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1. Johdanto 
 

Suomalaisten suhtautuminen lihankulutukseen on monimutkaistunut viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Julkisessa keskustelussa puhutaan yhä useammin lihan eettisistä, 

terveydellisistä ja ekologisista vaikutuksista. Lisääntyvä tutkimustieto punaisen lihan ja 

lihajalosteiden negatiivisista vaikutuksista terveyteen on saanut osan suomalaisista 

vähentämään lihankulutusta tai luopumaan siitä kokonaan (Latvala, ym. 2012). Myös 

lisääntyvä ymmärrys eläintuotannon eettisistä ongelmista sekä tieto eläintuotannon 

moninaisista vaikutuksista ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin ovat tehneet lihan syömisestä 

sekä eläintuotannosta yhä kiistanalaisempaa. Samanaikaisesti kasvissyönnin houkuttelevuus 

näyttää lisääntyneen. (Kupsala, 2019; Niva & Mäkelä, 2021, s. 1). 

 

Kasvissyönti- ja kasvisruokavalio-termejä voidaan kuitenkin pitää haastavina, sillä termit 

pitävät sisässään useita erilaisia ruokavaliota. Poikkeuksetta kasvisruokavalio käsittää 

kuitenkin ruokavalion, joka koostuu joko pelkästään kasvikunnan tuotteista kuten kasviksista, 

hedelmistä ja pähkinöistä tai sisältää rajatusti eläinkunnan tuotteita, ollen edelleen 

kasvispainotteinen. (Pelkonen, 2020.) kasvisruokavalion houkuttelevuudesta huolimatta 

kasvissyöjien osuus suomalaisista on marginaalinen. Noin kahdeksan prosenttia 

suomalaisista kertoo itse noudattavansa jonkinlaista kasvisruokavaliota (Jallinoja, 2019.) 

Suurin osa suomalaisista ei ole valmiita luopumaan lihansyönnistä kokonaan, mutta ovat 

ajatuksellisesti halukkaita muuttamaan kuluttamansa lihan määrää ja laatua (Niva, Mäkelä, 

Kahma & Kjærnes, 2019, s.179). Ravinnoksi käytettävällä lihalla tarkoitetaan yleisesti 

nisäkkäiden ja lintujen lihaa. Liha jaotellaan punaiseen ja vaaleaan lihaan sekä riistalihaan. 

Naudan, sian ja lampaanliha ovat punaista lihaa, ja siipikarjan liha on vaaleaa lihaa. Poron ja 

hirven liha ovat punaista riistalihaa, joita ei yleensä luokitella punaiseksi lihaksi. Kalan lihaa ei 

perinteisesti jaotella edellä mainitulla tavalla, vaan siitä puhutaan erikseen. (Remes, 2013, s. 

164.) Osa ruokavalioista painottaa lihan merkitystä toisia enemmän. 

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta vuosittaisesta ravintotaseesta käy ilmi, että 

suomalaisten keskimääräinen lihankulutus on ollut merkittävässä kasvussa usean 

vuosikymmenen ajan, jonka jälkeen lihankulutus vaikuttaa saavuttaneen huippunsa vuonna 

2018 ja lähteneen maltilliseen laskuun vuosien 2019 ja 2020 aikana. Ruhopainona mitattuna 

suomalainen kulutti vuonna 2020 keskimäärin 79,2 kiloa lihaa, mikä on 600 grammaa 

vähemmän kuin vuonna 2019. (Luonnonvarakeskus, 2021.) Myös ihmisten, jotka eivät kuluta 

lainkaan lihatuotteita tai kuluttavat niitä vain hyvin vähän, määrässä on vähitellen nähtävissä 

kasvua monissa länsimaissa (Jallinoja, 2019). 
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On todennäköistä, että nykyisen kaltaista lihankulutusta ei voida jatkaa tulevaisuudessa 

maapallon kantokyvyn takaamiseksi. Tämän vuoksi on merkityksellistä luoda tulevaisuuden 

kuluttajille uusia ekologisempia ruokailutottumuksia. Kotitalousopetus voidaan nähdä 

merkittävässä roolissa nuorten ruokakasvatuksen näkökulmasta (Sysiharju, 1995, s. 26-47). 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvataan kotitaloutta oppiaineeksi, joka edistää 

oppilaiden kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetussuunnitelmassa 

mainitaan myös, että kotitalousopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää hyvinvointia edistävän 

elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kohtuullisten lihan 

kulutustottumusten opetus voidaan nähdä sekä tiedon lisääjänä että asenteiden muuttajana. 

(POPS, 2014, s. 437). Sekin ym. (2021) mukaan tulevaisuudessa on todennäköistä, että yhä 

useampi opettaja sitoutuu kestäviin raaka-ainevalintoihin, jolloin kotitalousopetuksen 

lihakeskeisyys murtuu vähitellen. Opettajien toiminnan tueksi tarvitaan kuitenkin 

opetussuunnitelman uusimista sellaisella tavalla, että raaka-aineiden kestävyyteen otetaan 

entistä vahvemmin kantaa ja suositellaan ympäristön kannalta haitallisimpien ruoka-aineiden 

käytön huomattavaa vähentämistä tai jopa karttamista kokonaan. (Sekki, Autio, Lindblom, & 

Niva, 2021, s. 14.) 

 

2010-luvun alun jälkeen markkinoille on tuotu runsaasti uusia kasviproteiinivalmisteita. 

Vinnarin (2010) mukaan kasviproteiinien runsas saatavuus ja laadukkaat tuotteet saattavat 

helpottaa joidenkin kuluttajien ruokailutottumusten muutosta, jonka vuoksi uudet 

kasviproteiinivalmisteet voivat olla merkittävässä roolissa kasvisruokavalioon siirtymisessä. 

(Vinnari, 2010, s.83.) Kasviproteiinivalmisteiden tarjonnan lisääntyminen on ilmiönä melko 

uusi, jonka vuoksi sen vaikutuksia suomalaisten arkiruokailuun on tutkittu vielä verrattain 

vähän. Kasviproteiinivalmisteiden sijaan kasvissyönti ja lihansyönnin vähentäminen on ollut 

tutkijoiden kiinnostuksen kohteena jo pidempään ja siitä löytyy kattavasti tutkimustietoa. (esim. 

Jallinoja ym., 2019a; Jallinoja ym. 2019b; Niva & Vainio, 2021.) 

 

Tämä pro gradu - tutkielma on osa Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen 

toteuttamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa ”Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa: 

Kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat” (EE-TRANS) -hanketta. Hankkeessa 

tutkitaan muun muassa ruokatottumusten muutoksia ja erityisesti lihan ja muun eläinperäisen 

ruoan kulutusta. Oman tutkimukseni tavoitteena on tutkia, miten liha ja sitä korvaavat tuotteet 

ovat osa arkista syömistä. Tarkastelen suhtautumista lihaan ja kasviproteiineihin erityisesti 

kestävyyden näkökulmista.  

 

Tutkimukseni aineisto on kaksiosainen; ensimmäinen osa on Suomalaisten ruokapäiväkirjat 

2013 –aineisto, jonka on kerännyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja 
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Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Osa-aineisto sisältää 485 suomalaisten kirjoittamaa ruokapäivän 

kuvausta huhtikuulta 2013. Aineisto on tallennettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, ja 

ovat näin ollen vapaassa tutkimuskäytössä. Aineiston toinen osa on kerätty tätä pro gradu- 

tutkielmaa ja yllä mainittua hanketta varten Helsingin yliopiston sähköisen kyselylomakkeen 

avulla. Aineiston toinen osa sisältää 447 kappaletta ruokapäivän kuvauksia huhtikuulta 2020. 

Tavoitteenani on selvittää vuoden 2013 ja vuoden 2020 ruokapäivän kuvausten avulla 

suomalaisten arkiruokailutottumuksia ja niiden muutoksia. Erityisenä kiinnostuksenkohteena 

on muutokset suomalaisten lihansyönnissä ja eri kasviproteiinien hyödyntämisessä osana 

arkiruokailua. 

 

Toteutan tutkimuksen laadullisena työnä, joka sisältää suuren aineiston vuoksi myös 

määrällisiä piirteitä, kuten määrällistä sisällön erittelyä. Pääasiallisena analyysimenetelmänä 

hyödynnän teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimus ei nojaa mihinkään valmiiseen 

teoriaan, mutta hyödynnän analyysin tukena aiempaa tutkimustietoa. Tutkimusraportin 

teoreettisessa osassa tarkastelen lihan vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen sekä 

lihankulutuksen eettisiä näkökulmia. Kolmannessa luvussa tarkastelen lihan 

ruokakulttuurillista asemaa Suomessa, sekä kasviproteiinien asemaa ja tulevaisuutta 

suhteessa lihaan. Luvussa neljä ja viisi käyn läpi tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen 

toteutuksen vaiheet. Kuudennessa luvussa tarkastelen tutkimustuloksia kolmen alaluvun 

avulla. Ensimmäisessä tulososion luvussa kuvaan sisällön erittelyn avulla miten lihan ja 

kasviproteiinien käyttöä kuvattiin aineistossa vuosina 2013 ja 2020. Toisessa tulososion 

alaluvussa analysoin vastaajien lihaan ja kasviproteiineihin liittämiä käsityksiä ja mielikuvia. 

Viimeisessä tulososion alaluvussa analysoin vuoden 2020 aineiston perusteella, miten 

vastaajat kuvaavat nykyistä lihankulututusta suhteessa menneeseen. Tulososion jälkeen 

pohdin tutkielmani luotettavuutta luvussa seitsemän sekä esitän johtopäätöksiä siitä, mitä 

tulosten perusteella voidaan päätellä meneillään olevasta lihan ja sitä korvaavien tuotteiden 

kulutuksen muutoksista sekä pohdin miten tutkimusta tulisi tällä saralla jatkaa luvussa 

kahdeksan. 
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2. Liha, ympäristö ja terveys 
 

2.1 Lihankulutuksen ekologiset ulottuvuudet 

 
Tutkimusten mukaan on selvää, että nykyaikaisella ruokajärjestelmällä on vaikutuksia 

kasvihuonekaasujen lisääntymiseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, makean 

veden ehtymiseen, vesi- ja maaekosysteemien pilaantumiseen sekä kestämättömään 

maankäyttöön (Huan-Niemi, 2020, s. 372). Nykyinen tapa tuottaa ja kuluttaa ruokaa käyttää 

48 % maapallon pinta-alasta ja 70 % makeasta vedestä maailmanlaajuisesti (FAO/WHO, 

2019, s. 5). Springmannin ym. (2018) mukaan mikään yksittäinen tekijä ei yksinään riitä 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaan kestävämpien ja resurssitehokkaampien 

tuotantomenetelmien lisäksi tarvitaan muutoksia ihmisten ruokailutottumuksissa sekä 

tehokkaita tapoja torjua ruokahävikkiä ja jätettä (Springmann ym., 2018, s. 519). 

 

Ihmisten nykyisissä ruokailutottumuksissa erityisesti lihan ja lihatuotteiden kulutuksella on 

merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön (Stoll-Kleemann, 2017, s. 1262). 

Lihantuotanto synnyttää noin 15 % koko maapallon kasvihuonekaasuista, ja on siten suurin 

yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde maailmanlaajuisesti (Raphaely & Marinova, 2014, s. 

90). Merkittävimmät lihantuotannon synnyttämät kasvihuonekaasut ovat typpioksidi, 

hiilidioksidi ja metaani (Godfray, Aveyard, Garnett, ym., 2018 s. 4). Vaikka lihantuotannon 

negatiiviset vaikutukset ilmastoon on havaittu useissa tutkimuksissa, kysymys siitä, missä 

määrin lihatuotteet ovat ympäristölle haitallisempia kuin muut elintarvikkeet, on 

monimutkainen. (Godfray, ym., 2018 s.4). Alueilla, joilla makean veden saanti on rajallista, 

lihantuotantoa voidaan pitää merkittävänä kilpailijana muulle vedenkäytölle. Ruoantuotanto 

kuluttaa makean veden varastoja enemmän kuin mikään muu ihmistoiminta, ja lähes 

kolmannes tästä määrästä käytetään lihakarjan kasvatukseen. Myös tuotantoeläinten lannasta 

peräisin oleva typpi ja fosfori aiheuttavat pohjavesien kuormittumista sekä tietyillä alueilla 

ylilaiduntaminen aiheuttaa maaperän eroosiota. (Stoll-Kleemann, 2017.) Lisäksi tällä hetkellä 

tuotantoeläinten rehun kasvatus vie runsaasti maapallon pinta-alaa ja näin vähentää 

maapallon biologista monimuotoisuutta ja aiheuttaa maailmanlaajuista metsäkatoa. On 

arvioitu, että maapallon biologisen monimuotoisuuden häviämisestä 30 % johtuu 

lihantuotannosta (Godfray, ym., 2018, s. 4).  

 

Lihantuotannon vähentäminen vapauttaisi merkittävän määrän viljelysmaata uudelleen 

käytettäväksi. Vapautuva viljelysmaa ei itsessään ole ratkaisu lihantuotannon aiheuttamiin 

ympäristöhaittoihin, vaan se miten alue käytetään uudelleen, määrittää korjaantuvatko 

lihantuotannon negatiiviset ympäristövaikutukset. Godfrayn ym. (2018, s. 4) mukaan uudelleen 
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Kuvio 1: Ruokavalioiden ilmastovaikutukset kg CO2- ekvivalenttia per henkilö päivässä (RuokaMinimi, s. 22) 

metsittämisen tai kasvien luonnollisen kasvun avulla hiilen sitominen takaisin maaperään voi 

lieventää ilmastonmuutosta ja lisätä maapallon biologista monimuotoisuutta, mutta toisaalta 

suunnittelemattomuus ja maan huono hallinta voi johtaa epäonnistumiseen 

ympäristövaikutusten korjaamisessa. 

 

Saarinen, Kaljonen, Niemi ym. (2019) osoittavat RuokaMinimi -hankkeessa, että suomalaisen 

elintarvikejärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää jopa 13 prosenttia 

puolittamalla lihankulutus, 19 prosenttia vähentämällä lihankulutus kolmannekseen, 30 

prosenttia korvaamalla kaikki liha kalalla sekä 37 prosenttia noudattamalla vegaanista 

ruokavaliota (ks. kuvio 1).Tutkimustulos osoittaa, että vegaanisella ruokavaliolla on pienimmät 

negatiiviset vaikutukset ilmastoon ja vastaavasti sekaruokavaliolla suurimmat negatiiviset 

vaikutukset ilmastoon. (Saarinen, Kaljonen, Niemi ym., 2019, s. 21.) Myös Rosi ym. (2017) 

vertaili tutkimuksessaan eri ruokavalioiden ilmastokuormituksia. Rosin ym. tutkimustulokset 

tukevat ajatusta siitä, että sekasyöjän ruokavalio on ilmaston kannalta kuormittavin. Vastaavaa 

eroa vegaanisen ja muiden lihattomien ruokavalioiden välillä ei kuitenkaan havaittu (Rosi ym., 

2017. s. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmisten ei kuitenkaan ole välttämätöntä luopua lihansyönnistä kokonaan. Ruokavalion 

ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää jo pienentämällä kulutetun lihan määrää sekä 

valitsemalla ympäristöä vähemmän kuormittavia lihatuotteita. Eri lihatyyppien välisissä 

ympäristövaikutuksissa on suuria eroja. Punaisen lihan tuotanto, erityisesti naudanlihan, 
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aiheuttaa pääsääntöisesti aina muita lihatyyppejä suuremmat päästöt. Päästöjen lisäksi 

punaisen lihan tuotanto kuluttaa myös eniten energiaa ja maata. (Godfray, ym., 2018, s. 4.) 

Siipikarjan- ja kalantuotanto tuottavat huomattavasti pienemmän määrän kasvihuonepäästöjä 

sekä kuluttavat vähemmän maata ja energiaa. Naudanlihaan verrattuna siipikarjan tuotanto ja 

kalankasvatus näyttäytyvät siis varsin ympäristöystävällisinä, vaikkei niidenkään tuotanto ole 

täysin ongelmatonta. Muut lihalajit, kuten sian ja lampaanlihan tuotanto, asettuvat 

ympäristökuormitukseltaan näiden kahden esimerkin välimaastoon, aiheuttaen kohtalaisen 

suuria ympäristökuormia (Godfray, ym., 2018 s. 4; Clark,  Springmann, Hill & Tilman, 2019). 

Myös useat muut tutkimukset vahvistavat ajatusta siitä, että punaisen lihan tuotanto on 

ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan kuormittavin, ja että sen tuotannolla on merkitystä 

ilmaston lämpenemiseen. (esim. Stoll-Kleemann, 2017; Huan-Niemi, 2020.)  

 

Vaikka liha näyttäytyy tutkimusten valossa eittämättä ruoan suurimpana ilmastokuormittajana, 

Rosin ym. (2017) mukaan myös pienet muutokset lihankulutuksessa auttavat 

ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Suositeltavana ruokavaliona voidaan pitää 

esimerkiksi laajalti tutkittua Välimeren ruokavaliota, joka sisältää runsaasti kasviksia mutta vain 

satunnaisesti lihaa, tai Pohjoismaista ruokavaliota, joka on kehitetty asiantuntijoiden toimesta 

suosimaan pohjoismaiselle ruokavaliolle tyypillisiä ruoka-aineita, kuitenkin hyödyntäen 

maltillisesti lihatuotteita sekä runsaasti täysjyvää, pähkinöitä, hedelmiä ja kasviksia. 

Noudattamalla edellä mainittujen kaltaisia ruokavalioita on mahdollista vähentää ruokavalion 

negatiivisia vaikutuksia ilmastoon. (Rosi, ym., 2017 s. 3; Saxe, 2014). YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestö (FAO) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat laatineet myös erilliset 

kestävän terveellisen ruokavalion ohjeet. Ruokavaliomallin lähtökohtana on edistää ihmisten 

kaikkia terveyden ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä olla ympäristövaikutuksiltaan alhainen. 

Lisäksi kestävälle terveelliselle ruokavaliolle on asetettu useita muita vaatimuksia, jotka liittyvät 

ruoan saatavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. (FAO/WHO, 2019, s.9.) Pääpiirteet kestävässä 

ja terveellisessä ruokavaliossa ovat hyvin samankaltaiset Välimeren ruokavalion kanssa; 

terveellinen kasviksiin painottuva ruokavalio tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä 

ympäristön kestävyyttä. 

 

2.2 Lihankulutuksen vaikutukset terveyteen 

 
Lihaa on pitkään pidetty oleellisena osana ihmisten ruokavaliota, sillä se sisältää ihmiselle 

tarpeellisia ravintoaineita kuten B-vitamiineja, seleeniä, rautaa ja sinkkiä. Lisäksi lihan hyvä 

aminohappokoostumus tekee siitä erinomaisen proteiininlähteen. Hyvän ravitsemustilan 

ylläpitämiseen ei kuitenkaan tarvita lihaa, sillä riittävän proteiini- ja ravintoaineiden tarpeen voi 

täyttää myös kasviperäisillä proteiininlähteillä. (VRN, 2014.) Vuoden 2014 suomalaisissa 
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ravitsemussuosituksissa liha näkyy edelleen osana suosituksia, mutta ensimmäistä kertaa 

punainen liha on eroteltu kalasta ja siipikarjasta. Terveellistä ruokavaliota on pyritty 

ravitsemussuosituksissa havainnollistamaan ruokapyramidin avulla, jossa pyramidin pohja 

muodostaa päivittäisen ruokavalion perustan. Mitä ylemmäs pyramidissa kohotaan, sitä 

satunnaisemmaksi kyseisen ruoka-aineen kuluttaminen tulisi olla. Punainen liha on asetettu 

ruokapyramidin toiseksi ylimpään lokeroon kalan ja siipikarjan yläpuolelle. Lihajalosteet, kuten 

makkarat, sijoittuvat taas lihojen yläpuolelle pyramidin huipulle edustaen ruoka-aineita, jotka 

eivät kuulu päivittäin käytettyinä terveyttä edistävään ruokavalioon. Vuoden 2014 

ravitsemussuosituksissa tuodaan myös ensimmäistä kertaa esille punaisen lihan ja 

lihavalmisteiden negatiiviset vaikutukset terveyteen. Punaiselle lihalle ja lihavalmisteille onkin 

annettu suositeltavan saannin yläraja, joka on puoli kiloa viikossa. (VRN, 2014, s.19, 22.) 

Saman suosituksen lihankulutuksen ylärajasta (500 g/ vko) on antanut myös Maailman 

syöpätutkimussäätiö. Lisäksi Maailman syöpätutkimussäätiö suosittelee, että lihaa syödään 

enintään kolmesti viikossa, joka vastaa painoltaan noin 350–500 grammaa. Tavoiteltavaa olisi 

siis, että suurin osa väestöstä kuluttaisi punaista lihaa ja lihavalmisteita huomattavasti 

vähemmän kuin 500 g viikossa. (Maailman syöpätutkimussäätiö, 2018.) 

 

Useat tutkimukset osoittavat varsin yksimielisesti, että punaisen ja prosessoidun lihan sekä 

terveyden välillä on havaittavissa yhteys. Lihajalosteet ovat pääsääntöisesti energiapitoisia ja 

sisältävät paljon suolaa. Lisäksi useiden lihajalosteiden tuottamiseen käytetyt menetelmät, 

kuten savustus, kuivaus, suolaus sekä kemiallisten säilöntäaineiden lisääminen, tuottavat 

syöpää aiheuttavia yhdisteitä eli karsinogeenejä. Maailman syöpätutkimussäätiön (2018) ja 

Mozaffarian (2016) mukaan punaisen lihan ja lihajalosteiden käyttö ovat molemmat paksu- ja 

peräsuolen syövän riskitekijöitä sekä liittyvät kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien 

aiheuttamaan kuoleman riskiin ja aivohalvausriskiin. Lisäksi prosessoidun ja 

prosessoimattoman punaisen lihan runsas kulutus lisää huomattavasti riskiä sairastua tyypin 

2 diabetekseen. (Maailman syöpätutkimussäätiö, 2018, ss. 30–31; Mozaffarian, 2016, s.199.) 

Vähentämällä punaisen lihan ja lihavalmisteiden kulutusta voidaan vähentää riskiä tiettyihin 

syöpätyyppeihin sekä kroonisiin elintapasairauksiin. (VRN, 2014, s.22). Myös Maailman 

syöpätutkimussäätiön mukaan ruokavalioon, johon sisältyy pienempi punaisen lihan, 

jalostetun lihan ja jalostetut siipikarjan kulutus, liittyy pienentynyt sydän- ja verisuonitautien ja 

tyypin 2 diabeteksen riski (Maailman syöpätutkimussäätiö, 2018 s. 31). 

 

Vaikka lihan kulutuksen vähentäminen on länsimaissa tarpeellista, lihan poistaminen 

tyypillisestä länsimaisesta ruokavaliosta ottamatta huomioon ruokavalion yleistä tasapainoa 

voi vaarantaa ruokavalion ravitsemuksellisen riittävyyden. Huolellisesti koostetun 

kasvisruokavalion avulla on kuitenkin mahdollista täyttää päivittäinen ravinnontarve ja sitä 
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voidaan pitää monin tavoin terveyttä edistävänä ruokavaliona. (Maailman 

syöpätutkimussäätiö, 2018.) Kasvisruokavalio sisältää tyypillisesti vähemmän tyydyttyneitä 

rasvoja ja enemmän ravintokuitua. Yhdessä punaisen lihan puuttumisen kanssa tämän 

tyyppinen ruokavalio voi tarjota monia etuja liikalihavuuden ja kroonisten terveysongelmien, 

kuten tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn. (Marsh, 2012; Maailman 

syöpätutkimussäätiö, 2018.)  Marsh esittää (2012) että kasvisruokavalion noudattaminen voi 

oikein koostettuna vastata monelta osin yleisiä ruokasuosituksia. Lisäksi lisäravinteilla voidaan 

varmistaa myös vegaanien kaikkien välttämättömien ravintoaineiden riittävä saanti.  

 

Huomion arvoista on se, että samat ruokavalion muutokset, jotka auttavat vähentämään 

ruokavalioon liittyvien elintapasairauksien riskiä, ovat myös ympäristön kannalta edullisia. 

Täysjyvätuotteet, hedelmät, vihannekset, pähkinät, palkokasvit, kala ja kasviöljyt, joissa on 

paljon tyydyttymättömiä rasvoja, ovat esimerkkejä elintarvikkeista, joihin liittyy vähentynyt 

sairausriski ja pienemmät ympäristövaikutukset. Myös elintarvikkeet, joilla on hieman 

korkeammat ympäristövaikutukset sekä sairauden riski, kuten puhdistettu vilja, maitotuotteet, 

munat ja kana, voivat edistää kansanterveyttä sekä ruokavalion ympäristöystävällisyyttä, 

mikäli niillä korvataan ruokavalion vähemmän terveellisiä elintarvikkeita, kuten punaista lihaa 

ja lihajalosteita. Vaikka suurin osa pieni päästöisistä elintarvikkeista on verrattain terveellisiä, 

ei sääntö päde aina. Esimerkiksi prosessoidut ruoat, makeiset ja sokeroidut juomat eivät edistä 

hyvää terveyttä pienistä ympäristövaikutuksista huolimatta.  (Clark, Springmann, Hill & Tilman, 

2019, s. 5.) 

 

2.3 Lihankulutuksen eettiset ulottuvuudet 

 
2010-luvulla suomalainen lihateollisuus sai paljon mediahuomiota Oikeutta eläimille- 

eläinoikeusjärjestön kuvaamien sikalavideoiden takia. Videot herättivät keskustelua eläinten 

oikeuksista ja lihantuotannon eettisyydestä. Mediassa käsiteltiin esimerkiksi eläimiin 

kohdistuvaa väkivaltaa, siipikarjan ahtaita elinoloja, eläinten epänormaalia käyttäytymistä ja 

eläinten epäinhimillistä kohtelua teurastuksen yhteydessä. (Lundbom, 2009.) Yhä lisääntyvä 

tutkimustieto eläinten tunteista ja mielestä on tehnyt yhä vaikeammaksi hyväksyä 

tuotantoeläinten heikot elinolosuhteet (Kupsala, 2019). Lisäksi lihantuotantoon liitetyt 

ruokakriisit, kuten hullun lehmän tauti (BSE), lintuinfluenssa (H7N9) ja vuoden 2013 

hevosenlihaskandaali ovat lisänneet kuluttajien huolta lihankulutuksen maailmanlaajuisista 

terveysriskeistä ja elintarvikkeisiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä (Jaskari, Leipämaa-

Leskinen & Syrjälä, 2015). Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen on saanut aikaan 

luomutuotteiden ja muiden eläinten hyvinvointiin keskittyvien tuotteiden suosio kasvun. 
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Todellisuus on kuitenkin edelleen se, että valtaosa, eli noin 99 %, kulutetusta lihasta on 

tehotuotettua (Autio, ym., 2017, ss. 6–9.) 

 

Tehotuotannon tavoitteena on tuotannon tehokkuus, joka merkitsee sekä tuotantoyksiköiden 

että tuotantomäärien kasvamista. Suuret tuotantoyksiköt vaarantavat eläinten oloja, sillä 

suurtiloilla eläinten yksilöllinen käsittely vähenee, joka voi vaikuttaa negatiivisesti eläimen 

hyvinvointiin. Tuotantomääriä pyritään kasvattamaan eläinten jalostamisella ja ruokinnalla. 

Jalostuksen tavoitteena on tuotantoeläin, joka tuottaa enemmän lihaa, maitoa, munia ja 

jälkeläisiä mahdollisimman nopeasti sekä on lisäksi tehokas rehunkäyttäjä. Jalostuksen lisäksi 

erittäin proteiinipitoinen ravinto aiheuttaa eläimille epänormaalin nopeaa lihaskasvua. 

Liikuntamahdollisuuksien puute ja virikkeettömyys taas aiheuttavat fyysisen ja henkisen 

hyvinvoinnin heikkenemistä. Eläimiä vaivaavat sairaudet, stressi, hoidon puute sekä 

monenlainen väkivalta. (Raussi, 2009.) Worldwatch-instituutin (2013) mukaan 

tehomaataloudessa elävät eläimet elävät muita kasvatusmuotoja useammin likaisissa ja 

ahtaissa olosuhteissa, joka mahdollistaa sairauksien leviämisen eläinten keskuudessa.  

 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittarina voidaan pitää Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK, 

2016) mukaan neljää perusperiaatetta, jotka ovat: 1) hyvä ruokinta, 2) hyvä elinympäristö, 3) 

hyvä terveys ja 4) käyttäytyminen. Hyvällä ruokinnalla tarkoitetaan sekä pitkittyneen nälän että 

janon estämistä. Hyvällä elinympäristöllä taas tarkoitetaan, että eläimellä on pääsy mukavaan 

lepopaikkaan, mukavaan lämpötilaan sekä mahdollisuus helppoon liikkumiseen. Hyvä terveys 

tarkoittaa vammojen ja sairauksien välttämistä ja hoitamista sekä toimenpiteistä johtuvan kivun 

poistamista. Käyttäytyminen taas pitää sisällään eläimen sosiaalisen käyttäytymisen, muut 

käyttäytymismuodot, hyvän ihmisen ja eläimen välisen suhteen sekä positiivisen tunnetilan. 

(EHK, 2016, 18.)  

 

Nykyinen eläinsuojelulaki suojelee eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, mutta ei takaa 

tuotantoeläimille kaikkia muita eläimen hyvinvoinnin osa-alueita. Esimerkiksi ahtaissa 

tuotantotiloissa eläimillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. 

Eläinsuojelulaista huolimatta tuotantoeläintilojen otantatarkastusten ja eläinkuljetusten 

tarkastuksissa havaitaan vuosittain puutteita yli viidenneksellä tarkastetuista tiloista. 

Valmisteilla on ollut jo usean vuoden ajan uusi eläinsuojelulaki, jonka tarkoitus on edistää 

eläinten hyvinvointia, suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille 

aiheutuvalta haitalta ja antaa eläimille mahdollisuus olennaisten käyttäytymistarpeiden 

tyydyttämiseen. (EHK, 2016, s. 63–67.) Jos lihan syömisen eettisyyttä pohditaan eläinten 

hyvinvoinnin ja lajityypillisen elämän kautta, tehotuotettujen eläinten ei voida olettaa olevan 

nykyisen eläinsuojelulain mukaan hyvinvoivia tai eettisesti hyväksyttävää ravintoa. 
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Tehotuotanto on nykyisin käytännössä liki ainoa eläinten kasvattamistapa. Suomessakin 

luomulihatilojen osuus lihatiloista on marginaalinen eli noin 1 % kaikesta lihantuotannosta. (Pro 

Luomu, 2020.) 

 

Luonnonmukaista maataloustuotantoa tarjotaan usein ratkaisuna eettisiin ongelmiin, sillä 

luomutuotanto mahdollistaa joissain määrin lajityypillisen käyttäytymisen eläimille. Myös 

julkisessa keskustelussa esiin nousevat useammin tuotantoeläinten hyvinvointikysymykset, ei 

niinkään eläimen tappamiseen liittyvät eettiset ongelmat. Usein myös ajatellaan, että eläimen 

hyvinvointi ja onnellinen elämä poistavat tappamiseen ja kuolemaan liittyvän eettisen 

ongelman. Moraalifilosofisesti ajateltuna ihmisellä ei kuitenkaan ole moraalista oikeutta alistaa 

muita lajeja, sillä eläinten syömisestä saatava mielihyvä ei kompensoi eläimelle aiheutettua 

kärsimystä. (Helne, 2012, s. 205.) 
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3. Liha- ja kasvisruoka osana suomalaisten arkea 
 

3.1 Liha suomalaisten ruokavaliossa 

 

Osa ruokavalioista painottaa lihan merkitystä toisia enemmän. Lihapainotteisia ruokavalioita 

ovat esimerkiksi karppaus- ja paleoruokavaliot, joissa liha saa korostuneen merkityksen. 

Maltillisempana suhtautumisena lihankulutukseen voidaan nähdä perinteiseksi mielletty 

sekaruokavalio. Osa ruokavalioista perustuu punaisen lihan vaiheittaiseen vähentämiseen ja 

siitä edelleen lihan, kalan, kananmunan ja maidon rajaamiseen kokonaan ruokavalion 

ulkopuolelle. Fleksaus eli lihansyönnin joustava vähentäminen on ruokavalio, jossa syödään 

lihaa, mutta pyrkimys on lisätä kasvisruoan osuutta. (Antton & Vornanen, 2016, s. 262.) Suurin 

osa suomalaisista noudattaa sekaruokavaliota, ja he eivät koe olevansa valmiita luopumaan 

lihansyönnistä ainakaan kokonaan (Latvala, ym. 2012).  

 

Lihan kulutus nykyisessä mittakaavassa on Suomessa melko uusi ilmiö, sillä suomalaisten 

ruokavalion perustana on ollut pitkälle 1900-luvulle vilja ja juurekset. Lihaa syötiin harvoin ja 

vähän. Toisen maailmansodan jälkeen lihankulutus lähti kasvuun ja vakiinnutti asemansa 

jokapäiväisessä ruokavaliossa (Anttonen & Vornanen, 2016, s. 12). Elintason kasvaessa ja 

maanviljelyn kehittyessä 1960-luvulla erityisesti porsaanlihan kulutus alkoi kasvaa. 

Naudanlihaa saatiin Suomessa pitkään vain maidontuotannon sivutuotteena, jonka vuoksi se 

ei koskaan saavuttanut sianlihaan verrattavaa asemaa suomalaisten ruokavaliossa. 

Merkittävä muutos lihankulutuksessa tapahtui 1970-luvulla, jolloin ruokakauppojen hyllylle 

ilmestyi broileri. Broilerin kulutus on noussut 1970-luvulta lähtien ja ohittanut suosiollaan jo 

naudanlihan. Myöhemmin vuosituhannen vaihteen jälkeen sianlihan kulutus on alkanut 

hiljalleen laskea. Sianliha on kuitenkin korvattu broilerilla, jonka kulutus on kasvanut vuosittain. 

(Vinnari, 2010, ss. 62–64; Luonnonvarakeskus, 2021.) 

 

Suomessa lihankulutus oli huipussaan vuonna 2018, jonka jälkeen kulutus on tasaantunut ja 

kääntynyt hitaaseen laskuun. Suomen luonnonvarakeskuksen julkaiseman ravintotaseen 

mukaan suomalaiset kuluttavat lihaa noin 79 kiloa henkilöä kohti. Tästä kokonaismäärästä 

29,7 kiloa on sianlihaa, 27,5 kiloa siipikarjanlihaa ja 18,6 kiloa naudanlihaa. 

(Luonnonvarakeskus, 2021.) Ravintotaseen lihamäärät kuvastavat eläinten ruhopainoa eli 

luullista lihaa. Anttosen ja Vornasen (2016) mukaan ruhopainon tuottamaa harhaa voidaan 

korjata 0,8 kertoimella sekä vähentämällä kypsennyksessä häviävä paino, jolloin vuosikulutus 

vähenee 50 kiloon henkilöä kohti ylittäen edelleen suositeltavan määrän. (Anttonen & 

Vornanen, 2016, s. 30). Suomalaisten päivittäistä lihankulutusta arvioidaan myös Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta viiden vuoden välein toteutettavilla FinRavinto-tutkimuksilla. 
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Vuoden 2017 FinRavinto-tutkimuksen aineiston muodostivat 1655 vastausta, joiden mukaan 

suurin osa suomalaisista noudattaa sekaruokavaliota. Liharuokia ja lihavalmisteita esiintyi 

lähes jokaisen tutkittavan ruokavaliossa. Miehet kuluttivat punaista lihaa ja lihajalosteita 

keskimäärin 762 grammaa viikossa, ja heistä 79 % ylitti punaisen ja prosessoidun lihan viikko 

kohtaisen käyttösuosituksen. Naiset kuluttivat punaista lihaa ja jalosteita huomattavasti 

vähemmän: keskimäärin 392 grammaa viikossa, ja heistä viikkokohtaisen suosituksen ylitti 26 

%. (Valsta, ym., 2018, s. 55.) 

 

Nykyisin Suomessa kulutettu liha on melkein yksinomaan sianlihaa, naudanlihaa ja siipikarjaa 

(Luonnonvarakeskus, 2021). Suurin osa suomalaisten kuluttamasta sianlihasta ostetaan 

makkaroina ja lihajalosteina. Jos sianlihaa ostetaan tuoreena, se ostetaan useimmiten 

valmiiksi maustettuna kokolihana tai kinkkuna. Jauhelihan osuus sianlihan kulutuksessa on 

hyvin pieni. Naudanlihasta suurin osa ostetaan jauhelihana ja vain pieni osuus ostetusta 

naudanlihasta on muuta kuin raakaa naudanlihaa. Suomessa kulutetusta siipikarjasta valtaosa 

on broileria. Broileri ostetaan pääasiassa maustamattomana kokolihana ja vain murto-osa 

ostetaan jauhelihana tai leikkeleinä. Harvoin käytettyjä eläimen osia ovat sisäelimet, veri, kieli 

ja potka. (Aalto, 2018, s. 23–24.)  

 

Aallon (2018) mukaan eri lihalajien kulutuksessa voidaan nähdä selviä eroja sukupuolen ja iän 

mukaan. Esimerkiksi nuoret kuluttavat selvästi eniten broileria. Broilerin liha muodostaa alle 

25-vuotiaiden käyttämästä lihasta yli 60 prosenttia, kun taas yli 65-vuotiailla sen osuus on alle 

40 prosenttia. Myös jauhelihaa nuoret käyttävät pääsääntöisesti enemmän kuin iäkkäät. 

Iäkkäillä puolestaan sianlihan kulutus on suurempaa kuin nuorilla. Lisäksi yksin asuvat 45–64-

vuotiaat miehet kuluttavat muita ikäryhmiä huomattavasti enemmän makkaroita ja muita 

lihajalosteita. (Aalto, 2018, 23–24).  

 

Kulttuurisesti liha nähdään Suomessa edelleen itsestäänselvyytenä ja liitetään vahvasti 

sosiaalisiin tilanteisiin, kuten ravintola-aterioihin. Lihansyönti nähdään valinnan sijaan 

kulttuurisena mallina, joka on ennalta määritelty, eikä sitä perinteisesti ole Suomessa tarvinnut 

perustella. Sen sijaan kasvisruokavalio on pääsääntöisesti mielletty erityisruokavalioksi. 

(Mäkelä & Niva, 2016, s. 17–23.) Stoll-Kleemannin (2017) mukaan tärkeimmät lihankulutusta 

ylläpitävät tekijät ovat sosiokulttuuriset tekijät, kuten sosiaaliset normit ja sosiaalinen 

identiteetti, joihin taloudelliset tekijät ja ympäristö vaikuttavat. Lihansyönti yleisenä 

syömisnormina ylläpitää sosiaaliseen ryhmään kuulumista ja pidetyksi tulemisen tunnetta sekä 

saattaa vahvistaa tunnetta että ihminen käyttäytyy oikein. (Stoll-Kleemannin, 2017, s. 1273.) 

Sosiokulttuuristen tekijöiden sekä sosiaalisten normien lisäksi haluttomuus lihankulutuksen 

vähentämiseen voi johtua siitä, ettei kasviperäistä ruokavaliota nähdä riittävänä ruokavaliona, 
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eikä lihatuotannon ilmastovaikutuksien uskota olevan merkittäviä (Malek, Wendy, Umbergera 

ja Goddard, 2019, s.124.) Piazzan Rubyn, Loughnan, Luongin, ym. (2015) mukaan kuluttajat 

kohtaavat ruokaa valitessaan niin kutsutun lihaparadoksin, jolla tarkoitetaan eläimen 

kärsimyksen ja lihankulutuksen mukavuuden välistä ristiriitaa. Ristiriidan voi ratkaista joko 

lopettamalla lihankulutuksen tai rationalisoimalla lihankulutusta eli toisin sanoen keksimällä 

järkeviä perusteluja tai oikeutuksia tukemaan lihansyöntiä. Piazza ym. (2015) esittävät niin 

sanottua 4N-teoriaa siitä, että suurin osa lihaa kuluttavista ihmisistä rationalisoi eli puolustaa 

lihansyömistä sen luonnollisuudella (natural), normaaliudella (normal), tarpeellisuudella 

(necessary) ja mukavuudella (nice). Toisin sanoen liha koetaan ruoaksi, jota ihmiset haluavat 

kuluttaa (Piazza, Ruby, Loughnan, Luong, ym., 2015; Pohjolainen, Tapio, Vinnari, ym. 2016, 

s. 143) Lisäksi Nivan ja Mäkelän (2021) mukaan suomalaiset perustelevat lihansyöntiä 

korostamalla eläintuotannon merkitystä suomalaiselle maataloudelle. Suomalaiset kokevat 

maanviljelijöiden toiminnan vastuullisena ja eläintuotannon säätelyn niin luotettavana, ettei 

eläinten hyvinvoinnista tarvitse olla huolissaan. (Niva & Mäkelä, 2021, s. 7.)  

 

Se ettei eläinoikeuksia nähdä riittävänä syynä lopettaa lihansyöntiä saattaa Aution (2017) 

mukaan johtua siitä, että suomalaiset ovat erkaantunut lihan alkuperästä (Autio, 2017, s. 6). 

Suurin osa suomalaisista asuu kaupunkiympäristössä, jonka vuoksi eläinten hyvinvoinnin 

ymmärtäminen perustuu televisiosta, internetistä, sanomalehdistä ja sosiaalisesta mediasta 

saatuun tietoon sen sijaan, että tuotantoeläimiä kohdattaisiin arjessa. Vaikka ihmisten suhde 

lihaan on jokapäiväinen, ei eläimen matkaa maatiloilta lihaksi kauppoihin tunneta, joka johtaa 

siihen, ettei eläinten hyvinvoinnin ja lihan välistä yhteyttä tunnisteta. (Autio, 2017, ss. 6-9.) 

Evans ja Miele (2012) esittävät, että erityisesti länsimaissa lihansyöntiin suhtaudutaan 

itsestäänselvyytenä, jossa eläimen syöminen on sujuva ja huomaamaton käytäntö. Kupsalan 

(2019) mukaan kuluttajien suhde lihan ja eläimen väliseen yhteyteen on kuitenkin 

monimutkaisempi. Hän esittää väitöskirjassaan, että suhtautuminen liha-eläin-suhteeseen 

vaihtelee yksilöiden välillä, eivätkä kaikki kuluttajat vältä rutiininomaisesti yhdistämästä lihaa 

sen alkuperään. Kupsalan mukaan on totta, että jotkut kuluttajista erottavat lihan eläimistä, kun 

taas toiset arvostavat tuotteita, jotka heijastavat niiden alkuperää. (Kupsala, 2019, s. 61.)  

 

3.2 Kasvisruokavaliot Suomessa 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan kasvisruokavalio-termillä ruokavaliota, joka ei sisällä lihaa eikä 

kalaa, mutta saattaa sisältää maitovalmisteita tai kananmunaa. Todellisuudessa 

kasvisruokavalio-termillä saatetaan viitata joukkoon erilaisia ruokavalioita, joita yhdistää 

kasviperäisyys tai kasvispainotteisuus. Kasvisruokavalioista niin kutsuttu laktovegetarismi 

sisältää kasvikunnan tuotteiden lisäksi myös maitotuotteita, lakto-ovovegetarismi sisältää 
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maitotuotteita ja kananmunaa sekä pesco-vegetarismi sisältää edellä mainittujen lisäksi kalaa. 

(Pelkonen, 2020.) Yleispätevänä määritelmänä kasvisruokavaliolle voidaan pitää, ettei 

kasvissyöjä syö mitään, mikä on hengittänyt, kävellyt tai uinut. Tämä määritelmä rajaa 

ruokavaliosta pois naudan, sian, riistan ja siipikarjan lisäksi myös kalan. (Vinnari, 2010, s. 66.)  

 

Kasvisruokavalio-termin haastavuuden takia myös arviot kasvisruokailijoiden määrästä ovat 

suuntaa antavia. Vinnarin ym. tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista noin 3 % kertoi 

itse noudattavansa kasvisruokavaliota. Näistä kolmesta prosentista suurin osa kuitenkin söi 

tutkimuksen mukaan pieniä määriä lihaa (Vinnari, Montonen, Härkänen & Männistö, 2009, s. 

83.) Vuonna 2011 Ruokatieto Yhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisista neljä 

prosenttia noudattaa kasvisruokavaliota ja kaksi prosenttia suomalaisista syö lihaa hyvin 

harvoin (Remes, 2013, s. 166). Sitran vuonna 2017 toteuttaman Resurssiviisas kansalainen -

hankkeen mukaan kahdeksan prosenttia suomalaisista on oman arvionsa mukaan vegaaneja, 

kasvissyöjiä tai eivät syö punaista lihaa (Sitra, 2017). Vaikka suurin osa suomalaisista edelleen 

syökin lihaa, on kasvisruokavalion suosiminen hitaasti yleistymässä ja sitä voidaan pitää 

tämänhetkisenä ruokatrendinä. (Jallinoja, ym., 2019a, s. 2; Jallinoja, 2019.) 

 

Ilmiönä kasvisruokavalio ei ole Suomessa kuitenkaan tuore, sillä ensimmäisen kerran kasvava 

kiinnostus kasvisruokaa kohtaan nähtiin jo 1900-luvun alkupuolella, jolloin Suomessa 

julkaistiin ensimmäinen kasvisruokakeittokirja ja avattiin ensimmäiset kasvisruokaravintolat 

Helsinkiin. Kasvisruokavalio ei kuitenkaan 1900-luvun alussa saavuttanut kovin suurta 

suosiota. (Vinnari, 2010, s. 73; Anttonen & Vornanen 2016, s. 270–271.) Kiinnostus 

kasvisruokavaliota kohtaan alkoi kasvaa uudelleen 1970-luvun lopulla sekä 1990-luvun 

puolessa välissä, jolloin Suomeen perustettiin Vegaaniliitto ja Oikeutta eläimille -

eläinoikeusjärjestö. 1990-luvun eläinoikeusliikehdintä ja kasvisruokavalion noudattaminen 

nähtiin selkeästi keskiluokan ja nuorten naisten ilmiönä. (Vinnari, 2010, s. 83; Vinnari, 

Mustonen & Räsänen, 2010.) Tänä päivänä lihan kulutuksessa on nähtävissä kahtiajakoa, 

jossa samaan aikaan osa suomalaisista kasvattaa vuosittaista lihankulutustaan entisestään ja 

toiset lopettavat lihankulutuksen kokonaan. Tänä päivänä tyypillinen kasvissyöjä on alle 30-

vuotias pääkaupunkiseutulainen. Myös naiset noudattavat kasvisruokavaliota selvästi 

useammin kuin miehet.  (Isotalo, Laaksonen, Pöyry, ym., 2019; Sitra, 2017.) 

 

Yleisimpiä motiiveja kasvissyönnin taustalla ovat terveyssyyt sekä eettiset syyt. Tutkimuksissa 

ympäristösyitä ei nähdä yhtä tärkeinä motiiveina kasvisruokavalioon siirtymisessä, vaikkakin 

ympäristösyyt on tunnistettu tärkeäksi motiiviksi lihansyönnin osittaiselle vähentämiselle (esim. 

Latvala, ym., 2012; Sanchez-Sabate, & Sabaté, 2019 s. 6.) Sanchezin-Sabaten ja Sabatén 

(2019) mukaan vain pieni osa kuluttajista on tietoisia lihan ympäristövaikutuksista. Jopa 
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vegaaneille ja kasvissyöjille ekologiset huolenaiheet ovat pikemminkin toissijainen kuin 

alkuperäinen motivaatio luopua kokonaan eläintuotteista. (Sanchez-Sabate, & Sabaté, 2019, 

ss. 7–8). Myös Latvalan, ym. (2012) mukaan ruokavalion muutoksen taustalla terveellisyys 

koetaan kaikkein merkittävimmäksi syyksi siirtyä kasvisruokavalioon. Terveellisyys-motiivia 

seurasivat eläinten hyvinvointikysymykset ja lihan ympäristövaikutukset. (Latvala, ym. 2012, 

s. 76) Rothgerberin (2014) mukaan lihan vähentäjillä eli niin kutsutuilla fleksaajilla on 

ruokavalioon taustalla täysin samoja motiiveja kuin kasvisruokailijoilla. Jokin kuitenkin estää 

heitä täysin sitoutumasta kasvisruokavalioon. Fleksaajat kenties nauttivat lihasta enemmän 

kuin kasvissyöjät, tai heiltä puuttuu lihaa kohtaan inhon tunne, jonka on havaittu ylläpitävän 

kasvissyöjien halua jatkaa valittua ruokavaliota. (Rothgerber, 2014 s.104.)  

 

Vaikka eläinten hyvinvointikysymykset nimetään useammassa tutkimuksessa yhdeksi 

tärkeimmäksi motivaatioksi siirtyä kasvisruokavalioon, suurin osa suomalaisista ei pyri 

vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin kuluttamisen avulla (Kupsala, Jokinen, Vinnari & 

Pohjolainen, 2011, s.32). Aution ym. (2017) mukaan kuluttajien näkemykset eläinten 

hyvinvoinnista perustuvat olettamukseen, jonka mukaan viranomaiset huolehtivat 

elintarviketuotannon suurista eettisistä ongelmista. (Autio ym, 2017, ss. 6–9.) Myös Kupsala 

ym. (2011) havaitsivat, että vastuu eläinten hyvinvoinnista jätetään suureksi osaksi 

lainsäätäjille, viranomaisille, elintarviketeollisuudelle ja tuottajille, ja kuluttajan vastuu nähdään 

rajallisena (Kupsala, Jokinen, Vinnari & Pohjolainen, 2011, s. 32). Ostopäätöstä tehdessä 

tärkeämpinä tekijöinä pidetään esimerkiksi alhaisia hintoja ja kotimaista tuotantoa kuin eläinten 

hyvinvointikysymyksiä. (Kupsala, Jokinen, Vinnari & Pohjolainen, 2011, s. 32.) Aution ym. 

(2017) mukaan kuitenkin noin 25 % suomalaisista kuluttajista harkitsee eläinten hyvinvointia 

tehdessään päivittäistavaraostoksia ja ovat valmiita vaikuttamaan kulutusvalinnoillaan 

tuotantoeläinten asemaan (Autio ym, 2017, ss. 6–9).  

 

Sosiaalisella medialla on keskeinen rooli erilaisten ruokailmiöiden leviämisessä ja 

syntymisessä. Sosiaalinen media on kuitenkin taipuvainen tuottamaan vain nopeita 

yhteenkuuluvuuden hetkiä, jotka johtavat harvoin pitkäkestoisiin poliittisiin toimiin ja sitä kautta 

kestäviin muutoksiin. (Jallinoja, ym., 2019a, s. 10.) Myös Vinnarin (2010) mukaan 

ruokatrendeille, kuten viime vuosikymmenen karppaukselle, on tyypillistä nopea kierto, sillä 

ruokailmiötä ja ruokavaliota haastetaan jatkuvasto joko uusien ruokavalioiden tai niitä 

kritisoivien tahojen toimesta (Vinnari, 2010, s. 83; Jallinoja, 2019). Muutoksen edistämistä ja 

pysyvyyttä voi kuitenkin tukea ja edesauttaa usealla tavalla, jossa myös sosiaalisella medialla 

voi olla keskeinen rooli. Laakson, Nivan, Erannin ym. (2021) mukaan juuri sosiaalinen media 

voi mahdollisesti tukea ja edistää syömisen sosiaalista muutosta kohti kestävää kehitystä 

(Laakso, Niva, Eranti ym., 2021). Lisäksi esimerkiksi kasviproteiinien laaja saatavuus saattaa 
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helpottaa joidenkin kuluttajien ruokailutottumusten muutosta. Tämän lisäksi myös 

henkilökohtaiset motiivit sekä hintamotiivi saattavat toimia motivaattorina kasvisruokavaliota 

kohti, sillä Suomessa pavut ja palkokasvit ovat usein lihatuotteita edullisempia. (Vainio, ym. 

2016, s. 98.) Tutkijoiden keskuudessa on osittain erimielisyyttä siitä, voidaanko ihmisten 

vapaaehtoisuuteen perustuvaan muutokseen luottaa vai tuleeko kuluttajien 

ruokaympäristöihin vaikuttaa esimerkiksi verotuksellisin ja poliittisin keinoin. (Vinnari, 2010, s. 

83.) 

 

Eläinproteiinien korvaaminen kasviproteiineilla edellyttää nykyisten käytösmallien korvaamista 

uusilla, mikä on Vainion ym. (2016 s.6) mukaan vaativampaa kuin täysin uuden 

käyttäytymismallin aloittaminen, sillä lihansyöntiin liittyvät motiivit voivat toimia esteinä 

kasvisruokavalioon siirtymiselle. (Vainio, Niva, Jallinoja & Latvala, 2016, s. 98.) On ehdotettu, 

että lisäämällä työpaikkojen kasvisruokapäiviä tai vaikuttamalla kauppojen liha- ja 

kasvituotteiden valikoimaan ja hintatasoon voidaan vaikuttaa kuluttajien ruokailutottumuksiin. 

(Vinnari, 2010, s. 83.) Stoll-Kleemannin (2017) mukaan kasvispainotteisemman ruokavalion 

edistäminen tulisi räätälöidä kohderyhmäkohtaisesti. Kasvispainotteisemman ruokavalion 

terveysetujen korostaminen saattaa tuottaa lupaavimmat tulokset ja olla toimivin strategia 

miehille ja vanhemmille ihmisille, kun taas emotionaalisia viestejä tai uusien sosiaalisten 

normien edistämistä on ehdotettu strategiaksi vaikuttaa nuorten ja naisten 

ruokailutottumuksiin. Lisäksi on ehdotettu, että uusia sosiaalisia ja kulttuurisia normeja voidaan 

edistää korostamalla vegaanisten tai kasvisruokavaliota noudattavien mielipidevaikuttajien 

roolia roolimalleina. (Stoll-Kleemann, 2017, s. 1273.) Myös Vainion ym. (2016) mukaan 

sosiaaliset motiivit saattavat toimia positiivisena motiivina muutokselle, sillä sosiaalinen 

konteksti on tärkeä, kun otetaan käyttöön uusia ruokavaliomalleja. Vahvojen sosiaalisten 

verkostojen on todettu selittävän onnistunutta ruokavalion muutosta. (Vainio, ym. 2016, s. 98.)  

 

Viime vuosikymmenen suurina harppauksina kasvisruoan edistämiseksi voidaan nähdä 

syksyllä 2013 alkanut vuosittainen kasvisruokatapahtuma Lihaton lokakuu sekä seuraavana 

vuonna 2014 alkanut Oikeutta eläimille -järjestön luotsaama Vegaanihaaste kampanja. 

Jallinojan, Vinnarin ja Nivan (2019a) mukaan edellä mainitut tapahtumat voidaan nähdä niin 

sanotun vegebuumin käynnistäjinä Suomessa (Jallinoja, Vinnari & Niva 2019a, s. 13). 

Kiinnostus kasvisruokavalioita kohtaan näkyy myös elintarviketeollisuuden kasvavana 

kiinnostuksena kasvipohjaisia ruokavalioita kohtaan (Isotalo, Laaksonen, Pöyry. ym. 2019). 

Markkinoille onkin tuotu viime vuosikymmenen aikana runsaasti uusia soija-, härkäpapu-, 

herneproteiini-, ja kaurapohjaisia kasviproteiinivalmisteita ja kasvisruokia. Kasvipohjaisissa 

tuotteissa keskitytään yhä enemmän hedonistisiin näkökohtiin, joka on pyrkinyt muuttamaan 

vegaanisen ja kasvipohjaisen ruokavalion kuvaa tylsästä, rajoittavasta ja marginaalista 
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hauskaksi, joustavaksi ja miellyttäväksi (Jallinoja, Vinnari & Niva 2019a, s. 22). Vaikka 

kasviproteiinien kulutus on edelleen lihankulutukseen verrattuna vähäistä, voidaan viime 

vuosien aikana nähdä vegaanisten tuotteiden myynnin kasvua. Esimerkiksi kasvipohjaisten 

ruokien markkinaosuus on kasvanut Suomessa vuosien 2017–2021 aikana 16 %. (Makery, 

2019; Kesko, 2017.) Aallon kulutustutkimuksen (2018) mukaan kasviproteiinien kulutus oli 

vuonna 2016 kuitenkin edelleen vaatimatonta, keskimäärin 200 grammaa henkilöä kohden 

vuodessa (Aalto, 2018, s. 16). Vainion, Nivan, Latvalan ja Jallinojan (2016) mukaan 

suomalaiset käyttävät erityisesti soijatuotteita, linssejä, papuja ja tofua hyvin epäsäännöllisesti. 

Vihreitä papuja ja herneitä käytetään muita kasviproteiineja useammin lisukkeena, mutta 

niidenkään käyttö ei ole viikoittaista. (Vainio, ym., 2016). 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että moni suomalainen suunnittelee tulevaisuudessa 

lisäävänsä kasvipohjaisen proteiinien käyttöä. Voidaankin pitää mahdollisena, että uusien ja 

kestävämpien kasviproteiinivalmisteiden kysyntä tulee kasvamaan (esim. Niva, Mäkelä, 

Kahma, Kjærnes, 2019; Niva & Vainio, 2021, s. 7). Niva ja Vainio (2021) esittävät, että eri 

kuluttajaryhmien välillä on eroa uusien ruokavalioiden omaksumisessa. Naiset ja nuoret ovat 

useimmiten muutokset aloittajia ja suhtautuvat avoimemmin uusiin elintarvikkeisiin kuin miehet 

ja ikääntyneet. Myös kiinnostus ekologisuutta ja kestävyyttä kohtaan lisäävät valmiutta kuluttaa 

uusia kasvipohjaisia tuotteita. (Niva & Vainio, 2021, s. 7.) Nykyinen kasviproteiinien kulutus 

kumuloituu siten, että kasvissyöjät ja kuluttajat, jotka kuluttavat jo entuudestaan säännöllisesti 

papuja, kuluttavat myös enemmän muita kasviproteiineja. Lisäksi papuja säännöllisesti 

kuluttavien keskuudessa pyrkimys lisätä papujen kulutusta sekä halukkuus kokeilla uusia 

kasviproteiinivalmisteita on suurempaa (Jallinoja, Niva & Latvala, 2016, 9–10).   

 

Pääasiallisiksi esteiksi kasviproteiinien kulutukselle on tähän mennessä tunnistettu 

kasviproteiinien tuntemattomuus ja epämiellyttävä maku. Perinteisten kasviproteiinien, kuten 

linssien ja papujen, lisääminen suomalaisten ruokavalioon vaatii Jallinojan, Nivan ja Latvalan 

(2016) mukaan kulttuurista muutosta, jossa pavut ja linssit mielletään kulttuurisesti 

hyväksyttävästi ruoaksi. Uusien merkitysten lisäksi lihan korvaaminen pavuilla ja linsseillä 

vaatii kuluttajilta osaamista, joka liittyy palkokasvipohjaisten ruokien valmistamiseen ja 

syömiseen. (Jallinoja, ym., 2016, s. 4) Sen sijaan uusien kasviproteiinivalmisteiden kohdalla 

makuun on mahdollista vaikuttaa tuotekehittelyllä. Tutkimusten mukaan kuluttajat odottavat 

kasviproteiinivalmisteilta lihan kaltaisia ominaisuuksia. Toisin sanoen 

kasviproteiinivalmisteiden tulisi muistuttaa maultaan, rakenteeltaan ja valmistamisen 

helppoudeltaan enemmän lihaa ja lihajalosteita (Funk, Sütterlin ja Siegrist, 2020). Michelin 

Hartmannin ja Siegristin (2021 s. 8) mukaan lihajalosteiden, kuten makkaroiden ja lihapullien, 

kaltaiset ominaisuudet ovat kuluttajien mielestä jopa tärkeämpiä ominaisuuksia 
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kasviproteiinivalmisteessa, kuin varsinainen kokolihan jäljitteleminen. Toisin sanoen uusilla 

kasviproteiinivalmisteilla on parhaat mahdollisuudet korvata liha onnistuneesti, jos ne 

muistuttavat maultaan ja koostumukseltaan hyvin jalostettuja lihavalmisteita ja kun ne tarjotaan 

kilpailukykyiseen hintaan. (Michel, Hartmann, & Siegrist, 2021, s.8.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytän rinnakkain käsitteitä kasviproteiini ja kasviproteiinivalmiste. 

Kasviproteiineilla tarkoitan yleisesti kaikkia kasviperäisiä proteiininlähteitä. Kasviproteiini-

käsite pitää sisällään pavut, palkokasvit sekä elintarvikejalostuksen tuottamat 

kasviproteiinivalmisteet kuten papu-, herne- tai soijavalmisteet. Käsitteellä uudet 

kasviproteiinivalmisteet sen sijaan viittaan viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinoille 

tulleisiin kasvipohjaisiin valmisteisiin. Uusia kasviproteiinivalmisteita on tuotu markkinoille 

viime vuosikymmenen aikana runsaasti, mutta ne eivät ole täysin uusi ilmiö. Erityisesti osana 

aasialaista ruokakulttuuria on jo pitkään käytetty soijavalmisteita kuten tofua sekä 

fermentoituja valmisteita kuten tempeh. Myös suomalaisten kauppojen valikoimissa 

soijavalmisteet, kuten soijasuikaleet ja soijarouhe ovat olleet jo useiden vuosikymmenten ajan. 

Uutena ilmiönä voidaan kuitenkin pitää papu-, herne- ja kauravalmisteita, jotka pyrkivät 

jäljittelemään lihan tai lihavalmisteiden ulkonäköä makua, rakennetta ja joiden markkinoinnissa 

tuote rinnastetaan usein lihaan.  Arkikielessä lihaa jäljittelevistä tuotteista on käytetty myös 

nimitystä lihankorvike.  
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4. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaisten yhtä ruokapäivää koskevien kuvausten pohjalta 

sitä, millä tavoin lihaa ja kasviproteiineja käytetään osana arkiaterioita ja millaisia muutoksia 

näissä on tapahtunut vuodesta 2013 vuoteen 2020. 

 

Lihansyönnin vähentämistä on tutkittu laajasti viime vuosien aikana sekä Suomessa että 

kansainvälisesti (esim. Godfray ym. 2018, Jallinoja ym., 2019a & Niva & Vainio, 2021). Pyrin 

omalla tutkimuksellani tuottamaan lisätietoa ja uusia näkökulmia suomalaisten 

arkiruokakäytänteistä. Lisäksi tutkimukseni osallistuu kotitaloustieteelliseen keskusteluun 

kestävästä tulevaisuudesta. Alkuperäinen kiinnostuksen kohde, jonka pohjalta aineistonkeruu 

suunniteltiin, oli halu tarkastella millaisia arkisia käytänteitä lihan ja kasviproteiinien käyttöön 

liittyy kestävyys näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen edetessä kiinnostukseni tarkentui 

myös vuosien 2013 ja 2020 välillä markkinoille tuotuihin uusiin kasviproteiinivalmisteisiin. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutui kolme kysymystä. 

 

1.Miten lihan, kalan ja kasviproteiinien käyttö näyttäytyy vuosina 2013 ja 2020 kirjoitetuissa 

ruokapäivän kuvauksissa ja millaisia muutoksia niiden käytössä on kuvausten perusteella 

tapahtunut? 

 

 

2. Mitä merkityksiä ja mielikuvia lihaan ja lihasta luopumiseen liitetään ruokapäivän 

kuvauksissa? 

 

 

3. Miten vastaajat kuvailivat liha- ja kasvisruoan käytön muutosta viimeisen viiden vuoden 

aikana vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksissa? 

 

Aikaisemman tutkimuksen ja tilastojen perusteella lihan ja kasviproteiinien käytössä voidaan 

olettaa olevan eroa vuoden 2013 ja 2020 osa-aineistojen välillä, sillä aiemman tutkimuksen 

mukaan lihankuluksessa on havaittu laskua ja kasviproteiinien kulutuksessa nousua viimeisten 

vuosien aikana. ks. luku 3.1 (Luonnonvarakeskus, 2021; Aalto, 2018). Aikaisempi tutkimus on 

osoittanut myös sen, että lihansyönnin ja sen vähentämisen taustalta on löydettävissä erilaisia 

toistuvia motiiveja. Näitä motiiveja ovat esimerkiksi ekologiset, eettiset ja terveydelliset syyt 

lihansyönnin vähentämiseen sekä lihansyöntiä ylläpitävinä motiiveina lihan välttämättömyys, 

luonnollisuus, normaalius ja mukavuus (Latvala, 2012; Piazza, ym. 2015). 
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Toteutan tutkimuksen laadullisena työnä, jonka pääasiallisena analyysitapana käytän 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Suuren aineiston vuoksi käytän laadullisen sisällönanalyysin 

tukena myös kvantitatiivista sisällön erittelyä. Kahta osa-aineistoa vertailemalla pyrin 

hahmottamaan osa-aineistojen välisiä eroja lihan ja kasviproteiinien käytössä sekä niihin 

liitetyissä merkityksissä ja mielikuvissa. Analyysien käytännön toteuttamista kuvaan 

tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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5. Tutkimuksen toteutus 
 

5.1 Aineiston keruu 

 
Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta osa-aineistosta. Ensimmäinen osa on vuonna 2013 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön toimesta kerätty 

Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013-aineisto. Kyseinen aineisto kerättiin kirjoituskutsun (Liite 

4) avulla, jota jaettiin Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimesta useisiin eri median kanaviin. 

Kutsussa vastaajaa kehotettiin kertomaan mitä ruokaa vastaaja osti, teki ja söi perjantaina 

12.4.2013. Lisäksi kutsussa pyydettiin kuvailemaan ruokaan liittyviä valintoja ja kokemuksia 

mahdollisimman kattavasti ja samalla henkilökohtaisesti seuraavien apukysymyksien avulla: 

Mitä kaikkea söit ja mihin kellonaikaan? Kenen kanssa ruokailit ja millaisissa paikoissa? Mitä 

ruokia tai raaka-aineita ostit ja mitkä asiat vaikuttivat juuri näiden tuotteiden valintaan? Mitä 

ruokia valmistit itse ja kenen kanssa, käytitkö apuna reseptejä? Millaisia havaintoja, ajatuksia 

ja tunteita ruoka sinussa tuona päivänä herätti? Millaisia tuotteita suosit, millaisia vältit? Tuliko 

ruokateema vastaan päivän mediatarjonnassa tai keskustelitko ruoasta jonkun kanssa? ja Mitä 

muuta haluat ruokapäivästäsi kertoa? Vuonna 2013 kerätyssä aineistossa vastaajaa pyydettiin 

kuvaamaan nimenomaan huhtikuun 12. päivää, vaikka vastauksia sai lähettää aina 6.5.2013 

asti. Lisäksi vastaajilta kysyttiin taustatietoina syntymävuotta, sukupuolta, asuinpaikkaa ja 

ammattia. Aineisto on tallennettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on saatavilla 

vapaasti tutkimuskäyttöön. Aineistoa on aiemmin käytetty myös viiden muun pro gradu -

tutkielman tekoon. (Haka-Taivalmäki, 2020; Nummila, 2020; Ylisiurua, 2017; Kailio, 2014 & 

Ritala, 2014). 

 

Aineiston toisen osan aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui elektroninen kyselylomake. 

Kyselylomakkeet on perinteisesti nähty tutkimuksessa kvantitatiivisena 

aineistonkeruumenetelmänä, mutta niitä voidaan hyödyntää myös laadullisessa tutkimuksessa 

(Braun & Clarke, 2013). Avoimet kysymykset mahdollistavat kirjoittajan omien pohdintojen 

esille tuomisen, eivätkä kahlitse vastaajaa valmiiksi rakennettuihin vaihtoehtoihin. Avoimet 

kysymykset paljastavat myös, mikä vastaajien mielestä on keskeistä, tärkeää tai tunteita 

herättävää. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori, 2009, s. 197.) Avoimiin kysymyksiin 

perustuvalla lomakkeella on mahdollista saada tietoa, joka vastaa myös laadullisiin 

kysymyksiin; miksi ihminen toimii kuten toimii. Myös aineiston lyhyt keräysaika tuki valintaani 

sähköisen kyselylomakkeen käytössä, sillä kyselylomake on tehokas tapa saada laaja aineisto 

lyhyessä ajassa. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 184.) 
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Aineiston toinen osa kerättiin huhtikuussa 2020 Helsingin yliopiston sähköisellä 

kyselylomakkeella (liite 1) tätä pro gradu -tutkielmaa ja ”Ruoka- ja energiajärjestelmät 

murroksessa: Kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat” (EE-TRANS) -hanketta 

varten. Vuoden 2020 aineistonkeruulomakkeessa hyödynnettiin Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön vuoden 2013 vapaata kirjoituskutsua, jonka kysymyksiä 

käytettiin vuoden 2020 lomakkeessa sellaisenaan. Vapaan kirjoituskutsun sijaan uudempi 

aineisto kerättiin lomakkeella, jossa kuhunkin kysymykseen vastattiin omassa 

vastauskentässään. Keräämällä uusi aineisto samoilla kysymyksillä haluttiin varmistua siitä, 

että vertailu aineistojen välillä olisi mielekästä. Uuteen kyselylomakkeeseen lisättiin kaksi 

kysymystä, joista toinen koski ruoankäytön muutoksia viimeisten vuosien aikana. Kysymys 

lisättiin, koska jo tutkimuksen alussa tavoitteena oli tarkastella millaisia muutoksia 

suomalaisten arkiruokailussa on tapahtunut ja miten vastaajat itse kokevat mahdollisen 

muutoksen. Toinen lisätty kysymys koski vastaajan kokemusta pandemian vaikutuksesta 

vastaajan senhetkisiin ruokailutottumuksiin. Lisäksi päädyin poistamaan vuoden 2020 

lomakkeesta  kysymyksen, joka koski päivän ruokateeman yhteyksiä päivän mediatarjontaan, 

sillä vuoden 2013 vastauksissa mediatarjontaa ei käsitelty juuri lainkaan. Kysymyksiä, jotka 

koskivat vastaajien taustatietoja, lisättiin vuoden 2020 keruulomakkeeseen mahdollistamaan 

aineiston laajempi jatkotutkimuskäyttö. Taustakysymyksiä, joita ei kysytty vuonna 2013 olivat 

vastaajien koulutus sekä se mistä vastaaja oli saanut tiedon kyselystä. 

 

Lopullinen keräyslomake sisälsi seitsemän taustatietokysymystä, joista syntymävuotta, 

sukupuolta, asuinpaikkaa, koulutusta ja sitä miten vastaaja oli saanut tiedon kyselystä, 

kysyttiin monivalintakysymyksien avulla. Sen sijaan ammattia ja päivämäärää, jota 

ruokapäivän kuvaus koski kysyttiin avoimella kysymyksellä. Taustatietojen lisäksi lomake 

sisälsi seitsemän avointa tutkimuskysymystä sekä yhden Likertin asteikollisen kysymyksen. 

Aineistonkeruulomakkeen lopulliset avoimet kysymykset olivat: 1) Mitä kaikkea söit ja mihin 

kellonaikaan? 2) Kenen kanssa ruokailit ja millaisissa paikoissa? 3) Mitä ruokia tai raaka-

aineita ostit ja mitkä asiat vaikuttivat juuri näiden tuotteiden valintaan? 4) Mitä ruokia valmistit 

itse ja kenen kanssa, käytitkö apuna reseptejä? 5) Millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita 

ruoka sinussa tuona päivänä herätti? 6) Millaisia tuotteita suosit, millaisia vältit? ja 7) Koetko 

ruokailutottumustesi muuttuneen viimeisen viiden vuoden aikana? Lisäksi vuoden 2020 

keräyslomake sisälsi yhden Likert-asteikollisen kysymyksen, johon liittyi avovastauskenttä. 1) 

Koetko COVID-19 koronavirusepidemian vaikuttavan tämän hetkisiin ruokailutottumuksiisi? 

Koska kysely toteutettiin jo kertaalleen testatuilla kysymyksillä, lomaketta ei nähty 

tarpeelliseksi esitestata uudelleen. Kyselylomakkeeseen ei haluttu lisätä kysymyksiä, jotka 

kysyisivät suoraan vastaajien ajatuksia lihankulutuksesta tai ruoan kestävyydestä. Sekasyönti, 

kasvissyönti sekä ruoan ilmastovaikutukset ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä mediassa, 
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jonka vuoksi uskoin teemojen näkyvän aineistossa, mikäli vastaajat kokevat ne itselle tärkeiksi 

teemoiksi osana arkeaan.  

 

Aineiston toinen osa kerättiin samana ajankohtana kuin ensimmäinen osa; eli pääsiäisen 

jälkeisenä viikkona. Käytännön toteutuksen helpottamiseksi aineiston toista osaa kerättiin 

useamman päivän ajan 20.4-24.4.2020. Kyseisellä viikolla kyselyyn pääsi vastaamaan 

kaikkina viikon arkipäivinä kuitenkin siten, että vastaajia pyydettiin kuvailemaan 

vastauksissaan vain yhden arkipäivän ruokailua. Vuoden 2020 aineiston keräys tapahtui 

jakamalla kyselykutsua yliopiston sähköpostikanaville sekä sosiaalisen median kanaviin. 

Keräyksessä hyödynnettiin myös lumipalloefektiä, sillä jokaista vastaajaa kannustettiin 

jakamaan kyselyä eteenpäin sukulaisille ja ystäville ympäri Suomea. Suunnittelin 

aineistonkeräysprosessin huolella ennen keräyksen toteuttamista. Suunnittelu sisälsi sopivien 

sosiaalisen median kanavien etsimistä, sekä tarvittaessa ryhmiin liittymistä, jossa kyselyä 

voidaan jakaa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa kirjoitin saatetekstit, joiden kanssa tulen 

jakamaan e-lomake linkkiä. Tavoitteena oli saada kasaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

2013 keräämiä ruokapäiväkirjoja vastaava määrä vastauksia.  

 

Etenin kyselyn jakamisessa aineistonkeruusuunnitelman (Liite 2) mukaisesti. Kanavia, joihin 

jaoin kyselylomakkeen olivat kotitalousopettajien ja opettajaopiskelijoiden sähköpostilista, 

kuusi erilaista ruokaan keskittyvää facebook-ryhmää sekä yksi ammattisidonnainen facebook-

ryhmä. Nämä facebook-ryhmät olivat Lennokkaat, Kotiruokaryhmä, Ravintolayhteisö, 

Penninvenytystä kotikeittiössä, Ruoka- ja keskusteluryhmä vähävaraisille, Äijäruoka on hyvää 

(sopii myös naisille) ja BBQ ja Grillaus. Facebook-ryhmät valikoituivat tutkijan omien kontaktien 

perusteella sekä aiheen sopivuuden, ryhmien julkaisusääntöjen ja ryhmien koon perusteella. 

Jo aineistonkeruuta suunnitellessa osasin odottaa, että kyselyyn vastaa vain murto-osa 

sähköpostilistojen ja facebook-ryhmien jäsenistä, jonka vuoksi päädyin porrastettuun 

aineistonkeruuseen. Porrastetussa aineistonkeruussa keruuta on mahdollista vielä keruun 

aikana suunnata uudelleen lähettämällä kyselyä uusille kanaville. Uudelleen suuntaamalla 

kyselyä on mahdollista tavoittaa laajemmin toivottu kohdejoukko. Olin varautunut, että 

uudelleen suuntaamista joudutaan mahdollisesti tekemään tietyn sukupuolen, iän tai 

maantieteellisen sijainnin tavoittamiseksi. Viimeisenä keräyspäivänä tein uudelleensuuntausta 

julkaisemalla kirjoituskutsua Äijäruoka on hyvää (sopii myös naisille) -ryhmässä sekä BBQ ja 

Grillaus- ryhmässä saadakseni lisää vastauksia miesten keskuudesta. Aineistonkeruu toteutui 

suunnitellusti ja vastauksia saatiin vuoden 2013 osa-aineistoa vastaava määrä.  
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5.2 Aineiston kuvaus 

 
Vuonna 2013 kerätty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ruokapäiväkirja-aineisto sisältää 485 

vapaan kirjoituskutsun avulla kerättyä ruokapäivän kuvausta. Aineiston ruokapäivän 

kuvaukset sisältävät persoonallisilla kirjoitustyyleillä kerrottuja kuvauksia siitä, mitä vastaajan 

ruokailutottumuksiin kuului 2010-luvulla: mitä syödään ja missä, kenen kanssa, millaisia raaka- 

aineita ostetaan ja millaisia ruokia valmistetaan. Ruokapäivän kuvausten sisällöt vaihtelivat 

ruokien luetteloista yksityiskohtaisiin kuvauksiin ruokailusta ja ruoan saamista merkityksistä. 

Pääsääntöisesti vuoden 2013 vastaukset olivat melko laajoja kertomuksia, joihin vastaajat 

olivat kertoneet päivän tapahtumia tai kuvailleet sen hetkistä elämäntilannettaan. 

Tavanomaista oli myös se, että kirjoittaja oli vastannut vain osaan esitetyistä kysymyksistä. 

Ruokapäiväkirjoissa saatettiin pohtia myös nykyistä ruuan ympärillä pyörivää keskustelua, 

esimerkiksi ravinnon terveellisyydestä ja eettisyydestä.  

 

Vuoden 2013 aineistossa vastaajista 84 % oli naisia ja 11 % miehiä. Vastaajat olivat syntyneet 

vuosina 2004—1934 eli vastaajien ikä vaihteli 9 ikävuodesta 79 ikävuoteen. Suurin ikäryhmä 

vastaajissa oli 31—40-vuotiaat ja toiseksi suurin 21—30-vuotiaat. Vähiten vastauksia saatiin 

yli 71-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden keskuudesta. Merkittävä osa vastaajista ei ollut kertonut 

ikäänsä (21 %). Vastauksia kirjoituskutsuun saatiin kaikista Suomen maakunnista lukuun 

ottamatta Pohjanmaata ja Ahvenanmaata. Merkittävä osa (27,4 %) vastaajista jätti kertomatta 

asuinpaikkansa. Eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta ja 

Pirkanmaalta. Vuoden 2013 aineistossa tyypillisin vastaaja oli 31–40-vuotias nainen 

Uudeltamaalta. 

 

Vuoden 2020 e-lomake oli auki viisi päivää, joiden aikana vastauksia saatiin yhteensä 447 

kappaletta. Aineiston ruokapäivän kuvaukset koostuivat seitsemästä avoimen kysymyksen 

vastauksesta: mitä syödään ja missä, kenen kanssa, millaisia raaka-aineita ostetaan, millaisia 

ruokia valmistetaan, millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita ruoka herättää sekä millaisia 

tuotteita suositaan ja millaisia vältetään. Mikään lomakkeen kysymys ei ollut pakollinen 

vastaajalle. Vuoden 2020 aineistossa vastaajat vastasivat jokaiseen esitettyyn kysymykseen 

tarkasti. Kirjoitusten sisällöt olivat pääsääntöisesti lyhyehköjä kuvauksia tai ruokien luetteloita 

ranskalaisin viivoin. Osittain vastaukset sisälsivät myös kuvauksia ruokailutilanteista ja ruoan 

saamista merkityksistä. Vuoden 2020 vastaukset olivat pääsääntöisesti asiakeskeisiä 

kertomuksia, joissa tavanomaisesti vastaaja vastasi tarkasti kysyttyyn kysymykseen. Vuoden 

2020 puolistukturoitu kyselylomake tuotti vuoden 2013 aineistoon nähden vähemmän 

pohdintaa ruoan merkityksistä ja ruoanvalintaan vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi vuoden 2020 

keräyksen aikana koronavirustilanteen takia koulut, ravintolat ja työpaikkaruokalat oli suljettu 
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ja meneillään oli laaja etätyösuositus, jonka johdosta ruokapäivän kuvaukset sisältävät 

huomattavan määrän kotona syötyjä aterioita verrattuna vuoden 2013 aineistoon. 

 

Taulukkoon 1 on koottu vastaajien keskeiset taustatiedot, joita käsittelen tässä kappaleessa. 

Vuoden 2020 aineistossa vastaajista selvästi suurin osa oli naisia 84 % miesten osuuden 

jäädessä 12,6 %. Vastaajat olivat syntyneet vuosina 2000–1938 eli vastaajien ikä vaihteli 20 

ikävuodesta aina 82 ikävuoteen asti. Suurin ikäryhmä vastaajissa oli 21–30-vuotiaat, jotka 

muodostivat hieman yli neljänneksen kaikista vastaajista. Toisen neljänneksen vuoden 2020 

aineistossa muodostivat 31–40-vuotiaat. Vähiten vastauksia saatiin yli 71-vuotiaiden ja alle 20-

vuotiaiden keskuudesta. Vuoden 2020 aineistossa vain 0,5 % vastaajista ei halunnut kertoa 

ikäänsä. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Suomen mantereella sijaitsevista maakunnasta. 

Eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Vuoden 2020 

taustatiedoissa kysyttiin myös vastaajan koulutusta. Vastaajista valtaosa oli korkeakoulutettuja 

ja olivat suorittaneet joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon. Vuoden 2020 aineistossa 

tyypillisin vastaaja oli 21–30-vuotias korkeakoulutettu nainen Uudeltamaalta. Alla olevassa 

taulukossa esitetään molempien osa-aineistojen vastaajien perustiedot. 

 

Taulukko 1: Vastaajien taustatiedot 

  2013 
n. 

 
% 

2020   
n.  

                 
% 

Yhteensä 
Sukupuoli 

 
Mies 
Nainen 
Muu/Ei vastausta 

485 
55 
410 
20 

100 % 
11,3 % 
84,5 % 
 4,1 %                       

445 
56 
374 
15  

100 % 
12,6 % 
84,0 % 
   3,4 %                           

Ikä Ei vastausta 
<20 
21–30 
31–40 
41–50 
51–60 
61–70 
71–80 
81≥ 

102 
12 
81 
109 
55 
69 
42 
15 
0 

21 % 
2,5 %            
16,7 %    
22,5 %     
11,3 %     
14 %     
8,7 %    
3,1 %    
                                 

1 
6 
124 
117 
92 
72 
28 
4 
1 

0,2 % 
1,4 %         
27,9 %          
26,3 %         
20,7 %          
16,2 %          
6,3 %         
0,9 %          
0,2 %             

Maakunta  Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Pirkanmaa 
Muu Suomi 
Ei vastausta 

133 
51 
30 
139 
133 

27,4 % 
10,5 % 
6,2 % 
 

287 
21 
35 
108 
4 

69,3 % 
4,6 % 
8 % 
 
 

Koulutus Perus- tai kansakoulu 
Toisen asteen 
koulutus 
Ylempi korkeakoulu 
Ei vastausta 

  8 
147 
283 
16 

1,8 % 
33 % 
63,6 % 
3,6 % 
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5.3 Aineiston analyysi 

 
Tutkimuksen analyysia, tuloksia sekä johtopäätöksiä voidaan pitää tutkimuksen kannalta 

olennaisimpina osina, joihin tähdätään tutkimuksen alusta asti (Hirsjärvi ym., 2009, s. 216). 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena analyysitapana käytän teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Suuren aineiston vuoksi käytän teoriaohjaavan sisällönanalyysin tukena myös kvantitatiivista 

sisällön erittelyä. Erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 1) Miten lihan, kalan ja 

kasviproteiinien käyttö näyttäytyy vuosina 2013 ja 2020 kirjoitetuissa ruokapäivän kuvauksissa 

ja millaisia muutoksia niiden käytössä on kuvausten perusteella tapahtunut? pyrin vastaamaan 

määrällisen sisällön erittelyn keinoin. Sen sijaan tutkimuskysymyksiin 2) Mitä merkityksiä ja 

mielikuvia lihaan ja lihasta luopumiseen liitetään ruokapäivän kuvauksissa? ja 3) Miten 

vastaajat kuvailivat liha- ja kasvisruoan käytön muutosta viimeisen viiden vuoden aikana 

vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksissa? etsin vastausta seuraavaksi kuvaamani 

sisällönanalyysin avulla. 

 

Sisällönanalyysi sopii analyysimenetelmäksi aineistoille, jossa päämääränä on etsiä tekstin 

sisältämiä merkityksiä. Lisäksi keräämäni strukturoimaton aineisto voidaan nähdä 

sisällönanalyysille sopivana aineistotyyppinä, koska sisällönanalyysin pyrkimys on luoda 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus. Toisin sanoen sisällönanalyysin avulla strukturoimaton 

aineisto voidaan järjestää johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.105.) 

Alasuutarin (2011) mukaan sisällönanalyysi, kuten muutkin laadulliset analyysit, koostuu 

kahdesta vaiheesta; havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Käytännössä 

nämä kaksi vaihetta kätkevät sisäänsä useita lisävaiheita, jotka samanaikaisesti nivoutuvat 

yhteen tai ovat osittain päällekkäisiä. (Alasuutari, 2011, ss. 39–44.) Tuomi ja Sarajärvi (2018) 

kuvaavat sisällönanalyysin tekoa viiden vaiheen avulla seuraavasti: 1) Päätä mikä aineistossa 

on kiinnostavaa, 2) Koodaa aineisto eli tee muistiinpanoja ja merkitse aineistosta ne asiat, 

jotka sisältyvät kiinnostukseen, 3) Kerää merkityt asiat yhteen, 4) Luokittele, teemoittele tai 

tyypittele aineistoa ja lopuksi 5) Kirjoita yhteenveto (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.104).   

 

Analyysin teoriaohjaavuudella tarkoitetaan sisällönanalyysin muotoa, jota ei vahvasti ohjaa 

mikään ennalta valittu teoria, mutta siihen on mahdollista soveltaa melko vapaasti monenlaisia 

teoreettisia lähtökohtia. Kaikkiaan teoriaohjaavassa analyysissa on tunnistettavissa 

aikaisemman tiedon vaikutus, vaikkei analyysi olekaan teoriaa tai hypoteesia testaava. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, ss.109–112; Hirsjärvi ym., 2009, s. 165). Keskeistä on se, ettei aineistoa 

lähestytä analyysin alussa tietyn teorian avulla, vaan aineistossa toistuvat teemat määrittelevät 

millaista teoriaa siihen voidaan soveltaa analyysin edetessä. Toisin sanoen aineistoa 
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lähestytään avoimesti kuten aineistolähtöisessä analyysissä, mutta analyysin edetessä 

aineistoon sovelletaan sopivaksi katsottuun teoriaan, kuten teorialähtöisessä analyysissä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.133).  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällön erittelyä saatetaan käyttää synonyymina 

sisällönanalyysin kanssa. Tässä tutkimuksessa käytän kvantitatiivista sisällön erittelyä 

erillisenä analyysimenetelmänä, jonka tarkoitus on aineiston objektiivinen, systemaattinen ja 

määrällinen kuvailu, jossa tarkastelen esimerkiksi tiettyjen sanojen tai sanontojen 

esiintymistiheyksiä tai niiden välisiä yhteyksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.118.) Etsin 

erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni vastausta kvantitatiivisen sisällön erittelyn 

avulla, jossa pyrin kuvaamaan, luokittelemaan ja tilastoimaan kvantitatiivisesti tekstin sisältöä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.119)  

 

Ennen kuin tekstiaineistoa päästään varsinaisesti analysoimaan, tulee aineisto käsitellä 

sopivaan muotoon. Vuonna 2020 kerätty osa-aineisto, jonka keräykseen käytettiin e-

lomaketta, oli suoraan siirrettävissä tietojenkäsittelyohjelmaan. Käytin tässä tutkimuksessa 

Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa sekä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa. E-

lomakkeen avulla aineisto oli mahdollista siirtää Exceliin siten, että jokaisen kysymyksen 

vastaus oli omassa sarakkeessa ja jokainen vastaaja omalla rivillä. Vuoden 2013 osa-aineisto 

taas sisälsi yhteensä 498 erillistä kuva- tai tekstitiedostoa, joista jokainen tekstitiedosto sisälsi 

yhden kirjoittajan vastauksen. Jotta aineistojen tarkastelu rinnakkain sekä varsinainen 

koodaaminen olisi mahdollista, tallensin vuoden 2013 aineiston Exceliin vastaavaan muotoon 

vuoden 2020 aineiston kanssa. Luin vuoden 2013 tekstitiedostot läpi ja jaon jokaisen tekstin 

1-11 sarakkeeseen riippuen siitä, moneenko kysymykseen kirjoittaja oli vastannut. Tilasto-

ohjelmaan siirtämisen jälkeen tutustuin molempiin osa-aineistoihin silmämääräisesti ja tein 

niiden pohjalta muistiinpanoja. Tarkastelin esimerkiksi sitä, kuinka pitkiä vastaukset olivat 

keskimäärin, mihin kysymyksiin oli vastattu pitkästi ja mihin kysymyksiin oli useammin jätetty 

vastaamatta. Osa vastaajista oli vastannut vain osaan kysymyksistä. Näitä vastauksia käytin 

analyysissa niiden kysymysten osalta, joihin oli vastattu. Lisäksi vuoden 2020 aineistossa oli 

muutamia päällekkäisiä tallennuksia, jotka jätin analyysin ulkopuolelle. Muita puutteita ei 

aineistoista löytynyt. Silmämääräiset tarkastelun jälkeen aloitin varsinaisen analyysin. 

 

Analyysin ensimmäinen vaihe “päätä mikä aineistossa on kiinnostavaa” oli osittain tehty jo 

ennen aineiston keruuta. Alkuperäinen kiinnostuksen kohteeni oli muutokset suomalaisten 

lihansyönnissä, jonka lisäksi tutkimuksen edetessä kiinnostuin myös eri kasviproteiinien 

hyödyntämisestä osana arkiruokailua. Sekä sisällönanalyysissä että sisällön erittelyssä 

analyysin seuraava vaihe on aineiston koodaaminen. Koodaaminen tarkoittaa 
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sisäänkirjoitettuja muistiinpanoja ja jäsennyksiä siitä, mitä tutkijan mielestä aineistossa 

käsitellään. Koodit toimivat tekstin kuvailun apuvälineenä sekä niin sanottuina osoitteina joiden 

avulla voidaan etsiä ja tarkistaa tekstin eri kohtia. Tein koodaamista Excelissä sarake 

kerrallaan. Tutkimuskysymykset ohjasivat koodausta, sillä aineistossa on tarkoitus koodata 

vain niitä asioita, joista ollaan kiinnostuneita.  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni etsin vastausta Excelin sarakkeesta, jossa vastaajat 

olivat vastanneet kysymykseen; mitä kaikkea söit ja mihin kellonaikaan? Merkitsin tiedostoon 

kaikki vastaukset, jotka eivät sisältäneet lihaa tai kalaa keltaisella värillä, kirjoitin erilliseen 

tyhjään sarakkeeseen kaikki tekstissä esiintyvät lihalaadut, kalat sekä kasviproteiinit siinä 

muodossa kuin ne esiintyivät tekstissä. Koodaamisen jälkeen sisällön erittely jatkui 

kvantitatiivisen tiedon laskemiseen ja luokitteluun. Laskin erilliseen Microsoft Word-tiedostoon, 

kuinka monta kertaa kutakin proteiininlähdettä esiintyi ruokapäiväkirjoissa. Tein sekä 

lihalaatujen että kasviproteiinien kanssa uudelleen luokittelua tiivistääkseni tietoa. Uudelleen 

luokittelemalla yhdistin esimerkiksi useat eri leikkeleet yhdeksi leikkeleluokaksi samoin kuin 

useat eri pavut yhdeksi papu -luokaksi. Molemmissa osa-aineistoissa mainittiin yhteensä 81 

erilaista lihaa ja 33 kalaa. Uudelleen luokittelun jälkeen lihalaadut oli jaettu 16 luokkaan ja kalat 

7 luokkaan. Muodostin myös ruokapäivän kuvauksissa mainituista 56 erilaisesta 

kasviproteiinista tai kasviproteiinivalmisteesta 21 uutta luokkaa. Tämän lisäksi tarkastelin 

millaisia eroja vuoden 2013 ja vuoden 2020 aineistoissa oli eri lihojen ja kasviproteiinien 

käytössä. 

 

Kahden muun tutkimuskysymyksen kohdalla seurasin Tuomen ja Sarajärven (2018) esittämiä 

sisällönanalyysin vaiheita. Etsin toiseen tutkimuskysymykseeni “Mitä merkityksiä ja mielikuvia 

lihaan ja lihasta luopumiseen liitetään ruokapäivän kuvauksissa?” vastausta Excelin 

sarakkeista, joihin olin kerännyt vastaukset kysymyksiin: 1) Mitä ruokia tai raaka-aineita ostit 

ja mitkä asiat vaikuttivat juuri näiden tuotteiden valintaan, 2) Millaisia tuotteita suosit, millaisia 

vältit sekä 3) Millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita ruoka sinussa tuona päivänä herätti. 

Aloitin koodaamisen merkitsemällä kaikki lihaa ja kasviproteiineja käsittelevät tekstit vihreällä 

värillä, jonka jälkeen kokosin ne erilliseen Word-tiedostoon. Muodostin vastausten perusteella 

alustavia luokkia. Alustavia teemoja, joilla perusteltiin lihan syöntiä, oli yhteensä 10 ja ne olivat: 

tottumus, kotimaisuus, helppous, tuttuus, hinta, maku, terveellisyys, laatu, eettisyys ja 

monipuolisuus. Lihasta luopumista tukevia teemoja taas löytyi aineistolähtöisesti myös 

kymmenen ja ne olivat: terveellisyys, monipuolisuus, ekologisuus, eettisyys, keveys, helppous, 

uteliaisuus, maku, hinta, tuttuus ja monipuolisuus. Edellä mainitut luokat syntyivät 

aineistolähtöisesti, eli pyrin pohtimaan mitkä teemat toistuvat aineistossa. Toisin sanoen 
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samaa tarkoittavat lauseet kerättiin yhdeksi teemaksi. Teemoittelun takana toimii ajatus siitä, 

että aineisto sisältää näytteitä samasta ilmiöstä (Alasuutari, 2011, ss. 39–44). 

 

Teoriaohjaavassa analyysissä on tarkoitus analyysin lopussa nojautua valmiiseen 

tutkimustietoon ja ilmiöstä jo valmiiksi tiedettyyn. Hyödynsin lopullisten luokkien 

muodostuksessa Piazzan ym. (2015) 4N-teoriaa siitä, että ihmiset perustelevat lihasyönnin 

olevan välttämätöntä, luonnollista, normaalia ja mukavaa, sekä aiempaa tutkimusta ihmisten 

motiiveista siirtyä kasvissyöjiksi. (Piazza, ym. 2015; Latvala, 2012; Sanchez-Sabate, & Sabaté, 

2019.) Luokkien muodostamisen ja mahdollisen tiivistämisen jälkeen laskin kunkin luokan 

esiintymisen yleisyyden aineistossa. Analyysin viimeinen vaihe on yhteenveto, jota voidaan 

kutsua myös tulosten tulkinnaksi. Tämän osion tarkoitus on antaa tehdyille havainnoille 

aiempaan tutkimustietoon nojautuva tulkinta. (Alasuutari, 2011, ss. 39–44.)  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen “Miten vastaajat kuvailivat liha- ja kasvisruoan käytön 

muutosta viimeisen viiden vuoden aikana vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksissa?” etsin 

vastausta vain vuoden 2020 osa-aineistosta. Tarkastelin sarakkeita, joissa vastaajat vastasivat 

kysymyksiin: koetko ruokailutottumustesi muuttuneen viimeisen viiden vuoden aikana? ja 

Koetko Covid-19 koronaviruspandemian vaikuttavan tämän hetkisiin ruokailutottumuksiisi? 

Merkitsin kaikki tekstit, joissa vastaajat kuvailivat tapahtuneita muutoksia lihankulutuksessa tai 

kasvisruoan kulutuksessa. Keräsin kaikki vastauksen erilliseen Word-tiedostoon, jossa 

luokittelin samaa ilmiötä kuvaavat tekstit aina omaan luokkaansa. Muodostin vastauksista 

neljä teemaa, jotka olivat 1) kasvisruokien yleistyminen ruokavaliossa, 2) vegaaniruokien 

yleistyminen ruokavaliossa, 3) muutokset kasviproteiineissa ja 4) liharuokien yleistyminen 

ruokavaliossa. Luokka 1 “kasvisruokien yleistyminen” piti sisällään myös lihankäytön 

vähentämistä kuvaavat vastaukset. 

 

Olen käyttänyt analyysin tukena aineistoviitteitä, jotka ovat suoria lainauksia kirjoittajien 

vastauksiin. Aineistoviitteet ovat tarkkoja otteita alkuperäisistä teksteistä ja ovat kirjoitettu 

osaksi tuloslukua siinä muodossa, kuin vastaaja on ne kirjoittanut. Otteet eivät kuitenkaan ole 

kokonaisia vastauksia, vaan olen lainannut kirjoituksista niitä kohtia, joissa vastaaja kuvaa 

esitettyä ilmiötä. Olen kuitenkin pyrkinyt varmistumaan siitä, ettei lainausten merkitys muutu, 

vaikka vastausta on lainattu vain osittain. 
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6. Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
  

6.1 Liha- ja kasvisruoka vuosien 2013 ja 2020 aineistoissa 

 
Tässä luvussa vastaan tutkimukseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Miten lihan, kalan 

ja kasviproteiinien käyttö näyttäytyy vuosina 2013 ja 2020 kirjoitetuissa ruokapäivän 

kuvauksissa ja millaisia muutoksia niiden käytössä on kuvausten perusteella tapahtunut?” 

kahden alaluvun avulla. Ensimmäisessä alaluvussa 6.1.1 tarkastelen millaisia 

ruokapäivätyyppejä (kasvisruokapäivä, perco-vegetaarinen päivä tai lihatuotteita sisältävä 

päivä) vastaajien ruokapäivät edustivat. Toisessa alaluvussa 6.1.2 tarkastelen tarkemmin 

millaisia lihoja, kaloja ja kasvisproteiineja vastaajat käyttivät osana arkiruokailuaan. Lisäksi 

pohdin millaisia muutoksia ainoistojen välillä on tapahtunut vastaajien lihan kalan ja 

kasviproteiinien käytössä vuosien 2013 ja 2020 välillä.  

 
6.1.1 Liha- kala- ja kasvisruokapäivät 

 
 

Lihaa tai kasviproteiineja käytettiin lähes jokaisessa vuoden 2013 ja 2020 ruokapäivän 

kuvauksessa (ks. Taulukko 2). 2013 osa-aineistossa 81 % vastaajista kertoi syöneensä lihaa 

tai kalaa vastauspäivänä. Vastaajista 18,6 % piti sen sijaan ruokapäivän kuvausten perusteella 

kasvisruokapäivän. Vuoden 2020 osa-aineistossa lihaa tai kalaa käytettiin 79,1 %:ssa 

ruokapäivän kuvauksista, eli lihan ja kalan käyttö oli prosentuaalisesti matalampaa kuin 

vuoden 2013 aineistossa. Kasvisruokapäivän piti sen sijaan 20,7 % vastaajista, joka on 

hieman vuoden 2013 aineistoa korkeampi osuus. Aineistossa kasvis- ja liharuokien käytössä 

oli havaittavissa samansuuntaista kehitystä kuin viimeaikaisissa kuluttajatutkimuksissa: 

kasvisruokapäivän pitäminen on yleistynyt ja lihan ja kalan kulutus on taittunut laskuun. 

(Luonnonvarakeskus, 2021.) Aineistot sisälsivät vain muutamia ruokapäivän kuvauksia, joista 

ei voinut päätellä sisälsikö kuvailtu ruokapäivä kasvis-, kala- vai liharuokaa. Näissä 

ruokapäivän kuvauksissa saatettiin syödä esimerkiksi lounasta erittelemättä sen sisältöä tai 

nuudeliwokkia, joka aasialaisessa ruokaperinteessä saattaisi olla kasvisruoka, mutta 

länsimaissa wokkeihin lisätään usein jotain eläinperäistä tai kalaa. Suurimmassa osassa 

ruokapäivän kuvauksista lihan osuus oli selkeästi havaittavissa; “tänään söin lihaa ja perunaa 

ja illalla lohikeittoa”. Osassa ruokapäivän kuvauksista luokittelin ruoan joko liha-, kala-, tai 

kasvisruoaksi tyypillisen ruokaperinteen mukaan. Esimerkiksi makaronilaatikon tulkitsin 

sisältävän jauhelihaa, hernekeiton kinkkua ja sushin kalaa. Pitsa on tässä aineistossa tulkittu 

liharuoaksi, ellei toisin mainittu. Alla oleva taulukko havainnollistaa vastaajien 

ruokapäivätyyppejä ja niiden yleisyyttä koko aineiston kesken. 
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Taulukko 2: Kuluttajien ruokapäivätyyppien esiintyvyys aineistoissa 
 

osa-aineisto kasvisruokapäivä pesco-vegetaarinen 
päivä 

lihatuotteita 
sisältävä päivä 

erittele- 
mättömät 

2013 
n 
% 

 
90 

18,6 % 

 
65 

13,4 % 

 
328 

67,6 % 

 
2 

0,4 % 

2020 
n 
% 

 
92 

20,7 % 

 
53 

11,9 % 

 
299 

67,2 % 

 
1 

0,2 % 

 

 

Vaikka kummankaan aineiston taustatiedoissa ei kysytty noudattiko vastaaja jotakin 

erityisruokavalioista, osa vastaajista halusi korostaa noudattavansa tiettyä ruokavaliota. 

Aineistoissa yleisin esille tuotu erityisruokavalio oli kasvisruokavalio tai pesco-vegetaarinen 

ruokavalio. Vastaajat, jotka noudattivat vastauspäivänä kasvisruokavaliota, liittivät 

ruokavalioon lähes poikkeuksetta positiivisia mielikuvia. Kasvisruokavaliota pidettiin 

esimerkiksi terveellisenä, vastuullisena ja hyvänmakuisena. Molemmissa aineistoissa oli myös 

joukko vastaajia, jotka eivät kertomansa mukaan noudattaneet kasvisruokavaliota, mutta 

kertoivat pyrkivänsä kohti kasvispainoitteisempaa ruokavaliota ja pitävänsä ruokavalion 

kasvispainoitteisuutta tavoiteltavana asiana. Kasvisten runsaudesta koettiin onnistumisen 

kokemuksia ja vastaavasti kasvisten vähyys aiheutti vastaajissa pettymystä.  

 

“Ihanaa, että sai syödä koko päivän kasvisruokaa. Lapsille maistui hyvin, sekin tuotti 

iloa.” 38-vuotias nainen, 2020 

 

“Suosin vihreitä kasviksia. En halua syödä joka päivä lihaa, oikeastaan sitä on meillä 

noin kerran viikossa.” 48-vuotias nainen, 2020 

 

“usein tulee kiinnitettyä huomiota lihankäytön vähentämiseen” 27-vuotias mies, 2020 

 

“Olen iloinen että olen lisännyt kasvisten määrä lautasella ja pyrkinyt syömään 

terveellisemmin” 26-vuotias nainen, 2020 

 

Aineistojen vastaajat, jotka noudattivat vastauspäivänä pesco-vegetaarista ruokavaliota, 

mielsivät kalan positiivisena osana ruokavaliota. Kalaa haluttiin suosia sen terveellisyyden ja 
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maun vuoksi. Kalaruokia syötiin vastaajien kesken erityisen paljon lounasruoaksi kodin 

ulkopuolella. Kala oli tyypillisesti lohta, joka syötiin keittona, paistettuna tai uunissa 

valmistettuna. Osa vastaajista, jotka olivat luopuneet lihansyönnistä eettisistä tai ekologisista 

syistä, eivät kokeneet kalan syöntiä yhtä ongelmallisena. Erityisesti järvikaloja ja itse 

kalastettua kalaa pidettiin eettisenä ja ympäristöystävällisenä valintana, jonka syömisestä 

koettiin iloa.  

 

“olen pyrkinyt syömään terveellisemmin, lisäämään kasvisten ja kalan osuutta 

ruokavaliossa. Varsinkin prosessoidun lihan (makkarat, leikkeleet) syöminen on 

jäänyt melkein kokonaan.” 44-vuotias nainen, 2020 

 

“Pyrin vastuulliseen ruokakokonaisuuteen: en syö lihaa ja minimoin myös 

maitotuotteet. Kalaa syön jonkun verran: tämän päivän kala oli viikonlopulta, jolloin olin 

valmistanut kokonaisen kalan ruuaksi” 43-vuotias nainen, 2020 

 

“Päämotiivina vegaaniseen ruokavalioon on ruoan ilmastovaikutukset, ei esimerkiksi 

eläineettiset syyt. Siksi esimerkiksi mökillä käydessäni syön edelleen mielelläni 

vanhempieni pyytämää järvikalaa.” 26-vuotias nainen, 2020 

 

“Yritän olla hyvä ihminen ja käyttämään luomua, reilua kauppaa, lähiruokaa, 

kausituotteita, vähän rasvaa, paljon kasviksia, WWF:n vihreitä kaloja…” 54-vuotias 

nainen, 2013 

 

Sekaruokavaliota korostettiin aineistoissa selvästi kasvisruokavaliota harvemmin, joka 

vahvistaa ajatusta siitä, että sekaruokavalio nähdään tavallisena ruokavaliona ja niin sanottuna 

perusoletuksena (Mäkelä & Niva, 2016, s. 17–23). Osa aineiston sekasyöjistä haluisi kuitenkin 

korostaa syövänsä lihaa. Erityisesti sekasyöjiksi identifioituvat vastaajat, jotka olivat sattumalta 

pitäneet vastauspäivänä kasvisruokapäivän, korostivat omaa sekasyöjän ruokavaliota. Edellä 

mainitun kaltaisissa tilanteissa sekaruokavalion korostamista voidaan pitää myös 

ruokaidentiteettiin korostamisena, jossa ei haluta identifioitua kasvissyöjäksi. Lisäksi osa 

sekaruokavaliota noudattavista vastaajista pohti omaa lihankulutustaan ja tästä syystä tulivat 

korostaneeksi omaa kuulumistaan edelleen sekasyöjiin, vaikka lihansyönti oli saattanut viime 

aikoina vähentyä.  

 

”En juurikaan osta kalaa, sillä en pidä kalasta. Muuten olen sekasyöjä. Tykkään lihasta, 

broilerista, kalkkunasta.” 57-vuotias nainen, 2020 
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“Nähtävästi söin perjantaina 12.4. vain kasvisruokaa. Olen sekasyöjä, mutta usein 

kasvisruoka on halvempaa.” 38-vuotias nainen, 2013 

 

“Vasta jälkeenpäin huomaan, että päivän ruokavalioon ei kuulunut lainkaan lihaa eikä 

kalaa. Olemme molemmat sekasyöjiä, mutta kasvispäiviä tulee ihan luonnostaan, 

koska meillä on paljon itse kerättyjä sieniä pakastimessa.” 43-vuotias nainen, 2013 

 

“Olen sekasyöjä, mutta viimeisen viiden vuoden aikana olen syönyt paljon enemmän 

kasvisruokaa ja vegaaniruokaa.” 27-vuotias nainen, 2020 

 

Aineistoissa omaa lihasuhdetta pohdittiin myös ilman perinteistä kasvisruokavalion ja 

sekaruokavalion vastakkainasettelua. Tyypillistä oli kertoa noudattavansa esimerkiksi  

ruokavaliota, jossa vältetään joitain eläinperäisiä tuotteita, kuten punaista lihaa, sekä suositaan 

kasvisruokavaliolle tyypillisiä ruoka-aineita, kuten papuja, kasviproteiinivalmisteita tai yleisesti 

kasviksia. Suosimalla tai välttelemällä jotakin ruoka-ainetta vastaaja ei sitoudu tarkkaan 

ruokavalioon, ja antaa itselleen vapauden valita, missä mittakaavassa välttämistä tai 

suosimista hän haluaa toteuttaa päivittäisellä tasolla. 

 

6.1.2 Liha, kala ja kasviproteiinit 
 

Molemmissa aineistoissa lihan käyttö oli runsasta ja sitä esiintyi hieman alle 70 %:ssa kaikista 

ruokapäivän kuvauksista. Kasviproteiinien ja kalan käyttö oli sen sijaan aineistoissa 

maltillisempaa. Vuoden 2020 aineistossa kalaa ja lihaa kulutettiin vuoden 2013 aineistoa 

vähemmän, mutta kasviproteiineja kulutettiin enemmän. Kasviproteiineja käytettiin vuoden 

2020 aineistossa jo niin usein, että ne ohittivat käyttöyleisyydellään kalan ja muut merenelävät. 

Molemmissa osa-aineistoissa oli myös vastaajia, jotka eivät kuluttaneet ruokapäivänsä aikana 

lihaa, kalaa eivätkä kasviproteiineja. Tällaiset ruokapäivänkuvaukset saattoivat sisältää 

proteiininlähteenä esimerkiksi kananmunia tai raejuustoa. 

 

Vaikka lihan käyttö oli runsasta molemmissa osa-aineistoissa, voitiin aineistojen välillä havaita 

eroja siinä, kuinka usein liha, kala tai kasviproteiini mainittiin osana ruokapäivän kuvausta (ks. 

kuvio 2). Kuvioon 2 on koottu kaikki ruokapäiväkirjoissa esiintyneet lihojen, kalojen ja 

kasviproteiinien maininnat sekä laskettu niiden suhteelliset osuudet toisiinsa nähden. 
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Kuvio 2: Maininnat kasviproteiinien, kalan ja lihan käytöstä vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (2013 
n=900 ja 2020 n=728) 
 
 
Vuoden 2013 aineistossa erilaisia lihatyyppejä mainittiin ruokapäivän kuvauksissa yhteensä 

66 erilaista. Nämä 66 eri tyyppiä olivat esimerkiksi eri eläinten osia kuten potkaa, lapaa ja 

paistia sekä erilaisia lihavalmisteita kuten leikkeleitä, kinkkua ja lihapullia. Vuoden 2020 

aineistossa mainittiin huomattavasti vähemmän, vain 44 eri lihatuotetta. Muodostin kaikista 

aineistossa mainituista lihatyypeistä yhteensä 15 päätyyppiä, joiden mainintojen yleisyys on 

esitetty kuviossa 3. Usein henkilöt, jotka kuluttivat lihaa ruokapäivän aikana, kuluttivat sitä 

useammalla aterialla. Keskimäärin aineiston lihansyöjät söivät vuonna 2013 kahta eri lihaa tai 

päivänsä aikana, kun taas vuonna 2020 vastaava luku oli 1,7. Näiden aineistojen perusteella 

vaikuttaa siltä, että henkilöiden, jotka käyttivät ruokavaliossaan lihaa, sen käyttö on 

vähentynyt. 

 

Vuoden 2013 sekä vuoden 2020 osa-aineistoissa suosituimmat lihatyypit olivat siipikarja, 

jauheliha, kinkku sekä makkarat ja nakit (Kuvio 3). Pääsääntöisesti kaikkia lihatuotteita 

käytettiin useammin vuoden 2013 aineistossa, mutta poikkeuksen teki siipikarja, joka mainittiin 

vuoden 2020 aineistossa 24 kertaa useammin kuin vuoden 2013 aineistossa. Vuoden 2013 

aineistossa oli hyvin yleistä, että toinen päivän aterioista syötiin kodin ulkopuolella esimerkiksi 

lounasravintolassa tai joukkoruokailussa. Vuoden 2013 aineisto kerättiin perjantaina, joka 

saattoi vaikuttaa siihen, että myös päivän jälkimmäinen ateria syötiin kodin ulkopuolella 

ravintolassa. Kodin ulkopuolella syötiin usein laajemmin erilaisia lihatyyppejä sekä pidempää 

haudutusta vaativia lihoja. Kotona taas syötiin usein broileria, leikkeleitä ja jauhelihaa. Vuoden 

2020 aineistossa lihaa kulutettiin harvemmin sekä erilaisia lihan osia hyödynnettiin selvästi 

vähemmän. Erilaisten lihatuotteiden selvä väheneminen saattaa selittyä sillä, että vuoden 

2020 aineistonkeruun aikana ravintolat olivat pääasiassa kiinni ja töitä suositeltiin tehtävän 
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etänä. Vuoden 2020 aineistossa lähes kaikki aineiston ateriat valmistettiin itse ja syötiin 

kotona, joka on saattanut vaikuttaa siihen, että helpoksi koettavat lihatuotteet kuten broileri 

yleistyivät. Toisaalta jauhelihan käytössä ei näy näiden aineistojen perusteella samanlaista 

nousua.  

 

Kuvio 3: Lihan käyttö vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (2013 n=557 ja 2020 n=456) 
 
 
Kalaa käytettiin ruoaksi huomattavasti yleisemmin ja monipuolisemmin vuoden 2013 

aineistossa kuin vuoden 2020 (ks. kuvio 4). Vuoden 2013 aineistossa mainittiin yhteensä 29 

erilaista kalalaatua ja vuoden 2020 aineistossa 22. Jaottelin kalat ja merenelävät seitsemään 

päätyyppiin, joiden yleisyys on esitetty kuviossa 4.  Molemmissa aineistoissa suosituin kala oli 

lohi, ja toiseksi suosituin oli tonnikala. Lohen ja tonnikalan lisäksi aineistoissa käytettiin useita 

muita kalalajeja ja mereneläviä, joista pääasiassa kaikkien kulutus oli pienempää vuoden 2020 

aineistossa. Luokittelu “muu kala” sisältää muut kalalajit, joita mainittiin aineistoissa vain 

harvoin, kuten kampela, ahven, hauki, tai maininnat, joissa vastaaja kertoi syöneensä yleisesti 

kalaa, kuten kalapuikkoja tai uunikalaa. Vuoden 2013 aineistossa kalaa syötiin usein 

lounasravintolassa. Erityisesti harvemmin käytettävien kalojen käyttö liittyi usein ravintoloissa 

syömiseen. 
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Kuvio 4: Kalan ja merenelävien käyttö vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (2013 n=212 ja 2020 n=130) 
 
 
Kasviproteiinien käyttö oli lihaan verrattuna maltillista sekä vuoden 2013 että vuoden 2020 

aineistossa. Vuoden 2013 aineistossa kasviproteiineja esiintyi 107 ruokapäivän kuvauksessa, 

joka oli noin 22 % aineistosta ja vuoden 2020 aineistossa 115 ruokapäivän kuvauksessa eli 

noin 26 % ruokapäivän kuvauksissa. Kasviproteiinien käyttö ei kummassakaan osa-

aineistossa ollut systemaattisesti kytköksissä aineistojen kasvisruokapäiviin, sillä vastaajista, 

jotka kuluttivat kasviproteiineja, noin puolet kulutti myös jotain lihatuotetta tai kalaa 

ruokapäivänsä aikana. Molemmissa aineistoissa kasviproteiinien käyttö oli kuitenkin selvästi 

yleisempää kasvisruokailijoiden keskuudessa. Myös aiemmat tutkimukset tukevat tulosta siitä, 

että kasviproteiinien kuluttaja on useammin kasvissyöjä kuin sekasyöjä. (Jallinoja ym., 2016, 

s.4). Lisäksi aineistoissa oli yleistä, että vastaajat, jotka kuluttivat kasviproteiineja, käyttivät 

niitä monipuolisesti eli useampaa eri kasviproteiinin lähdettä saman päivän aikana.  

 

Aineistojen kasvisruokailijat suosivat kasviproteiineina papuja, kasviproteiinivalmisteita ja 

soijatuotteita, kuten tofua. Papujen ja kasviproteiinivalmisteiden voidaan ajatella olevan 

tuotteita, joilla tyypillisesti korvataan lihaa ennemmin kuin käytetään lihan lisukkeena. 

Sekasyöjien keskuudessa herneet olivat selvästi yleisin kasviproteiininlähde ja niitä syötiin 

usein lihan kanssa samalla aterialla. Myös aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että herneitä 

käytetään useammin lihan lisukkeena kuin lihan korvikkeena. (Jallinoja, ym., 2016, s. 4). 

Kuitenkin vuoden 2020 osa-aineistossa sekasyöjät käyttivät herneiden lisäksi myös 

runsaammin linssejä, soijarouhetta ja kasviproteiinivalmisteita. Muutos sekasyöjien 

kasviproteiinien käytössä saattaa kertoa siitä, että kasviproteiineja ei ehkä nähdä enää vain 

kasvissyöjien ruokana. Erityisesti uusille kasviproteiinivalmisteille on tyypillistä lihan kaltainen 
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rakenne ja maku, jonka vuoksi ne voivat olla erityinen väylä sekasyöjille tutustua 

kasvisruokaan.  

 

Vaikka kasviproteiinien käyttö oli molemmissa osa-aineistoissa lihaan verrattuna maltillista, 

voidaan aineistojen välillä nähdä eroja kasviproteiinien käytön useudessa ja eri tuotteiden 

monipuolisuudessa (taulukko 3). Vuoden 2013 aineistossa mainittiin yhteensä 29 erilaista 

kasviproteiinia ja vuoden 2020 aineistossa 43 erilaista kasviproteiinia. Kasviproteiinit olivat 

sekä perinteisiä runsasproteiinisia kasvikunnan tuotteita, kuten papuja ja linssejä, sekä 

elintarviketeollisuuden kehittämiä kasviproteiinivalmisteita, kuten härkäpapu- ja 

hernevalmisteita. Näiden aineistojen perusteella vaikuttaa siltä, että henkilöiden, jotka 

käyttävät ruokavaliossaan kasviproteiineja, niiden käyttö on kasvanut sekä monipuolistunut. 

 

Taulukko 3: Kasviproteiinien esiintyvyys ruokavaliotyypeittäin. 
 
 

    2013 
n. 

 
%  

    2020 
n. 

 
% 

ruokapäivät, joissa esiintyi kasviproteiineja 
yhteensä 

107 22,1 % 115 25,8 % 

kasvisruokapäivät, joissa esiintyi 
kasviproteiineja 

52 57,8 % 61 66,3 % 

pesco-vegetaariset päivät, joissa esiintyi 
kasviproteiineja 

14 21,5 % 11 20,8 % 

lihatuotteita sisältävät päivät, joissa esiintyi 
kasviproteiineja 

41 12,5 % 43 14,4 % 

 

Vuoden 2013 sekä vuoden 2020 osa-aineistoissa suosituimmat kasviproteiinit olivat pavut, 

herneet, linssit, tofu ja soijarouhe (ks. Kuvio 5). Kasviproteiinien käytössä oli jonkin verran eroja 

aineistojen välillä. Merkittävimpinä eroina voidaan nähdä vuoden 2013 papujen käyttö, joka oli 

melko runsasta vuoden 2020 käyttöön verrattuna. Pavuista valmistettiin vuoden 2013 

aineistossa myös itse ruokaa, mutta huomattava osa pavuista syötiin osana lounasruokalan 

salaattibuffettia tai muuta lounasruokailua. Toinen selkeä eroavaisuus aineistojen välillä 

kasviproteiinien käytössä oli se, että vuoden 2020 aineistossa kuvattiin 

kasviproteiinivalmisteiden käyttöä huomattavasti runsaammin kuin vuonna 2013.  
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Kuvio 5: Kasviproteiinien käyttö vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (2013 n=138 ja 2020 n=160) 
 
Kasviproteiinivalmisteiden runsauden voidaan olettaa johtuvan siitä, että viimeisen 

vuosikymmenen aikana kasviproteiinien valikoima on laajentunut valtavasti ja suurin osa 

kasviproteiinivalmisteista on tuotu markkinoille vasta vuoden 2013 jälkeen. 

Kasviproteiinivalmisteiden runsas käyttö vuoden 2020 aineistossa ei tämän tutkimuksen 

mukaan kuitenkaan lisännyt merkittävästi kasviproteiinien käyttöä vaan ennemminkin 

monipuolisti käytettyjen kasviproteiinityyppejä. Aineistoissa kasviproteiineja käytettiin 

pääasiassa päivän pääaterioilla, poikkeuksen tekivät kasvisleikkeleet, joita käytettiin 

lihaleikkeleiden tapaan aamu-, ilta- ja välipaloilla leivän päällisenä. Kasviproteiineista 

valmistettiin aineistossa runsaasti erilaisia ruokalajeja kuten curryja, keittoja, patoja ja 

laatikoita. Osalla kasviproteiineista vaikutti olevan ruoanlaitossa vakiintunut rooli tai 

käyttötarkoitus. Esimerkiksi herneet syötiin hyvin usein osana hernekeittoa sekä soijarouhetta 

käytettiin jauhelihan tapaan spaghettikastikkeissa ja makaronilaatikoissa.  

 

6.2 Lihaan ja lihan vähentämiseen liitetyt merkitykset ja mielikuvat 

 
Tässä luvussa vastaan tutkimukseni toiseen tutkimuskysymykseen ”Mitä merkityksiä ja 

mielikuvia lihaan ja lihasta luopumiseen liitetään ruokapäivän kuvauksissa?” kahden alaluvun 

avulla. Alaluvussa 6.2.1 tarkastelen sitä, miten vastaajat rationalisoivat eli perustelivat omaa 

lihan käyttöään osana arkiruokailua, ja miten nämä lihan rationalisoinnit eroavat vuosien 2013 

ja 2020 aineistoissa. Toisessa alaluvussa 6.2.2 taas tarkastelen, miten vastaajat perustelevat 
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lihan käytön vähentämistä tai lihasta luopumista, sekä millaisia muutoksia näissä lihan käytön 

vähentämisen syissä on tapahtunut vuosien 2013 ja 2020 välissä.  

 

Piazzan ym. (2015) mukaan kuluttajilla on tapana rationalisoida lihan käyttöä ratkaistakseen 

niin kutsutun lihaparadoksin eli eläimen kärsimyksen ja lihankulutuksen mukavuuden välisen 

ristiriidan. Vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa lihaan tai lihasta luopumiseen liitettyjä perusteluja 

näkyi tasaisesti noin puolessa vastauksista. Lihansyönnin vähentämisen motiiveja kuvattiin 

ruokapäivän kuvauksissa useammin ja painokkaammin kuin lihan syöntiä ylläpitäviä motiiveja, 

jotka mainittiin usein vain sivulauseessa. Se ettei noin puolessa ruokapäivän kuvauksista 

kommentoitu lihaa tai sen syömättömyyttä, saattaa kertoa kyseisten vastaajien neutraalista 

suhtautumisesta lihaan. Liha saatettiin nähdä itsestäänselvyytenä tai vähintään hyvin 

sujuvana osana ruokavaliota niin, ettei sen käyttöä koettu tarpeelliseksi perustella. 

Kysymyksen asettelun avulla, millaisia tuotteita suosit, millaisia vältit, ei myöskään ohjattu 

vastaajaa perustelemaan elintarvikevalintojaan. On myös mahdollista, että kirjoittaja ajattelee 

lihan välttämisen tai suosimisen taustalla olevat syyt ovat suurimmalla osalla kuluttajista 

samantapaisia tai itsestään selviä, jonka vuoksi niitä ei aina kirjoitettu osaksi ruokapäivän 

kuvauksia. Teksteissä esiintyi myös laajasti muita ruoanvalinnan taustalla vaikuttavia 

motiiveja, monenlaisia tunteita, päällekkäisiä rationalisointeja ja ristiriitoja, joista kaikki eivät 

liittyneet kyseisen vastaajan lihasuhteeseen. Ruokapäivän kuvauksissa pohdittiin esimerkiksi 

ruoan terveellisyyttä, ruokarytmiä, sokerin määrää, rasvan laatua tai esimerkiksi kasvisten 

osuutta aterioilla. Ruoanvalintaan saattoi vaikuttaa myös esimerkiksi taloudellinen tilanne, 

allergiat ja sairaudet, kiire tai esimerkiksi ruoanlaittotaidon puute.  

 

6.2.1 Lihan rationalisointi  

 
Lihansyönnin perusteluja eli rationalisointeja esiintyi vuoden 2013 aineistossa hieman alle 

neljänneksessä ja vuoden 2020 hieman yli neljänneksessä kaikista ruokapäivän kuvauksista. 

Lihan kulutuksen perustelut näkyivät vastauksissa luonteva osana muuta arjen ruoan 

kuvaamista, jonka vuoksi lihaa koskevat rationalisoinnit ja yleisesti ruoan rationalisoinnit 

sekoittuvat toisiinsa. Esimerkiksi vastaaja saattoi itse kertoa suosivansa edullista terveellistä 

perusruokaa, jonka lisäksi hänen ruokapäivänsä sisälsi jokaisella aterialla lihaa. Tällaisissa 

tilanteissa olen saattanut tulkita, että vastaaja pitää liharuokaa ainakin jossain määrin 

edullisena ja terveellisenä perusruokana. Lihansyönnin syitä ei aineistossa painotettu, vaan 

lihaa saatettiin rationalisoida esimerkiksi vain sivulauseessa. Kun ruokapäivän kuvauksia 

tarkasteltiin nimenomaan lihanäkökulmasta, teksteistä oli mahdollista tunnistaa kahdeksan 

erilaista teemaa, joiden avulla vastaajat perustelivat lihansyöntiä osana ruokavaliota. Teemat 

olivat: 1) terveellisyys, 2) kotimaisuus, 3) ekologisuus, 4) eettisyys, 5) tottumus, 6) helppous, 
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7) hinta ja 8) maku. Luokittelin nämä teemat vielä uudelleen mukailemaan Piazzan ym. (2015) 

4N-teoriaa, jonka mukaan suurin osa sekasyöjistä perustelee lihankulutustaan joko sen 

välttämättömyydellä, luonnollisuudella, normaaliudella tai mukavuudella (natural, normal, 

necessary & nice). Terveellisyys ja kotimaisuus yhdistyvät osaksi välttämättömyys-

rationalisointia, ekologisuus ja eettisyys luonnollisuus-rationalisointia, tottumus ja helppous 

osaksi normaalius-rationalisointia ja hinta ja maku osaksi lihan mukavuus-rationalisointia (ks. 

Kuvio 6). Piazzan kategoriat saavat työssäni omaan aineistoon perustuvan tulkinnan, joka ei 

välttämättä ole kaikilta osin täsmälleen sama kuin Piazzalla ym. 

 

 

Kuvio 6: Lihansyönnin taustalla olevat rationalisoinnit aineiston ja Piazzan ym. (2015) mukaan 
 
 
Piazzan ym. (2015) teoriaa mukailevista neljästä lihansyönnin rationalisoinnista 

välttämättömyys ja mukavuus korostuivat vuoden 2013 aineistossa. Sen sijaan lihansyönnin 

normaalius ja luonnollisuus eivät näyttäytyneet vuoden 2013 aineistossa yhtä merkittävinä 

lihansyönnin oikeutuksina. Vuoden 2020 aineistossa taas lihansyönnin mukavuus ja 

normaalius olivat huomattavasti yleisempiä lihan rationalisointeja, kun taas lihan 

välttämättömyys ja luonnollisuus toistuivat vastauksissa harvemmin (ks. Kuvio 7). Suurin 

eroavaisuus aineistojen välillä oli juurikin normaalius-rationalisoinnissa, jonka osuus kasvoi 

25,1 %. Lihankulutuksen normaalius-rationalisointi koostui tottumuksesta käyttää lihaa sekä 

lihan kulutuksen helppoudesta. Erityisesti vuonna 2020 kotona syömisen korostuessa myös 

ruoan helppouden, tuttuuden ja tavallisuuden merkitys tuntui kasvavan.  Toiseksi suurin ero 

oli luonnollisuus-rationalisoinnissa, jonka osuus oli 19,4 % vuoden 2013 aineistosta ja 6,3 % 

vuoden 2020 aineistosta. Lihan luonnollisuus teemaan näkyi aineistossa eettiseksi mielletyn 

lihan suosiminen. Tällaisia lihoja olivat esimerkiksi luomuliha ja riista. Vuoden 2013 aineistossa 

eläineettiset pohdinnat toistuivat ruokapäivän kuvauksissa selvästi vuoden 2020 aineistoa 

enemmän, joka saattaa johtua vuonna 2013 mediassa laajasti esillä olleista sikatilavideoista.  

 

  tottumus   helppous 
     terveel- 

lisyys 
eettisyys 

  kotimai- 
suus 

Eko- 
logisuus 

välttämättömyys 
luonnollisuus 

(kestävyys, 
inhimillisyys) 

normaalius mukavuus 

hinta maku 
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Kuvio 7: Lihan rationalisoinnit vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (n=210) 
 

Välttämättömyys 

Välttämättömyys-rationalisoinnissa liha nähdään ihmiselle välttämättömänä ravintona ihmisen 

terveyden kannalta sekä välttämättömänä elinkeinona Suomen maatalouden kannalta. 

Aineistossa lihansyöntiä kuvailtiin tärkeäksi osaksi terveellistä ja monipuolista ruokavaliota. 

Osa vastaajista myös vetosi ravitsemussuosituksiin, joiden mukaan suositeltava ruokavalio 

sisältää lihaa tai kalaa. Myös vastaajat, jotka noudattivat vähähiilihydraattista ruokavaliota, 

painottivat lihan tärkeyttä osana ruokavaliota. Liha ja kala koettiin terveelliseksi ravinnoksi 

erityisesti niiden hyvän proteiinikoostumuksen, hyvän ravintoainetiheyden sekä kalan hyvän 

rasvahappokoostumuksen vuoksi. Osassa vastauksista ilmeni myös, että kasviproteiinien 
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aiheuttamat vatsaoireet tai allergiat johtivat siihen, että liha nähtiin ainoana vaihtoehtona. 

Vuoden 2013 osa-aineistossa terveellisyys oli toiseksi yleisin tapa perustella lihan kulutusta. 

Vuoden 2020 osa-aineistossa terveellisyys oli neljänneksi yleisin.  

 

“Suosin kalkkunaa ja kanaa, mutta joudun kyllä syömään punaistakin lihaa, koska saan 

helposti anemian ja yritän pitää rauta-arvojani edes kohtalaisina.” 29-vuotias nainen, 

2013 

 

“Proteiineista puhuttaessa tärkein ruokaraaka-aineeni on kuitenkin kana. Jos ihminen 

on sitä mitä hän syö, niin minä olen takuuvarmasti joko kana tai tomaatti.” 47-vuotias 

nainen, 2013 

 

“Pyrin noudattamaan lautasmallia, joten lautasella oli lautasmallin mukaisesti puolet 

mainitsemaani salaattia, kaksi perunaa sekä niiden päällä hiukan nakkikastiketta.” 

vastaaja, 2020 

 

Lihansyönnin välttämättömyyttä perusteltiin vastauksissa myös kotimaisen maatalouden 

tukemisena. Kotimaisen lihantuotannon ajateltiin olevan tärkeä elinkeino, jota haluttiin tukea. 

Osa vastaajista kertoi pitävänsä tärkeänä, että Suomessa on omavaraisuutta elintarvikkeiden 

tuotannossa ja näin ollen suosivat vain suomalaista lihaa. Kotimaisen lihan suosimisen 

taustalla saattaa kuitenkin olla moninaisia syitä, kuten luottamus suomalaisen lihan 

turvallisuuteen tai eettisyyteen. Kotimaisuus lihatuotteissa oli kuitenkin aineistoissa usein 

toistuva teema. Vuoden 2013 aineistossa kotimaisuus oli kolmanneksi yleisin ja vuonna 2020 

kuudenneksi yleisin teema. 

 

“Liha on tärkeä raaka-aine ruuassamme ja minulla on pakkasessa hankittuna suoraan 

tuottajilta nautaa, sikaa, poroa ja tietysti oman tilan lammasta.” 55-vuotias nainen, 2013 

 

“Käytän lehmänmaitoa aina, kun sitä on, koska haluan suosia suomalaista maataloutta” 

30-vuotias nainen, 2013 

 

“Kotimaisen lihan suhteen olen tarkka, en osta tuotteita joissa lukee "valmistettu 

Suomessa" jos lihan alkuperämaana lukee EU tai joku muu maa kuin Suomi” 26-

vuotias nainen, 2020 

 

“Lapa oli ostettu "naapurin" maatilalta. Hyvä fiilis syödä naapurin lehmää.” 30-vuotias 

nainen, 2013 
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Luonnollisuus 

Piazzan ym. (2015) mukaan luonnollisuus-rationalisoinnissa keskeistä on kokemus siitä, että 

ihmiselle on luonnollista syödä lihaa ja kokonaan kasvipohjainen ruokavalio on luonnoton. 

Tutkimukseni aineistoissani ei näkynyt vahvoja kannanottoja ihmisen biologisesta tai 

hierarkkisesta ylivoimasta suhteessa eläimiin, joka tekisi ihmisestä luonnollisen lihansyöjän. 

Sen sijaan oman tutkimukseni luonnollisuus-rationalisoinnissa korostuvat koko 

lihantuotannon, metsästyksen tai kalastuksen luonnollisuuden kunnioittaminen. Eettisyys oli 

vuoden 2013 aineistossa neljänneksi yleisin lihan syömistä oikeuttava teema ja 

seitsemänneksi yleisin vuonna 2020. Piazzan (2015) teorian mukaan ekologisuus ja eettisyys 

eivät ole osa luonnollisuus rationalisointia, eivätkä siten ole osa 4N teoriaa. Hänen 

tutkimuksensa mukaan vain 1–3 % lihansyöjistä oikeuttaa lihansyöntiään näiden lihan 

eettisyyden ja ekologisuuden avulla. Oman aineistoni pohjalta teemat näyttäytyvät 

huomattavasti yleisimpinä lihan syömisen perusteluna (6–19 %). Eettisyys ja ekologisuus 

teemoissa oli kuitenkin joitakin yhtymäkohtia Piazzan ym. (2015) luonnollisuus -rationalisoinnin 

kanssa, jonka vuoksi yhdistin nämä teeman osaksi isompaa luonnollisuus rationalisointia.  

 

“Olen kuitenkin lihansyöjä, koska voin käydä itse omin silmin toteamassa, että tulevat 

ateriani voivat ihan hyvin upeissa maalaismaisemissa, laiduntaessaan vapaina.” 42-

vuotias nainen, 2013 

 

“Kalastamani ahvenet sekä tänään saadut silakat, joita kävin kalastamassa 

Lauttasaaresta, olivat hyvä juttu. Lähiruokaa. Eettisesti.” 33-vuotias mies, 2020 

 

“Ruoka herätti iloa, kuinka hyvää ja eettistä kasvisruoka ja riista ovat!” 41-vuotias 

nainen, 2020 

 

Ekologisuus näyttäytyi aineistoissa selvästi marginaalisempana teemana muihin teemoihin 

verrattuna ollen vuonna 2020 kahdeksanneksi yleisin teema ja vuonna 2013 seitsemänneksi 

yleisin. Teemassa keskeistä on ajatus siitä, että liha on laadultaan kestävästi tuotettua 

esimerkiksi, riistaa, luomua tai kestävästi kalastettua kalaa. Aineistoissa vastaajat myös 

kertoivat ostavansa alennushintaista lihaa ekologisista syistä, jotta liha ei päätyisi hävikiksi. 

 

“Tosin söin kyllä isäni metsästämää hirvenlihaa, en näe villien eläinten lihaa 

ongelmallisena ympäristön tai etiikan kannalta.” 23-vuotias nainen, 2013 
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“Seiti on terveellinen, kohtuullisen ympäristöystävällinen, MSC-sertifioitu tuote ja hyvä 

proteiinin lähde.” 32-vuotias mies, 2013 

 

Normaalius 

Normaalius-rationalisoinnissa yhdistyvät lihankäytön tottumus ja helppous. Keskeistä on 

ajatus siitä, että liha on kulttuurisesti hyväksyttyä ravintoa sekä helposti jokaisen saatavilla. 

Lisäksi sosiaaliset normit ohjaavat ihmistä valitsemaan liharuokia ja useimmat ihmiset syövät 

lihaa. Normaalius-rationalisointi toistui erityisesti vuoden 2020 aineistossa, jossa se oli yleisin 

tapa rationalisoida lihaa. Sen sijaan vuoden 2013 aineistossa normaalius oli harvinaisin tapa 

perustella omaa lihankulutusta. Aineistoissa tottumus ja helppous liittyi usein samoihin 

vastauksiin, joissa vastaaja kuvaili suosivansa tavallista arkiruokaa, ruokaa mihin on totuttu tai 

ruokaa, joka osataan valmistaa ilman reseptejä nopeasti.  

 

“Suosin yleensä sellaisia, missä esim. liha on helpossa muodossa. Valmiit 

broilersuikaleet/leikkeet, lihakuutiot jne,” 63-vuotias mies, 2020 

 

“Ruokalistallamme on 1–2 kertaa viikossa kalaa, useimpina muina päivinä lihaa. 

Yritän tehdä sen niin, että ruoka olisi monipuolista ja mahdollisimman nopeaa 

valmistaa töiden jälkeen.” 40-vuotias nainen, 2013 

 

“arkiruoka aika usein on jotain jauhelihasta, mutta se on yleensä sitä ennen 

paistijauhelihaksi kutsuttua.” 45-vuotias mies, 2013 

 

 “Makkaraa ostamme ns. hätävaraksi” 43-vuotias nainen, 2013 

 

Mukavuus 

Viimeinen lihansyönnin rationalisointi on lihan oikeuttaminen ravinnoksi sen mukavuuden 

takia. Piazza ym. (2015) teorian mukaan mukavuus-rationalisointi liittyy pääasiassa lihan 

makuun, täyttävyyteen ja tyydyttävyyteen. Ruokapäivän kuvauksissa vastaajat kertoivat 

kuinka lihan maku ja rakenne ovat haluttuja ominaisuuksia ruoassa. Maukkaista ruoista koettiin 

myös ilon ja onnistumisen tunteita.  

 

“Kasvissyöjäksi en kuitenkaan ole ajatellut siirtyä kokonaan, sillä suurimpia 

herkkuruokiani on monet perinteiset, lihaisat kotiruoat: makkarakastike, lihapullat, 

karjalanpaisti” 31-vuotias nainen, 2013 
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“intialaisen ravintolan kanavaihtoehdot ovat erittäin maukkaita joten sallin ne itselleni 

vaikka koenkin syyllisyyttä broilerin epäeettisestä kasvatuksesta.” 34-vuotias nainen, 

2013 

 

“Voisin elää ilman lihaa, mutta joka kesä on saatava muutama grillimakkara…” 43-

vuotias nainen, 2013 

 

“Tosin lammasta ja poroa joskus tekee mieli, ja hyvillä mielin niillä silloin 

herkuttelenkin.” 54-vuotias nainen, 2013 

 

“Lihamakaronilaatikkoni oli erittäin hyvä koska tuplasin lihan määrän” 60-vuotias 

nainen, 2020 

 

Liha nähtiin osin myös houkuttelevana ja mukavana vaihtoehtona sen edullisen hinnan vuoksi. 

Molemmissa aineistoissa oli myös ruokapäivän kuvauksia, joissa kalastettiin tai metsästettiin, 

jolloin lihaan liittyi myös omavaraisuus ja harrastuneisuus sekä sitä kautta saatava mielihyvä. 

Mukavuus-rationalisointi oli molemmissa aineistoissa yleinen tapa perustella lihankulutusta ja 

se muodosti noin kolmanneksen molempien aineistojen rationalisoinneista. 

 

“Ruoka oli mietitty hinnan perusteella, kanankoivet olivat olleet edellisenä päivänä 

tarjouksessa” 29-vuotias nainen, 2013 

 

“teen ruokia sen mukaan mitä lihaa oli tarjouksessa.” 42-vuotias nainen, 2020 

 

“Kanafileet olivat tarjouksessa ja me kaikki rakastamme, ainakin vielä näin 

alkugrillikaudesta, grillattua kanaa” 49-vuotias nainen, 2020 

 

“Ruokaa teemme yleensä sen mukaan mitä mieli tekee, mutta erityisesti kalan ollessa 

alennuksessa tapaamme ostaa sitä.” 28-vuotias nainen, 2013 

 

Suurimpina teemoina lihan rationalisoinnissa voidaan nähdä tuttuuden ja helppouden 

korostuminen vuoden 2020 aineistossa, sekä eettisyyden korostuminen vuoden 2013 

aineistossa. Se miksi juuri lihan tuttuus ja helppous korostuivat vuonna 2020 saattoi selittyä 

sillä, että suurin osa aineiston ruoista valmistettiin itse. Vuoden 2013 ruokapäivän kuvauksissa 

oli tyypillistä syödä vähintään yksi ateria kodin ulkopuolella. Ravintolassa tai 

työpaikkaruokalassa ruoan helppous tai tuttuus eivät välttämättä ole ensisijaisia 

valintakriteereitä, koska ruokaa ei tarvitse valmistaa itse. Sen sijaan vuoden 2013 aineistossa 
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korostuivat eläineettiset syyt, jotka saattoivat osittain selittyä juuri aineistonkeruun aikaan 

mediassa laajasti esillä olleilla suomalaisten sikatilojen eläinoikeusrikkomuksista. Median 

tuomat uutiset saattavat heijastua ihmisten omaan ajatteluun ja kulutuskäyttäytymiseen, jonka 

vuoksi teema saada enemmän huomiota myös vuoden 2013 ruokapäivän kuvauksissa.  

 

6.2.2 Lihan välttämisen syyt aineistoissa  

 
Piazzan ym. (2015) mukaan lihan paradoksi liittyy eläimen kärsimyksen ja lihankulutuksen 

mukavuuden väliseen ristiriitaan, jonka kuluttaja ratkaisee joko keksimällä oikeutuksia 

lihankulutuksen tueksi tai lopettamalla lihankulutuksen. (Piazza ym. 2015, s.114.) Tämän 

aineiston perusteella lihansyönnin osittaisen vähentämisen tai lopettamisen taustalla on 

eläineettisten syiden lisäksi monia muita tekijöitä ja motiiveja. Vuoden 2013 ja 2020 

aineistoissa lihan vähentämisen taustalla olevia teemoja löytyi yhteensä noin joka neljännestä 

ruokapäivän kuvauksista. Useissa ruokapäivän kuvauksissa vastaaja koki lihansyönnin 

vähentämisen arvovalinnaksi, johon liittyi paljon tunteita ja yhteiskunnallista pohdintaa. 

Teksteissä lihankulutuksen ongelmallisuutta pohdittiin monipuolisesti, ja usein lihansyönnin 

vähentämiseen vaikutti usea päällekkäinen motiivi. Molemmista osa-aineistoista oli 

tunnistettavissa kuusi yhteistä teemaa lihankulutuksen vähentämisen taustalta. Teemat olivat 

1) terveellisyys, 2) ekologisuus, 3) eettisyys, 4) helppous, 5) maku ja 6) hinta. Aiemman 

tutkimuksen mukaan terveellisyys ja eettisyys ovat yleisimpiä motiiveja kasvissyönnin 

taustalla. Myös ekologiset syyt on tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa lihan vähentämistä 

tukevaksi motiiviksi. (esim. Latvala, ym. 2012; Sanchez-Sabate, & Sabaté, 2019.) Vainion ym. 

(2016) mukaan myös hinta saattaa toimia motivaattorina kasvisruokavaliota kohti, sillä 

Suomessa pavut ja palkokasvit ovat usein lihatuotteita edullisempia. Lisäksi uusien 

kasviproteiinien hyvä maku ja helppous ovat tärkeitä tekijöitä lihansyönnin vähentämisessä. 

(Vainio, ym. 2016, s. 98; Jallinoja, ym. 2016.)  

 

Terveellisyys, ekologisuus ja eettisyys erottuvat selkeästi isoimpina lihansyönnin 

vähentämiseen liittyvinä teemoina vuoden 2013 ruokapäivän kuvauksissa, joista eettisyys oli 

selvästi yleisin teema. Yli 80 % prosenttia vuoden 2013 vastaajista kertoi vähintään yhden 

edellä mainituista teemoista motivoivan heitä vähentämään lihankulutusta. Vuoden 2020 

aineistossa kasvisruoan terveellisyys oli selvästi yleisin motiivi kasvisruokavalion suosimiseen 

(45 %). Toiseksi yleisin teema oli kasvisruoan helppous, jota seurasivat ekologisuus ja maku 

(ks. Kuvio 8). Suurin eroavaisuus osa-aineistojen välillä oli vastaajien kokemus eettisten 

syiden vaikutuksesta omaan lihankulutukseen. Vuoden 2013 aineistossa lähes 40 % 

lihansyöntiä rajoittavista vastaajista kertoi lihan vähentämisen taustalla olevan eettiset syyt, 

kun vastaava osuus oli vuoden 2020 aineistossa vain alle 9 %. Toinen merkittävä ero 
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aineistojen välillä oli vastaajien kokemus kasvisruoan helppoudesta motiivina kasvisruoan 

suosimiselle. Vuoden 2020 aineistossa 15 % vastaajista ja vuoden 2013 aineistossa 2 % 

vastaajista kertoi valitsevansa kasvisruokaa sen helppouden takia.  Se, että kasvisruoan 

helppous motivoi vuonna 2020 valitsemaan kasvisruokaa vuotta 2013 enemmän saattaa 

johtua siitä, että markkinoille on tuotu viime vuosikymmenen aikana runsaasti helppokäyttöisiä 

kasviproteiinivalmisteista. Vuoden 2020 aineistossa kolme yleisintä syytä lihansyönnin 

vähentämiseen olivat terveellisyys, helppous ja ekologisuus. Vuonna 2013 yleisimmät teemaa 

olivat eettisyys, terveellisyys ja ekologisuus. 

 

                             2013                                                    2020 
 
 
                                                                                                    3,8 % 
 
 
             2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 8: Lihansyönnin vähentämisen motiivit vuoden 2013 ja 2020 aineistoissa (n=190) 
 

Terveellisyys 

Kasvisruoan terveellisyys oli vuoden 2020 aineistoissa yleisin syy lihansyönnin 

vähentämiselle, jonka osuus oli 45 %. Sen sijaan vuoden 2013 aineistossa kasvisruoan 

terveellisyys muodosti selvästi pienemmän 22,7 % osuuden. Aineistossa terveellisyyden 

korostuminen oli osittain oletettavaa, sillä terveellisyys on näyttäytynyt myös aiemmassa 

tutkimuksessa ensisijaiseksi motivaatioksi vähentää lihankulutusta. Aineistoissa kasvisruokaa 

kuvailtiin terveelliseksi ja kevyeksi ruokavalioksi. Osa vastaajista kertoi suosivansa 

kasvisruokaa välttääkseen elintapasairaudet, osa taas vähensi erityisesti punaisen lihan 

kulutusta sen kielteisiin terveysvaikutuksiin vedoten. Kasvisruoan terveellisyys oli harvoin 
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vastaajan ainoa motiivi kasvisruoan lisäämiselle, vaan ruokapäivän kuvauksissa saatettiin 

pohtia lihansyöntiä laajemmin. 

 

“Syön paljon kasvisruokia, esim sosekeittoja. Olemme keventäneet selvästi 

ruokavaliota mieheni sepelvaltimotaudin myötä” 57-vuotias nainen, 2020 

 

“Olen myös vähentänyt punaisen lihan syömistä, lähinnä terveydellisistä syistä” 27-

vuotias nainen, 2020 

 

“Päiväni oli vegaaninen nyt kun sen tuohon listasin, eli näköjään vältin eläinkunnan 

tuotteita. Suosin terveellisempiä vaihtoehtoja” 24-vuotias nainen, 2020 

 

“Meillä siis ollaan kasvissyöjiä koko perhe, vaikka puoliso joskus syökin lihaa tai kalaa, 

jos ollaan ravintolassa tai kylässä. Tämä on ollut minulle eettinen ja terveydellinen 

valinta” 36-vuotias nainen, 2013 

 

Ekologisuus 

Kasvisruoan ekologisuus oli molemmissa osa-aineistossa kolmanneksi yleisin motiivi 

lihankulutuksen vähentämiselle. Vuoden 2020 aineistossa ekologiset motiivit olivat usein 

ensimmäisenä tai jopa ainoana lihansyönnin vähentämisen motiivina. Vuoden 2013 

aineistossa tyypillisempää oli, että ekologiset syyt mainittiin muiden syiden rinnalla. 

 

“Suosin kasvisruokaa, ilmastoystävällistä ruokaa, luomua tai biodynaamista, 

sesonkiruokaa, lähiruokaa. mahdollisimman ekologisesti, hiilineutraalisti ja luonnon 

monimuotoisuutta ylläpitäen.” 41-vuotias nainen, 2020 

 

“Päämotiivina vegaaniseen ruokavalioon on ruoan ilmastovaikutukset, ei esimerkiksi 

eläineettiset syyt.” 26-vuotias nainen, 2020 

 

“Olen luopunut lihasta, koska mielestäni lihantuotanto ei ole ympäristön kannalta 

kestävää. Syön kasvista aina kuin vain mahdollista ja itse kokkaan vain kasvisruokia.” 

24-vuotias nainen, 2013 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Eettisyys 

Vastauksissa eettiset syyt olivat vuoden 2013 aineistossa selvästi suurin lihansyönnin 

vähentämisen taustalla oleva teema, kun taas vuonna 2020 eettisyys oli viidenneksi yleisin 

muodostaen vain alle 10 % kaikista lihan välttämisen motiiveista. Eettisyyttä käsiteltiin vuoden 

2013 vastauksissa monipuolisesti sekä tehotuotannon, tuotantoeläimen kärsimyksen sekä 

eläimen kuoleman kannalta. Vuoden 2020 aineistossa eettisyys-teema näkyi sen sijaan 

yksittäisinä mainintoina.  

 

“Minulle syy kasvisruokavalioon on eettinen ja huomaan iän myötä tulleeni entistä 

radikaalimmaksi ajatuksissani.” 37-vuotias nainen, 2013 

 

“Kanaa emme osta ikinä. Pidän kyllä kanasta, mutta nykyiset kasvatusolosuhteet eivät 

käy laatuun.” 43-vuotias nainen, 2013 

 

“Lihaa en juurikaan osta, sillä tunnen valtavaa syyllisyyttä sitä syödessäni. Mikä oikeus 

minulla olisi saattaa ainutlaatuisen eläimen ainutkertainen elämä päätökseen?” 40-

vuotias nainen, 2013 

 

Helppous 

Helppous oli lihansyönnin vähentämiseen liittyvä teema, joka korostui erityisesti vuoden 2020 

aineistossa. Sen sijaan 2013 aineistossa teema oli marginaalinen ja mainittiin ruokapäivän 

kuvauksissa vain muutamia kertoja. Vuoden 2013 aineistossa kasvisruokaa syötiin paljon 

myös joukkoruokailuissa, jolloin ruoanvalmistukseen vaadittava aika ja vaiva eivät ole 

merkityksellisiä valintaprosessissa. Sen sijaan vuonna 2020, kun ruoka valmistettiin 

pääsääntöisesti itse, kasvisruokien helppous koettiin merkitykselliseksi. Lisäksi vuoden 2020 

aineistossa helppouden kokemus liittyi osittain kasviproteiinivalmisteisiin, jotka ovat verrattain 

uusi ilmiö.  

 

“Suosin terveellisiä vaihtoehtoja jotka on kuitenkin helppo ja nopea valmistaa. Käytän 

myös paljon uusia kasvipohjaisia vaihtoehtoja lihalle, yleensä toisella aterialla päivästä 

syön niitä” 50-vuotias nainen, 2020 

 

“Syödään usein myös kasvisruokaa, koska emme aina saa aikaiseksi käydä 

ruokakaupassa. Kasvisruokatarpeita, kuten linssejä ja papuja on aina kaapeissa.” 45-

vuotias nainen, 2020 
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“Kasviksista saa tosi maukkaita ja monipuolisia aterioita suhteellisen helposti.” 65-

vuotias nainen, 2013 

 

Maku 

Maku oli aineistossa teema, joka toistui tasaisesti muodostaen molemmissa aineistossa noin 

10 % kaikista lihan välttämisen taustalla olevista teemoista. Maku-teemassa korostui kaksi 

suuntaa, jossa vastaaja joko ei pitänyt lihan mausta, jonka vuoksi söi kasvisruokaa tai sitten 

vastaaja piti kasvisruoan mausta, jonka vuoksi suosi sitä. Vuoden 2020 aineistossa korostui 

myös uusien kasviproteiinivalmisteiden kokeminen maukkaiksi. 

 

“Ruoka oli hyvää. Ilahduin, kun random-tortillat toimivat niin hyvin, ja ensimmäistä 

kertaa maistetut beanietkin olivat positiivinen kokemus.” 32-vuotias nainen, 2020 

 

“Nyhtökaura-pastavuoan reseptin olen kehittänyt itse, soveltaen muiden ohjeista. Se 

on hyvä ja riittoisa ruoka perheelle” 33-vuotias nainen, 2020 

 

“vegedöner oli todella hyvää ja menisi varmaan lihaanillekkin. Ruoan koostumus oli 

todella hyvä ja annos täytti niin paljon ettei tullut nälkä kun vasta myöhään illalla.” 23-

vuotias mies, 2020 

 

“Illallisella mietin, että tämä meidän Härkis-bolognese resepti on kyllä ihan täydellinen, 

aina yhtä hyvää.” 31-vuotias nainen, 2020 
 

“Hyvä vegaaniruoka on yksinkertaisesti parempaa kuin maitotuotteita ja munaa 

sisältävä "tavallinen" kasvisruoka. “ 32-vuotias vastaaja, 2013 

 

Hinta 

Aineistoissa hinta-motiivi muodosti molemmissa osa-aineistossa melko pienen osan 

lihansyönnin vähentämisen motiiveista. Vuoden 2013 aineistossa hinta oli hieman yleisempi 

teema muodostaen 7 % teemosta kun taas vuonna 2020 hinnan osuus oli vain alle 4 %. 

 

“Myös edullisuus on tärkeää, esim. pavut eivät maksa melkein mitään, mutta ne riittävät 

pitkälle ja täyttävät.” 22-vuotias nainen, 2020 

 

“Ruokalaskumme pysyy luomusta huolimatta kohtuullisena, todennäköisesti hyvin 

vähäisen lihan kulutuksen vuoksi.“ 34-vuotias nainen 2013 
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“Jauheliha olisi ollut tarjouksessa, mutta olen suosinut viime aikoina kasvisruokaa. 

Toisaalta esimerkiksi soijarouhe ja linssit ovat paljon tarjouslihoja halvempia 

proteiininlähteitä” Nainen, 2013 

 

“Olemme yli pienituloisten rajan, niukasti tosin, ja ihmettelemme miten muilla on varaa 

kalliiseen ruokaan - kuten lihaan ja kalaan useasti viikossa.” 51-vuotias nainen, 2013 

 

6.3 Vastaajien kokemukset oman lihan kulutuksen muutoksesta 

vuoden 2020 aineistossa 

 
Tässä luvussa vastaan tutkimuksen kolmanteen, eli viimeiseen tutkimuskysymykseen ”Miten 

vastaajat kuvailivat liha- ja kasvisruoan käytön muutosta viimeisen viiden vuoden aikana 

vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksissa?” Luvun lopussa tarkastelen lyhyesti sitä, miten 

vastaajat kokivat Covid-19 koronaviruspandemian vaikuttavat heidän senhetkisiin 

ruokailutottumuksiin. Etsin vastauksia tähän viimeiseen tutkimuskysymykseen vain vuoden 

2020 aineistosta, jossa aineistonkeruulomakkeen viimeiset kaksi kysymystä koskivat 

ruokailutottumusten muutosta. Lomakkeen toiseksi viimeisessä kysymyksessä kysyttiin 

kokeeko vastaaja, että hänen ruokailutottumuksensa ovat muuttuneet viimeisen viiden vuoden 

aikana ja viimeisessä kysymyksessä kysyttiin kokeeko vastaaja, että Covid-19 

koronavirusepidemia on vaikuttavat hänen tämänhetkisiin ruokailutottumuksiin. 

 

Vastauksista, jotka käsittelivät vastaajien ruokailutottumusten muutosta viiden vuoden sisällä, 

oli tunnistettavissa ruokailutottumusten erilaisia kehityssuuntia, joista suuri osa liittyi lihan 

käyttöön. Tämän lisäksi muutosta koettiin tapahtuneen esimerkiksi yleisesti ruoan 

terveellisyydessä, kasvisten käytössä ja ruokarytmissä. Ruokapäivän kuvauksissa oli 

nähtävissä vastaajien kesken yleinen kokemus siitä, että vastaajien ruokavalio oli muuttunut 

viimeisen viiden vuoden aikana terveellisemmäksi, säännöllisemmäksi ja 

kasvispainotteisemmaksi. Lihan ja kasvisruoan käyttöön liittyvää muutosta kuvasi vuoden 

2020 aineistossa yhteensä 110 vastaajaa (24,7 %). Teemoittelin kaikki liha- ja kasvisruokaa 

käsittelevät vastaukset neljään teemaan, jotka olivat 1) kasvisruoan yleistyminen 

ruokavaliossa, 2) vegaaniruokien yleistyminen ruokavaliossa, 3) muutokset uusien 

kasviproteiinienvalmisteiden käytössä ja 4) liharuokien yleistyminen ruokavaliossa. Kuviossa 

9 on esitetty eri teemojen osuudet suhteessa toisiinsa. 

 



52 
 

 
 

 
 
                                                                                                                            1,8 %  
         

 
Kuvio 9: Lihan käytön ja kasvisruoan muutokset vuoden 2020 aineistossa (n=110)  
 
 
Aineistossa vastaajien kuvailemat muutokset kasvisruokien yleistymisestä ruokavaliossa oli 

aineiston yleisin lihan ja kasvisruoan kulutuksen muutoksiin liittyvä teema, joka esiintyi 

yhteensä 71 vastauksessa. Vastaajat kuvailivat yleisimmin lihankulutuksen osittaista 

vähentämistä tai kasvisruokien lisääntymistä heidän ruokavaliossaan viimeisen viiden vuoden 

aikana. Yleisimmin kasvisruoan lisäämistä kuvattiin hitaana muutoksena, jossa kasvisruoan 

osuus on hiljalleen kasvanut ruokavaliossa. Suurimmalla osalla muutos koski yksin punaisen 

lihan vähentämistä tai punaista lihaa sekä siipikarjan vähentämistä ruokavaliossa. Kalan 

vähentäminen osana tätä teemaa ei näkynyt aineistossa vaan päinvastoin osa vastaajista 

kertoi suosivansa edelleen kalaruokia.  

 

“Syön kasvispainotteisemmin. Punaisen lihan kulutus on laskenut. Samoin maito on 

vaihtunut kauramaitoon.” 40-vuotias nainen, 2020 

 

“Jo vanhemmilla asuessani aloin suosia kasvisruokavaliota, ja nyt omilla asuessani 

en osta lihaa tai kanaa enää ollenkaan, kalaa kylläkin ostan.” 24-vuotias nainen, 2020 

 

“Pyrin syömään enemmän kasvisruokaa. Ennen saatoin syödä lihaa päivittäin, nyt 

pyrin vähintään 50/50 kasvis-/sekaruokaa.” 24-vuotias nainen, 2020 

 

Toiseksi yleisin teema lihan käytön muutoksissa oli vegaaniruokien yleistyminen vastaajien 

ruokavalioissa. Yhteensä 24 vastaajaa kertoi kasvattaneensa vegaanisen ruoan osuutta 

osana ruokavaliotaan viimeisen viiden vuoden aikana. Vegaanisuuteen liittyi osalla vastaajista 
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fleksaamista, jossa vegaaniset tuotteet tai ruoat olivat osa sallivampaa kasvisruokavaliota tai 

sekaruokavaliota. Yleisempää oli kuitenkin, että muutos kohti vegaaniruokavaliota oli 

joustamattomampi ja ehdottomampi. Osa vastaajista kuitenkin kuvaili kokeilleensa 

vegaaniruokavaliota viimeisen viiden vuoden aikana, mutta luopuneensa siitä ja palanneen 

kasvisruokavalioon. Toisin sanoen ruokapäivän kuvauksissa liike kasvisruokavalion ja 

vegaaniruokavalion välillä ei aina ollut samansuuntainen.  

 

“Viimeisen viiden vuoden aikana olen em. mainittuja poikkeuksia (riista, poro, itse 

pyydetyt kalat) lukuun ottamatta pyrkinyt välillä kokonaan vegaaniseen ruokavalioon, 

mutta välillä vain lakto-ovo-kasvisruokavalioon.” 35-vuotias nainen, 2020 

 

“Juuri noin viisi vuotta sitten lopetin lihansyönnin. Nyt noin kaksi kuukautta sitten aloin 

syödä vegaanisesti.” 26-vuotias mies, 2020 

 

“Tapasin noin puolitoista vuotta sitten poikaystäväni, joka on vegaani. Olin itsekin 

aikaisemmin syönyt kasvispainotteisesti, mutta hänen kauttaan siirryin veganismiin.” 

26-vuotias nainen, 2020 

 

Aineistossa korostuivat myös muutokset uusien kasviproteiinivalmisteiden käytössä. Tämä 

teema oli aineistossa kolmanneksi yleisin, ja oli osittain päällekkäinen kahden aiemman 

teeman kanssa, mutta ei aina. Toisin sanoen osa vastaajista kuvaili siirtyneensä kohti kasvis- 

tai vegaaniruokavaliota juuri uusien kasviproteiinivalmisteiden ansiosta. Osa vastaajista taas 

kertoi muuttaneensa jo noudattamaansa kasvisruokavalion sisällä proteiininlähteitä, kun 

markkinoille on tuotu uusia valmisteita.  

 

“Ostan enemmän uusia vege-proteiineja kuten seitania ja nyhtökauraa sekä käytän 

enemmän kotimaisia vaihtoehtoja kuten härkäpapurouhetta ja herneitä, vähemmän 

linssejä ja kikherneitä.” 41-vuotias nainen, 2020 

 

“Suurin muutos on härkis ja nyhtis ja muut prosessoidut kasvisruoat. Mutta ne ovat 

korvanneet lähinnä,vastaavia soijatuotteita.” 60-vuotias nainen, 2020 

 

“Kasvispainotteisuus on lisääntynyt, nautaa ja sikaa ostetaan harvemmin. Härkikset 

yms. kasviproteiinituotteet tulleet ostoslistalle.” 53-vuotias nainen, 2020 

 

Viimeisenä ja pienimpänä lihan ja kasvisruokien muutokseen liittyvänä teemana aineistossa 

näkyi lihan käytön muutos kohti runsaampaa lihankulutusta. Tämä teema toistui koko 
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aineistossa vain muutaman kerran ollen näin hyvin marginaalinen muutoksen suunta. Osassa 

ruokapäivän kuvauksista aiemmin noudatettu vähälihainen ruokavalio oli johtunut itsestä 

riippumattomista syistä, kuten oman lapsen kasvisruokavaliosta.  

 

“lapseni muutti pois kotoa, hän oli kasvissyöjä. Hänen muuttonsa jälkeen ollaan syöty 

enempi lihatuotteita kyllä.” 55-vuotias nainen, 2020 

 

Pidemmän aikavälin muutoksen lisäksi vuoden 2020 aineistonkeruulomakkeessa kysyttiin, 

onko Covid-19 koronaviruspandemian aiheuttanut muutoksia vastaajan sen hetkiseen 

ruokailutottumuksiin. 73 % vastaajista koki, että koronaviruspandemia on vaikuttanut heidän 

sen hetkisiin ruokailutottumuksiinsa jonkin verran, melko paljon tai paljon. Vain 13 % 

vastaajista koki, ettei koronaviruksella ollut lainkaan vaikutusta heidän sen hetkisiin 

ruokailutottumuksiinsa. Suurimmat vaikutukset poikkeusoloilla oli vastaajien mukaan siihen, 

että ruokakaupassa pyrittiin käymään harvemmin, ruokaa tehtiin enemmän kotona itse eikä 

ravintoloissa tai muualla kodin ulkopuolella ruokailtu yhtä tiiviisti kuin ennen pandemiaa. 

Lisäksi vastaajat kertoivat suunnittelevansa ruokaostoksia ja viikon ruokia huolellisemmin sekä 

suurentaneensa valmistettavia ruokamääriä sekä leipovansa useammin. Lisäksi pienempi osa 

vastaajista kertoi tilaavansa ruokaa ravintoloista tai hyödyntävänsä take away -ruokaa.  

 

Erityisesti kodin ulkopuolella tapahtuvan ruokailun hiipuminen ja ruoan valmistaminen kotona 

vaikutti ruoan monipuolisuuteen vuonna 2020. Vastaajat kokivat, että erityisesti kasvisten ja 

kalan käyttö osana päivittäistä ruokailua oli vähentynyt, kun heillä ei ole mahdollisuutta 

ruokailla lounasravintoloissa. 

 
“Yliopistolla syön aina salaatin leivän ja lasin maitoa ruoan kanssa, jota en tee kotona.” 

25-vuotias nainen, 2020 

 

“En enää syö lounasta yliopistolla tai harjoittelupaikassa. Yliopistolla tuli aina syötyä 

salaattia, mitä ei kotona tule syötyä, kun se pilaantuu niin äkkiä ja vaatii niin monta 

aineosaa, että se olisi hyvää.” 29-vuotias nainen, 2020 

 

“Työpaikkalounaat (monipuolinen lautasmalli) ovat jääneet pois ja ruokavalio tältä osin 

yksipuolistunut 4–5 päivänä viikossa. Kalaa on tarjolla vähemmän, ehkä vain kerran 

viikossa.” 44-vuotias nainen, 2020 

 

Vaikka Covid-19 koronaviruspandemian koettiin vaikuttaneen laajasti ruokailutottumuksiin, 

tämän aineiston pohjalta koronaviruspandemian koettiin vaikuttaneen ennemmin ruoan 
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hankintatapoihin tai ruokailuympäristöihin, kuin itse ruokavalioon. Esimerkiksi pandemian 

koettiin vaikuttaneen ruoan ostamiseen kodin ulkopuolella tapahtuvaan syömiseen sekä ruoan 

valmistamiseen. Osa vastaajista kertoi suosivansa pandemian aikana pitkään säilyviä 

elintarvikkeita, kuten säilykkeitä. Sen sijaan vastaajat eivät kuvailleet muuttaneensa 

lihankulutustaan pandemian aikana. Erilaisten lihatuotteiden selvästi kapeampi käyttö vuonna 

2020 saattoi liittyä välillisesti koronavirukseen, sillä suuri määrä lihasta ja kalasta syötiin 

vuoden 2013 aineistossa kodin ulkopuolella. Sen sijaan vastaajat olivat osittain huolissaan 

kasvisten käytön niukkuudesta kotona syödessä. Huoli kasvisten käytöstä saattaa olla 

perusteltu, sillä joukkoruokailua hyödyntävät ihmiset syövät tutkimusten mukaan keskimäärin 

terveellisemmin kuin ihmiset, jotka eivät käytä päivänsä aikana joukkoruokailua. 

(Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä, 2010 s. 37.) 
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7. Luotettavuus 
 

Tutkimuksen päätehtävänä voidaan pitää mahdollisimman luotettavan tiedon tuottamista. 

Tästä syystä tutkielman luotettavuuden tarkastelu on keskeinen osa kriittistä 

tutkielmaprosessia. Jokaiseen tutkimusmenetelmään ja tutkimuksen teon vaiheeseen liittyy 

kriittisiä kohtia, jotka tutkijan on hyvä tiedostaa jo ennen tutkimuksen teon aloitusta. 

Luotettavuuden kannalta päätavoitteena voidaan pitää tutkijan pyrkimystä välttää virheitä, 

jotka  johtaisivat virheellisiin tutkimustuloksiin. Virheiden välttämiseksi tutkijan tulee tuntea 

käytettävät tutkimusmenetelmät, jotta voidaan varmistua siitä, että tutkimuksessa varmasti 

tutkitaan sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. Toinen keskeinen tavoite on tutkimuksen objektiivisuus, 

jolla tarkoitetaan sitä, että tutkijan henkilökohtaiset näkemykset tai asenteet eivät pääse 

vaikuttamaan tutkimustulokseen. Laadullisessa tutkimuksessa objektiivisuutta voidaan pitää 

haasteena, sillä tutkija on sekä tutkimusasetelman luoja että tulkitsija. Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan tutkijan on kuitenkin syytä erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja niiden 

puolueettomuus. Puolueettomuudella Tuomi ja Sarajärvi (2018) tarkoittavat sitä, että tutkija 

pyrkii ymmärtämään mitä tutkittavalla henkilöllä on kerrottavaa, eikä suodata vastausta omia 

päämääriään kohti. Saavutettua lopputulosta voidaan pitää luotettavana, mikäli sen avulla 

pystytään kuvaamaan tutkimuskohteena olevan ilmiön todellista tilaa, sekä jos tulosten 

siirrettävyys toiseen tutkimuskontekstin ulkopuoliseen vastaavaan kontekstiin on mahdollista. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, ss. 125–136). Laadulliselle tutkimukselle on kuitenkin ominaista se, 

ettei aineistosta voida tehdä yhtä ainoaa tulkintaa, jonka vuoksi toinen tutkija saattaisi päätyä 

erilaisiin tuloksiin (Puusa & Kuittinen, 2011, s. 169). 

 

Tämän tutkimuksen tuloksien kykyä kuvata tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella useammalta 

kannalta. Yksi tutkimustulosten luotettavuutta tukeva asia on se, etteivät tulokset ole 

ristiriidassa aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

totuus ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Toisin sanoen se, etteivät tutkimustulokset 

poikenneet merkittävästi aiemmasta tutkimustiedosta, voidaan pitää luotettavuutta lisäävänä 

asiana. Olen pyrkinyt lisäämään tulosten luotettavuutta myös omalla huolellisuudella aineiston 

käsittelyssä, koodaamisessa ja teemoittelussa. Aineistosta on laskettu laajasti erilaisia lihan, 

kalan ja kasviproteiinien esiintyvyyksiä sekä niihin liittyviä teemoja, joiden avulla on pyritty 

vahvistamaan laadullisen analyysin tulosta. Lisäksi tuloksista on pyritty tekemään tulkintoja 

mahdollisimman laajasti aikaisempaa kirjallisuutta hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa 

määrällisen sisällön erittelyn on tarkoitus tukea laadullista analyysiä. Määrällisistä piirteistä 

huolimatta tutkimustulosten ei ole tarkoitus olla yleistettävissä valtaväestöön. Laadullisen 

tutkimuksen totuuskäsitys ei koskaan ole yhtä yksiselitteinen kuin määrällisessä tutkimuksessa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018 ss. 125–136). Laadullisessa tutkimuksessa tulosta voidaan 
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ennemmin pitää kyseisen vastaajajoukon muodostamana yhtenä totuutena, johon liittyy aina 

tutkimuksen ainutlaatuisuutta ja tutkijan subjektiivista ilmiön kuvausta. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa kahden vastaajajoukon tuottamat vastaukset muodostavat yhdenlaisen kuvan 

lihan ja kasvisruoan saamista merkityksistä vuosina 2013 ja 2020.  

 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä ainutkertaisuutta pidetään yleisesti tutkimuksen 

toistettavuuden heikentäjänä. Laadullisessa tutkimuksessa toistettavuutta voidaan kuitenkin 

yrittää parantaa erinäisin keinoin. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen 

toistettavuutta käyttämällä analyysin tukena tieteellistä metodologista kirjallisuutta. 

Metodikirjallisuus on antanut minulle taitoja tehdä tutkielmaa tieteellisesti hyväksyttyjen 

metodien avulla. Olen myös pyrkinyt kuvaamaan tutkimus- ja analyysiprosessin sekä 

tutkimuksessa käytetyt metodologiset valinnat tarkasti, sekä koonnut tutkimusprosessin 

yksityiskohtia kuvaavia liitteitä osaksi tutkimusraporttia. Kyselylomakkeen käyttöä 

aineistonkeruutapana voidaan myös pitää tutkimuksen toistettavuutta tukevana, sillä saman 

kyselylomakkeen avulla on mahdollista kerätä vastaava aineisto jossain toisessa kontekstissa. 

Kyselylomake on aineistonkeruutilanteena vastaajille hyvin samankaltainen kokemus ja eroaa 

merkittävästi esimerkiksi haastatteluiden ja havainnointitilanteiden ainutkertaisuudessa. 

Vuoden 2013 osa-aineisto oli kerätty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta, jolloin 

kyselylomakkeen kysymykset ovat jo testattu aikaisemman aineistonkeruun yhteydessä.  

 

Jokaiseen aineistonkeruun tapaan liittyy kuitenkin omat heikkoudet, joista kyselylomakkeen 

heikkouksina on nähty tiedon pinnallisuus. Lisäksi sitä, kuinka vakavasti vastaajat ovat 

suhtautuneet tutkimukseen, on vaikea selvittää sekä väärinymmärryksiä on vaikea 

kontrolloida. Hirsjärven ym. (2004) mukaan myös toimivan lomakkeen luominen voi olla 

haasteellista. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 191.) Olen pyrkinyt ratkaisemaan kyselylomakkeen 

tuottaman tiedon pinnallisuuteen ja kvantitatiivisuuteen liittyviä haasteita käyttämällä 

tutkimuslomakkeessa pääsääntöisesti avoimia kysymyksiä, jotka antavat vastaajalle 

mahdollisuuden kertoa, mitä hän pitää tärkeänä, eikä lukitse vastaajaa tiettyihin ennalta 

määriteltyihin vaihtoehtoihin. Toisaalta avoimien kysymysten avulla kerätty aineisto on usein 

sisällöllisesti kirjavaa ja vaikeasti käsiteltävää. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 164–200.)  

Väärinymmärrysten riskiä pyrin minimoimaan laadukkaan ja esitestatun lomakkeen avulla. 

Päädyin keräämään aineistoni ainoastaan sähköisessä muodossa, joka nopeuttaa ja helpottaa 

aineiston keruuta, mutta samalla rajaa ulkopuolelleen kaikki sellaiset henkilöt, joilla ei ole 

käytössä internetiä.  
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Vaikka vuoden 2013 ja 2020 osa-aineistot kerättiin samojen kysymysten avulla, aineistot 

poikkesivat toisistaan. Vuoden 2013 vapaan kirjoituskutsun avulla kerätyt ruokapäivän 

kuvaukset olivat sisällöllisesti hyvin kirjavia ja pohdintarikkaita. Ruokapäiväkirjojen kirjavuus 

hankaloitti aineiston käsittelyä, mutta ruoan laaja pohdinta oli tutkimuksen kannalta toivottava 

ominaisuus. Vuoden 2020 kyselylomakkeen avulla kerätyt ruokapäivän kuvaukset olivat 

selkeämpiä, helpommin käsiteltäviä ja yhtenäisempiä. Niissä vastaajat vastasivat kysymyksiin 

tarkemmin ja usein melko tiiviisti. Tekstien tiiviys helpotti osa-aineiston käsittelyä, mutta sen 

kääntöpuolena ruokapäivän kuvauksissa pohdittiin ruokaa ja siihen liittyviä arvoja paljon 

suppeammin. Kyselylomakkeessa oli myös erillinen kysymys “mitä muuta haluat kertoa 

päivästäsi”, mutta se jätettiin usein täyttämättä. Se, kuinka erilaista aineistoa kirjoituskutsu ja 

kyselylomake tuottivat, oli osittain yllättävää. Aineistojen erilaisuus voi joissain tilanteissa olla 

haaste aineistojen vertailukelpoisuudelle. Tässä tutkimuksessa erilaisuus ei kuitenkaan 

tuottanut aineistojen vertailuun ongelmia, sillä lihaan ja kasvisruokavalioon liitettyjä merkityksiä 

käsiteltiin molemmissa aineistossa riittävällä tasolla. 

 

Molemmat osa-aineistot kerättiin hyödyntäen vastaajien itseraportointia. Itseraportoinnin etuna 

voidaan nähdä tehokkuus, sillä tutkijan ei tarvitse itse olla paikalla havainnoimassa tai 

haastattelemassa tutkittavia. Itseraportointiin liittyy kuitenkin myös haasteita, sillä ihmiset eivät 

aina raportoi syömistään totuudenmukaisesti tai keskenään samalla tarkkuudella. Lisäksi on 

yleistä, että vastaajat valikoivat, mitä kertovat, mitä pitävät tärkeänä sekä mitä haluavat 

korostaa. Vastaaja saattaa myös ajatella tutkijan haluavan tietynlaisen vastauksen, joka 

vaikuttaa siihen, mitä he kertovat tai jättävät kertomatta. Näin ollen laadullinen tutkimus ei 

koskaan tavoita kaikkea tutkittavien mielessä liikkuvaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Itseraportoinnin haasteet korostuvat määrällisessä tutkimuksessa, jossa aineistosta on 

tarkoitus saada aikaan yleistettäviä tuloksia. Sen sijaa laadullisessa tutkimuksessa 

itseraportoinnin heikkouksia voidaan pitää osittain vahvuutena. Tässä tutkimuksessa olin 

erityisen kiinnostunut siitä, mitä vastaajat pitävät tärkeänä ja haluavat korostaa ruokapäivän 

kuvauksissa. Olen myös pyrkinyt huomioimaan itseraportointiin liittyviä haasteita rakentamalla 

kyselylomakkeen siten, ettei se johdattele vastaajaa mihinkään tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi 

se, ettei kyselylomakkeessa tai sen saateteksteissä mainittu lihansyöntiä tai kasvissyöntiä oli 

tietonen valinta. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan vain saman tai edellisen päivän 

ruokailuja, jotta raportointiin liittyisi mahdollisimman vähän muistamiseen liittyä vaikeuksia. 
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8. Tutkimuksen eettiset näkökulmat 
 
 
Tutkimukseen osallistuminen oli vastaajille vapaaehtoista ja yksittäisen vastaajan 

anonymiteetti säilytettiin koko tutkimusprosessin ajan. Vastaajille kerrottiin kyselylomakkeen 

saatekirjeessä kyselyn tarkoituksesta ja tulosten anonyymista säilytyksestä ennen 

tutkimukseen osallistumista. Vastaajille myös kerrottiin, että vastauksia saatetaan käyttää 

myös muiden tutkimuksen tekoon edelleen anonymiteettiä kunnioittaen. Aineiston käsittelyssä 

ja keräämisessä pyrin hienotunteisuuteen ja kohteliaisuuteen vastaajia kohtaan. En kerännyt 

kyselyn yhteydessä vastaajien henkilöllisyyttä paljastavia tietoja, kuten nimeä tai yhteystietoja. 

Tutkimuksessa kerättyjä taustatietoja säilytettiin ja käsiteltiin luottamuksellisina 

salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Tutkimuksesta raportoitaessa ei 

myöskään käytetty mitään tutkittavien tunnistamisen mahdollistavaa tietoa. 
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9. Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miten liha ja kasvisruoka ovat osa suomalaisten 

arkista syömistä ruokapäivän kuvauksissa vuosina 2013 ja 2020. Lisäksi tavoitteena oli 

ymmärtää lihan käytön ja kasvisruokailun taustalla olevia mielikuvia ja merkityksiä, joiden 

avulla kuluttajat oikeuttivat lihan syömistä ja toisaalta valitsivat kasvisruokaa osana päivittäistä 

ruokailua. Lisäksi tarkastelin sitä, miten vastaajat kokivat omien ruokailutottumusten 

muuttuneen viimeisen viiden vuoden aikana lihan käytön ja kasvisruokailun suhteen.  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen “Miten lihan, kalan ja kasviproteiinien käyttö näyttäytyy 

vuosina 2013 ja 2020 kirjoitetuissa ruokapäivän kuvauksissa ja millaisia muutoksia niiden 

käytössä on kuvausten perusteella tapahtunut?” pystyn tämän tutkimuksen valossa 

vastaamaan, että liha-, kala-, tai kasvisruokailua kuvattiin lähes jokaisessa aineiston 

ruokapäivän kuvauksessa. Lihaa käytettiin suurimassa osassa ruokapäivän kuvauksia, kun 

taas kalaa ja kasviproteiineja käytettiin melko maltillisesti. Tämän tutkimuksen perusteella 

henkilöiden, jotka käyttivät ruokavaliossaan lihaa tai kalaa, lihan ja kalan osuus ruokavaliossa 

on vähentynyt. Ainoan poikkeuksen teki aineistossa broileri, joka mainittiin vuoden 2020 

ruokapäivän kuvauksissa useammin kuin vuoden 2013 aineistossa. Sen sijaan vastaajien 

pitämät kasvisruokapäivät olivat hieman yleistyneet vuoden 2020 aineistossa verrattuna 

vuoden 2013 aineistoon. Myös kasviproteiinien käyttö oli lisääntynyt ja monipuolistunut. 

Aineistossa liha- kala- ja kasvisruokien käytössä tapahtuneet muutokset ovat samansuuntaiset 

kuin suomalaisten ruoankäyttöä mittaavissa Ravintotase-tutkimuksissa. (Luonnonvarakeskus, 

2021.) Ruokapäivän kuvauksissa yleisimmin esiintyneet lihatyypit olivat siipikarja, jauheliha, 

kinkku sekä makkarat ja nakit. Kaloista suosituin oli lohi ja kasviproteiineista suosituimpia olivat 

pavut. 

 

Kiinnostavana havaintona kasviproteiinien käytöstä voidaan pitää sitä, että vuoden 2013 

aineistossa vastaajat söivät papuja runsaasti lounasravintoloissa ja joukkoruokailussa. 

Vuoden 2020 aineistossa suurin osa syödystä ruoasta tehtiin itse, jonka vuoksi papujen 

käytössä voitaisiin olettaa näkyvän notkahdus, mikäli suomalaiset kuluttajat olisivat 

yksinomaan tottuneet papujen käyttöön joukkoruokailussa. Papuja kulutettiin kuitenkin lähes 

yhtä paljon kummassakin aineistossa. Se, ettei joukkoruokailun puuttuminen vaikuttanut 

vastaajien papujen kulutukseen, saattaa kertoa siitä, että joukkoruokailu on toiminut papujen 

kohdalla onnistuneena ruoka-aineen totuttajana, jonka seurauksena pavut on hyväksytty 

osaksi arkiruokaa ainakin osan kuluttajien keskuudessa. Toinen mielenkiintoinen huomio 

kasviproteiinien käytössä oli se, että sekasyöjien kasviproteiinien käyttö oli vuoden 2020 osa-

aineistossa lisääntynyt ja monipuolistunut vuoden 2013 aineistoon verrattuna. Edelleen 
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kasviproteiinien käyttö oli yleisempää kasvisruokailijoiden keskuudessa, mutta aineiston 

sekasyöjät käyttivät myös runsaasti herneitä, linssejä, soijarouhetta ja 

kasviproteiinivalmisteita. Muutos sekasyöjien kasviproteiinien käytössä saattaa kertoa siitä, 

että kasviproteiineja ei ehkä nähdä enää vain kasvissyöjien ruokana. Erityisesti uusille 

kasviproteiinivalmisteille on tyypillistä lihan kaltainen rakenne ja maku, jonka vuoksi ne voivat 

olla erityinen väylä sekasyöjille tutustua kasvisruokaan. (Vinnari, 2010, s.83). 

Yhteiskunnallisen muutoksen kannalta sekasyöjien kasviproteiinien kulutus voidaan nähdä 

positiivisena, sillä aiemman tutkimuksen valossa kasviproteiinien kulutuksen on havaittu 

kumuloituituvan heidän keskuudessaan, jotka jo valmiiksi kuluttavat säännöllisesti 

palkokasveja (Jallinoja, ym., 2016, 9–10).   

 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen “Mitä merkityksiä ja mielikuvia lihaan ja lihasta 

luopumiseen liitetään ruokapäivän kuvauksissa?” voin aineiston perusteella vastata, että 

lihaan tai lihasta luopumiseen liitettyjä perusteluja suurin osa aineiston sekasyöjistä suhtautui 

lihaan neutraalisti eikä sen käyttöä usein perusteltu lainkaan. Tämä vahvistaa myös aiempaa 

tutkimustietoa siitä, että sekaruokavalio nähdään tavallisena ruokavaliona ja niin sanottuna 

perusoletuksena (Mäkelä & Niva, 2016, s. 17–23). Sen sijaan lihansyönnin vähentämisen 

motiiveja kuvattiin ruokapäivän kuvauksissa useammin ja painokkaammin. Vastaajista vain 

hyvin pieni osa halusi lisätä lihan kulutustaan tai piti suurta lihapitoisuutta ruokavaliossa 

tärkeänä. Sen sijaan lihan käyttöä perusteltiin lihan rationalisoinnin avulla, jossa liha nähdään 

välttämättömänä, luonnollisena, normaalina ja mukavana ruokana. Molemmista osa-

aineistoista oli mahdollista tunnistaa myös kuusi lihan käytön vähentämisen taustalla olevaa 

syytä, jotka olivat: 1) terveellisyys, 2) ekologisuus, 3) eettisyys, 4) helppous, 5) maku ja 6) 

hinta. 

 

Lihan käyttöä perusteltiin vuoden 2020 aineistossa pääasiassa sen käytön helppoudella, 

tuttuudella, hyvällä maulla ja hinnalla. Toisin sanoen lihan käyttö koettiin 1) normaaliksi ja 2) 

mukavaksi. Harvinaisempaa vuoden 2020 aineistossa oli rationalisoida lihaa sen 

välttämättömyydellä tai luonnollisuudella. Kiinnostavaa oli se, että vuoden 2013 aineistossa 

lihan normaalius oli vähiten käytetty lihan rationalisointi sen ollessa vuonna 2020 yleisin. 

Erityisesti vuonna 2020 kotona syömisen korostuessa myös ruoan helppouden, tuttuuden ja 

tavallisuuden merkitys tuntui kasvavan. Lihan käytön osittaisen vähentämisen tai lopettamisen 

taustalla yleisin syy vuonna 2020 oli terveyssyyt. Ekologisuus, helppous ja maku olivat myös 

kasvisruoan ominaisuuksia, joita arvostettiin vuonna 2020. Sen sijaan eettisyys ja kasvisruoan 

hinta eivät näyttäytyneet yhtä tärkeinä teemoina lihansyönnin vähentämisen taustalla. 

Mielenkiintoista oli se, että vuoden 2013 aineistossa sekä aiemmassa tutkimuksessa (esim. 
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Latvala, ym. 2012) eettisyys on ollut yksi yleisimmistä lihansyönnin vähentämisen taustalla 

olevista syistä.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen “Miten vastaajat kuvailivat liha- ja kasvisruoan käytön 

muutosta viimeisen viiden vuoden aikana vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksissa?” voin 

aineiston perusteella vastata, että vuoden 2020 aineistosta oli tunnistettavissa 

ruokailutottumusten erilaisia kehityssuuntia, joista suuri osa liittyi lihan käyttöön. Yleisin 

vastaajan kuvailema muutos ois kasvisruoan yleistyminen ruokavaliossa. Noin neljännes 

vuoden 2020 aineiston vastaajista kertoi vähentäneensä lihankulutusta tai lisänneensä 

kasvisruoan osuutta ruokavaliossa viimeisen viiden vuoden aikana. Toiseksi yleisin muutos oli 

vegaaniruokien yleistyminen ruokavaliossa, kolmanneksi yleisin muutos oli muutokset uusien 

kasviproteiinienvalmisteiden käytössä, joka oli osittain päällekkäinen teema kahden 

aikaisemman teeman kanssa. Viimeinen muutoksen teema oli liharuokien yleistyminen 

ruokavaliossa, joka oli aineistossa marginaalinen. Tyypillisesti aineistossa siirryttiin 

kasvisvoittoisempaan ruokavalioon rajaamalla ruokavaliosta ensin pois punainen liha, jonka 

jälkeen lopetettiin siipikarja kulutus. Viimeisenä ruokavalion ulkopuolelle saatettiin rajata myös 

kala ja muut eläinperäiset tuotteet. Vastaava kehityskulku on havaittu myös aikaisemmassa 

kasvissyöntiä koskevassa tutkimuksessa (Springmann, 2018). 

 

Aineistossa vastaajat suhtautuivat kasvisruokailuun pääasiassa myönteisesti, ja monet 

vastaajat kertoivat haluavansa tulevaisuudessa vähentää erityisesti punaisen lihan käyttöä 

sekä lisätä kasviksia ja kasvispainotteisuutta. Aineistossa kasvisruokamyönteisyys näkyi joko 

lihansyönnin ongelmallisuuden pohtimisena tai kasvispainotteisuuden arvostamisena. Useat 

vastaajat kokivat kasvisvoittoisemman ruokavalion tavoittelemisen arvoiseksi, ja kokivat 

onnistumisen tunteita kuluttaessaan runsaasti kasviksia. Lihan ekologisia, terveydellisiä ja 

eettisiä vaikutuksia pohdittiin laajasti myös heidän keskuudessaan, jotka kuluttivat 

ruokapäivänsä aikana lihaa. Sen sijaan lihaan suhtauduttiin aineistossa pääasiassa kriittisesti 

tai neutraalisti. Lihaan kriittisesti suhtautuneet vastaajat pohtivat kirjoituksissaan lihan eettisiä 

ja ekologisia ja terveydellisiä ongelmia.  

 

Media on osittain luonut vastakkainasettelua lihansyönnin ja vegaanisuuden välille sekä 

synnyttänyt mielikuvaa lihankulutuksen jakautumisesta ääripäihin (esim. HS, 2020). Tämän 

tutkimuksen mukaan lihankäytön polarisoitumisen sijaan suurin osa vastaajista vaikuttaa 

kuuluvan motiivien, arvojen ja kulutustottumusten puolesta ääripäiden välimaastoon eli suurin 

osa vastaajista kulutti lihaa maltillisesti ja suhtautui siihen neutraalisti. Suurimmassa osassa 

ruokapäivän kuvauksia lihaa tai ruokavalion kasvispainotteisuutta ei kommentoitu lainkaan tai 

ruokapäivän kuvauksissa esitettiin pieniä myönteisiä merkkejä kasvisvoittoisuuden puolesta. 
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Myös aiemman tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista ei identifioidu vegaaneihin 

eivätkä lihan suurkuluttajiin, vaan sijoittuvat arvojen ja motiivien puolesta näiden kahden 

ääripään välille (Erkkola, 2022 PLoS).  

 

Kasvisruokailua ja lihankulutuksen vähentämistä koskevaa tutkimusta on tehty viime vuosina 

melko runsaasti. Aiemman tutkimuksen keskiössä ovat olleet kulutuksen määrät, 

ruokavalioiden taustalla olevat sosiodemografiset muuttujat, kasvissyönnin motiivit ja 

kasviproteiineihin sekä lihaan liittyvä kulutuskäyttäytyminen (esim. Autio, ym. 2017; Jallinoja, 

2019, Jallinoja, ym. 2019b; Latvala ym. 2012). Tämä tutkimus lähestyi aihetta kaksiosaisen 

ruokapäivän kuvaus - aineiston avulla, joka on täysin uusi lähestymistapa kasvissyönnin ja 

lihan käytön laadulliseen tutkimiseen. Lihan käyttöön liittyviä motiivien ja rationalisointien 

tutkiminen aineistosta, joka perustuu vastaajien omiin ajatuksiin ruokapäivästä, on myös 

uudenlainen lähestymistapa aiheeseen. Lisäksi aiemmat tutkimuksen sisältävät vielä 

verrattain vähän tietoa uusista kasviproteiinivalmisteista.  

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti punaisella lihalla on monia kielteisiä 

vaikutuksia ihmisten terveyteen, ilmastoon ja tuotantoeläinten hyvinvointiin, mikä lisää 

lihantuotannon moraalista latausta. Toisaalta lihan vahva sosiaalinen asema osana 

länsimaista ruokavaliota tekee lihansyönnin vähentämisestä haastavaa. Viime 

vuosikymmenen aikana lihankulutuksen vähentämisen puolesta ovat puhuneet useat viralliset 

tahot ja järjestöt kuten WHO, THL ja WWF. Paine muutokselle on kasvanut, mikä on saattanut 

lisätä kasvisruokavalioiden suosiota, joustavaa kasvissyöntiä sekä kasviproteiinien 

tuotekehitystä ja markkinointia. Tämän tutkimuksen perusteella muutos kohti 

kasvisvoittoisempaa ruokavaliota on tapahtunut vastaajien keskuudessa melko vaivattomasti 

ja luonnollisesti. Lisäksi vastaajat suhtautuivat kasvisruokaan pääasiassa myönteisesti.  

 

Aiempi tutkimustieto on kuitenkin osoittanut, että pelkkä kielteinen asenne lihansyöntiä 

kohtaan tai myönteinen asenne kasvisruokaa kohtaan ei tarkoita, että ruokavaliossa tehtäisiin 

mitään konkreettisia toimia omien arvojen edistämiseksi (Vinnari, 2016, 36). Tästä syystä lihan 

käyttöä ruokavaliossa ei kannata tarkastella ainoastaan tietoisten, harkittujen valintojen ja 

arvojen tuloksena. Lihan käyttöön liittyy paljon sosiaalisia kytköksiä kuten sosiaaliset normit, 

sosiaalinen identiteetti ja ympäristö. Vaikkei myönteinen asenne vielä takaa todellista 

muutosta, halukkuus lihankulutuksen vähentämiseen on tärkeää, kun ajatellaan muutoksen 

onnistumista. Kasvispainotteisuutta tulee jatkossa tukea yhä voimakkaammin sekä siihen tulee 

kannustaa niitä, jotka siihen eivät vielä ole pyrkineet, jotta kasvissyönti ei jäisi vain pienen 

joukon ohimeneväksi ruokatrendiksi.  
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Vuoden 2020 aineiston mukaan lihassa arvostetaan erityisesti tuttuutta, helppoutta, hintaa ja 

makua. Sen sijaan tuttuuden puute on nähty aiemmassa tutkimuksessa 

kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtymisen esteenä. Kasvispainotteisuuden 

tukemisessa avainasemassa voidaan nähdä olevan kuluttajien tutustuttaminen kasvisruokaan. 

Suomessa toteutetaan laajasti joukkoruokailua, joka tekee siitä hyvän välineen myös kestävän 

ruokavalion edistämiselle. Myös aiemmat tutkimukset ovat ehdottaneet joukkoruokailua 

paikaksi, jossa laajalle joukolle kuluttajia voidaan tutustuttaa kasviproteiineja ja 

kasvispainotteista ruokavaliota. (Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä, 2010 s. 37; 

Kaljonen & Niva, 2022.) Aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu myös sosiaalista mediaa 

mahdollisena syömisen sosiaalista muutosta tukevana ja edistävänä välineenä (Laakso, Niva, 

Eranti ym., 2021).  

 

Nuorten ruokakasvatuksen näkökulmasta myös kotitalousopetusta voidaan hyödyntää 

kestävämpien ruokailutottumusten opetuksessa. Sekin (2021) mukaan kotitalousopetuksen 

lihakeskeisyyden murtamiseksi yhä useamman opettajan tulee sitoutua kestäviin raaka-

ainevalintoihin. Opettajien toiminnan tueksi tarvitaan kuitenkin opetussuunnitelman 

uudistamista siten, että opetussuunnitelma ohjaisi välttämään ympäristön kannalta 

haitallisimpien ruoka-aineita. (Sekki, Autio, Lindblom, & Niva, 2021, s. 14.) Tutkimukseni 

vastaajien keskuudessa lihan käyttöön kannusti tuttuuden lisäksi myös lihan helppous. 

Kasvisruoan valitseminen saatettiin kokea vaikeammaksi sekä aikaa vieväksi. Lisäksi 

kasvisruokien valmistamisen esteenä saattoi olla ruoanlaittotaidon puute. 

Kotitalousopetuksella voitaisiin tukea kasviproteiinien tuttuuden lisäksi käytännön 

ruoanvalmistustaitoa, jotta ruoanvalmistustaidon puute ei nousisi esteeksi valmistaa 

kasvisruokaa. Ratkaisuna lihan helppoudelle voidaan nähdä myös uudet 

kasviproteiinivalmisteet, joiden valmistaminen ruoaksi muistuttaa hyvin pitkälle lihan 

valmistusta. Kasviproteiinivalmisteissa hinta saattaa olla estävä tekijä valita kyseisiä tuotteita, 

sillä tällä hetkellä kasviproteiinivalmisteet ovat usein korvattavaa lihaa kalliimpia.  

 

Kasvisruokailun yleistyminen tarkoittaisi tulevaisuudessa muutosta ruokakulttuurin lisäksi 

maatalousalan ammateissa sekä maalaismaisemissa. Mikäli kasvisruokailusta tulisi 

valtaväestön ruokavalio, tulevaisuudessa ei enää olisi työpaikkoja lihateollisuudessa vaan 

kysyntää tekijöistä saattaisi löytyä kasviproteiinivalmisteiden tuotekehittelyssä sekä 

tuotannossa. (Vinnari, 2016, 36.) Huan-Niemen (2020, s.372) mukaan ruokavalion ja ruoan 

kulutuksen radikaaleilla muutoksilla olisi vaikutusta erityisesti maatalouden alkutuotantoon, 

jossa Suomen maatalouden nykyinen karjankasvatus tulisi korvata kasvipohjaisten ja 

proteiinipitoisten elintarvikkeiden tuotannolla. Maataloustuottajien mahdollisuudet lisätä 

kasvipohjaisten ja proteiinipitoisten elintarvikkeiden tuotantoa vaihtelevat alueellisesti, sillä 
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palkokasvien tuotanto vaatii riittävän lämpötilan. Parhaimmat edellytykset kasvatukselle on 

Etelä-Suomessa, kun taas muualla Suomessa kotieläintuotannon korvaaminen 

monipuolisemmalla kasvintuotannolla on merkittävästi vaikeampaa. Onnistunut siirtyminen 

edellyttäisi huomattavia investointeja maatalous- ja elintarviketeollisuuteen, erityisesti 

kasviproteiinien tuotannon ja jalostuksen lisäämiseksi. (Huan-Niemi, 2020 s.372.) 

 

Lihasta luopumisen välittöminä positiivisina seurauksina taas voidaan pitää terveydellisten 

haittojen vähenemistä. erityisesti punaisen lihan ja lihajalosteiden kulutus on yhteydessä 

useisiin elintapasairauksiin ja tiettyihin syöpätyyppeihin (Maailman syöpätutkimussäätiö, 

2018). Lihantuotanto rasittaa luontoa monella tapaa, jonka vuoksi lihantuotannon lopettaminen 

pienentäisi ihmiskunnan hiilijalanjälkeä huomattavasti sekä hillitsisi ilmastonmuutosta ja sen 

negatiivisia seurauksia. (Pesonen & Huuskonen, 2014, s.10). Myös lihantuotannon suorat 

negatiiviset vaikutukset vesistöihin ja maaperään häviäisivät. Lihantuotannon loputtua myös 

maatilojen käyttämä pinta-ala vapautuisi uuteen käyttöön mahdollistaen luonnon 

monimuotoisuuden lisääntymisen. Lihantuotannon lopettaminen lopettaisi myös kuluttajien 

moraalisen painin lihan ostamisen, eläinten kuoleman ja elinolojen kanssa. (Vinnari, 2010, 36.)

  

Jatkossa on mielenkiintoista seurata, miten lihan ja kasviproteiinien käyttö kehittyy osana 

laajempaa ruokajärjestelmän muutosta. Kysymys liha- ja kasvisruoan kulutuksesta näyttää 

ainakin toistaiseksi kiinnostavan mediaa ja ihmisiä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan myös 

maailmanlaajuisia toimia ruoantuotannossa. Erityisesti kasviproteiinien tuotantoa tukevaa 

tekniikkaa tulee Spingmannin (2018) mukaan kehittää entisestään. Kehittäminen vaatii 

investointeja esimerkiksi viljelijöiden kannustamiseen sekä infrastruktuurin rakentamiseen. 

Tiedon lisäämisellä yksinään ei aiemman tutkimuksen mukaan ole suurta vaikutusta 

käyttäytymisen muutokseen. Tiedon lisääminen yhdessä esimerkiksi kulutusympäristöä 

muokkaamisen, poliittiset päätökset tai taloudelliset kannustimien kanssa on vaikuttavampaa. 

Tärkeä ensimmäinen askel olisi ottaa ympäristö näkökulma vahvemmin osaksi kansainvälisiä 

ravitsemussuosituksia (Springmann, 2018, s. 523.) 

 

Mielestäni tulevaisuudessa on tärkeää tutkia lihan ja kasviproteiinien kulutusta vielä laajemmin 

ruokapäivän kuvauksien pohjalta. Erityisesti eri kuluttajaryhmien suhtautumista 

kasviproteiineihin on tärkeää seurata markkinoiden kehittyessä. Omassa tutkimuksessani 

vuoden 2020 ruokapäivän kuvauksia leimasi vahvasti myös uusi koronavirustilanne, jonka 

vaikutuksia aineistossa on osittain haastava arvioida. Laajempi tutkimus esimerkiksi 

suomalaisten kasviproteiinien käytöstä sekä joustavasta kasvispainotteisuudesta 

ruokavaliossa toisi hyödyllistä tietoa sekä poliittiseen päätöksentekoon että 

elintarviketuotekehittelyyn. 
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LIITE 2 Vuoden 2020 aineistonkeruusuunnitelma 

 

Aineistonkeruusuunnitelma 

 

Maanataina 20.4 klo 20-21 

Kopedan & Conduksen sähköpostilistoille 

Facebookissa seuraaviin ryhmiin:  

 -Lennokkaat (1 900 jäsentä) 

 - Kotiruokaryhmä (130 000 jäsentä) 

Tiistaina 21.4 

 -Ravintolayhteisö (3 100 jäsentä) 

 -Penninvenytystä kotikeittiössä (25 000 jäsentä) 

 - Ruoka- ja keskusteluryhmä vähävaraisille (7100 jäsentä) 

Keskiviikkona 24.4 

 - Äijäruoka on hyvää (sopii myös naisille) (15 000 jäsentä) 

 - BBQ ja Grillaus (7 900 jäsentä) 

Jako ystäville ja sukulaisille pitkin viikkoa → lumipallomenetelmä 

Mahdollisuus tavoittaa omien jakojen kautta noin 190 000 ihmistä. 
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LIITE 3 Vuden 2020 saatetekstit kyselylomakkeeseen 

 

Saateviesti 1 Sosiaalisen median kanaviin 

Hei kaikki ********ryhmäläiset! 

Viimeistelen tällä hetkellä opintojani ja tarvitsisin apuanne. Alla oleva linkki on graduni 

aineistonkeruulomake. Tutkin suomalaisten tämänhetkisiä (poikkeusolojen)  

ruokailutottumuksia ja haluaisinkin kuulla mitä sinä söit tänään? Toivottavasti mahdollisimman 

moni teistä jaksaisi käydä vastaamassa. Kultaakin arvokkaampaa on jos vielä jakaisitte 

kyselyä eteenpäin sukulaisille ja ystäville ympäri Suomea. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 

Kyselyyn osallistuminen on anonyymia, eikä nimeäsi, sähköposti- tai IP-osoitettasi tallenneta. 

 

Saateviesti 2 Sähköpostilistoille 

Hei! 

Tule edistämään tiedettä vastamalla lyhyeeseen kyselyyn. Tarkoituksena on selvittää 

suomalaisten tämänhetkisiä (poikkeusolojen) ruokailutottumuksia ja haluammekin kuulla mitä 

sinä söit tänään? Vastaamaan pääset alla olevan linkin kautta, ja vastaaminen vie noin 10 

minuuttia. Kyselyyn osallistuminen on anonyymia, eikä nimeäsi, sähköposti- tai IP-osoitettasi 

tallenneta. Linkkiä saa jakaa eteenpäin! 
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LIITE 4 Vuoden 2013 kirjoituskutsu 

 


