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1 Johdanto  
 

Ruotsalainen kaurajuomayhtiö Oatly aloitti syksyllä 2020 Maitomyytit-mainoskampanjan 

lähettämällä noin 250 000 suomalaiseen lapsiperheiden talouteen ja kouluun Maitomyy-

tit-kirjasen, jossa kumotaan 20 väitettä lehmän maidosta. Mainoskampanja oli melko pro-

vokatiivinen ja herättänyt tunteita sosiaalisessa mediassa. (Jokinen & Malmberg, 2020.) 

Mainonnan eettisen neuvoston mukaan Oatly on syyllistynyt markkinointiin, jossa käy-

tettiin hyväksi lapsien herkkäuskoisuutta ja täten markkinointi on todettu hyvän tavan 

vastaiseksi (Kaakinen, 2021). Oatly on ollut jo aiemminkin tunnettu kriittisestä markki-

noinnistaan. Vuonna 2014 Oatly hävisi oikeudenkäynnin maidontuottajien etujärjestöä 

vastaan loukkaavasta sloganistaan ”It´s like milk but made for humans”, jolloin yhtiö jou-

tui luopumaan sloganistaan (Mustonen, 2020). Uutisoinnin lisäksi Oatlysta ja kaurajuo-

man kulutuksesta on ilmennyt paljon julkista puolesta ja vastaan keskustelua sosiaali-

sessa mediassa ja uutisten kommenttikentissä, joka on paikoin hyvinkin polarisoitunutta. 

Teema kasvijuomien kulutuksesta, mainonnasta ja julkisesta keskustelusta on ajankoh-

tainen, sillä Mäkisen, Wanhalinnan, Zanninin ja Arendtin (2015, 339) mukaan yhä use-

ampi kuluttaja valitsee lehmän maidon sijaan kasvijuoman joko terveydellisistä tai kes-

tävään elämäntapaan liittyvistä syistä. 

 

Maitomyytit-kirjasessa puolustetaan kasvipohjaisia juomia ja vastustetaan lehmän mai-

toa muun muassa ravitsemuksen, ilmaston, luonnollisuuden, tottumusten, perinteiden ja 

Suomen talouden näkökulmista. Varsinkin maidon hiilijalanjäljestä on ollut julkisuudessa 

keskustelua hyvin paljon. Oatlyn (2020, 2 & 7) Maitomyytit-kirjasessa kritisoidaan esi-

merkiksi maidontuotantoa ja kirjasen lopussa on lista lähteistä, joilla Maitomyytit-kam-

panjan väitteitä perustellaan. Ne voivat vaikuttaa kuluttajan näkökulmasta varsin uskot-

tavilta lähteiltä, sillä lähdeluettelo koostuu suomalaisten tutkimusten ja Ruokaviraston 

lisäksi kansainvälisistä tutkimusartikkeleista. Osa faktoista jää kuitenkin kirjasen lähtei-

den ulkopuolelle. Esimerkiksi MTV:n uutisaamussa (2020) haastateltiin Valion viestintä-

johtaja Helena Karhujokea ja Oatlyn kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmaista. Haastat-

telussa tuli ilmi, että kaurajuoma valmistetaan liottamalla kauraa vedessä, jolloin jäljelle 

jää kauran mäski. Mäski syötetään sioille ja lehmille, jolloin Oatlylla on myös yhteys eläin-

tentuotantoon, jota Oatly kuitenkin itse vastustaa. Maitosota on ilmiönä hyvin moninainen 

ja siihen liittyy paljon erilaisia näkökulmia eettisyydestä ja ympäristövaikutuksista suo-

malaisen ruokakulttuuriin totuttuihin toimintatapoihin. 
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Ruokavalinnat ja ruokakulttuurit ovat kautta aikain herättäneet paljon keskustelua, tun-

teita ja jännitteitä. Maitosota ilmiönä kytkeytyy vahvasti aikaisempiin Suomessa käytyihin 

ruokasotiin, kuten aikaisempaan maitosotaan ja 1980-luvun rasvasotaan. Ruokaan liit-

tyvät jännitteet kumpuavat muun muassa asiantuntijoiden suosituksista, ruokailun oh-

jauksesta ja ruokakulttuurista. Ihmisillä on erilaisia mielikuvia ruoan terveellisyydestä, 

estetiikasta ja ruoasta saatavasta nautinnosta. (Jallinoja, 2020.)  

 

Nykypäivänä medialla on vahva asema omien ruokaan liittyvien mielipiteiden esiintuomi-

sessa. Ruokaan liittyvät ilmiöt, kuten muotidieetit kiertävät nopeasti sosiaalisen median 

välityksellä. Sosiaalisella medialla ja perinteisellä medialla on tutkimuksen mukaan pal-

jon vaikutusta ihmisten ruokavalintoihin (Jallinoja, Jauho & Pöyry, 2019, 136). Sosiaa-

lista mediaa voidaan hyödyntää myös ihmisten ruokailutottumusten tutkimisessa, sillä 

sosiaalisella medialla on todettu olevan suuri vaikutus kuluttajien tiedon ja vaikutteiden 

saamisessa. Sen avulla on voitu jopa ennustaa eri tuotetyhmien menekkiä. (Isotalo, 

Laaksonen, Pöyry & Jallinoja, 2019, 92 & 95.) Median vahvan aseman vuoksi tässä tut-

kielmassa hyödynnetään tutkimusaineistona uutisia ja uutisen kommenttikenttää, jotka 

liittyvät Oatlyn Maitomyytit-kampanjaan.  

 

Tämän tutkielman aihe on saatu ehdotuksena pro gradu -ohjaajalta Taru Lindblomilta. 

Aiheen painottuminen mediakirjoitusten tutkimiseen ja diskurssianalyysin hyödyntämi-

seen on valittu oman mielenkiinnon pohjalta, sillä jo ennen aiheen valintaa uutiset ja 

sosiaalisen median puhe Maitomyytit-kampanjasta ovat kiinnostaneet. Tutkielman tar-

koituksena on tarkastella, millaisia diskursseja löytyy uutismedian asiantuntijapuheesta 

ja uutismedian kommenttikentän julkisesta maallikkopuheesta liittyen Oatlyn Maitomyy-

tit-kampanjaan. Tämä tutkielma linkittyy kotitaloustieteeseen ruokakulttuurin näkökul-

masta. 
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2 Suomalainen ruokakulttuuri 
 
 
Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu suomalaisen ruokakulttuurin eri osa-

alueista. Kuvio 1 havainnollistaa, kuinka teoreettinen viitekehys on rakennettu. Aluksi 

pohditaan ruokakulttuurin piirteitä, jonka jälkeen paneudutaan maidon osuuteen suoma-

laisessa ruokakulttuurissa, kasvijuomiin muuttuvassa ruokakulttuurissa ja ruokakulttuu-

rin jännitteisiin, jotka liittyvät vahvasti myös ruokaan mediakeskusteluissa. Myös maata-

lous ja ruokapolitiikka liittyvät suomalaiseen ruokakulttuuriin, sillä ruokapolitiikka pyrkii 

ohjaamaan suomalaista ruoan kulutusta ja valintaan poliittisin keinoin (Risku-Norja, 

2016, 149–150). Ruoan poliittinen ohjaus vaikuttaa ruokakulttuuriin ja sen muutoksiin. 

 

 

 

 
 

 

 

Kuvio 1 Teoreettinen viitekehys havainnollistettuna 
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2.1 Ruokakulttuurin piirteitä 

 

Ruokakulttuurilla tarkoitetaan syömiseen ja ruokailuun liittyviä tapoja, rutiineja ja sosiaa-

lisia käytäntöjä. Nämä voivat olla huomioituja tai huomaamattomia. (Mattila, 2016, 7.) 

Ruokakulttuuri on siten kaikkea, mikä liittyy syömiseen: tapoja, rutiineja, ihmisiä ja tilan-

teita. Suomalaista ruokakulttuuria voi olla yksistään vaikea määritellä, sillä tällöin joudut-

taisiin tekemään suuria määriä yleistyksiä siitä, miten, missä ja milloin ihmiset syövät. 

(Auvinen, 2019, 58–59.) Ruokakulttuuria luodaan koko ajan, joten ruokakulttuuri kansal-

lisena käsitteenä on hankala määritellä. Viime vuosien aikana ruokatrendit ovat muuttu-

neet hyvin nopealla syklillä jopa yksilön tasolla, vaikka ruokakulttuuri liittyy vahvasti 

omaan identiteettiin ja aikuisena tehdyt muutokset voivat olla haastavia. (Mattila, 2016, 

7.)  

 

Ruoka on keskeinen osa ihmisen identiteetin rakentumista. Eri ihmisryhmien ruokailutot-

tumukset vahvistavat monimuotoisuutta ja hierarkioita, mutta toisaalta yhtenäisyyttä ja 

eri tavoin syövien toiseuden tunnetta. (Fishcler, 1988, 275.) Ruoalla on täten yhdistävä 

ja erottava vaikutus sekä saman kulttuurin että eri kulttuurien jäsenien välillä (Mäkelä, 

Palojoki & Sillanpää, 2003, 7). Syömiseen liittyvät tavat ovat aina sosiaalisten suhteiden 

välittämiä, jossa yhteiskunta, ihmisen subjektiivisuus ja keho ovat yhteydessä toisiinsa. 

Yhteiskunnan ruokakäytänteitä muokkaavat yhteiskunnan rakenteet, merkitykset ja us-

komukset. (Lupton, 1997, 6.) Kulttuuri vaikuttaa aina siihen, miten ruokaa valmistetaan 

ja mitä ruokakäsityksiä arvostetaan tai ei arvosteta raaka-aineissa ja elintarvikkeissa. 

Kulttuuri sanelee myös käsitykset siitä, mitkä ruokaan vaikuttavat valinnat ja ajattelutavat 

ovat hyväksyttäviä. (Palojoki, 2012, 8). Vaikka erilaisten ruokakulttuurien ja käytäntöjen 

määrä on kasvanut alueellisesti, ei koko maapallon mittakaavassa ruokakulttuurien 

määrä ole juurikaan kasvanut. Eri alueilla kulttuurit ovat omaksuneet ja sisällyttäneet 

muiden ruokakulttuurien piirteitä omiin kulttuureihinsa. Esimerkiksi nykyään Kiinassa 

syödään hampurilaisia ja Amerikassa syödään kiinalaista ruokaa. (Mäkelä, 2002, 17.)  

 

Suomalaisten syöminen ja ruokailutottumukset ovat muuttuneet paljon toisen maailman-

sodan jälkeen, sillä ihminen on siirtynyt tuottajasta kuluttajaksi. Modernisoitumisen ja in-

dividualisoitumisen seurauksena ruokakaupoissa myydään nykyään tuotteita ympäri 

maailmaa, kun vielä 1900-luvun alussa nähtiin nälkää. Ruokakulttuuriin on lisääntynyt 

paljon vastuuta, kun kuluttajat joutuvat pohtimaan ruoan laatua, terveellisyyttä, turvalli-

suutta ja eettisiä kysymyksiä. Ihmisiä kiehtoo paradoksaalisesti kaikki uusi, vaikka uu-

teen suhtaudutaan kovin varautuneesti. (Mäkelä, 2002, 9–10.) Parhaiten ruokakulttuuriin 
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sopeutuu tuote, joka on tuttu ja turvallinen, mutta samaan aikaan eksoottinen. Jopa 

pelkkä tuotteen nimi voi määrittää tuotteen eksoottiseksi. (Sillanpää, 1999, 14.) Moder-

nille ajalle tyypillisiä piirteitä ruokakulttuurin kontekstissa ovat elintarvikkeiden helppo 

saatavuus, runsaat valikoimat, melko halpa hinta ja syömistä säätelevistä normeista va-

pautuminen. Samalla ihmisten kiinnostus on lisääntynyt perinteisiä ruokia ja paikallista 

tuotantoa kohtaan ja kuluttajat seuraavat aktiivisemmin ruokablogeja ja sosiaalisen me-

dian yhteisöjä. (Jallinoja, Mäkelä & Niva, 2018, 1502.)  

 

Ruokaan ja ruoan valintaan liittyvät tekijät eivät ole vain yksilöllisiä, vaan niillä on laa-

jempi perusta luokkakulttuureissa ja elämäntavoissa. Näiden lisäksi ruoan valintaan vai-

kuttavat henkilökohtainen maku, traditiot, arvot ja moraalikäsitykset. (Ashley, Hollows, 

Jones & Taylor, 2004, 59.) Sosiaaliset käytännöt ja niiden muutokset vaikuttavat ruoan 

valintaa koskeviin sääntöihin, normeihin ja merkityksiin. Omia valintoja on ruokakulttuu-

rin muutoksessa yhä vaikeampaa tehdä. Oman kehon ja valintojen lisäksi tulee ottaa 

huomioon muut ihmiset, eläimet ja maapallo.  Ruokavalinnat nähdään moraalisina ja 

eettisinä valintoina, jolloin henkilökohtaisesta kuluttamisesta tuleekin poliittista. (Mäkelä, 

2002, 213–214.) 

 

Mäkelä (2002, 18) esittää väitöskirjassaan Bourdieun näkemyksen kulttuurisiin eroihin. 

Bourdieun mukaan ruokakulttuuriin liittyy vahvasti yhteiskunnan sosiaaliluokat. Kaikilla 

yhteiskunnan jäsenillä ei ole samanlaisia valinnan mahdollisuutta ruokaan ja syömiseen. 

Kulttuuristen rakenteiden muuttuminen johtaa ravitsemuksellisen tasapainon rikkoutumi-

seen. Suurempi tuotevalikoima haastaa tarpeiden ja halujen yhteensovittamista. Ruoan 

valintaan liittyvät päätökset tehdään yhä enemmän yksin ja eristyneemmin, vaikka sosi-

aalinen integraatio toimiikin nyky-yhteiskunnassa. Kodin sijaan ruokateollisuus, mainok-

set ja ravitsemus- ja terveysvalistus muokkaavat lasten ruokailutottumuksia, jolloin pe-

rinteinen gastronomia korvautuukin uusilla valintakriteereillä. (Fischler, 1980, Mäkelän, 

2002, 16–17 mukaan.) 

 

Moderni kulutusyhteiskunta kannustaa ihmisiä kuluttamaan, toteuttamaan itseään kulu-

tuksen kautta sekä hakemaan nautintoa kulutuksesta, mutta samalla kulutukseen suh-

taudutaan kriittisesti, jolloin he ovat oman nautintonsa lisäksi vastuussa kulutuksensa 

paikallisista ja globaaleista vaikutuksista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista (Mäkelä, 

Jallinoja & Niva, 2018, 1053). Kuluttaja esimerkiksi maksaa kotimaisia elintarvikkeita os-

taessa ruokien lisäksi suomalaisesta ruokakulttuurista, ympäristön hoidosta, eläinten hy-

vinvoinnista ja kaikkeen tähän liittyvästä työstä (Valtioneuvosto, 2010, 11). Esimerkiksi 

lihan kulutuksen ja tuotannon suuri volyymi on sekä kansanterveyden että ympäristön 
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kannalta suuri ongelma. Lihantuotanto aiheuttaa erilaisia ympäristövaikutuksia ja kuor-

mittaa yksilön terveyttä. On arvioitu, että väestön kasvaessa lihatuotanto kaksinkertais-

tuu vuosien 1990 ja 2050 välillä. Lihan kulutusta olisi kannattavaa väestön kasvamisen 

vuoksi vähentää ja kasvipainotteista ruokavaliota suosia enemmän globaalilla tasolla. 

Koska ruokakulttuuri on jatkuvasti muuttuvaa ja monipuolista, voisi tämä edistää kasvis-

painotteisempia ruokavalioita. (Mattila, 2016, 8–10.) Valintojen tekeminen modernissa 

yhteiskunnassa on loputonta, ja syömistä koskevat sosiaaliset normit tai omiin tuntemuk-

siin perustuvat säännöt voivat tuoda helpotusta omiin kantoihin erilaisissa tilanteissa 

(Mäkelä & Niva, 2016, 27).   

 

Yksi viimeisimmistä ja paljon huomiota medialta saaduista ruokatrendeistä ovat kasvi-

painotteiset ja vegaaniset ruokavaliot, joissa eläinkunnan tuotteet poistetaan joko osin 

tai kokonaan omasta ruokavaliosta. Tämän avulla huomioidaan monta nykysyömisen 

ongelma-aluetta, kuten lihan ja eläinrasvojen epäterveellisyys, eläinperäisen ruoan tuo-

tannon aiheuttamat ympäristöongelmat ja eläinten kaltoinkohtelu. Vegaanien määrää 

Suomessa ei ole vielä tilastoitu tarkasti, mutta väestökyselyjen mukaan muutama pro-

sentti suomalaisesta aikuisväestöstä on ollut kasvissyöjiä. 16–18-vuotiaista nuorista ty-

töistä 10,7 prosenttia on kertonut olevansa kasvissyöjiä jo vuonna 1999. On kuitenkin 

näyttöä siitä, että kasviruokavalioon ja veganismiin kuuluvat tuotteet ovat kasvussa. Kes-

kon raporttien mukaan kasvipohjaisten juomien myynti on lisääntynyt 47 prosenttia sekä 

hummus- ja falafeltuotteet 305 prosenttia vuoden aikana. (Jallinoja, Mäkelä & Niva, 

2018, 1504–1505. 

 

 

 

2.2 Maito suomalaisessa ruokakulttuurissa 

 
 

Suomi tunnetaan maitomaana ja maidolla on vahva asema suomalaisessa ruokakulttuu-

rissa (Niva, 2019, 15). Jo 1800-luvun lopulla maitoa on pidetty miltei ”täydellisenä ruoka-

aineena” siitä vastalöytyneiden hyvien ravintoaineiden ja vitamiinien vuoksi. (Block 1999, 

Mäkelän & Nivan, 2020, 4 mukaan). Teollistumisen aikana ihmisillä oli tarve löytää kor-

vike äidinmaidolle, sillä köyhyyden, aliravitsemuksen tai epähygieenisten olojen vuoksi 

äidit saattoivat menettää imetyskykynsä.  Vastasyntyneiden vauvojen äitien pitkät työ-

vuorot tehtaissa saattoivat myös olla syy siihen, että vauvojen täytyi saada ruoka muu-

alta kuin omalta äidiltään. (Colting, 2012, 31.) Vaikka kaikilla ruoka-aineilla on paikkansa 

menneisyydessä, varsinkin maidolla on suuri merkitys ruokakulttuurin historiassa. Maito 
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heijastaa yhteiskunnassa suhtautumista luontoon, ihmiskehoon ja tekniikkaan. Maidosta 

ruokavaliossa tuli vaurauden ja asenteiden lakmustesti 1900-luvun alussa kohti moder-

nin ajan ruokatuotantoa. Se voidaan nähdä länsimaisen ruokakulttuurin syntymisen 

merkkipaaluna. (Valenze, 2011, 11.)  

 

Maidolla tarkoitetaan ”utareista erittynyttä, lypsämällä saatua tuotetta, johon ei ole lisätty 

mitään ja josta ei ole poistettu mitään”. Mikäli maito on peräisin muusta eläimestä kuin 

naudasta, on tuotteessa mainittava maidon alkuperä. (Ruokavirasto, 2019.) Ennen 

1900-luvun alkua on pidetty kirjaa vain vähän maatilojen maitotaloudesta, joten maidon-

tuotannon määrän selvittäminen on hankalaa. Maitoa lypsettiin oman talouden ravitse-

miseen, eikä kuljetuksia muualle tehty paljon sen vaikeuden vuoksi. Vain voita kuljettiin 

muualle sen suolaisuuden ja hyvän säilyvyyden vuoksi. 1900-luvun lähestyessä kirjan-

pito taloudenhoitamisesta lähti yleistymään, sillä karjantuotannon kohottaminen alkoi 

kiinnostamaan valistustoiminnan, maataloudellisen koulutuksen lisääntymisen ja karja-

taloustuotteiden markkinoinnin tehostumisen vuoksi. (Vihola, 1991, 61.)  

 

1920-luvulla lehmien määrä kasvoi, mutta karjamäärä ei kasvanut yhdessä tuotannon 

kanssa. Tuotanto tehostui rehun valmistamisen ja säilömisen seurauksena. Lisäksi Mai-

donkäsittely ja maitotaloustuotteiden valmistus kehittyivät, kun tuottajat alkoivat perustaa 

osuusmeijereitä. Vuonna 1950 suomalaiset kuluttivat maitoa noin 360 kiloa henkilöä koh-

den. (Louekari, 2020.) 1950-luvulla juotiin vielä tilamaitoa, mutta pian jo valmistettiin 

myös kulutus- ja täysmaitoa sekä tämän jälkeen kevytmaitoa ja rasvatonta maitoa. (Niva, 

2019, 15.) Maidon tuotanto on laskenut huomattavasti vuosikymmenten aikana, sillä 

vuonna 1964 maitoa tuotettiin Suomessa 3715 miljoona litraa ja vuonna 2019 enää 2262 

miljoonaa litraa. Maitotuotteet ovat silti vielä vahvasti mukana suomalaisessa ruokavali-

ossa. (Louekari, 2020.) 
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Lähde: Luonnonvarakeskus, ravintotase 

Kuvio 2 Maitotuotteiden kulutus Suomessa vuosina 1950–2018 
 

Maito on ollut esillä suomalaisessa mediassa jo 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1929 

Maidontarkastusyhdistys ja Kulutusmaidontuottajain liitto perustivat Suomen Maitopro-

pagandatoimiston. Tämän tarkoituksena oli mainostaa ja valistaa maidon hyödyistä vä-

estön ruokavaliossa. (Maito ja terveys.) Sanaa propaganda käytettiin toiseen maailman-

sotaan asti mainonnan synonyyminä, kunnes sodan aikana totalitaariset yhteiskuntajär-

jestelmät alkoivat käyttää mainonnan metodeja epädemokraattisen tavoitteiden tukemi-

seen (Heinonen & Konttinen, 2001, 303). Tämän vuoksi Maitopropagandatoimisto ni-

menä saattaa kuulostaa provokatiiviselta ja väärinymmärretyltä. 1970- ja 1980-luvuilla 

maitomainoksissa vaikuttivat urheilijat ja heidän urheilusaavutuksensa houkuttivat kan-

salaisia juomaan maitoa. (Louekari, 2020). Maitoa mainostettiin ”edullisena ja reippautta 

tuovana voimajuomana, joka sisältää kalsiumia ja valkuaisaineita”. Mainoksissa kehotet-

tiin juomaan maitoa joka päivä ja visualisoinnin avulla kuvattiin, ettei maitoa voinut kor-

vata grogilla, viinillä, oluella, mehulla tai kahvilla. (Heinonen & Konttinen, 2001, 225.) 

Osa ruoka-aineiden mauista ovat maukkaita historiansa vuoksi, jolloin se on osittain opit-

tua ja kulttuurisidonnaista, eikä absoluuttista. Tiettyihin ruoka-aineisiin liittyy lisäksi sosi-

aalinen merkitys tai yhteiskunnallinen asema. (Auvinen, 2019, 22.) Koulumaitokampan-

jojen voidaan nähdä vakiinnuttaneen maidon kulutuksen jopa elinikäiseksi tavaksi (Haas, 

Schnepps, Pichler & Meixner, 2019, 562).  

 

 

Maidon rooli on heikentynyt pitkällä aikavälillä Suomessa hyvin paljon. Maidon juominen 

on vähentynyt, mutta maitotuotteita on käytetty viime vuosien aikana paljon monipuoli-

semmin. (Aalto, 2018, 15.) Vuodesta 1966 vuoteen 2016 maitotuotteiden nauttiminen on 

vähentynyt 228 kilosta 82 kiloon vuodessa henkilöä kohden (Aalto, 2018). Vuosien 2012 
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ja 2016 välillä vuosittainen kulutus on vähentynyt melkein 30 litraa henkilöä kohden. Mai-

toa kuluttavat nykyään eniten keski-ikäiset ja iäkkäät miehet, ja vähäisintä maidon kulu-

tus on 25–44-vuotiailla naisilla. Muiden maitotuotteiden osalta kulutus on ollut vaihtele-

vaa. Maustamattomien jugurttien ja viilien kulutus on kasvanut 0,3 prosenttia, mutta 

maustettujen tuotteiden kulutus on vähentynyt. Rahkan kulutus on kasvanut ja juustojen 

kulutus vähentynyt, lukuun ottamatta alle 45-vuotiaita miehiä. (Aalto, 2018, 27–29.)  

 

Vaikka maidon kulutus on vähentymässä, kansalliset ravitsemussuositukset suosittele-

vat ruokajuomaksi maitoa tai piimää ja janojuomaksi vettä. Maitovalmisteet ovat hyviä 

proteiinin, kalsiumin, jodin sekä monien eri vitamiinien, erityisesti D-vitamiinin lähteitä. 

5–6 desilitraa nestemäisiä maitovalmisteita ja 2–3 viipaletta juustoa kattaa päivittäisen 

kalsiumin tarpeen. Maitotuotteiden sisältämien tyydyttyneiden rasvojen vuoksi suositel-

laan valitsemaan nautittavaksi vähärasvaisia tai rasvattomia maitotuotteita. Nestemäiset 

maitotuotteet saisivat sisältää enintään 1 prosenttia rasvaa ja juustot 17 prosenttia ras-

vaa ja vähemmän suolaa.  (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 20–21.) Valtakun-

nallisella tasolla maito ja maitotuotteet ovat siis tärkeä lähde monille ravintoaineille, kuten 

kalsiumille, D-vitamiinille, B12-vitamiinille sekä jodille. Toisaalta uusien tutkimusten mu-

kaan korkean maidonkulutuksen ja joidenkin autoimmuunisairauksien, kuten tyypin 1 

diabeteksen välillä on löydetty yhteys. Ennen ravitsemussuositusten muuttamista mai-

don kulutuksen ja autoimmuunisairauksien yhteyttä tulee tutkia lisää. (Koivusaari ym., 

2020, 7.)  

 

Vaikka maidon tyydyttymättömät rasvahapot koetaan epäterveellisinä, Fogelholmin 

(2016, 83) tutkimuksen mukaan maitovalmisteet eivät vaikuta lisäävän sydänsairauksien 

riskiä, vaikka maitorasva suurentaa LDL-kolesterolin pitoisuutta elimistössä. LDL-kole-

sterolin pitoisuuden kasvaminen yleensä lisää riskiä sairastua sydänsairauksiin. On löy-

detty myös ristiriitaista tietoa siitä, että maitotuotteet saattavat sisältää jonkin sydänsai-

rauksia ehkäisevän ominaisuuden. Tätä ei ole vielä tieteellisesti pystytty todistamaan, 

jonka vuoksi maitotuotteista kehotetaan edelleen valitsemaan vähärasvaisempi tuote. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2014, 11) ravitsemussuositusten mukaan rasvat-

tomien ja vähärasvaisten maitotuotteiden runsaalla käytöllä on jopa ehkäiseviä vaikutuk-

sia kohonneeseen verenpaineeseen, aivohalvaukseen tai tyypin 2 diabetekseen. Ravit-

semussuositusten tavoitteena onkin parantaa väestön terveyttä ohjaamalla terveellisem-

piin ravitsemustottumuksiin. Suosituksia hyödynnetään muun muassa seurannan, poliit-

tisen ohjauksen, suunnittelun ja viestinnän keinoin. Seurannan avulla tarkkaillaan väes-

tön ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia suhteessa suosituksiin, ja siten ihmisten ter-

veyteen. 



 

10 

  

 

2.3 Kasvijuomat muuttuvassa ruokakulttuurissa 

 

 

Suomalainen ruokakulttuuri kehittyy koko ajan kasvipainotteisempaan suuntaan (Mattila 

ym., 2016, 191). Kasvipohjaisten juomien kulutus on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 

2018 jopa 15 prosenttia (Sethi, Tyagi & Anurag, 2016, 3409). Kasvipohjaisilla juomilla 

tarkoitetaan ulkonäöltä lehmän maitoa muistuttavaa suspensiota, joka valmistetaan 

liuenneista ja hajonneista kasvinosista vedessä (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini & 

Arendt, 2015, 339). Ne muistuttavat lehmän maitoa sekä ulkonäöltään että sakeudel-

taan, sillä nesteiden uuttaminen ja homogenisointi johtaa partikkelikokojakaumaan alu-

eelle 5–20 lm (Sethi, Tyagi & Anurag, 2016, 3409). Yksinkertaisesti valmistus tapahtuu 

uuttamalla kasvimateriaali vedessä erottamalla neste ja valmistamalla lopputuote. Kas-

vipohjaisien juomien kulutus lisääntyy koko ajan lääketieteellisten syiden tai elämänta-

pavalintojen seurauksena. (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini & Arendt, 2015, 339.) 

 

Seth, Tyagi ja Anurang (2016, 3049) jakavat kasvipohjaiset juomat viljapohjaisiin, palko-

kasvipohjaisiin, pähkinäpohjaisiin, siemenpohjaisiin sekä pseudo-viljapohjaisiin juomiin. 

Viljapohjaisiin kuuluu muun muassa kaurajuoma, maissijuoma, riisijuoma ja spelttijuoma, 

palkokasvipohjaisiin soijajuoma, maapähkinäjuoma ja lupiinijuoma, pähkinäpohjaisiin 

mantelijuoma, kookosjuoma, hasselpähkinäjuoma ja pistaasijuoma, siemenpohjaisiin 

seesamijuoma ja auringonkukkajuoma sekä pseudo-viljapohjaisiin esimerkiksi kvinoa-

juoma. Kasvipohjaisia juomia eli maidon korvikkeita kutsutaan välillä puhekielessä kas-

vimaidoiksi, esimerkiksi kauramaidoksi tai soijamaidoksi. Maito-nimitystä ei saa EU:n 

elintarvikelainsäädännön (1308/2013) mukaan saa käyttää, sillä maidolla tarkoitetaan 

vain lehmien utareista erittynyttä nestettä.  

 

Lehmän maidon korvikkeiden kuluttaminen on lisääntynyt vuosien ajan muun muassa 

lehmän maidon allergian, laktoosi-intoleranssin, kalorien tarkkailun sekä vegaanisen 

ruokavalion suosimisen vuoksi. Ihmiset ovat kiinnostuneita uusista funktionaalisista elin-

tarvikkeista, joita voi soveltaa omaan elämäntyyliin. Energian lisääntyminen, ikääntymi-

nen, väsymyksen ja stressin torjuminen sekä sairauksien ehkäisy innostavat kuluttajia 

kokeilemaan uusia toiminnallisia juomia. Kasvipohjaiset juomat ovat suositumpia lak-

toosi-intoleranssista kärsivien, maitoallergioiden ja kaloreita seuraavien ihmisten kes-

kuudessa. (Sethi, Tyagu & Anurang, 2016, 3408 & 3409.) Kasvijuomia kuluttavat kokevat 
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kasvijuomien olevan myös parempia hyvinvoinnille esimerkiksi sen laktoosittomuuden ja 

vähemmän turvonneen olon vuoksi (Haas, Schnepps, Pichler ja Meixner, 2019, 5062). 

 

Vaikka kasvipohjaisten juomien kulutus maidonkorvikkeena lisääntyy, saattaa kuluttajien 

kynnys kokeilla uusia tuntemattomia elintarvikkeita olla korkea (Mäkinen, Wanhalinna, 

Zannini & Arendt, 2015, 351). Täysin uusia ruokia ja juomia ei koeta hyväksyttävän, vaan 

yleensä ruokakulttuurin muutoksessa uudet elintarvikkeet saapuvat vanhan tottumuksen 

tilalle ja rinnalle (Sillanpää, 1999, 14). Tieto elintarvikkeista voi lisätä halua kokeilla uusia 

tuotteita. Maku koetaan yhdeksi tärkeimmistä ostokriteereistä ja tuttu maku lisää kulu-

tusta.  (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini & Arendt, 2015, 351). McCarthyn, Parkerin, 

Ameerallyn, Draken ja Draken (2017, 6136) tutkimuksen mukaan kuluttajat, jotka ostivat 

kasvipohjaisia juomia, eivät välttämättä olleet kasvisyöjiä tai vegaaneja. He olivat osta-

neet kasvipohjaisia juomia muun muassa terveysongelmien, ympäristöystävällisyyden ja 

eläinten huonon kohtelun vuoksi. 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2014, 11) mukaan terveyttä edistävä ruokavalio 

sisältää vähärasvaisia tai rasvattomia maitotuotteita. Silti Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunnan (2014, 20) mukaan nestemäiset maitotuotteet voidaan korvata kalsiumilla ja D-

vitamiinilla täydennetyillä kasviperäisillä elintarvikkeilla, kuten soija- tai kaurajuomalla. 

Mäkinen ym. (2015, 10) esittävät, että maito ja maitotuotteet täyttävät 30–40 % ruoka-

valion kalsiumista, jodista, B12-vitamiinista ja riboflaviinista. Ne väestöryhmät, jotka eivät 

käytä maitotuotteita, omaavat usein näiden ravinteiden huonon tilan. Jotkin kasvimaidon 

tuottajat lisäävät tuotteisiinsa B12-, B2-, D- ja E-vitamiinia. Esimerkiksi Oatly (2021) lisää 

kaurajuomiinsa B1-vitamiinia, kasviperäistä D2-vitamiinia, riboflaviinia sekä kalsiumia. 

Joillain kasvipohjaisilla juomilla ja niiden komponenteilla on hyviä terveysvaikutuksia. 

Esimerkiksi vähärasvaisen lehmänmaidon korvaaminen kaura- tai soijamaidolla on huo-

mattu vähentävän LDL-kolesterolin pitoisuuksia neljän viikon kulutuksen jälkeen. Lisäksi 

soijajuomaa pidetään terveellisenä sen sisältämän isoflavonoidipitoisuuden ja sen vai-

kutusta esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, eturauhassään ja osteoporoosiin. Toi-

saalta isoflavonoidien on havaittu olevan ristiriitainen suhde hormonitoimintaan ja pitkä-

aikaisista vaikutuksia varhaislapsuudessa ei ole vielä tarpeeksi näyttöä. (Mäkinen ym., 

2015, 350.) 

 

Lehmänmaitoon verrattuna kasvipohjaiset juomat ovat yleisesti ravitsemuslaadultaan ja 

sulavuudeltaan heikompia niiden kasviperäisten aminohappojen vuoksi. Näitä amino-

happoja ovat esimerkiksi lysiini viljoissa ja metioniini palkokasveissa. (Mäkinen, Wanha-
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linna, Zannini & Arendt, 2015, 349.) Kasvipohjaisten juomien ravitsemukselliset ominai-

suudet riippuvat kuitenkin kasvista, sen käsittelystä, prosessoinnista sekä muista ai-

neisosista, kuten makeutusaineista ja öljyistä. Verratessa kasvijuomien ravitsemukselli-

sia ominaisuuksia vain soijamaidossa on melkein yhtä paljon proteiinia kuin lehmän-

maidossa. Soijamaidossa on 2,9–3,4 grammaa proteiinia 100 millilitraa kohden ja leh-

mänmaidossa 3,3–3,5 grammaa 100 millilitraa kohden. Esimerkiksi Alpron kaurajuo-

massa on 0,4 grammaa proteiinia ja Oatlyn kaurajuomassa 1 g proteiinia sataa grammaa 

kohden. (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini & Arendt, 2015, 340 & 348.) Kaurajuoma on 

tullut markkinoille uutena tuotteena monien terveyshyötyjen vuoksi. Kaura sisältää paljon 

ravintokuituja, LDL-kolesteroliarvoa laskevaa beetaglukaania ja sillä on hyvä aminohap-

potasapaino. Kaurajuomasta puuttuu luontaisesti kalsiumia, joten kalsiumin saanti on 

varmistettava muualta ennen maidon korvaamista kaurajuomalla. (Sethi, Tyagu & 

Anurang, 2016, 3408 & 3411.) On todettu, että homogenointi ja muut lämpökäsittelyt, 

mitä kasvipohjaisille maidoille tehdään, saattavat muuttaa beetaglukaanin molekyyliomi-

naisuuksia. Kasvijuomien ravitsemusprofiilin, kuten proteiini- ja mineraalipitoisuuden 

vaihtelun vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta kasvijuomista. (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini 

& Arendt, 2015, 350 & 354.)  

 

 

 

2.4 Jännitteet ruokakulttuurin sisällä 

 

Ruokakulttuuri on hyvin jännitteinen. Ruokakulttuurin jännitteisyydessä korostuu ihmis-

ten tarpeiden kaksijakoisuus ja valitsemisen vapauden monimutkaisuus (Mäkelä, 2002, 

36). Ruokakulttuuria voidaan tarkastella erilaisten kehityslinjojen, kuten ruokaa ja syö-

mistä jäsentävien jännitteiden kautta. Näitä jännitteitä voivat olla esimerkiksi uutuus ja 

perinne, terveys ja hemmottelu, taloudellisuus ja yltäkylläisyys, vastuullisuus ja oma etu, 

vaivattomuus ja vaivannäkö sekä luonnollisuus ja teknologisuus. (Jallinoja, Mäkelä & 

Niva, 2018, 1501.)  

 

Mäkelän (2002, 24–32, ks. Warde, 1997) mukaan ruoan valinnan ja syömisen suuntauk-

sen vastakkainasetteluina nähdään vaivattomuus ja vaivannäkö, terveys ja nautinto, 

vastuullisuus ja itsekeskeisyys, teknologisuus ja luonnollisuus, yksin ja yhdessä sekä 

turvallisuus ja vaarallisuus. Nämä vastinparit esittävät suomalaista ruokakulttuuria ja 

myöhäismodernin yhteiskunnan jännitteitä sekä kuvaavat ihmisten kohtaamia valinnan 

ulottuvuuksia kulutusmahdollisuuksien lisääntyessä. Ravitsemussuositukset kertovat 
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esimeriksi terveyden kannalta oikean tavan syödä. Ihmiset ovat tietoisia terveellisen ja 

oikeanlaisen ravitsemuksen suuntauksista ja tämä on koettu nautinnon vastakohdaksi. 

Tuotekehittelyn myötä tilanne on muuttunut niin, ettei terveellinen välttämättä nähdä 

enää nautinnon vastakohtana. Myös vastuullisuuden ja itsekeskeisuuden jännite on ny-

kypäivänä vahva. Ihmiset pohtivat yhä enemmän valintojensa seurauksia, kuten maa-

pallon ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmaa. Kasvisruoka- ja vegaaniruokavaliovalinnoilla 

voidaan osallistua omien henkilökohtaisten valintojen ohella yhteiskunnallisiin keskuste-

luihin oikeudenmukaisuudesta, globalisaatiosta ja ympäristökysymyksistä. Turvallisuu-

den ja vaarallisuuden jännite voidaan nähdä ruokamyrkytysten näkökulmasta, mutta 

myös pitkäaikaisen elintarvikkeiden käytön aspektista, kuten esimerkiksi eläinrasvojen 

ja sairauksien välisestä suhteesta. Leipämaa-Leskinen (2009, 23 & 119) esittää, että 

Mäkelän luonnehtimat ulottuvuudet ovat stabiileja kuvauksia ruoan kuluttamisen yhteis-

kunnallisista jännitteistä, jotka kohdistuvat yhteiskunnan merkitysrakenteisiin. Ristiriidat 

eivät sulje pois toisiaan, vaan ovat staattisia ja muovaantuvia merkitysrakenteita kulu-

tuskulttuurin muutospaineessa.  

 

Ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä väitteitä ja jännitteitä on ollut vuosikymmenten saa-

tossa paljon. Väitteet eläinperäisten tuotteiden rasvojen ja sen yhteyden sydänkuollei-

suuteen ovat olleet pinnalla jo vuonna 1988. Vuonna 1980 lanseeratun Pohjois-Karjala-

projektin avulla pyrittiin kansanterveyttä parantaviin elämäntapamuutoksiin, esimerkiksi 

eläinperäisten rasvojen vaihtaminen kasviöljyihin ja -rasvoihin. Tällöin Valio julkaisi Hel-

singin-Sanomissa ilmoituksen siitä, kuinka maidon sisältämät rasvat eivät olisikaan niin 

merkittävä tekijä terveyshuoliin kuin oli väitetty. Tämä sai ravitsemusasiantuntijat kiivas-

tumaan ja alkoi ”maitosota”. Vuoden 1988 kiista eläinrasvoista muistuttaa vuoden 2020 

Oatlyn Maitomyytit-kampanjaa. Kummankin kampanjan tarkoituksena oli herättää 

avointa keskustelua. Kun vuonna 1988 maitokeskustelua käytiin eläinrasvojen ja kasvi-

rasvojen terveellisyyden välillä, käydään keskustelua vuonna 2020 vastakkain suoma-

laisen maatalouden ja globaalin ilmastokysymyksen välillä. (Jallinoja, 2020.)  

 

Maito- ja rasvasotien lisäksi vuosina 2010 ja 2011 median kiinnostuksen kohteeksi nousi 

ilmiö vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta eli karppauksesta, jonka mukaan eläinrasvat 

olisivatkin hyväksi ihmiskeholle, mutta hiilihydraatteja tulisi välttää painonhallinnan kan-

nalta. Sekä sanomalehdissä että internetin keskustelupalstoilla jaettiin positiivisia koke-

muksia ruokavaliosta ja uhmattiin kansallisia ravitsemussuosituksia. Ravitsemustutkijat 

olivat huolissaan mediassa levinneestä ilmiöstä lisääntyneen rasvankulutuksen ja väes-

tön kohoavan kolesterolitason vuoksi. (Jallinoja, Niva, Helakorpi & Kahma, 2014.) Voikin 

olla, että karppausilmiö alkoi osittain Pohjois-Karjala-projektin seurauksena, kun kansa 
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alkoi kyseenalaistamaan ravitsemussuositukset kovien eläinrasvojen haitallisuudesta ja 

kasvirasvojen hyvistä vaikutuksista keholle (Karvonen, 2013, 29).  Rasvankulutus näh-

dään yksilön nautintona ja kuluttajien oikeutena valita ruokansa, eikä pelkästään kan-

santerveydellisenä kysymyksenä. 2000-luvulla henkilökohtaisen kokemusten ilmaisemi-

nen osana ruokavalion vaikutusten todistamista onkin yleistynyt mediassa. (Jallinoja, 

Jauho & Mäkelä, 2016, 274.)  

 

Ruokasodissa ei ole koskaan kyse ainoastaan ruoasta. Kiistoissa on kyse laajemmasta 

ruoan kehystämisestä ja ruoan määrittelemisestä. Varsinkin viime vuosina ruoka on 

nähty eettisenä kysymyksenä liittyen ilmastoon, ympäristöön ja eläinten oikeuksiin. (Jal-

linoja, 2020.) Ruokavalinnat liittyvät yksilön tasolla moniin ristiriidassa oleviin pyrkimyk-

siin oman identiteetin suhteen sekä terveyden ja eettisten valintojen tavoitteluun. Tämä 

tekee vaikeaksi julkisen ja yksityisen keskustelun aiheesta, sillä ne tuottavat aina ristirii-

taista informaatiota ruoan terveellisyydestä kullakin hetkellä. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, 

166.)  

 

Ruokaan liittyvät keskustelut ovat polarisoitumisen vuoksi yhteiskunnallisella tasolla han-

kalia. Esimerkiksi lihasta puhuessa ravitsemustieteilijät ottavat keskusteluun lihan prote-

iinin näkökulman, virkamiehet kansantalouden näkökulman, eläinaktivistit eettisyyden 

näkökulman ja EU-asiantuntijat esimerkiksi tukipolitiikan näkökulman. Jokaiselle ihmi-

selle ”normaali” tarkoittaa eri asioita, joten aiheesta tulee nähdä monta puolta ymmär-

tääkseen monia ihmisiä ja eri tieteenalojen edustajia. (Auvinen, 2019, 22–23, Fischler, 

1988, 275.) Esimerkkinä ruokakulttuurin jännitteisyyteen voidaan vielä ottaa vuonna 

2015 Kuluttajaliiton puolesta aloitettu Jauhelihaton lokakuu- kampanja. Kampanjan tar-

koituksena oli tarjota kansalaisille vaihtoehtoja omien ruokailutottumusten ja lihankulu-

tuksen pohdintaan ilman minkäänlaisia vaatimuksia. Kampanja herätti paljon keskuste-

lua aiheesta puolesta ja vastaan, ja lopulta se jouduttiin lopettamaan kesken kahdeksan 

päivän jälkeen. Ruokailutottumukset herättävät siis voimakasta keskustelua ja luovat 

vastakkainasettelua, mikä estää eteenpäin menemisen ruokailutottumuksiin liittyvissä 

asioissa, kuten lihan- ja maidonkulutuksessa. (Mattila, 2016, 11–12.)  
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2.5 Ruokapolitiikka ja maatalous 

 
Ruoka on hyvin poliittista monilla eri tasoilla (Mäkelä, 2002, 34). Ruokapolitiikalla tarkoi-

tetaan ruoantuotantoon ja -kulutukseen liittyvää ohjausta, tavoitteita ja valvontakeinoja, 

joiden avulla yhteiskunta pyrkii vaikuttamaan kuluttajien kulutustottumuksiin ja valintoi-

hin. Ruokapolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa kannattavuuden ja kilpailu-

kyvyn turvaaminen, kuluttajien tarpeisiin vastaaminen, terveyden edistäminen, ympäris-

tökuormituksen minimointi ja suomalaisen ruoka-alan kasvu. (Risku-Norja, 2016, 149–

150.) Etenkin kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen on kiinnitetty huomiota 

viime vuosina Suomen ruoka- ja ravitsemuspolitiikassa ja tulisi kiinnittää huomiota jat-

kossakin. Terveys- ja ympäristönäkökulmien yhdistäminen nähdään mahdollisena ruo-

kapolitiikan näkökulmasta. Ihanteellinen ruokajärjestelmä täyttäisi ihmisten ravitsemuk-

selliset tarpeet, kiinnittäisi huomiota ravinnon turvallisuuteen, ylläpitäisi terveyttä ja näi-

den tekijöiden lisäksi huomiosi maapallon kantokyvyn. (Sarlio, 2019, 319–320.)  

 

Suomalaisia ravitsemussuosituksia pidetään suomalaisen ravitsemus- ja ruokapolitiikan 

perustana. Ravitsemussuositusten keskeisiä tavoitteita ovat väestön terveyden paranta-

minen ravitsemuksen avulla, poliittinen ohjaus, suunnittelu sekä viestintä. (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta, 2014, 8.) Sarlion (2019, 318) mukaan pohjoismaisten ravitse-

mussuositusten osa ”kestävyys ja terveellisyys” toteutuvat puutteellisesti, sillä ongelmina 

nähdään liiallinen energian ja punaisen lihan kulutus ja liian vähäinen kasvisten, hedel-

mien ja marjojen kulutus. Ratkaisuksi ihanteelliselle ruokavaliolle nähdään ruokapalve-

luiden hyödyntäminen, julkiset hankinnat, koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä vaiku-

tus ruokaympäristöön ja maatalouspolitiikkaan. 

 

EU:n maatalouspolitiikka ja maatalouden tuet ovat merkittävä osa suomalaista ruokapo-

litiikkaa ja ruoan tuotantoa (Sarlio, 2019, 321). Suomessa maatalous saa suuren määrän 

EU-tukia, jotka mahdollistavat taloudellisen ruokatuotannon pohjoisessa. Noin puolet 

maataloustuista menevät eläintuotannon tukiin. Jokainen suomalainen tukee ruoantuo-

tannon kaikkia osa-alueita verotuksen kautta, mutta kulutusvalinnoilla voi jossain määrin 

ohjata eri osa-alueiden tuotantomääriä. (Auvinen, 2019, 23.) Kotimaisen elintarviketuo-

tannon kilpailuasetelma on kiristynyt lihan ja pitkälle jalostettujen maitotuotteiden kysyn-

nän kasvun vuoksi. EU:n sisämarkkinoilla on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja ja lihatuottei-

den kaupan esteitä on globaalisti purettu. Tästä johtuen esimerkiksi maidontuotantoa 

harjoittavien tilojen määrä on vähentynyt alle puoleen vuosien 2000 ja 2011 välisenä 

aikana, mutta emolehmätilojen määrä lisääntyi 35 prosentilla. Suuri osa juustojen kulu-

tuksesta katetaan tuonnilla ja sama määrä kotimaisesta tuotannosta katetaan viennillä. 
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Maidon tuotantomäärät ovat kuitenkin pysyneet melko samana 2000-luvulla, sillä vuo-

teen 2010 asti tuotanto oli vähentynyt vain noin viisi prosenttia. (Lehtonen, 2016, 108–

109.) 

 

Maataloustuen lisäksi maidon kulutusta tuetaan Suomessa koulumaitotuella. Koulumai-

totuki on ollut käytössä vuodesta 1995. Esimerkiksi vuosina 2014–2015 noin 89 prosent-

tia kouluista ja päivähoidossa olevista lapsista olivat koulumaitotuen piirissä. Lainsää-

dännön perusteena on lisätä maataloustuotteiden kulutusta, muovata ruokavalioita ter-

veellisemmäksi ravitsemussuositusten mukaisesti sekä luoda lapsille suhde maatalou-

teen ja maataloustuotteisiin. Tuen on nähty edistävän maidon kulutusta esimerkiksi 

myös koulun ulkopuolella. Koulumaitotuen jatkamista on pidetty aiheellisena, sillä ilman 

tukijärjestelmää maitotuotteiden kulutus laskisi luultavasti yhä enemmän. Koulumaito-

tuella tuettua maitoa jaetaan vuosittain 18 miljoonaa litraa. (Finlex, 2017.) Koulumaito-

tuen ja siihen liittyvien liitännäistoimien avulla voidaan lisätä lapsien tietämystä maata-

loustuotteista ja -tuotannosta ja totuttaa heitä juomaan maitoa myös myöhemmällä iällä. 

Vaikka maidon kulutukseen ei odoteta kasvua, voidaan koulumaitotuella yrittää turvata 

maidon kulutuksen jatkuminen. (Finlex, 2017, 7–8.) 

 

Kaurajuoman kulutuksesta kouluissa ja siihen liittyvistä tuista verrattuna maidon kulutuk-

seen ja tukiin on tänä päivänä vielä vähän tutkimusta. Valtion ravitsemusneuvottelukun-

nan (2017, 38) kouluruokasuosituksen mukaan kouluruokailussa on mahdollista korvata 

maito täydennetyillä kasvijuomilla. Vasta vuonna 2020 Helsingissä aloitettiin OmaStadi-

hanke, jossa muutamassa arvotussa helsinkiläisessä koulussa kouluruokailussa saa va-

lita ilman erityisruokavaliotodistusta ruokajuomaksi maidon tai kasvijuoman. Hankkee-

seen on varattu 100 000 euroa ja hanke jatkuu rahoituksen loppumiseen saakka. Hank-

keen avulla saadaan tietoa lasten ja nuorten kasvipohjaisten juomien kulutuksesta. (Hel-

singin kaupunki, 2020.) 

 

Koulumaitotukea ja maataloustukia on kritisoitu muun muassa karjatalouden aiheutta-

mien päästöjen vuoksi. Suomen pelloista 70 prosenttia käytetään eläinten rehun vilje-

lyyn. Maatalous aiheuttaa kansallisista kasvihuonepäästöistä noin viidenneksen, joista 

30 prosenttia syntyy peltoviljelyksestä maaperän dityppioksidipäästöinä, yli 40 prosenttia 

orgaanisten viljelypeltojen hiilidioksidipäästöinä ja yli 10 prosenttia märehtijöiden ruoan-

sulatuksen metaanipäästöinä. Yli 40 prosenttia Suomen metaanipäästöistä on peräisin 

karjataloudesta, eli naudanlihan ja maitotuotteiden tuotannossa. (Katajajuuri & Pulkki-

nen, 2016, 58 & 60.) Lehmien metaanipäästöt ovat puolittuneet 50 vuodessa maitolitraa 
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kohden eläinten tuotantokyvyn, terveyden ja ruokinnan vuoksi (Valio, 2019, 29). On ar-

vioitu, että makeasta vedestä 70 prosenttia käytetään maataloustuotannossa ja siitä 

suuri osa kotieläintuotannossa (Katajajuuri & Pulkkinen, 2016, 65). Valion (2019, 29) 

mukaan Suomessa lehmille syötetään soijan sijasta nurmea sekä muita viljoja, kuten 

rypsiä ja rapsia. Tämä on ilmaston kannalta hyvä asia, sillä nurmi sitoo monivuotisena 

kasvina hyvin hiiltä. Kuitenkin Roquen ym. (2021, 8) mukaan merilevän syöttäminen leh-

mille perinteisen rehun sijaan tulevaisuudessa vähentäisi jopa yli 80 prosenttia metaa-

nipäästöjä. Tutkimuksen mukaan merilevästä ei jäänyt haitallisia määriä jodia lihaan. 

 

Valion (2019, 28–31) vastuullisuusraportin mukaan tavoitteena on siirtyä vuoteen 2035 

mennessä hiilineutraaliin maidontuotantoon ja keskittyä kiertotalouden harjoittamiseen. 

Hiilineutraali maito tarkoittaisi päästöjen vähentämistä ja sitomista ilmasta sama määrä 

kuin sitä syntyy muun muassa maitotilalla, kuljetuksissa, tehtaalla ja pakkausten valmis-

tamisessa. Valion painopiste on päästöjen vähentämissä. Valio on suunnitellut maidon 

hiilijalanjäljen pienentämisen pidemmälle kuin vain maidontuotantoon. Tavoitteena on 

sitoa nurmeen ilmasta enemmän hiilidioksidia, tehdä lannasta biokaasua fossiilisien polt-

toaineiden korvaamiseksi sekä vähentää turvepeltojen päästöjä soista. Lisäksi panoste-

taan tehtaiden energiatehokkuuteen, kuljetusreittien optimointiin, ympäristöystävällisiin 

pakkauksiin ja hävikin vähentämiseen niin tuotantotasolla kuin kuluttajatasolla. Yli 80 

prosenttia naudanlihasta tulee maidontuotannon sivutuotteena, mikä vähentää negatii-

visia ilmastovaikutuksia (Valio, 2019, 29). 

 

Ruokapolitiikassa kestävää ruoan kulutusta tarkastellaan taloudellisten, kulttuuristen ja 

sosiaalisten keinojen lisäksi eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta, 2014, 40). Eläinten hyvinvointi on ollut julkisuudessa ajankohtainen aihe, 

ja ihmiset ovat nykyään yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia eläinten alkuperästä ja 

tuotanto-olosuhteista. Valio on valittu suomalaisten keskuudessa vastuullisimmaksi 

brändiksi vuosina 2014–2020 ja haluaa yhä parantaa vastuullisuuttaan lisää. (Valio, 

2021.) Eläinten hyvinvointi määritellään ”eläimen kokemukseksi sen omasta psyykki-

sestä ja fyysisestä olotilasta”. Siihen liittyvät muun muassa eläimen fyysinen ja psyykki-

nen terveys, normaali kasvu ja hyvä hoito eläimille, jotka ovat ihmisten huostassa. Eläin-

ten hyvinvoinnin arvioimiseen on kehitetty erilaisia mittareita, joiden avulla arvioidaan 

esimerkiksi eläimen karvapeitteen kuntoa, ontumista, eläinten välisiä aggressioita tai pel-

kotiloja ihmistä kohtaan. Nämä arviointimenetelmät pohjautuvat neljään eläimen hyvin-

voinnin osa-alueeseen: kasvatusympäristöön, käyttäytymiseen, terveyteen ja ruokin-

taan. (Luke, 2021.) Lehtosen (2016, 115) mukaan maitoa ei ole mahdollista tuottaa ilman 

naudanlihan tuotantoa, sillä lehmän on mahdollista lypsää vain, jos poikii ensin vasikan. 
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Sonnivasikat kasvatetaan teuraspainoon tai teurastetaan pieninä vasikoina. Suomen 

markkinoilla vasikanlihalle ei ole paljon kysyntää, joten vain ensimmäinen vaihtoehto on 

tapana Suomessa. Vries ja Marcondes (2020, 155) esittävät, että maidontuottajat teu-

rastavat lehmiä suurimmaksi osaksi lehmän terveysongelmien, hedelmöittymisen epä-

onnistumisen ja lihavuusongelmien vuoksi. Onkin tärkeää, että lehmien ravitsemuksesta, 

terveydenhuollosta ja asumisoloista pidetään hyvää huolta, jolloin lehmien teurastuk-

selta pystytään välttymään. 

 

Suomessa kannustetaan panostamaan eläinten hyvinvointiin myöntämällä eläinten hy-

vinvointitukea tiloille, joissa ylitetään lainsäädännön perusvaatimukset hyvinvointitoi-

milla. Eläinsuojelulailla pyritään vahvistamaan eläinten mahdollisuuksia lajityypilliseen 

käytökseen, mikä parantaa niiden hyvinvointia. (Valtioneuvosto, 2010, 5.) Valion (2021) 

mukaan Suomessa poikimisen jälkeen vasikka vieroitetaan emästään ja lypsäminen voi 

alkaa. Vasikalle taataan turvallinen ympäristö ja tarvittavat olosuhteet. Vasikan tulee 

saada tyydytettyä imemisen tarve ja olla kosketuksessa muiden vasikoiden kanssa. Joil-

lain tiloilla valitaan yksi rauhallinen ja hyvin maitoa tuottava lehmä, joka voi imettää va-

sikoita luonnonmukaisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi eläinten hyvinvointia turvataan hyvillä 

toimintatavoilla arjessa, eläinlääkärin säännöllisillä vierailuilla, mahdollisimman vähäi-

sellä antibiootin käytöllä, vastuullisuusohjelmaa seuraamalla, vastuullisuuslisän maksa-

misena tiloille sekä maidon laadun tarkkailulla. Valion (2021) mukaan lehmän tärkeimpiin 

hyvinvointia edistäviin asioihin kuuluvat syöminen, märehtiminen ja lepo. Suomalaisilla 

tiloilla lehmistä pidetään hyvää huolta ja lehmien hyvinvointia seurataan päivittäin.  Kolbe 

kuitenkin (2018, 477) pohtii liha- ja maidontuotantoa eettiseltä kannalta. Hänen mu-

kaansa lehmät kärsivät aina maidontuotannossa. Vasikat erotetaan äidistään varhai-

sessa vaiheessa ja urosvasikat teurastetaan ennen kuin heillä on mahdollista tuntea 

nautintoa tai hyvinvointia. Maidontuotanto jopa lisää enemmän eläinten kärsimystä kuin 

lihatuotanto. Toisaalta maatilat, joilla vallitsee korkeat eläinsuojelustandardit, mahdollis-

tavat eläinten lajityypillisen käyttäytymisen. 

 

 
 

2.6 Ruoka mediakeskusteluissa 

 

Medialla tarkoitetaan suomen kielessä yksittäistä välinettä tai joukkoviestinnän kokonai-

suutta. Yleisesti mediaan kuuluvat radio, televisio, puhelin, internet, sanoma- ja aika-

kauslehdet, valo- ja elokuva sekä ääni- ja kuvatallenteet. Media sisältää paljon erilaisia 

merkityksiä. (Nieminen & Pantti, 2012, 4.) Ihmiset kohtaavat päivittäin suuren määrän 
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mediaesityksiä. Mediaesityksiin on aina piilotettu mukaan jokin näkökulma maailmaan. 

Ne tuottavat todellisuutta, rakentavat maailmaa ideologisesti, muovaavat mielipiteitä ja 

rakentavat identiteettejä. (Nieminen & Pantti, 2012, 78.) Median ja mediakeskustelujen 

avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa nykypäivänä väestön kulutustottumuksiin ja ennus-

taa eri tuotteiden menekkiä (Isotalo, Laaksonen, Pöyry & Jallinoja, 2019, 91).  

 

Asiantuntijapuhe eri medioissa on lisääntynyt 2000-luvulla, sillä yliopistot ovat pyrkineet 

korostamaan strategioissaan tutkijoiden yhteiskunnallista tehtävää eli tutkijoiden ja yh-

teiskunnan välistä vuorovaikutusta. Tutkijoiden julkinen rooli on muuttunut faktojen ja 

tutkimustulosten latelemisesta kohti erilaisten poliittisten päätösten arvioimista, uutista-

pahtumien taustoitusta ja osallistumisesta julkiseen keskusteluun asiantuntijahaastatte-

luja antamalla. (Pitkänen & Niemi, 2016, 5.) Nykyään asiantuntijapuheenvuoroissa ei ole 

niinkään kyse tieteen popularisoitumisesta tai maallikoiden valistamisesta tieteestä, 

vaan niin sanotusta osallistavasta viestinnästä, joka korostaa asiantuntijan ja maallikon 

välistä vuoropuhelua. (Väliverronen, 2015, 221.) On koettu, että tutkijoiden tulisi osallis-

tua vielä aktiivisemmin ruokaa ja terveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, 

sillä olisi kannattavaa parantaa tiedonvälityksen ja julkisen keskustelun tasoa. (Väliver-

ronen, 2015, 226). Toisaalta tieteellisen tutkimuksen kyseenalaistajat ja ”vasta-asiantun-

tijat” ovat saaneet näkyvän roolin ruokaan ja terveyteen liittyvässä julkisessa keskuste-

lussa. Tällainen kritiikki on saanut asiantuntijoita kieltäytymään haastattelupyynnöistä. 

(Väliverronen, 2015, 230.) 

 

Negatiivisena seikkana tutkijat ovat kokeneet asiantuntijapuheenvuoron antamisessa 

sen mahdollisuuden, että journalistit saattavat kärjistää asioita tai julkaista lausuntoja eri 

muodoissa, mitä on alun perin sovittu. Tutkijat suhtautuvat asiantuntijapuheenvuoron an-

tamiseen myönteisemmin sanoma- ja aikakauslehtiin kuin iltapäivälehtiin. (Pitkänen & 

Niemi, 2016, 10 & 12). Muuttuva mediaympäristö vaatii tutkijoilta yhä joustavampaa ky-

kyä sopeutua viestimiseen eri areenoilla ja reagoida kriitikoihin. Sosiaalinen media voi 

antaa tutkijoille mahdollisuuden viestiä itse työstään ja asiantuntijuudestaan erilaisille 

yleisöille. (Väliverronen, 2015, 230.) 

 

Niva ja Piiroinen (2005, 142) puolestaan määrittävät maallikkotiedon tietämiseksi, sovel-

tamiseksi ja tekemiseksi, eivätkä pelkästään ohjeiden tunnistamiseksi ja tieteellisen tie-

don vastakohdaksi. Ne ovat limittäisiä ja rinnakkaisia tiedon muotoja. Matikaisen ja Huo-

vilan (2017, 1004–1005) mukaan sosiaalisessa mediassa trendejä ovat esimerkiksi ko-

hut ja skandaalit, viestinnän polarisoituminen sekä suuri viestinnän määrä. Kohut sekä 
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viestinnän ja julkisen maallikkopuheen polarisoituminen korostui myös tämän Maitomyy-

tit-kampanjan keskusteluun perustuvan tutkielman aineistossa. Matikaisen ja Huovilan 

(2017, 1005) mukaan sosiaalinen media on verkostoitunutta, mikä on muuttanut totuttua 

yksisuuntaista mediaviestintää monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Maallik-

kopuhe ja asiantuntijapuhe kytkeytyvät sosiaalisessa mediassa toisiinsa, sillä viestintä 

sosiaalisessa mediassa voi olla vuorovaikutteista maallikoiden, asiantuntijoiden ja tie-

teen välillä. Sosiaalisen median viestinnän tunnepitoisuus asettaa osaltaan haasteita 

asiantuntijoiden viestinnälle, joka on tieteellisrationaalista. Tässä tutkielmassa maallik-

kopuhe pohjautuu kansalaisten maallikkotietoon sekä heidän omiin mielipiteisiinsä. 

Maallikkopuhe voidaan rinnastaa tässä tutkielmassa myös julkiseen keskusteluun, mitä 

ilmenee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja uutisten kommenttikentissä. 

 

Viestintäympäristön muutoksesta, kuten internetin kehittymisestä johtuen maallikkoläh-

töinen ravitsemustutkimusten tarkastelu on yleistynyt ja siten julkisen ravitsemusymmär-

ryksen episteemiset lähtökohdat ovat siirtyneet kohti partikuralistisempaa ajattelutapaa. 

Tällöin yksilöllinen kokemus terveellisestä ruoasta voi määrittyä suhteessa asiantuntija-

tietoon sekä omien kokemusten kautta. (Huovila, 2016, 46–47 & 68.) Sosiaalisesta me-

diasta voidaan esittää kolme piirrettä. Viestintä on hajautunutta, eikä sitä säädellä kuten 

tavanomaista mediaa. Sosiaalisen median käyttäjät ovat aktiivisia sisällöntuottajia ja 

mikä tärkeintä, sosiaalisen median viestintä on vuorovaikutteista ja verkostoitunutta. Po-

litiikka ja uutismedia on uudessa tilanteessa, kun sosiaalista mediaa ei mielletä enää 

irralliseksi kanavaksi, vaan limittyneeksi osaksi yhä useampien mediatoimijoiden viestin-

tää. Lisäksi sosiaalinen media on osa maallikoiden terveyspohtimista. (Matikanen & 

Huovila, 2017, 1003.) Mediajulkisuus ja sosiaalisen median aktiivisuus vaikuttavat esi-

merkiksi muotidieettien yleistymiseen ja nopeaan vaihtumiseen. Sosiaalisessa mediassa 

ilmeneviä ruokakeskusteluja on käyty muun muassa karppausilmiöstä, gluteenittomasta 

ruokavaliosta ja ketoosiruokavaliosta. (Jallinoja, Jauho & Pöyry, 2019, 135–136.) Suo-

malaisten kiinnostuminen ruokakulttuuria kohtaan näkyy ruokablogien seuraamisena, 

ruokaohjelmissa ja juuri sosiaalisen median yhteisöissä. Tällaista kiinnostusta ruokaa ja 

ruokakulttuuria kohtaan voidaan kutsua ruokaintoiluksi (foodism). (Jallinoja, Mäkelä & 

Niva, 2018, 1501–1502, ks. Johnston & Baumann, 2015.) 

 

 

Sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia luoda ja laajentaa yleisöä, lisätä maantieteel-

listä kattavuutta sekä vastata nopeammin uutistapahtumiin ja -aiheisiin joko suoraan 

vuorovaikutuksessa uutismedioihin tai välillisesti. (Bowd, 2016, 129.) Se pyrkii osaltaan 

purkamaan asiantuntijavaltaa kohti demokraattisuutta (Matikainen, 2009, 98). Risku-
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Norjan (2016, 161) mukaan sosiaalisessa mediassa vallitsee vastakkainaseteltua kes-

kustelua erilaisista trendeistä, kuten lihankulutuksesta. Huovilan (2014, 18) mukaan esi-

merkiksi kahtiajakautuneessa karppauskeskustelussa kuitenkin valtamedialla oli vahva 

rooli julkisen keskustelun aloittajana ja politisoijana. Voidaan siis tehdä johtopäätös, että 

valtamedia edesauttaa julkisen keskustelun syntyä. Karvonen (2013, 28) esittää, että 

medioihin nostetaan mielellään polarisoituneita ja provosoivia keskusteluja ja kohuja, 

jotka jakavat kansan mielipiteet kahtia. Tällainen keskustelu on viihdyttävää ja keskus-

teluun pääsee itse osallistumaan jakamalla oman mielipiteensä. 

 

Sosiaalisen median vaikutus näkyy yksittäisten ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Ihmis-

ten kulutus voi muuttua tämän myötä hyvinkin nopeasti, sillä sosiaalisessa mediassa 

pinnalla olevat trendit vaihtuvat nopealla tahdilla, eikä kuluttajien tekemät muutokset ole 

pitkäaikaisia. Niva ja Jallinoja (2018, 349 & 358) ovat tutkineet ruokaa poliittisen ja yh-

teiskunnallisen kulutuksen alueella. Tutkimuksessa tarkastellaan elintarvikkeiden osta-

mista ja boikotointia eettisistä, poliittisista ja ympäristöllisistä syistä Suomessa. Tutki-

muksen tuloksissa tulee ilmi, että useat ihmiset luottavat siihen, että medialla voi edistää 

eettistä elintarviketuotantoa ja kulutusta institutionaalisten toimijoiden lisäksi.  

 

Matikaisen (2009, 104) mukaan sosiaalisen ja perinteisen median suhde saattaa olla 

jännitteinen, sillä hänen tutkimuksensa haastateltavat kokivat perinteisen median omi-

van sisältöä sosiaaliselta medialta, mutta samalla ruokkivat toistensa sisältöä. Perin-

teistä mediaa käytetään usein sen tuttuuden ja luotettavuuden vuoksi ja sosiaalista me-

diaa sosiaalisista syistä (Matikainen, 2009, 111). Sosiaalisessa mediassa tapahtuu esi-

merkiksi uutissisältöjä täydentävää keskustelua ja kommentoivaa viestintää. Se mahdol-

listaa käyttäjät luovaan itseilmaisuun. (Nieminen & Pantti, 2012, 176.) Ihmisillä on tarve 

keskustella, kyseenalaistaa, haukkua ja kehua, joten tämä tila löytyy sosiaalisesta medi-

asta (Matikainen, 2009, 115). Tämän tutkimuksen kontekstista onkin mielenkiintoista 

huomata, onko valtamediasta eli uutisista ja sosiaalisen median kaltaisesta keskuste-

lusta löydettävissä tämän kaltaisia piirteitä, kuten polarisoitumista, kyseenalaistamista, 

kehuja ja haukkuja liittyen Maitomyytit-kampanjaan. 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista keskustelua Oatlyn Maitomyytit-

kampanjan ympärille on kietoutunut uutismedian asiantuntijapuheessa ja julkisessa 

maallikkopuheessa uutismedian kommenttikentässä. Tässä tutkielmassa uutisen kom-

menttikentän maallikkopuhe voidaan rinnastaa osaksi sosiaalisen median maallikkopu-

hetta, sillä keskustelu kommenttien kesken voidaan nähdä yhtä vapaana kuin muualla 

sosiaalisessa mediassa. Aihe linkittyy kotitaloustieteen kontekstiin vahvasti ruokakult-

tuurin ja sen jännitteisyyden näkökulmasta. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia diskurs-

seja julkisesta keskustelusta ja uutismediasta löytyy liittyen Maitomyytit-kampanjaan. 

Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1 Millaisia diskursseja löytyy Oatlyn Maitomyytit-kampanjaan liittyvästä asiantun-
tijapuheesta uutismediassa? 

 
2 Millaisia diskursseja löytyy julkisesta maallikkopuheesta uutismedian komment-
tikentässä liittyen Oatlyn Maitomyytit-kampanjaan? 

 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkastellaan perinteisessä mediassa eli eri uu-

tiskanavissa ilmeneviä diskursseja Oatlyn Maitomyytit-kampanjasta. Näin pyritään löytä-

mään asiantuntijoiden lausuntoja ja näkökulmia aiheeseen. Toisessa tutkimuskysymyk-

sessä tarkastellaan, millaisia diskursseja vapaasta julkisesta maallikkopuheesta uutis-

median kommenttikentässä löytyy liittyen Maitomyytit-kampanjaan. Tässä tutkimuskysy-

myksessä havainnoidaan maallikkotietoa ja kansalaisten omia mielipiteitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämä tutkielma toteutetaan kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusasetelmalla. Laadul-

liselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat todellisen elämän kuvaaminen sekä sen mo-

ninaisuus ja kokonaisvaltaisuus. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, 

joissa tutkittavien ääni pääsee esille, kuten esimerkiksi teemahaastattelussa tai doku-

menttien diskursiivisissa analyyseissä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 160–164.) 

Tutkielma toteutetaan hyödyntämällä diskurssianalyysia.  

 

4.1 Tutkimuksen aineisto 

 
Tutkielman lähtöasetelma pohjautuu Maitomyytit-kampanjaan ja mainostamistarkoituk-

sena kehitettyyn kirjaseen. Maitomyytit-kirjanen on Oatlyn kehittämä mainos, jonka tar-

koituksena on kumota 20 väitettä maidosta, sen kulutuksesta ja kulutukseen johtavista 

syistä. Väitteet liittyvät esimerkiksi maidon terveysvaikutuksiin, ympäristötekijöihin, luon-

nollisuuteen, tapakulttuuriin, koulujen maitomainontaan, makuun, Suomen maatalou-

teen ja maidon luonnollisuuteen. Oatly (2020) on vakuuttunut siitä, että ihmisten on alet-

tava syödä ja juoda enemmän kasvipohjaisia tuotteita niin terveydellisistä kuin ympäris-

töllisistä syistä. Kirjasessa kehotetaan lukemaan kyseinen mainos huolellisesti läpi, muo-

dostamaan oman mielipiteensä asiasta ja keskustelemaan aiheesta muiden ihmisten 

kanssa avoimesti. Maitomyytit-kirjasessa käytetään hyvin provosoivaa kieltä ja väitteiden 

kumoamiseen käytetyt lähteet on julkisessa keskustelussa koettu riittämättömiksi. Väit-

teiden kumoamisessa tunnutaan haluavan antaa tietynlainen kuva kaurajuomasta ja 

maidosta, eikä koko totuutta. Muun muassa tämän vuoksi kampanja on joutunut uutis-

kohun keskelle, ja kohun ympärille on kietoutunut jännitteistä keskustelua esimerkiksi 

sosiaalisen median puolella. Tässä tutkielmassa käsitteellä ”Maitomyytti” viitattaan yksit-

täiseen Oatlyn väitteeseen, joka on julkaistu Maitomyytit-kirjasessa. 

 

Tämän tutkielman aineisto koostuu kolmesta uutisesta liittyen Maitomyytit-kampanjaan 

sekä yhden uutisen kommenttiosion verkkokeskustelusta, joita kuka tahansa voi nimi-

merkillä tai omalla nimellään kommentoida. Uutisia lähdettiin etsimään kirjoittamalla suu-

rimpien uutismedioiden hakupalveluun ”Maitomyytit”, jolloin löydettiin tutkittavaan aihee-

seen sopivia uutisia. Tutkimuksessa päädyttiin analysoimaan kolmesta suomalaisesta 

uutismediasta kustakin yhden uutisen: Helsingin Sanomista, Iltalehdeltä ja MTV:ltä. 

Kaikki uutiset oli julkaistu uutismedian verkkosivuilla. Helsingin Sanomien ja Iltalehden 

uutiset olivat luettavia verkkouutisia. Helsingin Sanomien uutinen oli upotettuna lehden 
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”Hyvinvointi/ruoka”- osioon ja Iltalehden uutinen löytyi kotimaan uutisten alta. MTV:n uu-

tinen perustui uutisaamun kymmenen minuuttia kestävään keskusteluohjelmaan, jossa 

sekä Oatlyn että Valion asiantuntijat olivat perustelemassa omia näkökulmiaan maitoon 

ja kaurajuomaan liittyen. Tässä tutkielmassa hyödynnettiin vain kirjoitettua ja tiivistettyä 

uutista keskusteluohjelmasta. Puheversiota ei otettu aineistossa huomioon. MTV:n uuti-

nen kuului lehden ”Lifestyle”-osioon. (ks. Taulukko 1.) 

 

Sosiaalinen media on kasvanut merkittävästi ihmisten viestinnän ja jakamisen väli-

neeksi. Sisältöä ilmaantuu esimerkiksi verkostoitumis- ja yhteisöpalveluissa ja verkko-

keskusteluissa. Käyttäjät ovat aktiivisia ja vuorovaikutteisia. Sosiaalista mediaa voidaan 

pitää tutkimuksen lähteenä, jos kohteena on esimerkiksi jokin sosiaalisessa mediassa 

ilmentynyt ilmiö tai vuorovaikutustilanne. (Valli & Perkkilä, 2018, 123–124.) Toiseen tut-

kimuskysymykseen kytkeytyen päätettiinkin analysoida Helsingin Sanomien uutisen 

kommenttiosiota liittyen uutiseen Maitomyytit-kampanjasta. Kommenttiosiota voidaan pi-

tää yhteisöpalveluna, jonne ihmiset saavat oman mielenkiinnon mukaan kommentoida 

ajatuksiaan uutisoitavista ilmiöistä. Aluksi tutkimuksessa oli suunniteltu käytettävän jul-

kisen maallikkopuheen aineistona suuria suomalaisia internetin keskustelupalstoja, ku-

ten esimerkiksi Vauva.fi- tai Suomi24- keskustelupalstoja. Keskustelua Maitomyytit-kam-

panjasta oli kyseisillä keskustelupalstoilla hyvin vähän, joten aineiston luotettavuuden ja 

rikkauden kannalta päädyttiin analysoimaan uutismedian kommenttikenttiä. Hakalan ja 

Vesan (2013, 223–224) mukaan tutkimusta tehdessä verkkokeskusteluista on tärkeää 

pohtia, mistä keskustelu on saanut alkunsa, millä sivustolla keskustelu käydään, onko 

keskustelu saanut alkunsa jostain ajankohtaisesti yhteiskunnallisesti ilmiöstä ja millä ta-

valla nämä kaikki kysymykset vaikuttavat keskustelujen sisältöön. Lisäksi verkkokeskus-

telut soveltuvat tutkimusaineistoksi yhteiskunta- ja mediatutkimuksissa, sillä näin pääs-

tään tutkimaan ihmisten mielipiteitä ja tiedontarpeita. Näiden edellä mainittujen tekijöiden 

vuoksi maallikkopuheen aineistoksi valittiin Maitomyytit-kampanjan uutiseen pohjautuva 

kommenttikenttä. 

 

Aineistoa tutkimukselle kertyi lopulta uutisista 11 sivua ja julkisesta maallikkopuheesta 

Helsingin Sanomien kommenttikentästä 47 sivua. Uutisaineistosta nostetut aineistolai-

naukset on nimetty asiantuntijan nimikirjainten sekä uutismedian lyhenteen mukaan.  

Kommentteja oli kirjoitettu yhteensä 204 kappaletta, ja ne oli julkaistu aikavälillä 

29.10.2020-9.11.2020. Helsingin Sanomien kommenttiosiossa on toiminto, jossa toisten 

ihmisten kommentteihin voidaan vastata. Kommentit siirrettiin Word-tiedostoksi ilman 

vastattujen kommenttien toistamista. Aineistolainauksia kirjatessa ei koettu tarpeelliseksi 
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nimetä kommentteja, sillä tutkimuksen tulosten ja luotettavuuden kannalta ei nähty oleel-

lisena tietona, kuka kommentin on kirjoittanut ja kuinka monta kommenttia kyseisellä 

henkilöllä aineistosta löytyy. Aineistolainausten kirjoitusasu on jätetty alkuperäiseen 

muotoon, eikä kirjoitusvirheitä ole korjattu. 

 

Taulukko 1 Aineistossa käytettyjen uutisten julkaisutiedot ja kommenttien määrä 

 

Media Uutisotsikko Asiantuntijapuheen tuottajat 

Helsingin Sano-

mat – Hyvinvointi/ 

Ruoka 

29.10.2020 

”Oatly lähti rajuun kampan-

jaan suomalaista maitoa vas-

taan – teimme väitteille faktan-

tarkastuksen” 

Ruokakulttuurin professori Johanna 

Mäkelä (JM) 

Ravitsemusterapian professori Ur-

sula Schwab (US) 

Luonnonvarakeskuksen erikoistut-

kija Juha-Matti Katajajuuri (JK) 

MTV-uutiset –  

Lifestyle 

27.10.2020 

”Onko kaikki, mitä meille on 

uskoteltu maidosta oikeasti 

valetta? Kaurajuomavalmis-

taja Oatly aloitti rajun kampan-

jan – näin vastaa Valio” 

Valion viestintäjohtaja Helena Kar-

hujoki (HK) 

Oatlyn kestävyystutkija Liisa Koleh-

mainen (LK) 

Iltalehti – 

Kotimaa 

27.10.2020 

”Kaurajuomayhtiö moittii suo-

malaisten maidonjuontia ja lä-

hettää mainoskirjan lapsiper-

heille – tutkija kommentoi si-

sältöä” 

Kestävyystutkija Panu Halme (PH) 

 

Media Uutisotsikko Maallikkopuheen kommentit 

Helsingin  

Sanomat – Hyvin-

vointi/ruoka 

 29.10.2020 

”Oatly lähti rajuun kampanjaan 

suomalaista maitoa vastaan – 

teimme väitteille faktantarkas-

tuksen” 

Kommentit uutisen kommenttiosi-

ossa (204 kpl) 
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4.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 

 

Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä käyttäen. 1980-luvulta läh-

tien mediaa koskevaa tekstitutkimusta on alettu kutsua diskurssianalyysiksi. Tämän ana-

lyysimenetelmän pohjalta voidaan soveltaa monia erilaisia tekstin- ja kielentutkimuksen 

menetelmiä. Diskurssi käsitteenä mielletään usein synonyymiksi puhetavalle tai kielen-

käytön tavalle. Diskurssianalyysi tarjoaa kriittisen teoriaan pohjaavan näkökulman. Tä-

män mukaan kieleen liittyy aina valta-aspekti, jolloin kieli ei ole koskaan viatonta. (Nie-

minen & Pantti, 2012, 122.) Diskurssianalyysi on oiva lähestymistapa internetin keskus-

teluryhmien viestien analysointiin (Arpo, 2005, 100). 

 

Diskurssianalyysi ei ole kovin selkeärajainen tutkimusmenetelmä. Sen keskeisenä tar-

koituksena on tutkia kielenkäyttöä eli sitä, miten kieli ohjaa ajattelua ja toimintaa. Rans-

kalaisen tutkimusperinteen, Michel Foucault´n arkeologisen tutkimusotteen mukaan dis-

kurssianalyysi tutkii tiedon muodostumisen rakentumista ja rakennetta. Brittiläisen tutki-

musperinteen mukaan diskurssianalyysin huomion kohteena on kielenkäytön toiminnan 

muokkaaminen konkreettisissa tilanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 225–

226.) Kielenkäyttöä voidaan analysoida todellisuuden kuvan näkökulmasta tai todellisuu-

den rakentamisen näkökulmasta. Todellisuuden rakentamisen näkökulmaa kutsutaan 

myös sosiaaliseksi konstruktionismiksi, jossa kielenkäyttöä tutkitaan osana todellisuutta. 

Konstruktionistista näkökulmaa diskurssianalyysiin voidaan helposti soveltaa ja käyttää 

joustavasti. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016, 17.) Diskurssianalyysissä kieltä tutkitaan 

aina osana sosiaalista toimintaa (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 4). Tässä tutkimuk-

sessa kielenkäyttöä analysoidaan sosiaalisen todellisuuden rakentamisen näkökul-

masta, sillä tarkoituksena on tarkastella sosiaalista todellisuutta asiantuntijoiden lausun-

noista ja kansalaisten mielipiteistä julkisessa maallikkopuheessa liittyen käsitykseen 

Maitomyytit-kampanjasta. Voidaan olettaa, että todellisuutta ei vielä tunneta, jonka 

vuoksi aihetta on tärkeää tutkia.  

 

Diskurssianalyysissä pohditaan sitä, miten toimijat tekevät ymmärrettäväksi asioita 

omalla kielenkäytöllään. Samaa ilmiötä voidaan tehdä ymmärrettäväksi monin erilaisesti 

perustelluin tavoin, joten analyysissä tarkastellaan, millaiset kuvaukset ja selitykset ovat 

erilaisissa tilanteissa ja keskustelun kohdissa ymmärrettäviä ja millaisia seurauksia seli-

tyksillä rakennetaan. Kielenkäyttö luo mielikuvia omasta roolistaan moraalisena toimi-

jana, kuten mikä on hänen mielestään itsestään selvänä pidetty asia, mitä hän arvostaa 



 

27 

ja mitä pitää outona. Diskurssianalyysi ei siis tarkastele ainoastaan kielenkäyttöä sanal-

lisesti, vaan tekemisen kautta. Puheita ja tekoja ei nähdä diskurssianalyysissä toisensa 

vastakohtina, vaan molemmat ovat sosiaalista todellisuutta ylläpitävä tai muuttavaa toi-

mintaa. (Suoninen, 1999, 18–19.) Fairclough (2004, 124) näkee diskurssin kuvaavan 

maailman eri puolia, kuten tunteita, sosiaalisia suhteita, rakenteita ja uskomuksia. Ihmis-

ten väliset suhteet ja persoonallisuus vaikuttavat siihen, kuinka maailma nähdään. Hä-

nen mukaansa erilaiset diskurssit nähdään erilaisina näkökulmina maailmasta ja ne voi-

vat olla kilpailevia keskenään. Onkin mielenkiintoista huomata, ovatko tämän tutkielman 

asiantuntijapuheesta löytyvät diskurssit ja julkisen puheen eli tavallisten kansalaisten 

edustamien kommenttien diskurssit kilpailevia, ja millaisia näkökulmia Maitomyytit-kam-

panjasta herää.  

 

Vaikka kielenkäyttö sijoittuu aina tiettyyn aikaan ja paikkaan, tulee huomioida aikaisem-

mat tilanteet, normit, rutiinit ja arvot, jotka kehystävät nykyhetkeä. Kieli liittyy vahvasti 

myös inhimilliseen toimintaan, yhteiskunnan rakenteisiin ja kulttuuriin. Diskurssianalyysi 

tulkittaessa tutkijan tulee huomioida, että hän ei analysoi pelkkää kieltä, vaan sitä osana 

yhteiskuntaa, kulttuuria ja siihen liittyviä jännitteitä. (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 7–8.) 

Tämän tutkielman tutkimuskirjallisuudessa huomioidaan aikaisempia tutkimuksia ruoka-

kulttuurista, ihmisten kokemista arvoista ja yhteiskunnan rakenteista liittyen ruokakult-

tuuriin. Siitä huolimatta, että tutkielmassa analysoidaan kielenkäyttöä diskurssianalyysin 

menetelmin, analysoidaan tutkielmassa kielenkäyttöä osana sosiaalista toimintaa ja 

osana yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteita. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa hyödyn-

netään diskurssianalyysia maidon, suomalaisen ruokakulttuurin ja sen jännitteisyyden 

kontekstin tutkimiseen Maitomyytit-kampanjasta. 

  

Diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä ovat merkityssysteemi, sosiaalinen käytäntö, dis-

kurssi, tulkintarepertuaari ja interdiskursiivisuus (Jokinen, Juhila & Soininen, 2016, 26). 

Merkityssysteemit kiinnittyvät sosiaaliseen todellisuuteen kielen jäsentymisinä, jolloin 

nämä merkitykset muodostuvat suhteessa toisiinsa. Ne siis rakentuvat aina osana erilai-

sia sosiaalisia käytäntöjä. Merkityssysteemit muodostavat merkityssysteemien kirjon, jo-

ten sosiaalinen todellisuus on moninainen ja useiden rinnakkaisten tai kilpailevien sys-

teemien verkko. Juuri merkityssysteemejä on kutsuttu diskursseiksi tai tulkintarepertu-

aareiksi. Diskurssin käsitettä käytetään usein historiallisten ilmiöiden, valtasuhteiden 

analyyseissä tai institutionaalisissa sosiaalisissa käytännöissä. Tulkintarepertuaarin kä-

sitettä taas käytetään yksityiskohtaista arkista kielenkäytön vaihtelevuutta tarkastelta-

essa, eikä sillä ole samanlaista historiallista rasitetta kuin diskurssin käsitteessä. (Joki-
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nen, Juhila, & Soininen, 2016, 28–30, 32, 34–35.) Analyysissa voidaan keskittyä identi-

fioimaan tulkintarepertuaareja, jotka muodostavat omia merkitys- ja termisysteemejä. 

Tällöin etsitään tekstistä samansukuisia kielikuvia ja puhetapoja. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara, 2010, 225–226.) Diskurssianalyysissä tarkasteltavaksi otettavia kuvauksia kut-

sutaan selonteoiksi. Selonteoillaan ihmiset tekevät ymmärrettäväksi itseään ja maail-

maa. Ne eivät kuitenkaan ole riippumattomia sosiaalisesta maailmasta. (Suoninen, 

1999, 20.) 

 

Tutkimuksessa pyritään löytämään mahdollisimman suuri kirjo erilaisia tulkintarepertu-

aareja, sillä tutkimuskysymysten pohjalla vallitsee moninaisuusaspekti. Tarkoituksena 

on löytää diskursseja mahdollisimman laajasti. Usein tällaisessa tutkimuksessa merki-

tyssysteemejä kutsutaan tulkintarepertuaareiksi. Jos kyseessä olisi rajatumpi näkö-

kulma, ohjaa kysymys etsimään vahvempia ja vaikutusvaltaisempia sosiaalisen todelli-

suuden ilmentymiä. (Jokinen & Juhila, 2016, 78.) Tässä tutkielmassa tulkintarepertuaa-

reja kutsutaan tutkimuskysymysten tavoin diskursseiksi käsitteen selkeyden vuoksi, eikä 

jokaista diskurssianalyysiin liittyvää käsitettä ole tarvetta käyttää. Tutkielmassa keskity-

tään löytämään mahdollisimman suuri joukko diskursseja, sillä tutkimuskysymykset ovat 

melko laajoja. Diskursseja pyritään löytämään etsimällä samansukuisia puhetapoja ai-

neiston seasta. Tämän avulla voidaan muodostaa merkityssysteemien kirjo, joka lopulta 

nimetään diskurssiksi. Aineistosta tulkitaan asiantuntijapuhetta ja maallikkopuhetta 

osana todellisuutta sekä etsitään sieltä diskursseja. 

 

 

 

4.3 Aineiston käsittely ja analyysi 

 

Tutkielman analyysivaihe aloitettiin lukemalla aineisto useaan otteeseen läpi niin, että 

tästä sai selkeän kokonaiskuvan. Ensimmäisillä lukemiskerroilla aineisoa tarkasteltiin ko-

konaisvaltaisesti ilman teemoittelua tai kategorisointia. Seuraavilla lukemiskerroilla teh-

tiin muistiinpanoja siitä, millaisia puhetapoja aineistossa esiintyy ja toistuu. Nämä ajatuk-

set ja teemat kirjattiin hyvin vapaamuotoisesti erilliseen tiedostoon. 

 

Seuraavaksi aineistoa alettiin käsittelemään analyyttisemmin. Aineistoa alettiin katego-

risoimaan kommentti kerrallaan sen mukaan, mitä teemaa tai ilmiötä kommentti käsitte-

lee. Yksi kommentti saattoi sisältää montakin eri teemaa ja tällaisessa tilanteessa kom-

mentti pilkottiin pienemmiksi paloiksi teeman mukaan. Uutisia käytiin läpi virke kerallaan, 

sillä teema saattoi vaihdella jopa virkkeen välein tai virkkeen sisällä. Teemoista laadittiin 
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Power Point-esitys, jonka mukaan oli helppo tarkastella dioittain, millaisia puhetapoja 

aineistossa esiintyy eniten ja mitä vähiten. Uutisissa ja julkisessa keskusteluissa esiinty-

neistä puhetavoista tehtiin teemoittelu eri diaesityksiin puhetapojen näkökulmien mu-

kaan. Loppuvaiheessa tarkasteltiin vielä kommentteja ja kommenttien osia diojen välillä 

päällekkäisyyksien selvittämiseksi. Osasta dioja saattoi löytää samankaltaisuuksia pu-

hetapojen välillä, jolloin puhetavat yhdistettiin yhdeksi tarpeen mukaan. Tässä vaiheessa 

analyysiä puhetapoja oli hyvin paljon ja sellaisistakin kommenteista, jotka menivät ohi 

tutkittavan aiheen. Tällaiset puhetavat siirrettiin dioihin, jotka käsittelivät aiheen ulkopuo-

lella olevia teemoja. Näitä ei otettu varsinaisiin tutkimustuloksiin mukaan. Pitkäsen ja 

Mäntysen (2020, 163) mukaan diskurssianalyysissä aineiston purkaminen, kategorisoi-

minen ja luokittelu on tärkeää, sillä näin saadaan ymmärrystä ja tietoa tutkittavasta ilmi-

östä. Diskurssianalyysissä ei voida päättää etukäteen, että tietty määrä ilmiötä aineis-

tossa olisi relevanttia tutkimuksen kannalta. Analyysi perustuu tutkijan havaintoihin, joita 

järjestellään teoreettisten käsitteiden pohjalta perusteltuihin kategorioihin.  

 

Seuraavassa analyysivaiheessa keskityttiin siihen, millaisiksi diskursseiksi aineistosta 

löytyneet puhetavat voitaisiin nimetä. Tätä vaihetta diskurssianalyysissä kutsutaan tutki-

muskysymysten ja keskeisen käsitteen operationalisoimiseksi. Aineisto tulee tuntea hy-

vin, sillä käsitteen alle aletaan lajitella tutkimuksen ilmiöihin liittyviä seikkoja. (Pietikäinen 

& Mäntynen, 2020, 165.) Aineiston käsitteiden nimeämisessä diskursseiksi auttoi väri-

koodaus alkuperäisissä Word-tiedostoissa teemojen ja sanavalintojen mukaan. Aineis-

tosta värikoodattiin lähinnä yksittäisiä sanoja ja puhetapoja diskurssien nimeämisen 

avuksi. Nämä olivat hyödyllisiä muistiinpanoja tutkimustulosten kirjoittamista varten. Itse 

diskurssien sisällöt ja teemat oli sitten helppo tulkita PowerPoint-diojen puhetapojen tee-

moittelusta.  

 

Puhetapojen löytämistä ja diskurssien nimeämistä helpotti tämän tutkielman tutkimuskir-

jallisuuden tuntemus ja selontekojen peilaaminen aikaisempiin tutkimuksiin. Useimmat 

aineistosta löytyvät selonteot olivat jollain tavalla yhteydessä teoreettiseen viitekehyk-

seen. Teoria toimi analyysivaiheessa hyvin aineiston tukena.  
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5 Diskurssit asiantuntijapuheesta 
 

Tässä luvussa avataan tutkimustuloksia uutisaineiston asiantuntijapuheessa esiinty-

neistä diskursseista. Uutisaineisto koostui asiantuntijapuheesta ja asiantuntijapuheen li-

säksi toimittajien omista lauseista ja sanavalinnoista liittyen Maitomyytit-kampanjaan. 

Vaikka uutisissa olisi esiintynyt toimittajien omia ajatuksia liittyen kampanjaan, on dis-

kurssien rakentamisessa hyödynnetty suurimmaksi osin asiantuntijoiden omia lausun-

toja kampanjasta. Uutisista löydettyjä diskursseja ovat terveysdiskurssi, ympäristödis-

kurssi, talousdiskurssi ja vastakkainasettelun diskurssi. Vastakkainasettelun diskurssiin 

olisi sopinut useat muutkin uutisiin liittyvät diskurssit niiden sisäisen jännitteisyyden 

vuoksi. Muutamasta vastakkainasettelun merkityksen sisällöstä haluttiin kuitenkin luoda 

diskurssinsa, sillä ne nousivat aineistosta erityisen vahvasti. Lisää diskurssien vastak-

kainasettelua pohditaan yhteenveto -kappaleessa (ks.  6.6 Yhteenveto).  

 

Alla oleva taulukko (Taulukko 2) havainnollistaa uutisaineistosta nousseet diskurssit, nii-

den sisällöt ja diskurssien konkreettiset merkitykset, joita käsitellään tarkemmin kunkin 

diskurssin omassa kappaleessa. Aluksi esitellään tulokset liittyen terveysdiskurssiin ja 

tämän jälkeen edetään esittelemään järjestyksessä ympäristö- ja talousdiskurssi sekä 

vastakkainasettelun diskurssi. 

 

Taulukko 2 Diskurssit asiantuntijapuheesta 
 

Diskurssit Diskurssien sisällöt Diskurssien konkreet-

tiset merkitykset 

Terveys 1.Maidon ravitsemusarvot 

2.Kaurajuoman ravitsemusarvot 

1.Riittävä proteiinin saanti 

ja hyvien ravintoaineiden 

saanti 

2.Riittävän proteiinin 

saannin ja ravintoaineiden 

kyseenalaistaminen 

Ympäristö 1.Kaurajuoman ympäristövaiku-

tukset 

2.Lehmien ja maidontuotannon 

ympäristövaikutukset 

3.Ympäristön monimuotoisuus 

1.Kasviperäisten tuottei-

den vähäisempi ympäris-

tökuormitus 

2.Yksittäisen elintarvik-

keen vaikutukset ympäris-

tölle 
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3.Monimuotoisuuden yl-

läpitämiseen vaikuttami-

nen 

Talous 1.Suomen maatalous 

2.EU:n maitotuet 

3.Oatlyn omistajat 

1.Suomalaisen maatalou-

den vaikutukset Suomen 

talouteen 

2.EU-tukien relevanttius 

3.Kritiikki Oatlya ja se 

omistajuutta kohtaan 

Vastakkainasettelu 1.Oatlyn kampanja 

2.Aikaisemmat ruokasodat 

3.Luonnollisuus-prosessointi 

1.Oatlyn kampanjan härs-

kiys ja hyökkäävyys 

2.Maidon historian vaiku-

tukset ja aikaisemmat ruo-

kasodat 

3.Maidon ja kaurajuoman 

prosessointi – hyvä vai 

paha? 

 

 

 

5.1 Terveys 

 

Uutisista noussut terveysdiskurssi koostuu asiantuntijoiden lausunnoista maidon ravit-

semusarvoihin ja kaurajuoman ravintoarvoihin. Ruokakulttuurin professori Johanna Mä-

kelä ja ravitsemusterapian professori Ursula Schwab pohtivat uutisessa faktoja liittyen 

lehmän maidon ja kaurajuoman vaikutuksista ravitsemukseen. Maito sisältää hyviä ra-

vintoaineita, kuten kalsiumia, fosforia ja jodia, joilla on luita vahvistavia vaikutuksia. 

Vaikka kaurajuoma ei sisällä kyseisiä ravintoaineita luonnostaan, on kaurajuomaa täy-

dennetty kalsiumilla ja jodilla. Fosforin liian vähäinen saanti ravinnosta ei ravitsemusasi-

antuntijan mukaan ole Suomessa yleistä.  

 

Toinen uutisissa ilmennyt terveysdiskurssiin liittyvä näkökulma on proteiinin saanti. Uu-

tisessa viitataan Oatlyn kirjaisesta löytyvään Maitomyyttiin, jossa esitetään ihmisten tar-

vitsevan maitoa riittävän proteiinin määrän turvaamiseksi. Ravitsemusterapian profes-

sori Schwab kertoi uutisessa suomalaisten saavan ravinnosta reilusti proteiinia. Maidon 
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proteiinit sisältävät kaikki elimistön tarvitsemat aminohapot. Vaikka maito sisältää enem-

män proteiinia kuin kaurajuoma, ei kaurajuoman proteiinin määrässä nähdä ongelmaa. 

Vegaaniruokavaliossa tai muutenkin maitotuotteita välttelevän tulee kiinnittää suurem-

paa huomiota proteiinin monipuolisiin lähteisiin. Esimerkiksi maitoallergiset lapset saavat 

tarvittavat ravintoaineet muusta monipuolisesta ja ravitsevasta ravinnosta kuin maidosta. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2013, 8 & 33) mukaan maito on erinomainen pro-

teiinin lähde, mutta esimerkiksi vegaaniruokavaliossa maitotuotteiden proteiinin pystyy 

korvaamaan helposti syömällä monipuolisesti kasviksia, kuten palkokasveja, täysjyvävil-

jaa ja pähkinöitä tai siemeniä, jolloin näiden ruokien aminohappokoostumukset täyden-

tävät toisiaan. 

 

 

5.2 Ympäristö 

 

Ympäristödiskurssin sisällön näkökulmina nähdään kaurajuoman ympäristövaikutukset, 

maidon ja lehmien tuotantokäytön ympäristövaikutukset ja ympäristön monimuotoisuu-

den kadon ehkäiseminen. Ympäristön kuormittamisen mittaamista lähestyttiin uutisissa 

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Juha-Matti Katajajuuren mukaan ilmastokestä-

vyyden eli hiilijalanjäljen mittaamisen näkökulmasta. Hänen mukaansa oli mahdotonta 

sanoa yksittäisen elintarvikkeen ympäristöystävällisyydestä tai -haitallisuudesta. Ylei-

sesti katsoen kasviperäiset tuotteet kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin eläinperäi-

set tuotteet, mutta erikoistutkija ei näe rasvattoman maidon ympäristökuormittavuuden 

olevan erityisen suuri.  

 

Uutisen asiantuntijapuheessa tuli ilmi, että mikäli haluttaisiin todella tarkkoja lukemia 

elintarvikkeiden ympäristökuormittamisesta, täytyy laskemissa ottaa huomioon tuottei-

den ravitsemuksellinen laatu ja suhteuttaa hiilijalanjäljet tuotteen ravintoainesisältöihin. 

Yleisesti ottaen uutisista tuli ilmi, että ruoan ympäristökuormitusta vähentäessä kannat-

taa ensimmäiseksi vähentää lihankulutusta tai lopettaa sen kokonaan. 

 

”Oman ruokatarjottimen kautta tehtävässä ilmastoteossa huomiota voi kohdistaa 

moniin muihinkin asioihin kuin juomalasin sisältöön.” HS/JK 

 

Vaikka uutisissa pyrittiin kumoamaan Maitomyyttien väitteet maidon ympäristöhaitalli-

suudesta ja kaurajuoman ympäristöystävällisyydestä, eivät uutisen asiantuntijoiden mu-

kaan maitoyhtiöt ole maininneet maidon olevan ympäristöystävällistä. Uutisessa mainit-
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tiin esimerkiksi Arlan kuvailevan maitoa ”raikkaaksi, terveelliseksi, luonnolliseksi ja ravit-

sevaksi”. Tässä tapauksessa kumoavaa väitettä ei tarvita, sillä maitoyhtiöt eivät ole väit-

täneet maidon olevan ympäristöystävällistä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto 

korosti uutisessa maidon ilmastovaikutuksia maltillisiksi Suomessa nurmipohjaisen ruo-

kinnan vuoksi.   

 

”Ilmastoystävällisyydestä ei esitetä erityisiä lupauksia.” HS/JK 

 

Kestävyystutkija Panu Halme otti uutisessa kantaa Maitomyytit-kirjasessa kumottuun 

väitteeseen lehmien välttämättömyydestä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. 

Hän väitti Oatlyn kumotun väitteen olevan puutteellinen, sillä lehmillä on positiivinen vai-

kutus luonnon monimuotoisuudelle laiduntamisen kautta. Maidontuotannon ja lehmien 

määrän voisi kuitenkin kestävyystutkijan mukaan pudottaa viidennekseen, jotta moni-

muotoisuus säilyisi entisellään. 

 

 

5.3 Talous 

 

Talousdiskurssin sisältöön liittyviä näkökulmia olivat maidon tuotannon vähenemisen 

vaikutukset Suomen talouteen, EU:n koulumaitotuet ja se, millä tavalla kaurajuomayhtiö 

Oatly mahdollisesti liittyy eri maiden talouksiin. Uutisten mukaan ruotsalainen yhtiö Oatly 

olisi ehkä saanut paremman vastaanoton Suomessa, mikäli tämä olisi ollut kotimainen 

yhtiö. Oatly oli saanut kritiikkiä myös sen kiinalaisista ja amerikkalaisista omistajista. 

 

Uutisissa esitettiin talousdiskurssiin liittyvä Maitomyytti, jossa väitettiin maidon juomisen 

lopettamisen olevan yhteydessä Suomen maatalouden katoamiseen. Luonnonvarakes-

kuksen erikoistutkija Katajajuuri kertoi uutisessa, ettei tämä ole täysin totta, mutta vai-

kuttaisi varmasti kotimaiseen ruoantuotantoon ja huoltovarmuuteen. Tutkijan mukaan 

Suomessa kannattaa hyödyntää nurmea Suomen ruoantuotannossa, sillä esimerkiksi 

Keski-Eurooppaan verraten nurmi on kilpailukykyinen kasvi. Mikäli nurmentuotanto ja 

siten maidontuotanto loppuisivat, Suomessa tarvittaisiin toisenlaisia ruokakasveja poh-

joisiin olosuhteisiin. Nurmi- ja maidontuotannon lopettaminen vaikuttaisi siis hieman ne-

gatiivisesti Suomen maatalouteen.  

 

Toinen näkökulma talousdiskurssiin liittyen on EU:n koulumaitotuet. Uutisissa kerrottiin 

Maitomyytistä, jossa puututaan EU:n koulumaitotukeen. Maitomyytit-kirjasessa oli uuti-

sen mukaan virheellistä tietoa, jossa EU:n myöntämän koulumaitotuen määrä korjattiin 
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lähteenä käyttäen Ruokavirastoa 36 sentistä litraa kohden 36 senttiin litraa kohden luo-

mumaidolle ja 18 senttiä litraa kohden tavalliselle maidolle. Lisäksi jugurtit ja juustot saa-

vat tukea 10 sentin ja 72 sentin verran juustolle kiloa kohden. Ruokavirasto (2020, 11) 

tukee uutisissa korjattuja ja määriteltyä hintoja koulumaitotuelle.  

 

Kestävyystutkija Halme perusteli uutisissa EU:n myöntämää koulumaitotukea niin, että 

se on vain poliittinen päätös, eikä varsinkaan juuston tukemista voi perustella terveydel-

lisillä tai ympäristöllisillä argumenteilla. Kestävyystutkija henkilökohtaisesti ilmaisi uuti-

sessa toivovansa EU:n tukien olevan ympäristöystävällisille ruuille. Tässä tapauksessa 

yksi Maitomyytti kumottiin osittain asiantuntijan toimesta uutisessa. Ruokaviraston 

(2020, 9) mukaan maitotuen lisäksi EU voi myöntää kouluhedelmätukea edistääkseen 

terveellisiä ruokailutottumuksia lasten ja nuorten ruokailussa kouluissa ja päiväkodeissa, 

mikä puolestaan voi olla terveyden näkökulmasta perustellumpaa kuin koulumaitotuen 

tarpeellisuus. 

 

 

5.4 Vastakkainasettelu 

 

Vastakkainasettelun diskurssi koostuu uutisissa korostetusta Maitomyytit-kampanjan 

voimakkaasta keskustelusta, mitä on ilmennyt sosiaalisen median eri kanavissa. Kam-

panjasta herännyttä keskustelua kuvataan ”kiivaaksi puolesta ja vastaan keskusteluksi” 

(Harju, 2020). Uutisten mukaan ainakin yksi lehti on linjannut olevan julkaisematta Oatlyn 

mainosta, ja maaseudun asiantuntijaverkoston toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko on vaa-

tinut jopa valtion puuttumista lapsiin kohdistuvaan mainontaan, jossa faktat eivät ole tar-

peeksi vakuuttavia. Kestävyystutkija Halmeen mukaan Oatlyn kirjoittama Maitomyytit-

kirjanen voidaan nähdä vastahyökkäyksenä maidon mainonnan historialle, jolloin vas-

takkainasettelu on valmis. Erityisen hyökkääväksi Oatlyn mainoskampanja nähtiin siksi, 

että kampanja on toteutettu maitovastaisesti.  

 

Lisäksi vastakkainasettelun diskurssiin löydettiin maidon ja kaurajuoman prosessointiin 

liittyvät tekijät. Uutisten mukaan sosiaalisessa mediassa oli ilmennyt kiivasta keskustelua 

muun muassa siitä, pilataanko maito teollisella prosessoinnilla, kuten homogenoinnilla 

tai pastöroinnilla. Maitomyytit kumoavat väitteen maidon luonnollisuudesta, sillä maitoa 

täytyy prosessoida ennen pakkaamista. Uutisaineistossa asiantuntijat kumosivat taas 

Oatlyn väitteen maidon prosessoinnista vedoten siihen, että myös kaurajuomaa tulee 

prosessoida, jotta kaurajuomasta tulee juomakelpoista.   
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6 Diskurssit maallikkopuheesta 
 
Tässä luvussa avataan tutkimustulokset maallikkopuheesta uutisen kommenttikentästä. 

Helsingin Sanomien uutisen kommenttiosiossa keskustelu liittyen Maitomyytit-kampan-

jaan on hyvin kiivasta. Matikaisen ja Huovilan (2017, 1004) mukaan kohut, skandaalit ja 

viestinnän polarisoituminen ovatkin yleisiä trendejä varsinkin sosiaalisessa mediassa. 

Uutisen kommentoijilla on tarve puolustaa suomalaista maidontuotantoa, omia mielipi-

teitään liittyen lehmän maidon ja kaurajuoman erilaisiin näkökulmiin, kuten ympäristö- ja 

terveystekijöihin. Kommenteissa on hyvin harvassa Maitomyytit-kampanjaa puolustavaa 

kommentointia. Suurin osa itse kampanjaa kommentoivista henkilöistä paheksuu Oatlyn 

Maitomyytit-kampanjaa.  

 

Julkisesta maallikkopuheesta löytyviä diskursseja ovat maidon puolustuksen diskurssi, 

eläinten hyvinvoinnin diskurssi, boikotointidiskurssi, ympäristödiskurssi, talousdiskurssi 

ja suomalaisuusdiskurssi. Osa diskursseista linkittyvät toisiinsa, mutta tutkimustulosten 

selkeyden vuoksi kukin diskurssi esitetään omassa alaluvussaan.  

 

Taulukko 3 Diskurssit maallikkopuheesta 

Julkisen keskustelun  

diskurssit 

Diskurssien sisällöt Diskurssien konkreetti-

set merkitykset 

Maidon puolustus  1.Maidon terveellisyys 

2.Maidon kuuluminen suoma-

laiseen ruokakulttuuriin 

3.Kotimaisuus 

1. Maidon rasvat, jalosta-

minen ja proteiinipitoisuus 

2. Suomalaisuuden ylläpitä-

minen 

3. Suomalaisen talouden yl-

läpitäminen 

Eläinten hyvinvointi  1.Vasikoiden riistäminen 

emolta 

2. Lehmien huonot olot 

3.Eettiset näkökulmat 

1. Vasikoiden ja emon hen-

kinen ja fyysinen kärsimys 

2. Stressi ja hyvinvoinnin 

lasku 

3. Eläinten hyödyntäminen 

teollisuudessa 

Boikotointi 1.Oatlyn kampanja 

2.Kaurajuoma 

1. Epäeettisyys ja härskiys 
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3.Maito 2. Kaurajuoman ravitse-

muksellinen laatu 

3. Maidon lihottava vaiku-

tus ja teollinen luonne 

Ympäristö  1.Maito haitaksi ympäristölle 

2.Kaurajuoma haitaksi ympä-

ristölle 

1. Maidon saastuttavuus ja 

lehmien metaanipäästöt 

2. Kaurajuomasta syntyvän 

okaran lopputuote 

Suomalaisuus  1. Suomen talous 

2. Suomalaisen ruokakulttuu-

rin ylläpitäminen 

3. Maaseudun ylläpitäminen 

1. Suomen verot ja koti-

maisten tuotteiden suosi-

minen 

2. Maidon kuuluminen suo-

malaiseen ruokakulttuuriin 

3. Lehmien kuuluminen 

suomalaiseen maisemaan 

  

 
 
 
 

6.1 Maidon puolustus  

 

Maidon puolustuksen diskurssi sisältää maidon tuotantoa ja maidon juomista puolustavia 

puhetapoja liittyen maidon terveellisyyteen, kotimaiseen tuotantoon, maidon kuulumi-

seen suomalaiseen ruokakulttuuriin ja maidon hyvään makuun. 

 

Maidon terveysvaikutuksiin liittyvät kommentit käsittelevät maidon sisältämien rasvojen, 

maidon jalostamisen ja sen proteiinipitoisuuksien näkökulmat. Terveysnäkökulmaa kos-

keva keskustelu ajautui usein nopeasti lihavuuspainotteiseksi ja maidon terveyteen liit-

tyvistä vaikutuksista tehtiin nopeita johtopäätöksiä. Osa kommentoijista sen sijaan ku-

moaa kommenttikentän keskusteluissa ilmenevän väitteen maidon lihottavasta vaikutuk-

sesta (ks. 6.3 Boikotointi -diskurssi). Maitoa ei pidetty erityisen lihottavana, sillä kom-

menttien mukaan suomalaiset eivät ole Euroopan mittakaavassa lihavimpia, vaikka Suo-

messa kulutetaan maitoa enemmän kuin muualla Euroopassa. Maidon juojien koettiin 

huolehtivan painonhallinnastaan jopa muita paremmin joko maidon ravintoarvojen 

vuoksi tai painonhallinnan vuoksi ylipäätään. Lisäksi lihavuuskeskustelussa vedottiin yh-
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dysvaltalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävät mai-

totuotteet eivät ole yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin. Kommenteissa puolustettiin 

maidon terveysvaikutuksia myös sen koetun kohtuullisen kalorimäärän vuoksi.  

 

 

”Mistähän sitten johtuu, että maitoa, etenkin täysmaitoa ja muita rasvaisia maito-

tuotteita käyttävillä on tutkimusten mukaan parempi painonhallinta kuin muilla?” 

 

Terveysnäkökulmasta katsoen kommentoijat pitivät maidon sisältämiä proteiineja hy-

vinä, minkä vuoksi maito valittiin ruokajuomaksi. Kommentoijat kokivat maidon sisältä-

vän kaikki elimistölle tarpeelliset aminohapot ja lisäksi hyvän kalsiumpitoisuuden. Tämän 

vuoksi maitoa pidettiin proteiinipitoisuuteensa vedoten hyvänä palautusjuomana urhei-

lusuorituksen jälkeen. Kommenteissa vedottiin siihen, että mitä pidemmälle maitoa on 

jalostettu, sitä paremmat terveydelliset ominaisuudet sillä myös on.  

 

”Mikäli lapset, ja aikuisetkin, sattuvat harrastamaan urheilua, on maito tutkitusti 

erinomainen palautusjuoma.” 

 

Kotimaista maitotuotantoa kannattavat liittivät maidon puolustuksen perustelunsa osit-

tain talouden ja suomalaisen ruokakulttuurin näkökulmaan. Kommenteissa kritisoidaan 

sitä, että ”eurooppalaista” ruokakulttuuria ollaan ”työntämässä Suomeen” eikä suoma-

laista kulttuuria osata enää arvostaa (HS, 2020). Kommenteissa ei kuitenkaan annettu 

perustelua sille, millaisena eurooppalaista kulttuuria pidetään. Maitoa juomana pidetään 

hyvin suomalaisena. Sitä kuitenkin verrataan eurooppalaisten aikuisten veden juontiin ja 

lapsien maidonkulutukseen vain murojen seassa tai kaakaon valmistuksessa.  

 

Maidontuotantoa pidetään kannattavana vedoten Suomen talouteen ja ulkomaisen nau-

danlihan suurempaan kulutukseen, mikäli maidon juominen ja täten lypsykarjan määrä 

Suomessa vähenee. Lisäksi ulkomaisen lihan kuluttaminen Suomessa lisää hiilidioksidi-

päästöjen määrää. Saarisen ym. (2019, 59 & 133) tutkimuksen mukaan eri ruokavalioi-

den ja niiden kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden tutkittuja rehevöittäviä vaikutuksia 

tulee tulkita varovaisesti. Ulkomaisten peltojen hiilidioksidipäästöjä ei tarkasteltu tutki-

muksessa, mutta voitiin kuitenkin huomata, että vähemmän lihaa sisältävät ruokavaliot 

voisivat vähentää ilmastovaikutuksia kotimaassa, mutta eivät lisäisi niitä ulkomailla. 

 

”Hyvä artikkeli jonka perusteella teen sen johtopäätöksen, että käytän edelleen 

kotimaisia maitotuotteita tyytyväisenä ja hyvällä omallatunnolla.” 
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”Juon rasvatonta maitoa paljon, koska se on hyvää, se on osa minun ruokakulttuu-

riani ja saan siitä paljon paikkausta muuten puutteelliseen ruokavaliooni.” 

 

Loput kommentoijat, jotka puolustivat maitoa, vetosivat maidon hyvään makuun. Maitoa 

pidettiin erityisen maukkaana pullan, kaurapuuron ja kahvin kanssa. Maidon makua ke-

huttiin useassa kommentissa runsain mitoin.  

 

 

6.2 Eläinten hyvinvointi 

 

Eläinten hyvinvoinnin diskurssissa esiintyviä merkityksiä olivat esimerkiksi vasikoiden 

riistäminen emoltaan, lehmien terveysongelmat runsaan maidontuotannon vuoksi ja mui-

den eettisten näkökulmien vuoksi. Eläinten hyvinvoinnin diskurssi linkittyy vahvasti boi-

kotointidiskurssiin (6.3), sillä eläinten hyvinvointiin vetoavat kommentoivat eivät pitäneet 

maidontuotantoa eettisesti oikeana, vaan kyseenalaistivat maidontuotannon eettisyy-

den.  

 

Ensimmäisenä näkökulmana eläinten hyvinvointiin liittyen aineistosta nousi vasikoiden 

riistäminen emoiltaan muutama päivä synnytyksen jälkeen, kun kommentoijien mukaan 

tämä tapahtuisi luonnostaan vasta vajaan vuoden kuluttua synnyttämisestä. Eräs kom-

mentoija selosti hyvin yksityiskohtaisesta, kuinka emä ja vasikka kärsivät riistämisestä. 

Sekä emä että vasikka kärsivät tästä, sillä emä haluaa luonnollisesti hoitaa vasikkaansa 

ja vasikan tarvitsee imeä emäänsä ja olla tämän lähellä. Kummankin aineenvaihdunta 

paranee ja synnytyksestä palautuminen nopeutuu emän nuollessa vasikkaa. Maidontuo-

tannossa nähdään siis suuria ongelmia liittyen eläinten fyysisen hyvinvoinnin lisäksi 

eläinten henkiseen hyvinvointiin.  

 

Kommentoijien mukaan runsas maidontuotanto lisää lehmän terveysongelmia. Tuotan-

nossa syntyvän stressin kerrotaan vaikuttavan lehmien käyttäytymiseen ja aiheuttavan 

hyvinvoinnin laskemista. Lattioiden sanottiin vaikuttavan sorkkien huonoon kuntoon. 

Vääränlainen ruokinta ja heikko hygienia ovat syitä utaretulehduksiin. Näiden asioiden 

vuoksi lypsylehmiä siirretään maidontuotannosta lihantuotantoon. 
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Eläinten terveydentilan lisäksi kommentoijat pohtivat muita eettisiä tekijöitä maidontuo-

tannon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lehmiä kuvailtiin esimerkiksi ”ihmisapinan syn-

nytyskoneeksi” (HS, 2020). Lehmien oloja verrataan jopa siihen, jos ihminen kokisi tois-

tuvan pakkoraskauden, vauvojen sekä vauvoille tarkoitetun maidon pois viemisen ja lo-

pulta tarpeeksi monen raskauden ja synnytyksen kokeneena lopulta kokisi teurastuksen. 

Maitotuotannon koettiin aiheuttavan lehmille suuren määrän turhaa kärsimystä. Marko-

nan-Nenovan ja Wätzoldin (2018, 231) tutkimuksen mukaan ihmiset välittävät eläinten 

hyvinvoinnista ja maitoa ostetaan ja kulutetaan mieluummin pienemmiltä tai keskituloista 

alhaisemmilta tuottajilta. Uutisen kommenteissakin maidon suuren tehotuotannon tur-

huutta perusteltiin historiaan vetoavalla argumentoinnilla. Vaikka lehmät ovat olleet his-

torian saatossa ihmiskunnan pelastus, ei kommentoijien mukaan historiaverukkeella voi-

nut perustella nykypäivän tehostettua maidontuotantoa.  

 
”Osoitammeko me ihmiset lehmille kiitollisuutta kytkemällä ne pilttuuseen tehomai-
dontuottajiksi ja sitten lahtaamme muutaman vuoden ikäisenä niin että saamme 
pihviä?” 
 

 
 

6.3 Boikotointi  

 

Boikottidiskurssi sisältää monta tutkimuksen kannalta merkittävää näkökulmaa. Julkista 

keskustelua käyvät kommentoijat ilmaisivat haluavansa välttää lehmän maitoa, kaura-

juomaa tai vain itse tuotemerkkiä Oatlya. Näihin välttelyihin johtavia merkityksiä olivat 

muun muassa tyytymättömyys Maitomyytit-kampanjaan, ympäristönäkökulmat, hyvin-

vointi, hinta ja talous.  

 

Vahvimmaksi boikottinäkökulmaksi osoittautui Oatly-tuotemerkin vältteleminen. Kam-

panjaan pidettiin ”härskinä”, ”vastenmielisenä”, ”ärsyttävänä”, ”kilpailijaa mollaavana” ja 

”mustamaalattuna” sekä ”epäeettisenä”. Kampanjan myyttejä kutsuttiin ”valheeksi ja liian 

monitulkinnaiseksi”, sillä Oatlyn väitteet Valiota vastaan vaikuttivat keskustelijoiden mie-

lestä sellaisilta, joiden tulkinnassa voi jättää asioita mainitsematta. Oatlyn tuotteiden eet-

tisyyttä ja laatua epäillään kampanjan vuoksi, sillä kampanjan myyttien perustelut vaikut-

tavat ontuvilta.   

 

”Lopetan kokonaan kauramaidon käytön kahvimaitona Oatlyn mielestäni härskin 

kampanjoinnin vuoksi.” 
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”Kampanja on niin ärsyttävä, että harkitsen ko. yrityksen tuotteiden jättämistä 

ruokavaliostani. Markkinointia pitää voida tehdä ilman vastakkainasettelua, jota 

maailmassa on jo muutenkin aivan riittävästi.” 

 

”Kiitos tiedosta. Nyt loppui kokonaan Oatlyn ostaminen, ja suositaan jatkossa ko-

timaistakaurajuomia valmistavaa Kouvolalaista yritystä :).” 

 

 

Lehmän maitoa boikotoivat kommentoijat näkivät, että maito on terveydelle huonoksi. 

Kommenteissa vedottiin maitoon lihottavana elintarvikkeena, jonka vuoksi suomalaiset 

maidon suurkuluttajina ovat lihavaa kanssa. Suomalaisten kuuluisi kuulua pitkäikäisem-

piin kansoihin, mikäli maito olisi niin terveellistä kuin annetaan olettaa. Lehmän maitoa 

välttelevät kommentoijat toivat esille myös maidon teollisen luonteen, kuten homogeni-

soinnin ja separoinnin. Maitoa ei pidetä luonnollisena sille tehtyjen kemiallisten proses-

sien vuoksi.  

 

”Maito joutaa jo mennä ruokajuomana. Suomalaiset ovat paljon lihavampia kuin 
muut pohjoismaalaiset puhumattakaan Euroopan keskiarvosta. Maidon ja piimän 
käyttäminen aikuisten ruokajuomana herättää kaikissa muissa maissa lähinnä ih-
metystä.” 

 
”Pahin ongelma maidossa on homogenisointi joka tekee siitä teollisuustuotteen. 
Typerä jäänne sota-ajalta mistä ei vaan päästä eroon. Kolesterolikin imeytyy siitä 
suolistossa tehokkaammin kuin aidosta maidosta. Pilaa myös maun. Siksi kannat-
taakin käyttää luomumaitoa- ja kermaa.” 
 
”On suorastaan naurettavaa että lapsille juotetaan koulussa kurria johon on lisätty 
vitamiinit kun ne on separoinnissa ensin poistettu rasvan myötä.” 
 
”Rasvaton maito ei ole terveysjuoma, koska se on pilkottua maitoa, johon on lisätty 
muita lisäaineita.” 

 
 

Maidon boikotoijat, jotka eivät vedonneet maidon terveysnäkökulmaan, vetosivat maidon 

kuluttamisen vanhentuneeseen tapaan. Maitoa ei pidetä ensinnäkään terveydelle välttä-

mättömänä, jonka vuoksi ei nähdä syytä, miksi maitoa kulutetaan Suomessa runsaasti. 

Maidon suurta kuluttamista pidettiin myös kunnioittamattomana lehmiä kohtaan, jotka 

ovat historian saatossa auttaneet ihmisiä pysymään ravinnon vuoksi elossa. Näiden syi-

den lisäksi kommenteissa tuli ilmi Valion mainonnan näkökulma. Osa kommentoijista ei 

halunnut kuluttaa maitoa, sillä Valion mainontaa pidetään ajan saatossa hyväksyttynä 

propagandana.  

 
”Lehmän maito on tarkoitettu lehmän lapsille, ei ihmisille.” 
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Kaurajuomaa boikotoiviin kuuluivat kommentoijat, jotka eivät halua tukea Oatlya keskus-

telua herättävän kampanjan jälkeen tai haluavat yleisesti vältellä kaurajuomaa sen ravit-

semuksellisen laadun vuoksi. Kaura syödään mieluummin kaurapuuron tai leivän muo-

dossa, sillä kaurajuomasta noin 10 prosenttia on täyttä kauraa. Kaurajuomaa verrattiin 

myös prosessoidummaksi tuotteeksi kuin maito. Kaurajuomaa verrattiin kauran liotusve-

teen, johon on lisätty teollisesti aineita, joiden avulla kaurajuomasta saisi juotavaa ja so-

pivaa kahvimaidoksi.  

 
”--Mutta tämä kaurasta puristettu ja jatkojalostettu tehdastekoinen liemi ei ole yh-
tään sen luonnonmukaisempaa. Teollinen viljatuote ehkäpä pahimmasta 
päästä.” 
 

 
 
 
 

6.4 Ympäristö  

 

Ympäristödiskurssiin kuuluu vahvasti puolesta ja vastaan keskustelu kaurajuoman ja 

maidon ympäristöhaitoista. Tähän diskurssiin liittyvissä kommenteissa annetaan paljon 

kehitysehdotuksia negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kommenteissa 

tuli muun muassa esille se, että kaurajuoma on ympäristölle haitaksi kauratuotannosta 

sivutuotteena syntyvän okaran vuoksi, jolle ei ole vielä löydetty parasta mahdollista käyt-

tökohdetta. Kommenttien mukaan okaraa käytetään eläinten rehuna, heitetään kaato-

paikalle tai lasketaan vesistöihin. Okaran syöttäminen lehmille taas tukee maataloutta ja 

yhdistää kaurajuoman valmistamisen ja maidontuotannon, minkä kommentoijat näkevät 

ristiriitaisena Oatlyn toiminnan ja kampanjan kannalta. Okaralle haluttaisiin lisää käyttö-

kohteita, sillä se on painavaa, imee itseensä paljon vettä ja siten lisää ympäristökuormi-

tusta. Fengin ym. (2021, 677) mukaan viime vuosina on kehitetty paljon teknologiaa elin-

tarvikkeiden sivutuotteiden vaihtoehtoisen käytön ja sen lisäarvon nostamiseksi, kuten 

okaran säilyvyyden pidentämiseksi ja mahdollisen ravitsemuksellisen laadun paranta-

miseksi. Kommentoijien kaurajuoman haitoissa tulee ilmi itse Oatly ja sen ympäristöhai-

tat välillisesti yhtiön kiinalaisosakkaiden kautta. Kommenteissa on siis mietitty hyvin pit-

källe kaurajuoman ympäristötekijöitä.  
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”Okara on aikamoinen saaste, se on helposti pilaantuva. Monesti se ajetaan kaa-

topaikoille tai laketaan vesistöihin.” 

 

”Maito on ympäristöystävällisempi valinta kuin yhtiö joka myy itsensä trumpia 

kannustavalle ja amazonasin tuhoamista edistävälle finanssiyritykselle.” 

 

Kommenteissa tuli kuitenkin ilmi kaurajuoman ympäristöystävällisyys verrattuna lehmän 

maidon tuottamiseen. Lehmän maidon tuottamisesta syntyy paljon metaania, joka pää-

see ilmakehään. Ehdotukseksi annetaan metaanin hyödyntäminen polttoaineena, jolloin 

sitä ei päästettäisi samoja määriä ilmakehään. Vasta-argumentiksi metaanin käyttämi-

seen biokaasuna esitettiin biokaasun ja energiatuotannon päästävän ilmakehään yhtä 

paljon päästöjä kuin maakaasukin. Vaikka kommenteissa puolustettiin kaurajuoma, ei 

kaurajuoman ympäristöystävällisyydelle esitetty ympäristöystävällisyyttä perustelevia ar-

gumentteja.  

 

”Biokaasun hyvä puoli on siinä, että kaasun kautta kierrättämällä saadaan jätteen 

sisältämä energia käytetyksi hyödyllisesti. Vastaava määrä fossiilista energiaaa 

jää silloin käyttämättä.” 

 

”Märehtijä tuotta proteiinia kasveista, joilla muut tuotantoeläimet nääntyisivät. 

Metaani on märehtimisen hinta, mutta Suomen oloissa senkin saisi talten nave-

toista.” 

 

 

Kommentoijat eivät selvästi kokeneet tarpeelliseksi lopettaa lehmän maidon tuotantoa 

kokonaan negatiivisista ympäristötekijöistä huolimatta, sillä kehitysehdotuksia maidon-

tuotannon ympäristötekijöihin tuli runsaasti. Ilmastoa kuormittavat tekijät maidon tuotan-

nossa tiedostettiin, mutta lypsykarjaa pidettiin välttämättömänä muun maussa Pohjois-

Suomessa ja Alaskassa elämisen mahdollistajana. Lisäksi koettiin, että lypsykarjan vä-

hentäminen lisäisi Suomeen tuontilihaa, jolloin hiilijalanjälki olisi kotimaista lihaa suu-

rempi. Lypsykarjan vähentyessä myös naudanlihantuotanto laskisi Suomessa.  

 

”Nautojen ilmastokeskustelu kannattaa aloittaa ensin lihakarjasta ja liiallisesta li-

han syönnistä. Maailma pärjäisi vallan hyvin pienemmilläkin lihakarjalaunmoilla!” 
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Kommenteista nousi ympäristöhaittojen lisäksi myös kaurajuoman ja lehmän maidon 

neutraalit ja positiiviset vaikutukset ympäristölle. Näihin näkökulmiin liittyen luonnon mo-

nimuotoisuuteen otettiin kommenteissa kantaa. Koettiin, että kaurajuoman valmistus ja 

kauran viljely aiheuttaisi aavikoitumista, mikä puolestaan johtaisi ilmaston lämpenemi-

seen. Oatlyn ympäristöystävällisyyttä pidettiin kyseenalaisena juuri aavikoitumisen li-

sääntymisen ja biodiversiteetin huonontumisien vuoksi. Tämä näkökulma voidaan nähdä 

neutraalina, sillä sekä maidontuotannon että kaurajuoman tuotannossa nähdään ongel-

mia. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi esitettiin lehmien laiduntaminen maa-

perän ravinteikkuuden ylläpitämiseksi ja hyvän kasvuympäristön takaamiseksi. Luonnon 

biodiversiteetti säilyy ja nurmi sitoo hiiltä ilmasta. Maidontuotantoa pidettiin ympäristöys-

tävällisenä myös sen pienten kuljetuspäästöjen vuoksi.  

 

”Oikein toteutettu laiduntaminen jopa parantaa ympäristöä. Lehmä kävelee itse 

lypsylle kun kaurajuoman aineet on roudattava pellolta myllyyn ja sieltä tuotanto-

laitokseen.Lähiruoka tuottaa vähemmän kuljetuspäästöjä kuin tuontimuona.” 

 

 
 
 

6.5 Suomalaisuus  

 

Suomalaisuusdiskurssin sisällöt liittyivät kommentoijien kokemaan vahvaan suomalai-

seen identiteettiin. Suomalaisuutta perusteltiin kommenteissa Suomen talouden kannat-

tamisen, kotimaisten tuotteiden kannattamisen, suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitämi-

sen ja suomalaisen maaseudun näkökulmista. Suurin osa kommentoijista kannatti suo-

malaista lehmän maidon tuotantoa, mutta osa kertoi kannattavansa myös kaurajuomaa, 

mikäli tämä oli tuotettu Suomessa. Ruokakulttuurin muutoksiin tunnuttiin suhtautuvan 

varauksella, koska Suomessa on ”aina” toimittu tietyllä tavalla. Sillanpään (1999, 14) 

mukaan ruokakulttuurin muutostilanteessa uudet elintarvikkeet saapuvat tuttujen elintar-

vikkeiden rinnalle, sillä täysin uudet ruoat ja juomat herättävät hämmennystä, eikä niitä 

koeta heti hyväksyttävänä. Voi olla, että juuri tämän vuoksi kaurajuomaa ei mielletä vielä 

vahvaksi osaksi suomalaista ruokakulttuuria. Toisaalta kaurajuoman käyttötarkoitusta 

vastaava tuote maito on niin juurtunut suomalaiseen ruokakulttuuriin, joten voidaan aja-

tella, ettei maidon käyttötarkoituksia vastaavaa tuotetta edes tarvita. 
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Kommenteissa korostettiin ihmisten omaa vastuuta ympäristöpäästöjen minimoinnissa. 

Kommentoijien mukaan päättäjillä ei saisi olla yhtä paljon valtaa puuttua väestön ruokai-

luun, sillä yleisesti ajatellaan, ettei koko maailmaa voi pelastaa Suomen mittakaavassa.  

 

”Suomalainen nauttii ja aina nauttinut kauran aamulla kaurapuurossa, jotkut veteen 

keitettynä vaikka puolukkamurskeen kera osa lirauttaa maitoa joukkoon.” 

 

”Ilmastoa pitää kokoajan kaikessa toki ajatella, vähentää luontoa vain kuluttavia 

käytäntöjä, mutta se määrä mitä nykyisin lihaa, maitoa jo nyt hyvin ilmastonsuoje-

lutavoitteita huomioiden Suomen tuotantolaitoksissa tuotetaan ei, mitä prosessit 

ympäristöämme rasittavat ei koko maailman mittakaavaan suhteutettuna ratkaise 

ilmastonsuojelun epäonnistumista tai onnistumista.” 

 

 

Kommenteissa nähtiin ongelmana myös se, että ”ruotsalaiset yrittävät kumota suoma-

laisten maitoon liittyviä mielikuvia”. Maidon koettujen hyvien terveysnäkökulmien lisäksi 

maidontuotantoa puolustetaan sillä, että maidontuotannossa suositaan suomalaista 

työtä, maidon kuljetusta ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimisesta. Suomalaisuusdis-

kurssiin liittyi myös Suomen kansantaloudellisia näkökulmia. Kommentoijat kertovat suo-

sivansa kotimaisia tuotteita ja maidontuotantoa, sillä tällä tavalla verorahoja jää Suo-

meen, eikä Suomen talouden koettu kärsivän yhtä paljon kuin tuontitavarasta. Osa kom-

mentoijista vertaa kokee Suomen tarvitsevan maito- ja lihatuotantoa, jotta Suomessa 

voisi elää mahdollisimman omavaraisesti. Suomessa tuotettu ruoka mahdollistaa heidän 

mukaansa myös kierotalouden, jota on harjoitettu Suomessa jo pitkään.  

 

”Vain vegaanikasvatus tarvitsee tuontitavaraa.” 

 

”Lehmän maidosta valmistetaan myös kermaa, jäätelöä, juustoa jne. Lehmä 

muuttaa ruohon ihmiselle sopivaksi elintarvikkeeksi ja työllistää. Mikä on kauran 

kotimaisuusaste?” 

 

Suomalaisuusdiskurssiin liitettävät kommentit antoivat viitteitä siitä, että Suomen maa-

seutu liittyy vahvasti suomalaiseen ruokakulttuuriin. Heidän mukaansa lehmät kuuluvat 

pelloille kesäiseen maalaismaisemaan, jota ei haluta menettää. Myös tämän vuoksi kom-

menteissa koettiin maidon olevan tärkeä osa suomalaisuutta ja suomalaista ruokakult-

tuuria. 
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6.6 Yhteenveto  

 
Tutkimuksen tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen tulosten diskurssit 

olivat hyvin jännitteisiä sekä sisäisesti että toisten diskurssien kanssa, sillä keskustelu 

Maitomyytit-kampanjasta esiintyy hyvin polarisoituneena ja kahtiajakautuneena medi-

assa asiantuntijoiden välillä ja uutisen kommenttikentässä. Hyvänä esimerkkinä diskurs-

sien sisäisestä jännitteisyydestä on boikotointidiskurssi ja sen sisältämät puhetavat, 

jossa boikotoitiin kaurajuomayhtiö Oatlya, kaurajuomaa tai maitoa. Näihin boikotointiin 

johtaviin syihin esitettiin mielipiteitä ympäristönäkökulmista, hyvinvoinnin näkökulmista 

sekä hinta- ja talousnäkökulmista. Diskurssien välisistä jännitteistä esimerkkinä voi käyt-

tää maidon puolustuksen diskurssia ja eläinten hyvinvoinnin diskurssia. Maidon puolus-

tuksen diskurssissa puolustettiin maitoa, mutta ei otettu esiin eläinten hyvinvointiin vai-

kuttavia näkökulmia, kun taas eläinten hyvinvoinnin diskurssissa haluttiin lähinnä boiko-

toida maidontuotantoa eläinten hyvinvointiin ja etiikkaan liittyvistä syistä. Mielenkiintoi-

sena havaintona tuloksista voitiin huomata se, ettei kukaan asiantuntijapuheessa tai 

maallikkopuheessa puolustanut Oatlyn Maitomyytit-kampanjaa tai ollut siitä mielissään, 

vaikka kommenteista löytyi kaurajuoman puolustajia.  

 

Tuloksia analysoidessa huomattiin myös se, että kommenttien maallikkopuheessa ja uu-

tisten asiantuntijapuheessa oli eroja. Asiantuntijapuhe pohjautui useiden eri alojen pro-

fessoreiden ja asiantuntijoiden puheeseen, jota voitiin pitää uskottavana. Kommenttiken-

tän kommentit esiintyivät tyypillisenä maallikkopuheena, joka oli välillä kovinkin kovasa-

naista, eikä oman nimimerkin takaa tarvinnut hillitä omien mielipiteiden ilmaisemista. 

 

Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä näkee kampanjasta seuranneen julkisen 

keskustelun ”mielenkiintoisena argumenttien taistona” (Jokinen & Malmberg, 2020). Tut-

kimustulosten diskurssit ja niiden jännitteisyys muistuttivatkin vahvasti Mäkelän (2002) 

syömisen ulottuvuuksia. Varsinkin Mäkelän ulottuvuuksista (2002, 26–33) terveys ja 

nautinto, vastuullisuus ja itsekeskeisyys sekä teknologisuus ja luonnollisuus ovat sovel-

lettavissa tämän tutkimuksen diskurssianalyysin tuloksiin. Nämä ulottuvuudet voidaan 

liittää maidon ja kaurajuoman aspekteihin. Terveyttä ja nautintoa vastakkainasetteluna 

verrataan maidon ja kaurajuoman koettuun hyvinvointinäkökulmaan, joka tuli esille mo-

nessakin diskurssissa. Osa kommentoijista piti maitoa terveellisenä ja osa epäterveelli-

senä. Osa kommentoijista piti kaurajuomaa terveellisenä ja osa epäterveellisenä. Toi-

saalta osassa uutisen kommenteista miellettiin maitotuotteiden jalostus epäterveelliseksi 
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ja luonnottomaksi, mutta silti näitä hyödynnettiin ruoanvalmistuksessa. Tällaisessa ta-

pauksessa ilmeni ristiriita terveyden ja nautinnon välillä. 

 

Vastuullisuuden ja itsekeskeisyyden vastakkainasettelu oli havaittavissa tuloksissa mai-

don ja kaurajuoman välisessä taistelussa. Diskursseissa tuli ilmi, että maallikkopuheessa 

kehuttiin kaurajuoman eettisyyttä ja vastuullisuutta niin eläinten hyvinvoinnin, ihmisten 

terveyden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Maitoa kehuttiin samojen näkökulmien pe-

rusteella kuin kaurajuomaakin, mutta näkökulmia vain vaihdettiin omiin argumentteihin 

sopiviksi. Esimerkiksi kaurajuoman kannattajat ja maitoa boikotoivat kritisoivat eläinten 

oikeuksia, mutta maidon kulutusta kannattavat argumentoivat Suomessa huolehdittavan 

eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista hyvin verrattuna muuhun maailmaan. Maidon fak-

tat tiedostaen, voidaanko maidon kuluttajia sanoa itsekeskeisiksi, kun he hiljaa hyväksy-

vät eläinten oikeuksiin ja ympäristötekijöihin liittyvät asiat maitoa kuluttaessaan? Toi-

saalta voiko Oatlyn kaurajuoman kuluttajia sanoa vastuullisiksi, kun Oatlyn toimintaa ra-

hoittaa yhtiö, jonka koettiin olevan epäeettinen ja Oatlyn kaurajuoma on tuotettu Ruot-

sissa? Mäkelän (2002, 27) mukaan suurin osa ihmisistä pohtii omien kulutustottumus-

tensa ja valintojensa seurauksia. Tämänkin tutkimuksen tuloksissa keskustelun polari-

soitumisesta ja argumenttien perustelemisesta voitiin huomata, että ihmiset pohtivat ko-

vasti kaurajuoman ja maidon kulutuksen terveydellisiä, ympäristöllisiä ja eettisyyteen liit-

tyviä tekijöitä.  

 

Vastakkainasettelu teknologisuudesta ja luonnollisuudesta ilmeni tutkimuksen tuloksissa 

muun muassa kaurajuoman prosessoinnin kautta. Mäkelän (2003, 62) mukaan teknolo-

giset innovaatiot nähdään mahdollisuutena tulevaisuuden kannalta, mutta samalla ihmi-

set suhtautuvat varauksella teknologisiin muutoksiin, joiden avulla pyrittäisiin vaikutta-

maan esimerkiksi elintarvikkeen säilyvyyden parantamiseen. Voidaan kokea, että elin-

tarvikkeen ”puhtaus” ja luonnollisuus kärsii teknologisista toimenpiteistä. Tämän tutki-

muksen tuloksissa löytyi samankaltaisuuksia Mäkelän vastakkainasettelun mukaisesti. 

Tuloksissa pidettiin outona ajatuksena kaurajuoman prosessointia juotavaan, ”monimut-

kaiseen muotoon” ja haluttiin syödä kaura kaurapuuron muodossa. Teollista kaurajuo-

matuotantoa pidetään myös ympäristölle huonona. Tämä on mielenkiintoinen vastak-

kainasettelu, sillä Rokan ja Korhosen (1998, 64) mukaan maitoakin tulee prosessoida 

sen säilyvyyden ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien vuoksi. Prosessoinnilla on har-

voin negatiivisia vaikutuksia maidolle.  
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7 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen aineisto on kerätty uutisista ja uutisten kommenttiosiosta. Läpinäkyvyyden 

vuoksi uutismediat, joista Maitomyytit-kampanjaan liittyvät uutiset on kerätty, on mainittu 

tutkimuksen aineisto-osiossa ja lähdeluettelossa. Aineisto analysoitiin niin, että kaikki 

kolme uutista oli kerätty yhteen Word-tiedostoon, jossa teemoittelu tehtiin uutista löydet-

tyjen puhetapojen mukaan eikä uutisten järjestysten mukaan. Tutkimustuloksissa tuotiin 

uutisten sekalaisesta luonteesta riippumatta asiantuntijoiden nimet esille. Helsingin Sa-

nomien kommenttiosioon kirjoittaessa sai jättää kommenttinsa anonyymin nimimerkin 

alle. Helsingin Sanomien kommenttikentän kommentoijien nimimerkkiä ei kuitenkaan 

tuotu esille, vaan nämä käsiteltiin täysin anonyymisti jo Word-tiedostossa. Anonyymien 

keskustelupalstojen tallennus tutkimustarkoitukseen on lainsäädännöllisesti sallittua, 

sillä osallistujia ei voi tunnistaa (Kuula, 2011, 185).  

 

Helsingin Sanomien kommenttiosiossa osa kommentoijista oli luultavasti laittanut nimi-

merkiksi etu- ja sukunimensä, vaikka kommentointisivun ohjeistuksessa lukee ”valitse 

pysyvä nimimerkki”. Nimimerkkiä luodessa muistutetaan sen näkyvän julkisesti. Koska 

kyseessä on anonyymi nimimerkki, ei tietenkään voi tietää, onko nimi ihmisen oikea nimi 

vai keksitty nimi. Tämän vuoksi anonyymiys säilyy aineistossa. Aineisto tallennettiin 

Word-muotoon ilman nimimerkkejä, joten aineisto analysoitiin tietämättömänä nimimer-

keistä.  

 

Turtiainen ja Östman (2013, 56) esittävät, että mikäli keskustelufoorumi edellyttää rekis-

teröitymistä, kannattaa pohtia, onko verkkoaineisto julkista. Helsingin Sanomien uutisia 

kommentoidessa vaaditaan kirjautuminen palveluun. Kaikki kommentit ovat kuitenkin 

nähtävissä myös ilman kirjautumista eli ne ovat julkista materiaalia, joten tässä tutkimis-

aineistossa ei nähdä ongelmaa sen suhteen. Tutkimuseettiseltä kannalta täytyy todeta, 

etteivät julkisen keskustelun kommentoijat tienneet tulevansa tutkituksi, joka saattaa olla 

eettiseltä kannalta arveluttavaa, vaikka onkin lain puitteissa oikein. Tutkimuksen tulosten 

kannalta tutkimuksen anonyymiys on voinut tehdä tutkimuksen tuloksista luotettavampia. 

Hakalan ja Vesan (2013, 223) mukaan diskursseja tutkittaessa verkkokeskustelu tutki-

musaineistona saattaa parantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä keskustelut ovat ihmis-

ten oma-aloitteisesti tuottamaa ja toiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa. Haastatte-

luissa tutkija johtaisi keskustelua teoreettisista lähtökohdista johtamiin kysymyksiin. 

Haasteita voi kuitenkin luoda se, että tutkija ei voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Toi-

saalta Kuulan (2011, 185) mukaan yksi tarkastelukanta tutkimuksen luotettavuudelle on 
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se, että anonyymeillä keskustelupalstoilla kynnys epärehellisyyteen voi madaltua. Toi-

saalta anonyymiys voi mahdollistaa myös avoimemman ja rehellisemmän kommentoin-

nin kuin uskaltaisi omalla nimellään tehdä.  

 

Helsingin Sanomat, Iltalehti ja MTV ovat kaikki hyvin erilaisia medioita. Tutkielman luo-

tettavuuden kannalta on hyvä pohtia sitä, kuinka eri medioiden edustaminen tutkimusai-

neistona vaikuttaa tutkimustuloksiin. Helsingin Sanomat on sanomalehti, Iltalehti on ilta-

päivälehti ja MTV on alun perin suomalainen kaupallinen televisioyhtiö. Helsingin Sano-

mat voidaan nähdä ehkä lähdekriittisempänä ja luotettavampana mediana kuin Iltalehti, 

jonka uutiset perustuvat kohujen julkaisemiseen ja sensaatiohakuisuuteen. Mikäli kaikki 

uutiset olisivat olleet yhdestä mediasta, olisivat diskurssit voineet olla yksipuolisempia, 

eikä polarisoitumista välttämättä olisi diskursseissa ja puhetavoissa ilmennyt yhtä laa-

jasti. Myös se, että julkisen keskustelun aineiston pohjana hyödynnettiin juuri Helsingin 

Sanomien uutisen kommenttikenttää, voi vaikuttaa aineistosta nousseihin diskursseihin. 

Iltalehden tai MTV:n uutisiin pohjautuneet kommentit olisivat voineet olla hyvinkin erilai-

sia kuin Helsingin Sanomissa. 

 

Uutismedioiden eroavaisuuksien lisäksi tutkimustuloksiin on voinut vaikuttaa uutisiin va-

littujen asiantuntijoiden valinnat. Uutisissa lausuntonsa antaneet asiantuntijat olivat ruo-

kakulttuuriin, ravitsemukseen, luonnonvarojen tutkimuksen, kestävyyden tutkimuksen 

asiantuntijoita sekä Valion ja Oatlyn yhtiöiden edustajia. Jos uutisiin olisi valittu eri alojen, 

esimerkiksi liha- tai maataloustuotannon asiantuntijoita, olisivat uutiset saaneet täysin eri 

näkökulman ja tutkimuksen tuloksista löytyneet diskurssit olisivat voineet olla erilaisia. 

Tämän lisäksi medioiden asiantuntijapuhetta tutkittaessa asiantuntijapuheenvuoroissa 

negatiivisena voidaan nähdä se, että journalistit voivat kärjistää asiantuntijan kertomia 

asioita (Pitkänen & Niemi, 2016, 10 & 12). Yleisesti tutkielman luotettavuutta voi siis hor-

juttaa asiantuntijoiden lausuntojen kärjistäminen journalistien puolesta sekä julkisen pu-

heen kommenttien anonyymiys. Aineistosta löytyneitä diskursseja ei voi yleistää ja rin-

nastaa osaksi todellisuutta, sillä kommentteja analysoidessa ei voi tulkita, oliko kom-

mentti kommentoijan omaa mielipidettä vai mahdollisesti provosoivan keskustelun he-

rättelyä. Vaikka diskurssianalyysissa pyritään rakentamaan todellisuutta (Jokinen, Juhila 

& Suoninen, 2016, 17), on tämän tutkielman tutkimustehtävä joka tapauksessa onnistu-

nut, sillä tarkoituksena oli selvittää, millaisia diskursseja uutisten asiantuntijapuheesta ja 

uutisten kommenttikentän maallikkopuheesta löytyy. Aihe on ilmiönä ajankohtainen. Tut-

kielman tulokset tarjosivat diskurssien kautta uutta mielenkiintoista tietoa ihmisten suh-

tautumisesta maitoon, kaurajuomaan ja Oatlyn Maitomyytit-kampanjaan. Lisäksi tulokset 
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tukevat aikaisempaa tutkimustietoa ruokasodista ja siihen liittyvästä polarisoituneesta 

keskustelusta.  

 

Tämän tutkielman luotettavuutta on pyritty parantamaan kuvaamalla tutkimuksen toteu-

tusta koko tutkimusprosessin ajan. Teoreettinen viitekehys pohjusti tutkittavan aiheen ja 

näin ollen auttoi perustelemaan tutkittavan aiheen ajankohtaisuutta ja ruokasotien tois-

tuvuutta. Diskurssianalyysi menetelmänä soveltui hyvin tutkimusasetelmaan ja vastasi 

tutkimuskysymyksiin. Oli kiinnostavaa huomata, että tutkimuksen tuloksissa esiintyi dis-

kursseja, joita teoreettinen viitekehys pystyi tukemaan. Näitä olivat asiantuntijapuheen 

terveys-, ympäristö- ja talousdiskurssit sekä maallikkopuheen ympäristödiskurssi, suo-

malaisuusdiskurssi ja eläinten hyvinvoinnin diskurssit. Maidon puolustuksen diskurssi ja 

suomalaisuusdiskurssi todentavat maidon olevan edelleen tärkeässä roolissa suomalai-

sessa ruokakulttuurissa. Samalla aineistossa ilmeni yllättäviäkin yksityiskohtia. Esimer-

kiksi eläinten hyvinvoinnin diskurssia ei esiintynyt asiantuntijapuheessa lainkaan. Toi-

saalta taas boikotointidiskurssi oli hyvin laaja ja sisälsi monia merkityksiä. Boikotointiin 

liittyviä tekijöitä ei tullut esille tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä. Kaiken 

kaikkiaan diskurssit asiantuntijapuheesta ja maallikkopuheesta olivat hyvin tyhjentäviä, 

joten tutkimuskysymyksiin onnistuttiin vastaamaan onnistuneesti. 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
 
Tämän tutkielman tutkimuskysymysten tarkoituksena oli löytää diskursseja asiantuntija-

puheesta uutismediassa ja julkisesta maallikkopuheesta liittyen Oatlyn Maitomyytit-kam-

panjaan. Asiantuntijapuheesta löydetyt diskurssit nimettiin terveys-, ympäristö- ja talous-

diskurssiksi sekä vastakkainasettelun diskurssiksi. Maallikkopuheesta löydetyt diskurssit 

nimettiin maidon puolustuksen diskurssiksi, eläinten hyvinvoinnin diskurssiksi sekä boi-

kotointi-, ympäristö- ja suomalaisuusdiskurssiksi. Diskurssit löydettiin huomioimalla sa-

mankaltaisia puhetapoja tutkimusaineistosta. Samankaltaiset puhetavat voitiin nähdä 

merkityssysteemien kirjona, jossa korostui puhetapojen moninaisuus. Kiinnostavana nä-

kökulmana huomattiin, että diskurssien sisällä ja niiden välillä oli havaittavissa jännitteitä 

keskusteltaessa omista mielipiteistä ja ajatuksia liittyen Maitomyytit-kampanjaan.  

 

Syitä Maitomyytit-kampanjan keskustelun polarisoitumiseen ja keskusteluun osallistujien 

perusteluihin voidaan nähdä monia. Julkiseen keskusteluun liittyvistä tutkimustuloksista 

tuli ilmi, että kansalaiset pitävät ruokailutottumusten muuttamista kasvis- ja vegaanipai-

notteisempaan suuntaan yhä tärkeämpänä muun muassa ympäristösyistä, jonka vuoksi 

tätä mieltä oleva joukko oli mielissään muutoksesta ja kaurajuoman yleistymisestä. Kau-

rajuoman hehkuttajat saattoivat saada Helsingin Sanomien uutisten asiantuntijalausun-

noista liittyen kaurajuoman positiivisiin aspekteihin lisää intoa kommentoida kaurajuo-

man hyvistä puolista. Kaurajuomaa puolustavat saattoivat myös boikotoida lehmän mai-

toa. Asiantuntijalausunnot liittyen kaurajuoman tutkittuihin hyviin puoliin korostuivat uu-

tisten ympäristödiskurssissa ja vastakkainasettelun diskursseissa. Kaurajuoman puolus-

tajat korostuivat eläinten hyvinvoinnin, boikotoinnin ja ympäristödiskurssissa. Johtopää-

töksenä voidaan huomata, että maallikkopuheesta ja asiantuntijapuheesta löytyy saman-

kaltaisia puhetapoja toisensa kanssa varsinkin ympäristötekijöihin liittyen, mutta toisaalta 

asiantuntijapuheesta ei löytynyt puhetapoja liittyen eläinten hyvinvointiin. Tämä voi joh-

tua siitä, että uutisissa lausuntojaan antaneet asiantuntijat olivat ruokakulttuuriin, ravit-

semukseen ja kestävyyteen erikoistuneita asiantuntijoita, jotka puhuivat oman ammatti-

osaamisensa puolesta. Toinen syy voi olla se, ettei Maitomyytit-kirjasessa oteta isolla 

mittakaavalla huomioon eläinten hyvinvoinnin aspektia. Uutisissa pyrittiin keskustele-

maan nimenomaan Maitomyytit-kirjasessa esiintyvistä väitteistä, joten eläinten hyvin-

vointi ei tullut myöskään asiantuntijapuheessa esille. 
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Vaikka tutkimusaineiston julkisesta keskustelusta löytyi paljon puhetapoja kaurajuoman 

hyvistä puolista ja kulutuksesta, löytyi aineistosta myös puhetapoja liittyen maidon puo-

lustukseen. Voidaan huomata, että maitoa pidetään edelleen tärkeässä roolissa suoma-

laisessa ruokakulttuurissa ja ruokakulttuurin muutoksiin suhtaudutaan kriittisesti. Etenkin 

maidon kotimaisuuden ja Oatlyn kaurajuomayhtiön ulkomaisuuden välille sekä maidon 

ja kaurajuoman ympäristötekijöiden välille muodostui selkeä jännite. Oli kuitenkin mie-

lenkiintoista huomata, ettei suomalaisia kaurajuomayhtiöitä mainittu julkisessa keskus-

telussa muutamia kommentteja lukuun ottamatta, vaan keskustelu jakautui suomalaisten 

maitoyhtiöiden ja Oatlyn välille. 

 

Tämän tutkielman tulokset ovat tarjonneet vahvistusta siihen, että julkinen keskustelu 

ajankohtaisista ja uutisoitavista aiheista esiintyy hyvin jännitteisenä ja polarisoituneena. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan verrata aikaisempiin ruokasotiin, kuten maitosotaan mai-

don rasvasta sekä kiivaaseen karppauskeskusteluun. Myös Jallinoja (2020) näkee Mai-

tomyytit-kampanjan aloittamassa ruokasodassa yhtymäkohtia aikaisempiin ruokasotiin.  

Vastakkainasettelu median asiantuntijapuheessa ja julkisessa maallikkopuheessa on 

lähtöisin ruokakulttuurista ja sen muutoksesta, ruokailutottumuksista ja ruokapolitiikasta. 

Ruoka sisältää merkityksiä ympäristön, valtion, talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin ta-

solta sekä näiden lisäksi ihmisten henkilökohtaisia ajatuksia ja kokemuksia ruoasta ja 

sen suhteesta omaan identiteettiin. Harrisin ja Hossainin (2020) mukaan näiden edellä 

mainittujen tekijöiden lisäksi nykyajan haasteita käsiteltäessä tulee ottaa huomioon se, 

että ruoka nähdään poliittisena ilmiönä ja elintarvikejärjestelmässä esiintyy erilaisia val-

tasuhteita eri toimijoiden välillä. Voi olla, että muun muassa näiden eri toimijoiden välis-

ten valtasuhteiden ja ihmisten henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi ruokaan liittyvät 

keskustelut ovat hyvin vastakkain aseteltuna. Tässä tutkielmassa vastakkainasettelut 

esiintyivät asiantuntijapuheessa asiantuntijoiden välillä, julkisessa maallikkokeskuste-

lussa kansalaisten välillä ja tavallaan myös maallikkojen vastauksina uutisten asiantun-

tijalausuntoihin. Näin ollen voidaan nähdä useita yhtäläisyyksiä liittyen aikaisempiin ruo-

kasotiin. Vastakkainasettelu esiintyy suurimmaksi osaksi maatalouden ja ilmastokysy-

mysten välille sekä suomalaisen yrityksen ja ruotsalaisen yrityksen välillä.  

 

Tutkielman vastakkainasettelun ilmenemiseen voi liittyä monia tekijöitä. Fischlerin (1988, 

275–276) mukaan eri tieteenalojen edustajilla on erilaisia näkemyksiä ruokaan ja ruoka-

kulttuuriin. Tutkielman aineistona toimineen asiantuntijapuheen asiantuntijoiden tittelit on 

mainittu uutisissa. Uutisissa he kertoivat oman ammattinsa asiantuntemuksen valossa 

näkökulmansa Maitomyytit-kampanjaan. On kuitenkin otettava huomioon, että uutisai-
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neistossa ruokakulttuurin professori otti kantaa maidon ravitsemukselliseen näkökul-

maan. Uutinen olisi voinut katsoa maidon ravitsemusta eri perspektiivistä, mikäli ravitse-

musasiantuntija olisi tuonut esiin kantansa maidon ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin. 

Julkisen keskustelun kommentoijien mahdollinen asiantuntijuus ei tule esille tutkimuksen 

aineistossa. Helsingin Sanomien kommenttikenttään kommentointi on anonyymia, joten 

tutkimustuloksia analysoidessa ei voi tietää kommentoijien alaa, joka voisi vaikuttaa 

kommentoijien mielipiteiden näkökulmaan Maitomyytit-kampanjaan. Ihmisten mielipiteet 

Maitomyytit-kampanjasta saattaisivat selittyä tarkemmin tutkimustuloksia analysoidessa, 

mikäli tutkittavien koulutustausta, mielenkiinnon kohteet tai oma ala olisi tiedossa.  

 

Kiinnostavana piirteenä tutkielmassa esiintyy median rooli kohun aiheuttajana. Huovilan 

(2014, 18) mukaan aikaisemman ruokasodan, karppauskeskustelun kehittymiseen ja yl-

läpitämiseen vaikutti vahvasti valtamedia. On otettava huomioon, ettei tämänkään tut-

kielman aineistoa olisi muodostunut ilman mediaa ja sen aiheuttaa kohua. Maitomyytit-

kampanjaan perustuva ilmiö ei varmasti olisi saanut yhtä suurta mittakaavaa ilman me-

dian roolia kohun aiheuttajana. Uutisia ja niistä kumpuavaa julkista maallikkopuhetta 

seuratessa on havaittava, että kaurajuomayhtiön taustat on tutkittu perinpohjaisesti, 

mikä puolestaan voi kärjistää keskustelua.  

  

Tämän tutkielman tulokset ovat olleet mielenkiintoisia, mutta samalla herättäneet lisäky-

symyksiä Maitomyytit-kampanjasta ja sen ympärillä vallitsevasta keskustelusta. Olisi-

vatko asenteet Oatlyn kampanjaa kohtaan positiivisempia, mikäli yhtiö olisi suomalai-

nen? Ovatko suomalaiset mahdollisesti puolueellisia omaa ruokakulttuuriaan kohtaan, 

mihin sisältyy kotimainen lehmän maito? On kiinnostavaa seurata, lisääntyykö kaurajuo-

man kulutus Suomessa vai onko lehmän maito yhtä suuri merkkipaalu suomalaisessa 

ruokakulttuurissa kuin nykyäänkin. Edellä mainitusta teemasta syntyisi mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe jopa pitkittäistutkimukseksi. 
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