja toimivaksi havaittuja ruokavalintoja, reseptejä tai suuremmassa mittakaavassa jopa ruokavaliota.

Tutkimustuloksista näkyi viitteitä perheiden ruokaan liittyvän keskinäisen työnjaon sukupuolittuneisuudesta. Ruoan suunnittelun, hankinnan ja valmistuksen tiedetään aiempien
tutkimusten (Mäkelä, 2002; Flagg, ym., 2014) perusteella sisältävän melko sukupuolittuneita näkökulmia. Voi myös olla, että kiireisessä arjessa vanhempien keskinäistä ruokaan liittyvää työnjakoa voi olla haastavaa erikseen huomata, ja asiaa voi olla vielä haastavampaa pohtia haastattelutilanteessa. Tämän ja toisaalta aineistoni homogeenisyyden
takia tulokseen on hyvä suhtautua hieman varauksella. Tulosten osalta sukupuolta
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enemmän huomiota kannattaa kiinnittää siihen, miten koronapandemian aikana jatkunut
kiireellinen arki vaikutti tutkimusperheissä lasten ottamiseen mukaan ruoanlaittoon. Tutkimuksen alkuvaiheessa minulla oli oletuksena, että kotona vietetyn ajan ja ruoanlaiton
lisääntyminen olisi lisännyt myös perheen yhteistä ruoanvalmistusta. Tulokset osoittivat
kuitenkin, että kiireinen arki vei vanhemmilta voimavaroja, jolloin tällaiset yhdessä valmistetut ateriat jäivät melko vähäisiksi. Toisaalta aikaisemmatkin tutkimukset (Korvela,
2014; Maavirta, 2009) ovat jo osoittaneet, että lasten ottaminen ruoanlaittoon mukaan
vie enemmän aikaa, ja sen takia ruokaa onkin helpompi valmistaa ilman lapsia. Ruoanlaitto yhdessä lapsen kanssa on kuitenkin tärkeä kasvatuksellinen tilanne, ja sen puuttuessa lapsen suhde ruokaan ja syömiseen voi jäädä monin tavoin etäiseksi (Arffman &
Ojala, 2010, s. 142–143). Toisaalta tutkimissani perheissä lapset olivat suurimmaksi
osaksi melko nuoria, ja toisenlaisia tutkimustuloksia olisinkin voinut saada, jos perheiden
lapset olisivat olleet iältään vanhempia. Vanhemmat lapset saattavatkin osallistua perheen ruoanlaittoon aktiivisemmin.

Tulosten perusteella on tarpeen pohtia myös sitä, että mikäli arkea helpottavien kauppakassipalveluiden käyttö jatkuu koronapandemian ehkä jossain vaiheessa päättyessä,
millaisia vaikutuksia sillä on ruokakasvatukseen ja sen myötä lasten ruokatietämykseen.
Ruokaostoksissa mukana olemalla lapsi oppii hahmottamaan paremmin ruokaketjua, eli
esimerkiksi sitä, mistä ruoat perheen jääkaappiin ilmestyvät. Vanhemmat saattavat myös
antaa lapsen valita tuotteita sekä perustella tietynlaisten valintojen taustaa. Korona-aikana tehtyjen ruokaostosten käytännöissä on siis tapahtunut muutoksia, mutta mielenkiintoista olisi myös selvittää, miten pitkälle nämä muutokset kantavat vielä koronapandemian jälkeenkin. Toisaalta, jos ruokaostosten teko siirtyy tulevaisuudessa yhä enemmän kotona tehtävään kauppakassitilaukseen, olisi tällaisessa tapauksessa hyvä ottaa
mahdollisuuksien mukaan perheen lapset tilaustapahtumaan mukaan, kuten ainakin yhden tutkimusperheeni kohdalla olikin toimittu. Näin lasten suhde ruokaan ei jää vieraaksi
ja perinteiset taidot sekä tiedot säilyvät. Vaikka esimerkiksi raaka-aineita, välineitä, ruoanlaittoa ja ruokaan liittyviä valintoja käsitelläänkin peruskoulussa kotitaloustunneilla, voi
kuitenkin olla vaarana, että lapsen perusosaaminen ja toisaalta myös kiinnostus voivat
jäädä aiempaa heikommalle tasolle. Lisäksi oppimisen kiinnostus on yleensä sitä suurempi, mitä nuorempi lapsi on kyseessä ja myöhemmässä vaiheessa kiinnostusta saattaa olla vaikeampi herättää. On kuitenkin hyvä huomioida, että koronapandemia ei välttämättä ole itsessään vaikuttanut esimerkiksi vähäisempään lasten mukaan ottamiseen
ruoanlaitossa tai ruokaostoksissa, vaan vaikutukset saattavat nousta jo koronapande-
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miaa edeltävästä ajasta ja yhteiskunnassa vallitsevasta kiireen ja suorittamisen kulttuurista. Tosin se, miten paljon lapset ovat mukana perheen ruokailuun liittyvissä toimissa,
on hyvin perhekohtaista.

Kotitalouksien toimintaan liittyy suunnittelua, päätöksentekoa, tehtäviä ja toimintoja
(Turkki, 1992) ja niiden merkitysten voidaan nähdä kasvaneen koronapandemian ja sen
tuomien arjen muutosten takia. Yksilöt ja perheet joutuvat tekemään ja puntaroimaan
rajoitusten puitteissa valintoja niin ruokaan, kulutukseen, työhön, matkustamiseen tai
harrastuksiinkin liittyen. Suunnittelua voidaan tarvita esimerkiksi kauppakassitilausta
tehdessä enemmän, mutta toisaalta epävarma pandemiatilanne myös osaltaan vaikeuttaa tulevan suunnittelua. Näin ollen epävarmuus vaatii myös kykyä uudelleenasennoitua
arkeen. Kotitalouden opetussisältöjen merkitys korostuukin tämän tutkimuksen teemoissa, koska kotitalousopetuksen avulla voidaan tukea esimerkiksi uudenlaisiin arjen
tilanteisiin ja haasteisiin valmistautumista. Lisäksi tutkimuksessa merkittävänä aihealueena noussutta ruoan suunnittelua on tärkeää harjoitella ja toteuttaa käytännössä kotitalouden tunneilla, esimerkiksi nuorten tulevaa arkea ajatellen. Kotitaloustieteen tutkimuskentällä tärkeä jatkotutkimusaihe olisi myös kotitalousopettajien näkökulma koronaajasta, esimerkiksi tutkimus etäopetuksen toteuttamisen kokemuksista, sen haasteista
ja mahdollisuuksista, sekä etäopetuksessa erilaisten oppilaiden ja heidän perheidensä
huomioimisesta. Näitä asioita tutkimalla voitaisiin varautua mahdollisiin tuleviin koronapandemian rajoituksiin sekä vaikuttaa toisaalta myös opetuksen laatuun ja opettajien työssä jaksamiseen. Myös lähiopetuksessa tapahtuneet muutokset sekä koronapandemian vaikutukset esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyteen nostavat tarvetta tutkia opettajienkin työssään jaksamista.

Perheiden erilaisuudesta huolimatta niiden toiminnasta löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä, oli kyse koronapandemian aikaisesta tai sitä edeltävästä arjesta (Haverinen & Saarilahti, 2009, s. 69). Vaikka tämän tutkielman laadullisen luonteen ja pienen tutkimusjoukon takia saatuja tuloksia ei voidakaan yleistää, voidaan tutkimustuloksilla kuitenkin laajentaa näkökulmaa siitä, miten perheiden arki on muuttunut uudenlaisessa elämäntilanteessa. Poikkeukselliseen tilanteeseen ja koronapandemian tuomiin muutoksiin sopeutuminen on kuitenkin ollut yhdessä koetun jakamista, jolloin siitä saatu ymmärrys tulee
olemaan hyödyksi tulevaisuudessa. Vaikka koronapandemia on ottanut vallan otsikoissa, keskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa viimeisen parin vuoden aikana lähes
kyllästymiseen saakka, ovat sen myötä tapahtuneet arjen muutokset olleet kuitenkin
merkittäviä ja kauaskantoisia, kuten tämänkin tutkimuksen myötä havaitut, vaikkapa ruo-
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anhankinnassa ja ravintolaruokailussa tapahtuneet muutokset osoittavat. Esimerkiksi ravintolaruokailun arvostus saattaa muuttua ja ulkona syöminen voi tulla yhä merkittävämmäksi osaksi suomalaista ruokakulttuuria, tai kauppakassipalvelujen hyödyntäminen voi
lisätä entisestään päivittäistavarakauppojen tarvetta tuotekeräilijöille. Näin ollen vaikutuksia onkin mielenkiintoista ja ennen kaikkea tärkeää tutkia. Koronapandemia tulee mitä
todennäköisemmin ainakin osittain selittämään ihmisten tietynlaista käytöstä vielä pitkän
aikaa, näkyi se sitten ruokaostoksissa, syntyvyyden määrän nousussa tai uusissa tai
vastaavasti irtisanotuissa työpaikoissa. Onhan kaikilla muillakin historian saatossa tapahtuneilla asioilla jonkinlainen merkitys myös nykypäivään.
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Liitteet
Liite 1. Blogiteksti (Matti Kinnunen, 2020)
Itselleni oli jo viime viikolla selvää, että jotain suuria muutoksia, ehkäpä poikkeustila ja jopa ulkonaliikkumisrajoitteita, on
tulossa. Siirryin itse "karanteenimaiseen" meininkiin jo viime viikon alussa. Rajoitin liikkumista julkisella liikenteellä, pesin
käsiäni maanisesti (kuten yhä) ja tällä hetkellä viimeisen lounaan ulkona söin viime viikon torstaina 12.3.2020. Sen jälkeen
olen syönyt kotona, pisin jakso kotilounastamista (sairausjaksoja lukuunottamatta) sitten lapsuuskodista muuttamisen jälkeen vuonna 1988. Hyvin outoa!
Rutiineita olemme kehitelleet. Käymme aamulla kävelyllä ennen aamiaista. Sirkku ryhtyy aamiaisen aikana etätöihin, minä
luen Hesarin ja ryhdyn omiin puuhiini. Minullahan ei ole työpaikkaa tällä hetkellä, joten minun on itse keksittävä mitä teen.
Tähän asti se on ollut hankalaa ja olen päätynyt sufffailemaan netissä ja somettamaan, mikä ei ole hyväksi. Kun näet lukee
paljon pandemiaan liittyviä uutisia, kolumneja ja some-kommentteja, ahditus kasvaa ja verenpaine nousee. Siksi olen nyt
päättänyt, että enää surffaa sohvalla - enkä muutenkaan lue uutisia päivän aikana. Mikään uutinen ei nyt ole niin kiirellinen, ettei se voisi odottaa 12 tuntia (aamusta iltaan). Vaikka kuinka paljon lukisin ja seuraisin uutisia, maailma ei siitä
muutu mihinkään, mutta ahdistukseni kasvaa.
•
•
•

Seuraavat asiat sujuvat hyvin: syöminen, kokkaaminen, ulkoilu, surffaaminen, nukkuminen, kevään seuraaminen,
päiväkirjan kirjoittaminen, puhelimessa puhuminen ystävien kanssa ja ihana yhteiselo Sirkun kanssa.
Seuraavat eivät suju: lukeminen, muun kuin päiväkirjan kirjoittaminen, rentoutuminen (leposyke +10 normaaliin
verrattuna).
Seuraavia kaipaan: ystävät, ystävien kanssa kahvilassa ja baarissa notkuminen, ystävien halaaminen, aamiaiset
kahvilassa, lounaat ravintolassa, matkojen suunnitteleminen, elokuvissa ja konserteissa käyminen, Kansalliskirjaston eteläsalin ylin parvi ja siellä lueskeleminen, päämäärätön matkustaminen metrolla ja varsinkin ratikalla, pullakahvit pyörälenkkien tauoilla, ja sanoinko jo, että ystävät.

Kinnunen, M. (2020). Koronapäiväkirja #1, perjantai 20.3.2020. Saatavilla: https://mattikinnunen.blogspot.com/2020/03/koronapaivakirja-1-perjantai-2032020.html.

Liite 2. Haastattelurunko
Korona-ajan määritelmä tässä haastattelussa: ne pandemian ajanjaksot, jolloin rajoitukset ovat olleet leviämisvaiheen takia tiukimmillaan. Esimerkiksi kokoontumisrajoitukset,
Uudenmaan sulku keväällä 2020, koulujen etäopetus ja palveluiden aukiolojen rajoitukset.
Taustamuuttujat
Ketkä kuuluvat perheeseenne?
Minkä ikäinen lapsi tai minkä ikäisiä lapsia perheessä on?
Millainen koulutus ja työtilanne sinulla ja mahdollisella puolisollasi on?
1. Tutkimuskysymys:
Millaisia muutoksia koronapandemiasta johtuvat rajoitukset ovat tuoneet
arkiruokailuun?
1. Mitä asioita pidätte tärkeänä, jos ajattelet arkisia ruokailuhetkiänne?
2. Onko korona-aika ja rajoitukset ovat muuttaneet arkiruokailua perheessänne?
a. Onko korona-aika lisännyt teidän kotonanne tapahtuvaa arkiruokailua?
Miltä mahdolliset muutokset ovat tuntuneet?
1

b. Millaisia erityisjärjestelyitä arkiruokailuun liittyvät muutokset ovat teillä
vaatineet? Onko arkiruokailuunne tullut ajallisia muutoksia? Entä oletteko
huomannut jotain rahallisia muutoksia? Tai onko oma kiinnostuksesi arkiseen ruoanlaittoon muuttunut?
3. Jos mietit aikaa ennen koronaa, niin onko perheenne arki- ja viikonloppuruokailut
eronneet toisistaan? Entä ovatko koronarajoitukset tuoneet arki- ja viikonloppuruokailujen välille jotain eroja?
4. Miten korona-aika on vaikuttanut teidän perheessänne arjen ruoanlaittoon?
a. Lisäkysymykset tarvittaessa: Suunnitteletteko ruoat tarkemmin? Teettekö
suurempia määriä ruokaa? Kokeiletteko useammin jotain uutta?
5. Miten ruoanlaitto on jakautunut arjessanne ennen koronaa? Entä jakautuuko se
nyt koronan myötä eri tavoin? Osallistuvatko kaikki perheenjäsenet ruoanlaittoon?

2. Tutkimuskysymys:
Miten ruoanhankinta on muuttunut koronan myötä?
1. Miten ruokaostoksilla käymisenne on muuttunut, jos vertaatte aikaan ennen koronaa?
a. Lisäkysymykset tarvittaessa: Onko koronatilanteella ollut vaikutusta esimerkiksi ruokakaupan kokoon, jossa teet ostokset? Oletko tehnyt kauppareissuja harkitummin?
2. Kun katsot tätä kuvaa, niin millaisia tuntemuksia sinulla herää ruokaostosten teosta esimerkiksi keväältä 2020, kun siirryttiin tutusta ja turvallisesta tähän epänormaaliin aikaan?

3. Onko perheessänne käytetty ennen koronaa joitakin ruoan hankinnan palveluita,
kuten kauppakassipalveluja, ruokaboksi-tyylisiä ratkaisuja tai ruoan tilaamista ravintolasta kotiin?
a. Jos kyllä, niin onko näiden palveluiden käyttö muuttunut perheessänne
koronarajoitusten takia? Miksi hyödynnätte kyseisiä palveluita?
4. Onko koronatilanteesta johtuvat ravintoloiden sekä kahviloiden aukiolojen rajoitukset muuttaneet jollain tavalla perheenne arkiruokailua? Entä viikonloppuisin
tapahtuvaa ruokailua?
2

a. Jos vaikutuksia on ollut, millaisia ne ovat olleet?
5. Mitkä asiat yleisesti ottaen vaikuttavat perheessänne päätökseen käydä kahvilassa tai syödä/tilata ruokaa ravintolasta? Onko korona muuttanut näitä motiiveja?
6. Onko sinulla kokemuksia ruoan ostamisesta yli tarpeen esimerkiksi keväällä
2020?
a. Miksi et ole tai miksi olet ostanut yli tarpeen? Helpottiko se arkea?

7. Vaikuttavatko perheessänne kaikki jäsenet ruokavalintoihinne?
a. Jos vaikuttavat, niin millä tavoin? Jakautuuko päätöksenteko tuotemerkkien,
entä valitun ruokakaupan suhteen?

3

8. Kun teet arkiruokaan liittyviä valintoja, mitkä seikat koet arvokkaiksi tai tärkeiksi?
Lisäkysymykset tarvittaessa: edullinen, helppo, hintataso, kotimaisuus, ekologisuus, pakkauskoot.
9. Ovatko kaupassa tekemänne ruokavalinnat pysyneet samanlaisina koronan
myötä, vai oletteko tehneet valintoja rajoitusten myötä eri tavoin kuin aiemmin?
a. Millaisia syitä toimintatapojenne taustalla voisi olla? Miksi tutut valinnat
houkuttelevat? Tai mitä olette hakeneet erilaisilla ruokavalinnoilla?
10. Oletteko kokeilleet koronan myötä uusia tuotteita? Miksi olette kokeilleet uutta?
11. Onko valmisaterioiden, puolivalmisteiden tai muiden ruoanlaittoa helpottavien tekijöiden hyödyntäminen koronarajoitusten takia lisääntynyt, pysynyt samana vai
vähentynyt? Käytetäänkö teillä esimerkiksi pakastetuotteita? Entä valmiskastikkeita? Näihin luetaan esimerkiksi annospakatut ateriat, pakastevihannekset, valmiskastikkeet ja muut aterian osat kuten erilaiset pyörykät.
a. Miksi luulet, että niiden käyttö on lisääntynyt/pysynyt samana/vähentynyt?
b. Onko perheessänne tilanteita, jolloin halutaan helpotusta ruoanlaittoon?
Millaisia ne ovat ja millaisia ruoanlaiton helpottajia hyödynnätte tällaisessa tilanteessa?
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Liite 3. Rekrytointikirje
Hei Sinä xxx alueella asuva perheellinen!
Korona on ollut arjessamme läsnä jo reilun vuoden verran, ja vaikutukset ovat ulottuneet jokaisen meidän arkeemme, enemmän tai vähemmän. Uutta ja elämäämme ainakin osittain rajoittavaa arkea ja siitä koettuja fiiliksiä onkin tärkeää tarkastella ja tutkia
lähemmin. Opiskelen Helsingin yliopistossa kotitalousopettajaksi ja olenkin kirjoittamassa Pro gradu –tutkielmaa liittyen lapsiperheiden koronan aikaiseen arkiruokailuun
sekä ruoanhankintoihin. Tutkimustani varten teen haastatteluja etäyhteyksillä ja tarvitsisinkin mukaan noin 5-7 lapsiperhettä. Haastattelujen aikataulut katsotaan jokaisen
kanssa yksilöllisesti ja ne ovat melko joustavasti sovittavissa. Haastattelun kesto on arviolta 45-60min.
Mikäli Sinulla olisi mahdollisuus osallistua tutkimukseeni, kerron asiasta mieluusti lisää
yksityisviestitse ja voimme sopia siten myös tarkemmista yksityiskohdista.
Mukavaa kesän odotusta kaikille!
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Liite 4. Tutkimuslupa

TIEDOTE TUTKITTAVILLE SEKÄ SUOSTUMUS KORONA-AJAN RUOKAILUA JA
RUOKAOSTOKSIA KÄSITTELEVÄÄN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Korona-ajan ruokailua ja ruokaostoksia käsittelevässä Pro gradu -tutkielmassa käytetään
aineistona sinulta haastattelun aikana kysyttyjä henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla, tutkimukseen
osallistuvalla on henkilötietojesi tallentamiseen liittyen.
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei
kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät
osallistumisesi tutkimukseen.
Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Noora Nikitin
noora.nikitin@helsinki.fi

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa
Nimi: Noora Nikitin, Kasvatustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelija
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, kotitalousopettajan opintosuunta
Puhelinnumero: xxx
Sähköpostiosoite: noora.nikitin@helsinki.fi
Vastuullinen tutkija, tutkielmatyön ohjaaja
Nimi: Taru Lindblom, ruokakulttuurin professori, kasvatustieteellinen tiedekunta
Sähköpostiosoite: taru.lindblom@helsinki.fi

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimus tehdään Helsingin yliopistossa Pro gradu -tutkielmaa varten. Tutkimus tehdään vuoden 2021 aikana. Pyytäisinkin oikeutta saada käyttää antamianne vastauksia
tutkielmassani. Tutkimuksessa ei ole ulkopuolisia rahoittajia.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia koronapandemian aiheuttamia muutoksia ruokailuun, ruoanvalintaan ja ruoan hankintaan liittyy. Kerättyä aineistoa käytetään
Pro gradu- tutkielmassa sekä mahdollisesti samasta aihepiiristä tehtävässä tieteellisessä
tutkimuksessa.
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Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkittavilta kerätään seuraavia tietoja: perhemuoto, mahdollisten lapsien iät sekä tutkittavan työllisyystilanne. Aineisto käsitellään ennen tallennusta poistamalla kaikki yksilöivät henkilötiedot, joiden pohjalta olisi mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.
Tutkija säilyttää aineistoa luottamuksellisesti ja aineiston anonymisoinnin vuoksi tutkittavia ei voida tunnistaa, vaikka aineisto joutuisi ulkopuolisten käsiin.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkittavat rekrytoidaan Facebook-ryhmän kautta ja heiltä edellytetään pääkaupunkiseudun alueella asumista. Aineisto kerätään tutkittavilta etäyhteydellä toteutettavan
haastattelun avulla, jonka kesto on arviolta 45–60 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan,
jotta tutkija pystyy palaamaan siihen myöhemmin.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Jos henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska
tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Osallistumisen kieltäytyminen ja keskeyttäminen ovat mahdollisia siis missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu tutkittaville mitään seuraamuksia.

Tietojen vastaanottajat ja henkilötietojen suojaus

Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta
saatavat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkittavan ja tutkijan
käyttöön. Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan tutkija pääsee tarkastelemaan tietoja. Tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa.

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa

Kerättyjä tietoja käsitellään tutkimusprosessin eli vuoden 2021 aikana. Tutkimuksen
päättymisen jälkeen tutkimusaineisto hävitetään.
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Tutkittavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston hankintaan ja käyttöön sekä tutkittavien oikeuksiin. Suostun osallistumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää
osallistumiseni tai kiel-täytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa.
Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa,
jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa.
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Liite 5. Esimerkki-ilmaisujen pelkistäminen.

Alkuperäiset ilmaukset
Reseptejä ruvettiin miettimään ja aina jossain vaiheessa viikkoa, kun huomattiin, että ruoka alkoi olla vähissä, niin mietitään
seuraavan viikon ruoat, ettei kerkee nää loppumaan kesken.

Pelkistetyt ilmaukset

Kirjotin siis viikkolistan, että mitä syödään minäkin
päivänä.

Ostos- ja ruokalistojen suunnittelu ja toteutus pidemmälle aikavälille

Ruoan tilaaminen, isoja määriä kerralla ja pidemmäks
aikaa kerralla.

Kauppakassipalvelut ja niiden ruuhkautuminen

Seuraavan viikon ruokien ja reseptien suunnittelu

Oli vaikee saada niitä noutoaikoja, et se vaati aika paljon kikkailua.
On ihan hirveen työlästä ja siis ku mä suunnittelen ne
niin kun, sen viikon ruoat ja ne annokset.
Se vaati ihan uudenlaista suunnittelua, vaikka meillä
sinällään on ollu tosi organisoitu koko ruoka.

Ruokien suunnittelun työläys
Haasteet ruokien suunnittelussa

Ku jotkut asiat loppu kaupasta myöskin, niin sekin
vaikutti.

Suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin hiipuminen

Aikasemmin mä ennakoin, ennen koronaa kylläkin, nyt
en enää.
On ollu hyvä, kun vaikka jonain päivänä tekee moneksi
päiväksi ruokaa tai että on vaikka pakkasessa jotain
ruokaa.

Ruoanvalmistus etukäteen
Pakastetun ruoan hyödyntäminen

Yritän tehä sillä tavalla kerralla, että tulis kahdelle
ruokakerralle.

Suuren ruokamäärän valmistus kerralla

Muutenki ehkä pysty paremmin säätelemään sitä, että mitä on
Ruoanvalmistukseen varautuminen
jääkaapissa, kun että töissä yrität muistella että mitähän siellä oli.
Nuudelia ja minkä mä voin tehä nopeesti, joku kasviskastike mikä on tosi nopee, että se ei vie aikaa.
Ehkä siitä suunnitelmallisuuden puutteesta johtuen
saattaa mennä valmisruuilla tai sit tilaa kotiin, jos ei jaksa miettiä, et
mitäs nyt syötäis.

Ruoanlaiton helpottaminen ja nopeuttaminen

Myös ravintomielessä, niin ei ne nyt varmaan ihan
terveellisimmästä päästä oo tai sit pitäis valita jotain tiettyjä
ruokajuttuja sieltä.

Ruoan laadun muutokset

Kun harrastukset loppu ja koulut ja päiväkodit loppu,
niin kyllähän se ruoan laittamisen määrä niinkun tuntu
aivan niinku, ei edes tuplaantuvan vaan triplaantuvan.

Lisääntynyt ruoankulutus- ja valmistus

Varmaan reseptejä, tietysti ne jonku aikaa pyörii hyvin, mut sit rupee
tulemaan taas sillai samoja, että pitäis keksiä jotain uutta.

Monipuolisuuden säilyttäminen
Arkiruokailun ja ruoanvalmistuksen kiireellisyys

Enpä oo esimerkiksi makaronilaatikkoa tehny lounaaksi
koska seki vie niinku aikaa, vaikka se on tosi nopee ruoka.

Ruoanlaiton kiinnostuksen vähentyminen

Kyllä aiemmin oli vähä mielikuvituksellisempaa ja teki myös sitä ruokaa, niinku nautti siitä eri tavalla. Kyllähän se nykyään on enemmän
sellanen, että se on vaan pakko hoitaa nopeesti.
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Liite 6. Esimerkki-ilmaisujen pelkistäminen 2.
Aineiston ilmaukset

Pelkistetyt ilmaukset

Ehkä alkuun se oli kontaktien vähentäminen, mut on se
selkeesti myös sit helpottanu et sit kun sen jaksaa tehdä
Sosiaalisten kontaktien vähentäminen
Selkeesti se ruoan tilaaminen, isoja määriä kerralla ja pidemmäks
aikaa kerralla.

Arjen sujuvoittaminen

Kun sä et halunnu mennä sinne kauppaan, niin oli se stressaavampaa, koska sun piti pitää kiinni siitä, että se kerran viikko vähintään
pitää saada se tilaus läpi.

Suuret ruokahankinnat kerralla

Kun käyttää noita keräily- tai sit kotiinkuljetuspalveluita, niin ehkä se tuotteiden valitseminen on paljo rajatumpaa, et
käyttää niitä samoja tuotteita koko ajan.

Rutinoituneet ruokavalinnat

Harmittavasti jäi monet karkkipussit kaupasta ostamatta ja hyvät
patukat, mut et kyllä sitä sit jossain vaihees rupes
oppimaan, että ne täytyy lisätä sinne jos niitä haluaa

Laajat tuotevalikoimat

Haasteet tilausruuhkista

Heräteostosten vähentyminen

Kun ne sit kauppakassista tilaa, niin ne tulee jostain Prismasta ja siellä valinnanvaraa on enemmän.
Koko korona-ajan ollaan täydennetty sit pienempiä ostoksia kaupassa käymällä
Se muuttu semmoseks niinku lyhytkestosemmaseks suunnitteluksi siitä normaalista viikon ruokaostoksista, koska eihän sieltä saa käsin
raahattuu kuitenkaan niin paljon.

Täydennysostokset
Pienemmät ruokaostokset ja lyhytjänteisempi suunnittelu
Ostosten teon kellonajan ja kaupan koon huomiointi

Kun tartuntatapauksia on ollu eniten, niin sillon on miettiny vähä sitä, et mihin Muutokset perheen yhteisissä ruokaostoksissa
kellonaikaan menee.
Lapset ei siis saanu mennä kauppaan ollenkaan.
Kyllä ne lounaat on herkästi tilattu lounasaikaan Woltilla tai Foodoralla tai
mitä nyt sattuu tekemään mieli.
Yhtäkkiä sä huomaat että kiireessä on hirveesti töitä
ja mä en ehi, sitte sä vaan swaippaan sieltä Woltilla.

Kiireisessä etäarjessa matala kynnys tilata ruokaa kotiin
Tottumus ravintolalounaaseen
Tilausruoan epäterveellisyys

Ku on tottunu syömään vaikka lounasta työpaikalla
Tilausruokaan kyllästyminen
Et jos tilattiin kotiin, niin se meni usein epäterveellisen puolelle.
Tilausruoan nautinnon erilaisuus
Siihenkin ihme kyllä kyllästyy, toki se johtuu varmasti myös siitä, ettei siinä saa
sitä samaa fiilistä ku se ruoka tulee sulle paketissa ovelle.
Kyl mä sanoisin että se on enemmän siirtyny kotiin.
Etätöissä on tehny sitä ruokaa enemmän kuin normaalisti arjessa,
niin sit on halunnu ehkä enemmän viikonloppuisin ottaa iisimmin.
Ravintolaruokailu siirtynyt rajoitusten myötä enemmän kotiin
Tilattiin ehkä semmosistakin sit välillä, mistä ei normaalisti niin paljon
tilaamiseksi
tilattais, koska se tuntu tosi epäreilulta ja väärältä sitä ravintola-alaa kohtaan.
Muuttuneet motiivit ja kokemukset ravintolaruokailusta
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Ehkä sitä ei jotenki sit arvosta enää sillä tavalla niin, että hinta on yks
ja emmä tiedä nautinko mä siitä elämyksestäkään niin hirveesti enää.
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