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ESIPUHE 

 

Tämä maisterintutkielma toteutettiin yritystoimeksiantona Ruokavirastolle. Aihe pohjautuu 

Ruokaviraston aiempiin ja käynnissä oleviin riskinarvioinnin projekteihin, joissa perehdytään 

elintarviketurvallisuutta vaarantaviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin tekijöihin. Kiitos aiheesta 

kuuluu Ruokaviraston ohjaajilleni Suvi Joutsenelle ja Tero Hirvoselle sekä riskinarvioinnin 

päällikölle Pirkko Tuomiselle. Lämmin vastaanotto riskinarvioinnin yksikköön niin ohjaajieni 

kuin muidenkin Ruokaviraston työntekijöiden toimesta innosti aiheen pariin ja ylläpiti 

motivaation tutkielmaa kohtaan korkealla koko pitkän projektin ajan. 

 

Kiitos myös yliopiston puolen ohjaajilleni Laila Sepälle ja Marina Heinoselle. Asiantuntevan 

ja riittävän jämäkän ohjauksenne ansiosta maisterintutkielmani tiivistyi ja valmistui lopulta 

tavoiteajassa. Kiitos myös tutkimuksen osallistujille, pilotoijille ja oikolukijoille.  

 

Suuri kiitos vilpittömästä ja loputtomasta kannustuksesta myös Christianille, Heidille ja 

Katariinalle sekä muille ystävilleni, jotka olivat tukenani tutkielmani alkuvaiheista asti. Ilman 

osoittamaanne luottamusta tekemiseeni lopputulos olisi varmasti ollut erilainen. Rohkaisitte ja 

autoitte viipymättä niin työssä näkymättömän ajatustyöni kuin konkreettisten asioidenkin 

kohdalla. Teidän ansiostanne onnistuin jatkamaan yrittämistä vastoinkäymistenkin jälkeen. 

 

 

Zoja Juutilainen 

Helsingissä 16.05.2022. 
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1 JOHDANTO  

 

Epidemiologisten tutkimusten mukaan merkittävä osa elintarvikeperäisistä taudeista on 

peräisin kuluttajien kotoa (EFSA 2021; Mihalache ym. 2022). Tutkimukset ympäri maailmaa 

liittävät elintarvikeperäiset tartunnat erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn ja niiden 

sopimattomaan säilytykseen kotioloissa (EFSA 2021; Redmond & Griffith 2003; Sampers ym. 

2012). Ruokaa valmistetaan kotitalouksissa useita kertoja päivässä, mutta 

elintarviketeollisuuden nähdään silti olevan lähes yksinään vastuussa turvallisen ruoan 

tarjonnasta (Kennedy ym. 2011). Kuluttajilla on taipumus olla enemmän huolissaan ruoan 

ulkoisista tekijöistä, kuten bakteerin tai epähygieenisten tuotanto-olojen aiheuttamasta ruoan 

kontaminaatiosta, joihin heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, kuin siitä, miten he itse 

vaikuttavat ruoan turvallisuuteen kotioloissa. 

 

Elintarvikkeiden riittämätön kypsennys on yksi tärkeimmistä mikrobiologisiin vaaroihin 

vaikuttavista tekijöistä (EFSA 2021, Euroopan komissio 2002). Tiettyjen 

kypsennysmenetelmien ja -lämpötilojen takia kuluttajat aiheuttavat kuitenkin ruokaansa myös 

kemiallisia vaaroja, joiden pitkäaikainen altistuminen on yhdistetty erilaisiin sairauksiin, kuten 

syöpään, tai hoitamattomana jopa kuolemaan (WHO 2017). Kuluttajat voivat myös säilyttää 

ruokaansa elintarvikkeille sopimattomissa pakkauksissa tai materiaaleissa, joista ruokaan voi 

siirtyä haitallisia kemiallisia yhdisteitä (Püssa 2013; Turhan 2006). Ruoassa esiintyviä 

kemiallisia vaaroja voivat olla esimerkiksi ei-entsymaattinen ruskistuminen (Maillardin 

reaktio), heterosyklisten aromaattisten amiinien (HAA) muodostuminen, 

monityydyttymättömien rasvahappojen (PUFA) hapettuminen ja polymerisoituminen, sekä 

nitrosoamiinien ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) muodostuminen (Püssa 

2013).   

 

Ruoan käytön muuttuminen ja myös elintarvikkeiden prosessointitapojen sekä koko 

elintarvikejärjestelmämme kehittyminen vaikuttaa elintarvikkeissa esiintyviin riskeihin 

(Bloomfield 2022; Korkeala 2015). Suurin osa kuluttajan kohtaamista vaaroista ei ole uusia, 

mutta erilaisten ruokatrendien muututtua kulutustottumuksiksi, lisääntyy aina myös kyseiselle 

elintarvikeryhmälle tyypillisten kemiallisten ja mikrobiologisten riskien esiintyvyys. 

Esimerkiksi pelkästään sushin kulutus on muuttanut kalan käyttötottumuksia saaden raa’an 

kalan käytön, ja täten myös siinä esiintyvien vaarojen määrän, kasvamaan moninkertaisesti 

(Lehel ym. 2021).  
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Viimeisten 50 vuoden aikana tapahtuneet muutokset kuluttajien elämäntyyleissä ja työpaikoilla 

ovat vähentäneet ruoanlaitolle ja syömiselle jäävää aikaa (Bloomfield ym. 2022; Tache & 

Carpentier 2014; Wills ym. 2013). Tämä on johtanut kypsien valmisteiden ja puolivalmisteiden 

lisääntyneeseen käyttöön, mikä puolestaan vaatii kuluttajilta entistä tarkempaa huomiota näiden 

tuotteiden säilytykseen ja hygieeniseen käyttöön. Osa kuluttajista kuitenkin kokee kypsien 

valmisteiden olevan lähes immuuneja pilaantumiselle, ja että tuotteen mahdollisiin vaaroihin ei 

voi enää vaikuttaa kotona (Kennedy ym. 2011). Ruoan käytössä kuluttajia ohjaakin usein 

optimismiharha, jonka mukaan he ajautuvat luulemaan, että sairastumisen todennäköisyys 

heidän kohdallaan on epätodennäköisempää kuin muiden kohdalla tai, että he itse pystyvät 

kontrolloimaan sairastumisen todennäköisyyttä, vaikka eivät tee asialle mitään (Fischer ym. 

2008; Rossvoll ym. 2012; Veflen ym. 2020).  

 

Kuluttaja altistuu päivittäin erilaisille vaaroille myös ruoankulutustottumuksistaan riippumatta. 

Ruokaketjun loppupäässä kuluttaja voi kuitenkin vaikuttaa merkittävään osaan vaaroista 

tekemillään valinnoilla, mutta valintojen teko voi olla vaikeaa, jos kuluttaja ei tiedosta 

tekevänsä virheitä (Al-Sakkaf 2015). Aiemmissa tutkimuksissa kuluttajien tekemät poikkeamat 

elintarviketurvallisessa käyttäytymisessä on yhdistetty erityisesti tiedon puutteeseen, sillä 

suurin osa kuluttajista ei joko tiedä tekevänsä virheitä ruoanlaitossa tai tiedostaa virheet, mutta 

ei niiden vakavuutta (Al-Sakkaf 2015; Phang & Bruhn 2011; Zeeshan ym. 2017). Tämän vuoksi 

kuluttajia opastavien ja heidän turvallisuutensa takaavien ohjeistuksien ja säädösten tulee olla 

ajantasaisia. Onkin pyrittävä tuottamaan yhä tarkempaa altistumistietoa seuraamalla 

esimerkiksi kuluttajien ruoankäyttöä ja -käsittelyä sekä ruoan säilytystottumuksia kotioloissa.  

 

Riskinarvioinnilla tarkoitetaan elintarvikkeiden kulutukseen kohdistuvan vaaran tunnistamista 

ja kuvaamista, altistuksen arviointia sekä riskin kuvaamista (Lammerding 1997). 

Riskinarviointiin merkittävästi vaikuttavaan altistumisen arviointiin tarvitaan tarkkaa aineistoa 

kuluttajien käyttäytymisestä kotioloissa, joka jää kuitenkin nykyisten ruoankäyttötutkimusten 

kohdalla usein kokonaan pois (Euroopan Komissio 2002). Perinteisissä ruoankäytön 

tutkimuksissa kerätään aineistoa yleensä ravitsemuksellisiin tarkoituksiin, eikä niiden käyttö 

täten sovellu täysin kemiallisen tai mikrobiologisen riskin arviointiin (Pasonen ym. 2018; 

Valsta ym. 2018). Lisäksi Suomessa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

viiden vuoden välein julkaisemissa Finravinto -tutkimuksissa sivuutetaan kokonaan alle 25-

vuotiaiden ja yli 74-vuotiaiden osuus väestöstä (Valsta ym. 2018). Tällä hetkellä Suomessa 

peräti 23 % väestöstä koostuu yli 65-vuotiaista, ja he ovat kuuluvat myös elintarvikeperäisten 
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tautien riskiryhmään, jonka vuoksi tulevaisuuden ruoankäytön tutkimusten tulisi kattaa myös 

näiden ikäryhmien osuus väestöstä, mikäli mahdollista (Tilastokeskus 2022; WHO 2017).  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda kyselypohja Ruokaviraston tarpeisiin riskinarvioinnin 

tueksi. Tarkasteltavana tutkimusmenetelmänä olivat kyselytutkimukset, koska kyselyt ovat 

muita kvantitatiivisia menetelmiä nopeampia ja helpommin toteutettavissa, mutta myös 

kustannustehokkaampia (Vilkka 2007; Wagenaar 2005). Kyselyillä saadaan myös muita 

menetelmiä tehokkaammin kerättyä aineistoa suurelta ihmismäärältä, jonka vuoksi niitä 

käytetään usein esimerkiksi ruoankäytön tutkimiseen (Valsta ym. 2018). Kyselyt ovat usein 

kuluttajaystävällisiä oikein rakennettuna. Tällöin kuluttaja ei voi ymmärtää kysymyksiä väärin, 

tai sen mahdollisuus on hyvin pieni, kysymykset ja vastaukset eivät johdattele kuluttajaa, ja 

standardoitujen vastausten määrä ja laajuus on riittävä.  

 

Tämä tutkimus rajattiin kala- ja liharuokien käsittelyyn, sillä suuri osa elintarvikeperäisistä 

tartunnoista on peräisin näistä elintarvikeryhmistä (EFSA 2021). Kalan ja lihan kypsennyksen 

aikana voi myös syntyä kemiallisia yhdisteitä, joiden on havaittu olevan terveydelle haitallisia. 

Lisäksi kalan ja lihan käyttömäärät ovat pysyneet lähes entisellään, elleivät jopa kasvaneet 

viimeisen vuosikymmenen aikana, jonka vuoksi myös mahdollisten mikrobiologisten ja 

kemiallisten vaarojen määrä voi olla kasvussa (Tietohaarukka 2021; Luke 2019).  

 

Tutkimuksessa pyrittiin tutkimaan kyselyrungon validiteetti tutkimalla sen käyttöönottoa 30 

osallistujan avulla ja vertailemalla vastauksia vastaavien tutkimushaastatteluiden vastauksiin. 

Käsittelykyselyiden kelpoisuutta toimia mikrobiologisen ja kemiallisen riskinarvioinnin 

pohjana tarkasteltiin pohtimalla, olivatko kyselyt yksinään riittäviä tuottamaan haluttu tieto. 

Lomakkeiden luotettavuutta selvitettiin tutkimalla valittujen kysymysten sisältöä ja niiden 

kielellistä soveltuvuutta sekä teknisiä asioita, joiden avulla pystyttiin arvioimaan koko 

lomakkeiden reliabiliteettia ja validiteettia (Vehkalahti 2008).  

 

Tutkimuksessa pyrittiin myös saamaan lisätietoa kuluttajien ruoanlaittotottumuksista 

ja -käyttäytymisestä kotioloissa, sillä tällä hetkellä aineistoa on rajattu määrä (Barraj & Petersen 

2004; Hoelzer ym. 2012). Useat tutkimukset aiheesta pohjautuvat hyvin pintapuoliseen tietoon 

kuluttajien elintarvikkeiden käsittelystä, jonka vuoksi on tärkeää tuottaa kelvollista ja ennen 

kaikkea riittävän tarkkaa aineistoa aiheesta. Tutkimuksessa saatuihin tuloksiin tulisi kuitenkin 

suhtautua kriittisesti, sillä useiden aiempien tutkimuksien mukaan kuluttajien itse ilmoittamassa 

käyttäytymisessä on epätarkkuuksia (Fischer ym. 2008; Kennedy ym. 2011; Phang & Bruhn 
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2011; Pasonen ym. 2018). Kyselylomakkeiden validiteettia tarkasteltiin myös tämän aiheen 

kannalta. 

 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

2.1 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksessa noudatettiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita (TENK 

2019). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin kaksi kyselylomaketta, jotka sisälsivät 

kysymyksiä kuluttajien tavanomaisista lihan, lihatuotteiden sekä kalan ja kalatuotteiden 

syömis-, käsittely- ja säilytystottumuksista viimeisen vuoden ajalta. Lomakkeiden kysymysten 

pohjalta luotiin myös haastattelurunko. Tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen rekrytoitiin 30 

täysi-ikäisen osallistujan joukko, jotka vastasivat itsenäisesti kahteen kyselylomakkeeseen 

kotioloissaan. Kyselylomakkeeseen vastaamisen jälkeen vuorossa oli yksilöhaastattelu. 

Haastattelut sisälsivät samat kysymykset kuin kyselylomakkeessa. Näin pyrittiin vastauksissa 

syntyvien eroavaisuuksien perusteella arvioimaan lomakkeiden kysymysten ymmärrettävyyttä. 

Aineiston keruun jälkeen tulokset ristiintaulukoitiin ja niitä vertailtiin vastaavien kyselyiden 

vastauksiin. 

 

2.2 Esikokeet 

 

Ennen tutkimuksen kokeellisen osion aloitusta kyselylomakkeet ja haastattelut pilotoitiin 

koekäyttöön Ruokaviraston kahdelle työntekijälle, jotka eivät olleet osallisina 

tutkimusryhmässä. Lisäksi yksi ulkopuolinen henkilö arvioi kyselyiden toimivuutta ja 

vastausnopeutta kuluttajan näkökulmasta. Pilottiversioiden toimintaa arvioitiin, jotta 

tutkimusmenetelmiä pystyttiin kehittämään ennen varsinaista tutkimusta ja palautteissa 

pyrittiin keskittymään muun muassa kyselyiden ja haastattelun pituuden sekä kysymysten 

ymmärrettävyyden ja johdattelun arviointiin. Koehenkilöiltä saatujen kommenttien perusteella 

kyselyihin lisättiin esimerkiksi vapaan kommentoinnin mahdollisuuksia ja annettuja 

vastausasteikkoja tarkennettiin tarkoitukseen sopivammiksi.  
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2.3 Kohdehenkilöiden valinta 

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin täysi-ikäiset suomalaiset. Tutkimukseen valittiin 

osallistujat tutkielman tekijän lähipiiristä ja rekrytoimalla halukkaita osallistujia Facebookin 

Töölön alueen ilmoitustaulu -ryhmästä. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan mahdollisimman 

laajasti eri-ikäisiä osallistujia, mutta sukupuolijakaumaan ei kiinnitetty rekrytoinnissa huomiota 

rajallisen osallistujahalukkuuden takia. Yhdestä taloudesta hyväksyttiin enintään yksi 

osallistuja, ja osallistujiksi pyrittiin valitsemaan enemmän ruokaa laittavat kotitalouksien 

osapuolet. Raskaus ja allergisuus tutkituille elintarvikkeille poissulki osallistumisen. 

Tutkimukseen osallistujille ei kerrottu validointitutkimuksesta, ja heitä myös pyydettiin 

olemaan keskustelematta tutkimuksesta niin kauan, kun tutkimus oli käynnissä.  

 

Osallistujien rekrytoinnin jälkeen osallistujia ohjeistettiin tutkimukseen osallistumisesta sekä 

yksilöhaastatteluiden aikataulusta. Ennen haastattelua osallistujan tuli täyttää kyselylomakkeet 

Webropol-palvelussa. Kaikki haastattelut järjestettiin viikon kuluttua kyselylomakkeiden 

täytöstä. Aika kyselyn ja haastattelun välillä pidettiin kuitenkin niin lyhyenä, etteivät 

osallistujien elintarvikkeiden käsittelytottumukset ehtineet muuttumaan. Haastattelun ja 

kyselyn välinen aika pidettiin vakiona, jotta validointi olisi pätevä, mutta sopivien 

haastatteluaikojen löytämisen helpottamiseksi kyselyn ja haastattelun väliseksi ajaksi 

hyväksyttiin 6–8 päivää. 

 

Osallistujien henkilötietojen suojelemiseksi, ja vastausten helpompaa luokittelua varten myös 

tulevaisuudessa, osallistujat koodattiin satunnaislukugeneraattorin avulla. Näin vastauksia 

pystyttiin käsittelemään tutkimuksen aikana pseudonyymisesti, ja tutkimuksen päätyttyä 

vastaukset pystyttiin täysin anonymisoimaan.  

 

2.4 Kyselytutkimus 

 

Tutkimuksta varten luotiin kaksi kyselylomaketta, joiden perustana käytettiin Ruokaviraston 

VirSta -tutkimuksissa käytettyä kyselytutkimuslomaketta riistan ja sianlihan käytöstä (Joutsen 

S. Henkilökohtainen tiedonanto) sekä Pasosen ym. (2018) tutkimusta. Kyselytutkimus jaettiin 

yhden kyselyn sijaan erikseen liha- ja kalakyselyiksi vastausten selkeyttämiseksi ja 

vastausväsymyksen ehkäisemiseksi (Lavrakas 2008, Vehkalahti 2008). Kyselyt toteutettiin 

selainpohjaisella Webropol-alustalla. Ne sisälsivät kysymyksiä kala- ja lihatuotteiden 

lämpötilanhallinnasta (tuotteiden säilytys- ja viilennyslämpötilat), ristikontaminaatiosta 
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(työvälineiden ja käsien pesu), tuotteiden säilytysolosuhteista ja -ajoista sekä elintarvikkeiden 

kypsennyksestä ja muusta käsittelystä. Näiden kysymysten avulla pyrittiin keräämään riittävää 

aineistoa arvioimaan kuluttajien mikrobiologista ja kemiallista riskiä. Kala- ja lihakyselyt ovat 

liitteissä 1 ja 2, minkä lisäksi osiossa 2.4.1–2.4.5 eritellään kysymykset kyselyiden 

kategorioiden mukaan. 

 

Kysymykset pohjautuivat VirSta-tutkimuksen lisäksi muun muassa EFSA:n ja Maailman 

terveysjärjestön (WHO) suosituksiin kemiallisten ja mikrobiologisten riskien ehkäisystä, ja 

kysymykset pyrittiin valitsemaan niin, etteivät osallistujat pystyneet kysymyksen asettelusta tai 

vastausvaihtoehdoista päättelemään, mikä olisi niin sanotusti oikea vastaus (EFSA 2021, WHO 

2015). Kyselyt pyrittiin myös rakentamaan helposti ymmärrettäväksi ja suhteellisen lyhyiksi 

(vastausaika noin 20 minuuttia). Kysymysten sanavalinnat pyrittiin valitsemaan 

mahdollisimman kuluttajaystävällisiksi, eikä esimerkiksi elintarvikealan ammattisanastoa 

käytetty toiminnan kuvailemiseen. Lähes kaikissa kysymyksissä käytettiin 

vastausvaihtoehtoina ankkuroitua 7-portaista asteikkoa laajan, mutta selkeän ja yksinkertaisen 

vastausvalikoiman mahdollistamiseksi (TEKES 2005). Tämän lisäksi kahdessa kysymyksessä 

käytettiin liukuvaa strukturoimatonta asteikkoa ”Aina – En koskaan” – välillä, sillä muissa 

kysymyksissä käytettyä asteikkoa ei pystytty soveltamaan niihin järkevästi. Jokaisen 

kysymysosion lopussa oli lisäksi avoin kysymys, jotta osallistuja pystyi kertomaan 

mahdollisista lisäyksistään edellisiin kysymyksiin. Kyselyiden toimivuus ja helppokäyttöisyys 

varmistettiin esikokeilla. 

 

2.4.1 Yleiset tiedot (kysymykset 1–5) 

Kyselylomakkeiden ensimmäisessä osassa kerättiin yleisiä tietoja osallistujista, kuten 

ikäluokka, sukupuoli ja koulutustaso. Tämän lisäksi ensimmäisessä osiossa kysyttiin, kuinka 

usein osallistujat syövät kala- ja liharuokia kotioloissa.  

 

2.4.2 Ruoan valmistus (kysymykset 6–14)  

Kyselyiden toinen osio sisälsi kysymyksiä osallistujien ruoanvalmistustottumuksista ja ruoan 

käsittelyhygieniasta. Lopulliset kysymykset valikoituivat useiden lähtökysymysten joukosta 

sen perusteella, miten merkittäviä riskejä kyseinen käyttäytyminen aiheutti, ja miten 

todennäköisesti osallistuja vastaisi todenmukaisesti kysymykseen. Esimerkiksi tavanomainen 

”Pesetkö kädet ennen ruoan valmistusta” -kysymys korvattiin kysymyksellä ”Miten peset kädet 

ruoan valmistuksen yhteydessä”. Tässä osiossa lämpötilanhallintakysymysten lisäksi 

selvitettiin riskikontaminaation aiheuttamaa altistumista ”tiskirättien” ja raa´an lihan ja kalan 
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käsittelyyn käytettävien välineiden vaihtoa ja pesua käsittelevien kysymysten avulla (Fischer 

ym. 2008; Kennedy ym. 2011). Riskinarvioinnin kannalta merkittäväksi kysymykseksi jätettiin 

myös kysymys Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen listaamien tyypillisimpien ruokalajien 

valmistuksesta kotitalouksissa (Fineli 2022). 

 

2.4.3 Raaka kala tai liha ja sen kypsennys (kysymykset 15–21) 

Kyselyiden kolmannen osion kysymykset valikoituivat sekä mikrobiologisen että kemiallisen 

riskinarvioinnin kannalta merkittävimpien riskikäyttäytymisten perusteella: osiossa oli 

kysymyksiä raa’an kalan ja lihan syömis-, käsittely-, kypsennystottumuksista. Lisäksi 

erityisesti lihaosiossa perehdyttiin siihen, kuinka kypsänä osallistuja yleensä syö 

valmistamansa liharuoat.  

 

2.4.4 Kala- ja liharuokien säilytys (kysymykset 22–39) 

Kala- ja liharuokien säilytys, tarjoilu ja uudelleenlämmitys -osioon kerättiin kysymyksiä 

erityisesti mikrobiologisen riskinarvioinnin kannalta: osiossa kysyttiin muun muassa 

kylmäketjun katkeamisesta, viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen noudattamisesta, 

aistinvaraisesta arvioinnista, raa’an kalan ja lihan pakastuksesta, sekä kala- ja liharuokien 

säilytyksestä. 

 

2.4.5 Kypsät kala- ja lihatuotteet (kysymykset 40–43) 

Kyselyiden viimeisessä osassa kartoitettiin kypsien kala- ja lihatuotteiden, eli tuotteiden, jotka 

ovat valmiita sellaisenaan syötäväksi tai vaativat vain lämmitystä, käyttö-, säilytys- ja 

käsittelytottumuksia. Leivitettyjen kalatuotteiden kemiallisen riskin huomioimiseksi kyselyyn 

lisättiin myös kysymys niiden käsittelytavoista ja -useudesta.  

 

2.5 Haastattelumenetelmä 

 

Haastatteluiden tarkoituksena oli käydä läpi kyselyiden kysymykset uudelleen niin, että 

haastattelijalle selviää, miten osallistuja on ymmärtänyt kysymyksen kyselyn aikana, ja 

pysyivätkö vastaukset suhteellisen samankaltaisina. Näin haastattelijalla oli mahdollisuus 

esimerkiksi kysyä tarkennusta osallistujan vastaukseen ja havaita mahdolliset poikkeamat. 

Osaa kysymyksistä muotoiltiin uudelleen kysymysten selkeyttämiseksi. Haastatteluissa 

osallistujat eivät nähneet kyselylomakkeisiin ilmoittamiaan vastauksia ja heitä ohjeistettiin 

vastaamaan haastattelijan esittämiin kysymyksiin, eikä miettimään mitä he vastasivat 

kyselyssä.  
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Haastattelut järjestettiin enimmäkseen etähaastatteluina joko Microsoft Teams -ohjelman 

avulla tai puhelimitse. Osa haastatteluista järjestettiin tietoteknisten ongelmien vuoksi ja 

haastateltavien pyynnöstä myös lähihaastatteluina. Haastatteluissa pyrittiin saamaan aikaan 

luonteva keskustelu osallistujien kanssa ilman paineita kysymysten oikeellisuudesta. 

Keskustelumaisesta luonteesta huolimatta haastattelut pidettiin strukturoituna, ja 

tutkimushaastattelija ohjasi osallistujan aina eteenpäin, mikäli aiheesta eksyttiin. Haastattelija 

nauhoitti haastattelut osallistujien luvalla muistiinpanojen tueksi tarkkojen vastausten 

tallentamiseksi.  

 

2.6 Analyysit 

 

Kyselyiden vastaukset saatiin suoraan Excel-taulukkolaskentaohjelmaan Webropol-palvelusta. 

Haastattelujen muistiinpanot ristiintaulukoitiin erilliseen Excel -taulukkoon kyselyiden 

aineistoa vastaavaan muotoon. Lisäksi osa haastatteluvastauksista, kuten ”Muu, mikä” -

vastausvaihtoehtoihin soveltuvat vastaukset, litteroitiin tarkkojen vastauksien kirjaamiseksi. 

Tämän jälkeen haastatteluiden ja kyselylomakkeiden vastauksia verrattiin toisiinsa, ja mikäli 

vastausten välillä oli eroavaisuutta, merkittiin poikkeavuudet ylös. Mitä enemmän poikkeamia 

vastausten välillä on, sitä heikompi kyselyn validiteetti. 

 

Suuri osa haastatteluiden vastauksista ei sopinut suoraan lomakkeen strukturoituun asteikkoon, 

jonka vuoksi ne muunnettiin vastaamaan kyselyiden asteikkoa ennen tulosten analysoimista. 

Tuloksia pyrittiin muuttamaan mahdollisimman vähän ja ne yhdistettiin aina lähimpään 

mahdolliseen asteikon arvoon tai lajittelemalla ne vastauksen keskiarvon mukaisesti. 

Haastatteluvastausten esimerkkimuunnoksia on nähtävillä taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Haastatteluvastauksille tehty muunnos ennen tulosten analysointia. 

Haastatteluvastaus Lomakkeen asteikko 

Kerran vuodessa Harvemmin tai en koskaan 

1–8 kertaa vuodessa Muutaman kerran vuodessa 

Kerran kahdessa kuukaudessa  Muutaman kerran vuodessa 

1–5 kertaa kuukaudessa 1–3 kertaa kuukaudessa 

4–6 kertaa kuukaudessa Kerran viikossa 

Viikoittain Kerran viikossa 

1–2 kertaa viikossa Kerran viikossa 

1–4 kertaa viikossa 2–4 kertaa viikossa 

Useamman kerran päivässä 2–4 kertaa päivässä 

Lähes aina Yleensä 
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Kyselylomakkeiden julkaisussa tapahtui tekninen virhe, jonka vuoksi osa kysymyksistä ei 

näkynyt osallistujille. Pilottiversiossa kyseiset kysymykset olivat vielä näkyvillä, mutta 

lomakkeiden julkaisun tai esikokeiden jälkeisten muokkausten jäljiltä kolme kysymystä jäi 

lopulta tahattomasti pois sekä liha- että kalalomakkeista. Näin ollen näistä kysymyksistä saatiin 

kerättyä aineistoa vain haastatteluista, eikä niiden validiutta voitu täten todentaa täysin samalla 

tavalla kuin muiden kysymysten kohdalla.  

 

Poisjääneet kysymykset olivat ”Kuinka usein käsittelet raakaa kalaa/lihaa jollain tavalla ennen 

kypsentämistä” (kysymys 16), ”Kuinka usein paistat leivitettyä kalaa/lihaa kotonasi?” 

(kysymys 18) ja ”Mitä kala/lihatuotteita pakastat kotonasi?” (kalalomakkeen kysymys 26, 

lihalomakkeen 28). 

 

3 TULOKSET 

 

3.1 Vastaajajoukon kuvailu 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 henkilöä, joista 22 (73 %) oli naisia ja 8 (27 %) miehiä 

(Kuva 1). Yli puolet (57 %) osallistujista oli alle 42-vuotiaita, ja kolmasosa alle 30-vuotiaita. 

Vähiten edustettuina oli 42–47-vuotiaiden ikäluokka, jossa oli vain yksi osallistuja. Vanhimmat 

osallistujat olivat iältään 78–83-vuotiaita.  

 

 

Kuva 1. Osallistujien sukupuolijakauma 18-29-vuotiaiden, 30-59-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden välillä (n = 30). 

Miehet on merkitty sinisellä ja naiset oranssilla värillä.  
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Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki olivat vähintään toisen asteen koulutettuja (lukio, 

ammattikoulu). Lisäksi noin 30 % osallistujista oli ylempi korkeakoulututkinto, ja 40 % alempi 

korkeakoulututkinto. 

 

3.2 Kalan ja kalatuotteiden käyttöä koskeva kyselylomake 

 

3.2.1 Kalan valmistus 

 

Joka toinen osallistujista ilmoitti syövänsä kalaa vähintään kerran viikossa, ja 13 % 

osallistujista 2–4 kertaa viikossa. Osallistujista 13 kertoi syövänsä kalaa 1–3 kertaa 

kuukaudessa, ja vain kaksi muutaman kerran vuodessa. Noin puolet (53 %) osallistujista 

ilmoitti valmistavansa tai lämmittävänsä kalaa enintään 1–3 kertaa kuukaudessa ja 40 % 

vähintään kerran viikossa, joista neljä osallistujaa 2–4 kertaa viikossa. Osallistujista vain kaksi 

ilmoitti valmistavansa kalaa muutaman kerran vuodessa. 

 

Taulukko 2. Osallistujien ilmoittamat kalaruokien valmistuksen useudet tyypillisimpien kalaruokien kohdalla 

viimeisen vuoden aikana (n = 30). 

Ruokalaji 
2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa En koskaan 

Keittoja 0 2 16 11 1 

Laatikko- tai pataruokia 0 0 2 12 16 

Pastaruokia 0 0 15 8 7 

Kastikkeita 0 0 6 6 18 

Pyöryköitä tai pihvejä 0 0 5 7 18 

Graavikaloja 0 0 1 21 8 

Kokonaisen kalan kypsennys 1 0 12 10 7 

Sushia 0 0 3 7 20 

Piirakoita 0 0 1 8 21 

Pizzaa 0 0 2 7 21 

Muita, mitä? 1 1 6 4 3 

 

Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki kertoivat valmistavansa kalakeittoja vähintään 

muutaman kerran vuodessa, kun taas piirakoita ja pizzaa kalasta sekä sushia valmisti vain 

kolmasosa osallistujista tai vähemmän (Taulukko 2). Keskimääräisesti osallistujat ilmoittivat 

valmistavansa keittoja 1–3 kertaa kuukaudessa, ja muita kalaruokia (pizzaa, piirakoita ja sushia 

lukuun ottamatta) muutaman kerran vuodessa. Kukaan ei ilmoittanut valmistavansa mitään 
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tyypillisimpiä kalaruokia päivittäin, jonka vuoksi sarake on jätetty pois taulukosta. ”Muita, 

mitä?” kohtaan osallistujat ilmoittivat kalafileiden ja kypsien kalatuotteiden valmistuksen. 

 

Osallistujista 90 % kertoi pesevänsä kätensä vedellä ja saippualla ruoanlaiton ja syömisen 

yhteydessä. Tämän lisäksi kaksi osallistujaa kertoi käyttävänsä myös käsiendesinfiointiainetta 

pesun yhteydessä, ja yksi huuhtelevansa kätensä pelkällä vedellä. ”Tiskirätin” tai muun tasojen 

pyyhkimiseen käytettävän välineen vaihtamisen kohdalla syntyi enemmän hajontaa: vastaajista 

19 kertoi vaihtavansa rätin vähintään useamman kerran kuukaudessa, yhdeksän kuukauden 

välein, ja yksi henkilö ”Silloin kun muistaa, ehkä 3 kuukauden välein”. Tämän lisäksi yksi 

osallistujista ilmoitti ”Muulloin, milloin”-kohdan kautta käyttävänsä vain kertakäyttöistä 

talouspaperia työtasojen siivoamiseen. 

 

Myös ”Käsitteletkö muita, raakana syötäviä elintarvikkeita samoilla välineillä, joilla olet 

käsitellyt raakaa kalaa?” -kysymykseen saatiin vaihtelevia vastauksia. Suurin osa, 22 henkilöä, 

ilmoitti, ettei koskaan käytä muuhun ruoanlaittoon samoja välineitä, joilla on juuri käsitellyt 

raakaa kalaa. Kolme osallistujaa ilmoitti käyttävänsä samoja välineitä harvoin ja kaksi joskus 

ja usein. Vain yksi henkilö ilmoitti käyttävänsä samoja välineitä aina. Yhtä lukuun ottamatta 

kaikki, jotka ilmoittivat käyttävänsä samoja välineitä, kertoivat kuitenkin pesevänsä välineet 

vedellä ja saippualla käyttökertojen välissä. Jäljelle jäänyt henkilö ilmoitti huuhtelevansa 

välineet pelkästään vedellä käyttökertojen välissä.  

 

Yli puolet (57 %) osallistujista kertoi säilyttävänsä kalaruokia kotonaan 4 °C – 6 °C asteisessa 

jääkaapissa. Tämän lisäksi kahdeksan osallistujaa jakautui tasan vastausvaihtojen ”Alle 4 °C” 

ja ”6 °C – 10 °C” välille. Pakastimen kohdalla kolmasosa osallistujista ilmoitti säilyttävänsä 

kalatuotteita alle – 18 °C, ja lähes puolet, 14 osallistujaa, -16 °C – -18 °C asteessa. Lisäksi yksi 

osallistuja ilmoitti säilyttävänsä kalatuotteita - 11 °C − - 15 °C asteessa. Annettujen vastausten 

lisäksi eräs osallistujista oli tarkentanut kysymysosion viimeiseen avoimeen kysymykseen 

pakastimensa lämpötilan alle – 18 °C:sta -20 °C:een. Viisi osallistujaa ei tiennyt jääkaappinsa 

tai pakastimensa lämpötilaa.  

 

3.2.2 Raaka kala ja sen kypsennys 

 

Puolet osallistujista kertoi syövänsä raakaa kalaa enintään muutaman kerran vuodessa. 40 % 

osallistujista ilmoitti syövänsä raakaa kalaa 1–3 kertaa kuukaudessa, ja 10 % kertoi, ettei syönyt 

raakaa kalaa koskaan kotonaan.  
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”Millä menetelmällä kypsennät raa’an kalan ja kuinka usein?” -kysymyksestä saatiin seuraavaa 

aineistoa (Liite 3). Pannulla paistaminen oli eniten käytetty menetelmä, ja kuusi henkilöä 

ilmoitti käyttävänsä sitä kerran viikossa tai useammin. Myös uunissa kypsentäminen oli 

suosittua, sillä viisi henkilöä kertoi kypsentävänsä kalaa tällä menetelmällä kerran viikossa tai 

useammin. Kolmanneksi yleisin menetelmä oli raa’an kalan keittäminen. Vähiten käytetyt 

menetelmät olivat mikroaaltouunikuumennus ja kylmäsavustus. Myös raa’an kalan friteerausta, 

fermentointia ja sous vide -menetelmää ilmoittivat käyttävänsä vain muutama osallistuja. 

”Muulla tavalla, miten?” -kysymykseen kertyi vastauksia raa’an kalan pintapaahtamisesta 

(tohotuksesta) (3), ceviche -raakakypsennyksestä ja tataki-pikasuolauksesta. Yhdisteltäviksi 

menetelmiksi mainittiin paistaminen - keittäminen, sous vide - toho, ja lämminsavustus – toho.  

 

Kalan kypsyyden määrittämisessä tarkasteltavia tekijöitä on koottuna kuvaan 2. Osallistujat 

pystyivät valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon, ja heistä 25 valitsi rakenteen ja 23 värin 

kalan kypsyyden määrittäväksi tekijäksi. Vain kaksi osallistujaa ilmoitti käyttävänsä 

lämpömittaria kalan kypsyyden määrittämiseen, ja kysyttäessä lämpötilaa molemmat 

ilmoittivat sen riippuvan kalasta. Tämän lisäksi ”Muuten, miten” kohtaan saatiin kaksi 

vastausta evän irtoamisesta ja yksi maininta kalan tuntemuksesta kokemuksen perusteella. Yksi  

osallistuja ilmoitti tarkastavansa kalan kypsyyden hajun ja toinen maun perusteella. 

 

 

Kuva 2. ”Kypsentäessäsi kalaa, miten tarkastat sen kypsyyden” -kysymyksen vastaukset (n = 30). 

 

3.2.3 Kalaruokien säilytys ja uudelleenvalmistus 

 

Vain neljä osallistujaa kertoi käyttävänsä kylmälaukkua tai muuta vastaavaa kylmäsäilytystä 

vaativien kalatuotteiden kuljettamiseen kaupasta kotiin. Muita osallistujia pyydettiin 

arvioimaan aika, joka kului kypsentämättömien kalatuotteiden kuljettamiseen kaupasta kotiin 
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ilman kylmäsäilytystä. Osallistujista 11 ilmoitti kotimatkaan kuluvan korkeintaan 15 minuuttia, 

ja loput 15 kertoivat matkan kestävän keskimäärin 15–30 minuuttia.  

 

Suurin osa, yli 73 % vastaajista, kertoi noudattavansa aina kalan tai kalaruokien pakkauksessa 

ilmoitettua viimeistä käyttöpäivää. Seitsemän osallistujaa kertoi noudattavansa päiväyksiä 

”Yleensä” ja vain yksi ilmoitti noudattavansa päiväyksistä ”Joskus”. Näistä kahdeksasta 

päiväyksestä poikkeavasta osallistujasta kaikki kertoivat tarkastelevansa kalan hajua sen 

tuoreuden määrittämiseksi. Tämän lisäksi yhtä lukuun ottamatta kaikki kertoivat myös 

tarkastelevansa kalan ulkonäköä ja makua sen tuoreuden määrittämiseksi. Yksi henkilö ilmoitti 

myös ”Muuten, miten?” -vastausvaihtoehdon kautta arvioivansa kalaa sen perusteella ”kuinka 

tuote on säilytetty”. 

 

Lähes kaksi kolmasosaa osallistujista käytti jääkaappia kalan sulatukseen, ja heistä yli puolet 

kertoivat sulattavansa kalaa jääkaapissaan yön yli. Vastaajista 12 ilmoitti sulattavansa kalaa 

huoneenlämmössä, mutta heistä vain yksi yli 3 tuntia. Annetuista esimerkkimenetelmistä 

vähiten käytettiin lämpöhaudetta, mutta ne osallistujat, jotka kertoivat käyttävänsä sitä, 

käyttivät sitä nopeissa (korkeintaan tunti) sulatuksissa. ”Muuten, miten?” -vastausvaihtoehtoon 

oli lisäksi jätetty ”Korkeintaan tunti” -vastauksen kohdalle ”Pakastepussissa, kylmässä 

vedessä” -vastaus. Myös kysymysosion viimeiseen kysymykseen, eli avoimeen kysymykseen, 

eräs osallistuja totesi, että sulatus ”riippuu paljon kalan painosta, miten kauan tulee sulatettua 

esim. pöydällä”. 

 

”Missä säilytät kypsentämättömiä kalatuotteita niiden pakkauksen avaamisen jälkeen?” -

kysymys keräsi monenlaisia vastauksia. Yli puolet osallistujista ilmoitti säilyttävänsä raakaa 

kalaa avattuna sen alkuperäisessä pakkauksessa ja kolmasosa kertoi, ettei säilytä raakoja 

kalatuotteita jääkaapissaan niiden pakkauksen avaamisen jälkeen (Taulukko 3). Kysymyksen 

31. ”Kuinka pitkään säilytät avattuja kalapakkauksia, itsekalastettua (tai läheisen kalastamaa) 

kalaa tai kalatiskiltä ostettua kalaa?” kohdalla osallistujat ilmoittivat säilyttävänsä tällaista 

avattua kalapakkausta keskimäärin 1–2 päivää (80 %). 10 % osallistujista kertoi säilyttävänsä 

niitä 3–4 päivää. Myös ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehto keräsi kaksi vastausta: ”Saman päivän 

aikana” ja ”Kaupasta ostettua 1–2 päivää, itse kalastettu max 5 päivää”. 
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Taulukko 3. ”Missä säilytät kypsentämättömiä kalatuotteita niiden pakkauksen avaamisen jälkeen?” -kysymyksen 

vastausjakauma (n = 30). 

 
n Osuus (%) 

Alkuperäisessä pakkauksessa 16 53  

Ruoalle tarkoitetussa astiassa (esimerkiksi muovi- tai lasikipoissa) 11 36  

Muissa astioissa (esimerkiksi kierrätetyissä elintarvikepakkauksissa) 1 3  

En säilytä raakoja kalatuotteita jääkaapissa niiden pakkauksen avaamisen jälkeen 10 33  

Muuten, miten? 1 3  

 

Muissa kalaruokien säilytyksessä ja syömisajoissa saatiin seuraavanlaisia tuloksia. Noin puolet 

osallistujista ilmoitti säilyttävänsä avattuja graavi- tai kylmäsavukalapakkauksia 1–2 päivää 

kotonaan, 11 kertoi säilytysajan olevan 3–4 päivää ja kaksi osallistujaa 5–7 päivää. Lisäksi 

”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehtoon saatiin yksi ”1–5 päivää” vastaus. Muiden raakana 

syötävien kalojen ja kalaruokien, kuten itsetehdyn sushin, syönnin ja säilytyksen kohdalla 18 

osallistujaa ilmoitti syövänsä niitä 1–2 päivän ajan. Tämän lisäksi 6 osallistujaa ilmoitti 

syövänsä niitä 3–4 päivää ja yksi yli viikon. ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdon kautta kerättiin 

myös yksi ”1–4 päivän ajan” -vastaus, sekä yksi ”Sushia en säilytä, graavikalaa 1–2 päivää”. 

Lisäksi kyseisen osion avoimessa kysymyksessä eräs osallistujista lisäsi kommentin koskien 

edellä mainittuja kysymyksiä: ”Itse miellän graavikalan kypsäksi, joten sitä säilytän avattuna 

pakettina pidempään ja uskallan huolettomammin syödä, kuin esimerkiksi sushien kalaa”. 

Ruoantähteiden säilytyksessä 19 osallistujaa ilmoitti syövänsä kypsennettyä kalaa tai siitä 

valmistettuja ruokia 1–2 päivän ajan. Seitsemän osallistujaa kertoi syövänsä ruoantähteitä 3–4 

päivän ajan, ja kolme 5–7 päivän ajan. Lisäksi yksi osallistuja ilmoitti, ettei syö kalaruokien 

tähteitä lainkaan.  

 

Osallistujista 43 % kertoi jäähdyttävänsä kalaruokaa pöydällä korkeintaan tunnin ajan ennen 

jääkaappiin laittoa. Lähes kolmasosa (30 %) osallistujista kertoi jäähdyttävänsä kalaruokaa 

pöydällä muutaman tunnin, ja 10 % ilmoitti laittavansa ruoan suoraan jääkaappiin tai 

pakastimeen sen valmistuksen jälkeen. Tämän lisäksi viisi henkilöä kertoi jäähdyttävänsä 

kalaruoan jollakin muulla tavalla (Taulukko 4). Myös kyseisen kalaosion avoimen kysymyksen 

vastauksiin oli jätetty maininta kotikeittiön ulkoseinässä olevasta kylmäkaapista: ”Talviaikaan 

erinomainen ruoan säilytyskaappi,” osallistuja totesi. 
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Taulukko 4. ”Miten yleensä jäähdytät ruoan valmistuksen jälkeen?” -kysymyksen ”Muuten, mitä?” -

tekstivastaukset. 

Tekstivastaukset 

- Kylmänä vuodenaikana parvekkeella ja muulloin laitan valmistusastian 

kylmään vesihauteeseen.  
- Viileällä säällä/ talvella jäähdytän ulkona ennen jääkaappiin laittoa.  
- Parvekkeelle nopeasti jäähtymään, jonka jälkeen jääkaappiin säilytykseen.  
- Jäähdytän ruoan kylmässä vesihauteessa.  
- Ulos jäähtymään kylmällä tai hetken aikaa kylmässä vedessä 

 

Myös ”Kuinka pitkään tarjolla olleen kypsentämättömän kalan laitat vielä takaisin jääkaappiin 

myöhemmin syötäväksi?” -kysymys keräsi vaihtelevia vastauksia. Lähes puolet osallistujista 

(14) ilmoitti laittavansa 30–60 minuuttia tarjolla olleen kalan takaisin jääkaappiin, ja kahdeksan 

osallistujaa 15–30 minuuttia esillä olleen. Korkeintaan 15 minuuttia -vastausvaihtoehdon valitsi 

puolestaan neljä osallistujaa, ja kolme osallistujaa 60–120 minuuttia. Yksi osallistuja ilmoitti 

lisäksi jäähdyttävänsä kalan tarjoiluajasta huolimatta. ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdon 

kautta eräs osallistuja myös kertoi laittavansa ”pienemmän määrän tarjolle ja lisään jos loppuu, 

en seisota kalaa pöydässä”.  

 

Kysymyksessä 36, ”Kuinka monta kertaa tarjoilet samaa kalaruokaa, joka on jäähdytetty 

jääkaapissa edellisen tarjoilukerran jälkeen?” puolet osallistujista kertoi tarjoilevansa jo 

kertaalleen lämmitettyä ruokaa korkeintaan kerran. Lähes kolmasosa osallistujista ilmoitti 

tarjoilevansa kalaruokaa 1–2 kertaa, ja kolme osallistujaa 3–4 kertaa. Tämän lisäksi kolme 

osallistujaa ilmoitti, ettei tarjoilisi kalaruokaa uudestaan.  

 

”Miten yleensä valmistat aiemmin kypsennettyjen kalaruokien ruoantähteet?” -

monivalintakysymyksessä 25 osallistujaa ilmoitti lämmittävänsä ruoantähteet 

mikroaaltouunissa. Tämän lisäksi lähes kolmasosa (9) osallistujaa kertoi lämmittävänsä 

kalaruoan tähteitä pannulla, tai syövänsä ne kylmänä. Vain viisi osallistujaa ilmoitti 

lämmittävänsä kalaruokaa uunissa. ”Muuten, miten?” -vaihtoehto keräsi kolme vastausta, joista 

kaksi kertoi kattilassa lämmittämisestä, ja viimeinen ”…syön kylmänä jos vaikuttaa hyvältä”. 

Kaikista osallistujista 26 ilmoitti lämmittävänsä ruoantähteet yleensä annos kerrallaan, ja kaksi 

kaiken lopun kerralla. ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdossa kaksi osallistujaa kertoi lisäksi 

lämmittävänsä molemmilla tavoilla: ”Riippuu kerrasta/ruoasta”. 

 

Kalaruokien säilytysosion viimeinen kysymys, ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa 

lämmitetty kalaruoka on tarpeeksi kuumaa?” keräsi 26 avointa tekstivastausta, jotka on koottu 
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liitteeseen 4. Yhdeksän osallistujaa mainitsi maistavansa ruokaa lämmityksen yhteydessä ja 11 

kertoi kokeilevansa ruoan lämpötilaa sormella tai muulla tavoin. Kuusi osallistujista kertoi, että 

tarkkailee myös ruoan höyryämistä/kiehahtamista määrittääkseen, oliko ruoka tarpeeksi 

kuumaa. Kolme osallistujaa kertoi laittavansa mikroaaltouunin päälle tietyksi ajaksi, joka 

”yleensä riittää”. Yksi osallistuja kertoi lisäksi kuuntelevansa ”poksuuko” ruoka.  

 

3.2.4 Kypsät kalatuotteet 

 

Muutama osallistuja kertoi syövänsä kypsiä kalatuotteita, kuten kalasäilykkeitä, 

puolisäilykkeitä ja kypsiä kalapakasteita kerran viikossa tai useammin (Taulukko 5). Eniten 

kypsistä kalatuotteista syötiin kalasäilykkeitä, sillä vain neljä osallistujaa kertoi, ettei syö niitä 

koskaan. Vähiten osallistujat ilmoittivat syövänsä kalaa sisältäviä valmisruokia.  

 
Taulukko 5. ”Kuinka usein syöt kypsiä kalatuotteita kotonasi?” -kysymyksen vastausjakauma kalan 

kyselylomakkeessa (n = 30). 

Kypsä kalatuote Päivittäin 

2–4 

kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

En 

koskaan 

Kalasäilykkeet* 0 1 2 7 16 4 

Puolisäilykkeet** 0 0 1 1 17 11 

Kypsät kalapakasteet*** 0 0 1 10 12 7 

Kalaa sisältävät valmisruoat 0 0 0 6 11 13 

Muu, mikä? 0 0 0 2 1 0 

*= Kuten tonnikala. **= Kuten silli. ***= Kuten kalakeitot tai kalapuikot. 

 

Osallistujista 22 kertoi säilyttävänsä avattuja kypsiä kalatuotteita keskimäärin 1–3 päivää 

kotonaan. Kaksi osallistujaa kertoi säilyttävänsä niitä 7–9 päivää, ja yksi henkilö sekä 4–6 

päivää että 13–15 päivää. ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehtoon kertyi neljä vastausta, joista 

yhdessä osallistuja kertoi, ettei käytä näitä tuotteita, ja loput kolme tarkensivat sillin 

säilytysaikoja: ”Silliä varmaan kuukauden”, ”Käytän aina kerralla (sillit ainoa poikkeus)”, 

”Aloitettuja sillipurkkeja 4–6 päivää”. Myös myöhempään vapaan vastauksen kysymykseen 

eräs osallistuja ilmoitti: ”Riippuu tuotteesta. Jotain sardellifileitä voi säilyttää pidempään, 

mutta tonnikalapurkkia en edes säilytä”. 

 

Kalaa ja kalatuotteita koskevan kyselylomakkeen viimeisen strukturoidun kysymyksen 

”Käsitteletkö kalapuikkoja tai muita leivitettyjä kalatuotteita jotenkin?” vastaukset ovat 

taulukossa 6. Eniten leivitettyjen kalatuotteita käsiteltiin uunissa paistamalla. Myös pannulla 

kypsennys keräsi muita menetelmiä enemmän vastauksia. Kaksi osallistujaa kertoi 
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käsittelevänsä leivitettyjä kalatuotteita mikroaaltouunissa, ja yksi osallistuja keittämällä. 

Lisäksi kolme henkilöä ilmoittivat grillaavansa leivitettyjä kalatuotteita muutaman kerran 

vuodessa. Vain yksi osallistuja kertoi yhdistelevänsä valmistusmenetelmiä: ”…paistan ne ensin 

uunissa, jonka jälkeen lämmitän ne pannulla vaikka illalla”. Myöhempään vapaan vastauksen 

kysymykseen kaksi osallistujaa ilmoitti, ettei käytä leivitettyjä kalatuotteita.  

 

Taulukko 6. ”Käsitteletkö kalapuikkoja tai muita leivitettyjä kalatuotteita jotenkin?” -kysymyksen 

vastausjakauma kalan kyselylomakkeessa (n = 30). 

Valmistusmenetelmä 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 0 1 6 9 14 

Paistamalla uunissa 0 1 8 12 9 

Mikroaaltouunissa 0 0 1 1 28 

Keittämällä 0 0 1 0 29 

Grillaamalla 0 0 0 3 27 

Savustamalla 0 0 0 0 30 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 

 
0 0 2 0 2 

Muulla tavalla, miten? 0 0 0 0 3 

 

Kalaosion viimeinen kysymys oli vapaa palaute kyselystä. Vastaukset ovat esillä yhdistetyssä 

palautetaulukossa liitteessä 5 (n = 9). Neljä palautteista oli pelkkä positiivinen huomio, ja 

kahdessa annettiin kehitysehdotuksia laajojen taulukoiden näkymään.  

 

3.3 Lihan ja lihatuotteiden käsittelyä koskeva kyselylomake 

 

3.3.1 Lihan valmistus 

 

Lihan ja liharuokien syömis- ja valmistususeudet on koottu taulukkoon 7. Yli kaksi kolmasosaa 

osallistujista kertoi syövänsä lihaa vähintään kerran päivässä ja kahdeksan osallistujaa 2–4 

kertaa päivässä. Yksi osallistuja ilmoitti syövänsä lihaa kerran viikossa, ja kaikki muut 2–4 

kertaa viikossa. Suurin osa osallistujista, lähes 60 %, valmisti ruokaa lihasta 2–4 kertaa 

viikossa. Vain kaksi osallistujaa kertoi valmistavansa liharuokaa kerran viikossa, ja loput 

valmistavat ruokaa lihasta kerran päivässä (6) tai useammin (4).  
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Taulukko 7. Osallistujien ilmoittamat keskimääräiset lihan ja liharuokien syömis- ja valmistususeudet viimeisen 

vuoden aikana (n = 30) 

 
Syömisuseus Valmistususeus 

2–4 kertaa päivässä 8 4 

Kerran päivässä 12 6 

2–4 kertaa viikossa 9 18 

Kerran viikossa 1 2 

1–3 kertaa kuukaudessa 0 0 

Muutaman kerran vuodessa 0 0 

En koskaan 0 0 

 

Tyypillisimpien liharuokien valmistuksen useudet ovat esillä taulukossa 8. Eniten valmistettiin 

kastikkeita, joita viisi henkilöä kertoi valmistavansa 2–4 kertaa viikossa, ja 12 osallistujaa 

viikoittain. Myös pastaruokia valmistettiin runsaasti, sillä vain yksi osallistuja ilmoitti, ettei 

valmista niitä, ja 13 osallistujaa kertoi valmistavansa niitä vähintään kerran viikossa. Vähiten 

osallistujat valmistivat lihaa sisältäviä leivonnaisia. 

 

Taulukko 8. Osallistujien ilmoittamat liharuokien valmistuksen useudet tyypillisimpien liharuokien kohdalla 

viimeisen vuoden aikana (n = 30). 

Ruokalaji 
2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa En koskaan 

Keittoja 2 3 15 9 1 

Laatikko- tai pataruokia 3 5 13 9 0 

Pastaruokia 6 7 11 5 1 

Kastikkeita 5 12 9 2 2 

Pyöryköitä tai jauhelihapihvejä 3 1 14 10 2 

Jauhelihaa 5 8 8 3 6 

Kokolihapihvejä 0 1 12 11 6 

Kokonaisen paistin kypsennys 0 0 5 18 7 

Pizzaa 0 2 7 13 8 

Piirakoita 0 0 2 16 12 

Leivonnaisia 0 0 1 10 19 

Muita, mitä? 0 1 2 1 1 

 

Liharuokien kohdalla 25 osallistujaa kertoi pesevänsä kätensä vedellä ja saippualla 

ruoanvalmistuksen ja syömisen yhteydessä. Kolme osallistujaa kertoi käyttävänsä myös 

desinfiointiainetta käsien pesun yhteydessä, ja kaksi huuhtelevansa kätensä vain vedellä. 

”Tiskirätin” tai muun keittiön tasojen pyyhkimiseen käytettävän välineen kohdalla vastaukset 

vastasivat kalalomakkeiden vastauksia (3.2.1), eikä niitä täten esitetä uudestaan. 
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”Käsitteletkö muita, raakana syötäviä elintarvikkeita samoilla välineillä, joilla olet käsitellyt 

raakaa lihaa?” -kysymykseen tuli vaihtelevia vastauksia. Osallistujista 18 ilmoitti, ettei käytä 

samoja välineitä koskaan. Muut vastaukset jakautuivat muiden vastausvaihtoehtojen välille 

tasaisemmin. Osallistujista neljä kertoi käyttävänsä samoja välineitä harvoin, kolme joskus ja 

usein, ja kaksi aina. Niiltä, jotka vastasivat muuta kuin ”En koskaan,” varmistettiin 

jatkokysymyksellä, pesivätkö he välineitä käytön välissä. Kahta osallistujaa lukuun ottamatta 

muut kertoivat pesevänsä välineet vedellä ja saippualla käyttökertojen välissä, ja kaksi pois 

luettua huuhtelevansa vedellä. Kyseisen osion viimeiseen vapaan vastauksen kysymykseen oli 

lisäksi ilmaantunut seuraava kommentti: ”Käsittelen samoilla, mutta pesen kyllä leikkuulaudat 

ja veitset välissä, joten en ole varma tarkoitetaanko tällä myös tällaista tapausta vai vaan jos 

ei pese”. 

 

Osallistujista 70 % kertoi säilyttävänsä liharuokia kotonaan 4 °C – 6 °C asteisessa jääkaapissa. 

Tämän lisäksi kolme osallistujaa kertoi säilyttävänsä kalaruokia alle 4 °C asteessa ja kaksi 6 °C 

– 10 °C. Pakastimen kohdalla kolmasosa osallistujista ilmoitti säilyttävänsä kalatuotteita alle – 

18 °C, ja lähes puolet (14) -16 °C – -18 °C asteessa. Yksi osallistuja ilmoitti lisäksi säilyttävänsä 

kalatuotteita - 11 °C − - 15 °C asteessa. Viisi osallistujaa ei tiennyt pakastimensa, ja neljä 

henkilöä jääkaappinsa lämpötilaa. Annettujen vastausten lisäksi eräs osallistujista oli 

tarkentanut kysymysosion viimeiseen avoimeen kysymykseen pakastimensa lämpötilan alle – 

18 °C:sta -20 °C:een.  

 

3.3.2 Raaka liha ja sen kypsennys 

 

Vastaajista 80 % ilmoitti, ettei syö koskaan raakaa lihaa kypsentämättä kotonaan. Loput 20 %, 

eli kuusi osallistujaa, kertoivat syövänsä raakaa lihaa muutaman kerran vuodessa.  

 

”Millä menetelmällä kypsennät raa’an lihan ja kuinka usein?” -kysymyksen tulokset ovat esillä 

liitteessä 6. Kaikki osallistujat ilmoittivat käyttävänsä pannua tai uunia raa’an lihan 

kypsentämiseen kotioloissa ja 16 heistä kertoi käyttävänsä pannua lihan kypsentämiseen 2–4 

kertaa viikossa. Vähiten käytettyjä menetelmiä olivat lihan kylmä- ja lämminsavustus, 

fermentointi, mikroaaltokypsennys, graavisuolaus, kuivaus ja sous vide -menetelmä, joita 

kutakin kertoi käyttävänsä enintään kolme osallistujaa.  

 

Lihan kypsyyden määrittämisessä tarkasteltavia tekijöitä on nähtävillä kuvassa 3. Osallistujat 

pystyivät valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon annetuista tekijöistä. Osallistujista 24 (80 
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%) ilmoitti tarkkailevansa lihan väriä ja 21 (70 %) lihan rakennetta. Vastaajista 14 kertoi myös 

käyttävänsä lämpömittaria lihan kypsyyden määrittämiseen ja yli kolmasosa ilmoitti 

seuraavansa aikaa esimerkiksi reseptistä. ”Muuten, miten?” -vastausvaihtoehtoon kertyi kaksi 

vastausta, joista toisessa osallistuja kertoi kokeilevansa lihaa haarukalla ja toisessa seuraavansa 

”luovuttaako liha nesteitä grillissä”. 

 

 

Kuva 3. ”Kypsentäessäsi lihaa, miten tarkastat sen kypsyyden” -kysymyksen vastausprosentit (n = 30). 

 

Lämpömittaria käyttävistä 14 osallistujasta kolme ilmoitti, ettei muistanut lämpötilaa, johon 

kypsensi lihan. Kuusi osallistujaa mainitsi lämpötilan riippuvan lihasta. Suurin osa osallistujista 

kypsensi lihaa samoissa lämpötiloissa, mutta joidenkin osallistujien kypsennyslämpötilojen 

välillä oli 20 astetta. Kaksi vastausta sijoittui 53–57 °C välille, kaksi oli 60 °C ja loput 65–80 

°C. 

 

Taulukko 9. ”Miten kypsänä syöt yleensä lihan?” -kysymyksen vastausjakauma lihankäytön lomakkeessa (n = 

30). 

Lihatyyppi Täysin 

kypsänä 

Keskeltä 

punertavana 

Melko 

raakana 

Raakana 

Jauheliha 30 0 0 0 

Naudan kokolihapihvi 8 19 3 0 

Sian kokolihapihvi 28 2 0 0 

Lampaan kokolihapihvi 14 16 0 0 

Broileri 29 1 0 0 

 

Vastauksena kysymykseen ”Miten kypsänä syöt yleensä lihan?” suurin osa (19) kertoi syövänsä 

naudan kokolihapihvin keskeltä punertavana ja kolme osallistujaa ”melko raakana” (Taulukko 

9). Sian kokolihapihvin kohdalla kaksi, ja lampaan kokolihapihvin kohdalla 16 osallistujaa 

0 20 40 60 80 100

En tarkasta

Muuten, miten?

Ajallisesti esimerkiksi reseptin perusteella
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Lihan rakenteesta

Lihan väristä

(%)
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ilmoitti syövänsä lihan keskeltä punertavana. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki 

ilmoittivat syövänsä broilerin täysin kypsänä. Tämän lisäksi viisi osallistujaa kertoi syövänsä 

riistaa ja kaksi sisäelimiä kypsentämättä tai osittain raakana.  

 

3.3.3 Liharuokien säilytys ja uudelleenvalmistus 

 

Lihaa ja lihatuotteita koskevat vastaukset kylmälaukkujen käytöstä sekä kotimatkan pituudesta 

vastasivat kalalomakkeiden tuloksia, eikä niitä täten esitellä toistamiseen (3.2.3). 

 

Osallistujista 16 ilmoitti noudattavansa aina pakkauksissa olevia lihan ja liharuokien viimeistä 

käyttöpäivää. Osallistujista 12 kertoi noudattavansa päiväyksiä yleensä, ja vain yksittäiset 

osallistujat ilmoittivat noudattavansa niitä joskus ja harvoin. Kaikki 14 osallistujaa, jotka 

ilmoittivat poikkeavansa viimeinen käyttöpäivä -päiväyksistä, kertoivat arvioivansa lihan ja 

liharuokien tuoreutta hajun perusteella. Lisäksi lähes kaikki, yhtä lukuun ottamatta, ilmoittivat 

myös tarkkailevansa lihan ulkonäköä. Kahdeksan osallistujaa ilmoitti tarkistavansa lihan maun 

sen tuoreuden arvioimiseksi. Yksi henkilö valitsi myös ”Muuten, miten?” -vastausvaihtoehdon, 

ja kertoi tarkkailevansa, onko liha limoittunut. 

 

Sulatustavoista käytetyin oli jääkaappi, jota käytti 21 osallistujaa. Osallistujista 18 ilmoitti 

sulattavansa lihaa yön yli jääkaapissa. Kolmasosa osallistujista ilmoitti myös sulattavansa lihaa 

pöydällä huoneenlämmössä 1–3 tuntia, neljä 4–6 tuntia ja kolme korkeintaan tunnin. 

Lämpöhaudetta kertoi käyttävänsä kokonaisuudessaan vain seitsemän henkilöä. Eräs osallistuja 

mainitsi, ettei käytä pakastettua lihaa. Kahdessa muussa ”Muuten, miten?” -kohdassa oli 

seuraavat vastaukset: ”Isoja paisteja viileässä varastossa muutama päivä” ja ”aloitan 

kypsentämisen jäisenä, esim. poronkäristys pannulla tai paisti uunissa”. 

 

Kysymykseen ”Missä säilytät kypsentämättömiä lihatuotteita niiden pakkauksen avaamisen 

jälkeen?” osallistujilla oli mahdollisuus valita useampia vastausvaihtoehtoja, ja 43 % heistä 

ilmoitti säilyttävänsä avattua kypsentämätöntä lihaa sen alkuperäisessä pakkauksessa ja yhtä 

moni kertoi, ettei säilytä raakoja lihatuotteita jääkaapissaan niiden pakkauksen avaamisen 

jälkeen. Eniten vastaajat ilmoittivat kuitenkin säilyttävänsä raakaa lihaa ruoalle tarkoitetuissa 

astioissa, sillä 14 osallistujaa valitsi tämän vastausvaihtoehdon. Vain yksi osallistuja kertoi 

säilyttävänsä avattuja lihoja myös muissa astioissa, kuten kierrätetyissä 

elintarvikepakkauksissa.  
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Kysymyksen ”Kuinka pitkään säilytät avattuja lihapakkauksia, itsemetsästettyä (tai läheisen 

metsästämää) lihaa tai lihatiskiltä ostettua lihaa?” kohdalla osallistujat ilmoittivat säilyttävänsä 

tällaista avattua lihapakkausta keskimäärin 1–2 päivää (82 %). Osallistujista 12 % kertoi 

säilyttävänsä niitä 3–4 päivää. Myös ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehto keräsi yhden 

vastauksen, jossa osallistuja ilmoitti, ettei hän koskaan käytä vain osaa lihapakkauksesta.  

 

Muiden liharuokien säilytyksestä ja syömisaikoja käsiteltävien kysymyksien perusteella 

todettiin, että 11 henkilöä ilmoitti syövänsä aiemmin kypsennettyä lihaa tai liharuoan tähteitä 

1–2 päivän ajan, ja 12 osallistujaa 3–4 päivän ajan. Tämän lisäksi kaksi osallistujaa kertoi 

syövänsä liharuoan tähteitä 5–7 päivän ajan ja kolme osallistujaa yli viikon. Myös ”Muu, 

mikä?” -vastausvaihtoehtoon kerääntyi kaksi vaihtoehtoa, joista toinen oli ”1–3 päivän ajan” 

ja toinen ”4–5 päivää”. Kypsentämätöntä lihaa syövistä kuudesta henkilöstä neljä ilmoitti 

syövänsä raakaa lihaa 1–2 päivän ajan, ja loput kaksi ilmoittivat ”Muu, mikä” -

vastausvaihtoehdon kautta, etteivät säilytä kypsentämättömänä syötävää lihaa päivääkään.  

 

Osallistujista 40 % ilmoitti jäähdyttävänsä liharuokaa huoneenlämmössä korkeintaan tunnin. 

Noin 27 % kertoi jäähdyttävänsä ruokaa huoneenlämmössä muutaman tunnin, ja vain yksi 

henkilö yön yli. Kaksi osallistujaa ilmoitti laittavansa liharuoan suoraan jääkaappiin tai 

pakastimeen ruoanlaiton jälkeen. ”Muuten, miten?” -vastauksia kerääntyi seitsemän (Taulukko 

10), joista kuudessa kerätyssä tekstivastauksessa mainittiin jäähdytys ulkona tai parvekkeella. 

  

Taulukko 10. ”Miten yleensä jäähdytät ruoan valmistuksen jälkeen?” -kysymyksen ”Muuten, mitä?” -

tekstivastaukset. 

Tekstivastaus 

- Talvella ja syksyllä vien ruuan parvekkeelle jäähtymään ja sitten jääkaappiin. 

- Parvekkeella jos ulkona viileää, muuten hetki huoneenlämmössä jonka jälkeen jääkaappiin 

- Talvella parvekkella ja muina aikoina kylmävesihauteessa noin 20-30 minuuttia. 

- Laitan viileällä säällä/talvella ulos jäähtymään. 

- Nopea jäähdytys parvekkeella, jonka jälkeen jääkaappiin. 

- Jäähdytän kylmässä vesihauteessa. 

- kylmässä ulkona tai kylmässä vedessä 

 

”Miten yleensä valmistat aiemmin kypsennettyjen liharuokien ruoantähteet?” -

monivalintakysymyksessä lähes kaikki (28) vastasivat lämmittivänsä liharuokia 

mikroaaltouunissa. Puolet ilmoitti käyttävänsä myös pannua, ja kahdeksan osallistujaa uunia 

liharuokien lämmitykseen. Kuusi kertoi syövänsä liharuokaa myös kylmänä. Osallistujista 90 

% kertoi lämmittävänsä liharuoat yleensä annos kerrallaan ja vain yksi ilmoitti lämmittävänsä 
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kaiken kerrallaan. ”Muu, mikä?” -kohdassa saatiin myös seuraavat vastaukset: ” Riippuu 

ruuasta, laatikkoruoka esim kokonaan uunissa muuten annos kerrallaan yleensä. Tai sit teen 

kaikesta lopusta esim "pyttipannua" pannulla ja lämmitän sitä viel mikrossa myöhemmin” ja 

”Riippuu ruuasta ja tilaisuudesta”. 

 

Liharuokien säilytysosion viimeinen kysymys, ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa 

lämmitetty liharuoka on tarpeeksi kuumaa?” keräsi 27 avointa tekstivastausta, jotka ovat 

koottuna liitteeseen 7. Osallistujista 13 mainitsi maistavansa ruokaa lämmityksen yhteydessä, 

ja viisi kertoi tietävänsä suurin piirtein, koska ruoka oli kuumaa. Kuusi osallistujista kirjoitti 

myös katsovansa höyrysikö tai kiehuiko ruoka, ja sen perusteella päättävän, oliko ruoka 

riittävän kuumaa. Yksi osallistuja kertoi syövänsä liharuoan haaleana. 

 

3.3.4 Kypsät lihatuotteet 

 

Kypsien lihatuotteiden osalta 19 osallistujaa ilmoitti syövänsä leikkeleitä päivittäin (Taulukko 

11). Kaikki kertoivat syövänsä nakkeja ja makkaroita vähintään muutaman kerran vuodessa ja 

neljä ilmoitti syövänsä niitä ainakin kerran viikossa. Lihasäilykkeiden suosio ei ollut yhtä 

suurta. Eräs osallistuja ilmoitti myös ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehtoon ostavansa muutaman 

kerran vuodessa kaupan grillipisteeltä kokonaisia broilereita tai possun kylkeä. 

 

Taulukko 11. ”Kuinka usein syöt kypsiä lihatuotteita kotonasi?” -kysymyksen vastausjakauma lihan 

kyselylomakkeessa (n = 30). 

Kypsä lihatuote Päivittäin 

2–4 

kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa En koskaan 

Leikkeleet 19 6 2 2 1 0 

Lihaa sisältävät valmisruoat 0 1 6 11 7 5 

Nakit ja makkarat 1 1 3 15 10 0 

Kypsät pyörykät, nugetit ym. 0 0 1 9 12 8 

Kypsät lihapakasteet* 0 0 0 1 13 16 

Lihasäilykkeet 0 0 0 2 8 20 

Muu, mikä? 0 0 0 0 1 0 

*= Kuten wieninleikkeet. 

 

Avattujen leikkelepakkausten säilytysaika jakoi vastauksia. Osallistujista 37 % kertoi 

säilyttävänsä avattuja leikkelepakkauksia kotonaan 4–6 päivää. Noin 30 % ilmoitti 

säilytysajaksi 7–9 päivää, ja 13 % osallistujista 10–12 päivää. 1–3 päivää sai kaksi 

vastausvalintaa, ja 13–15 päivää yhden. ”Muu, mikä?” -vaihtoehto keräsi kolme vastausta, 
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joissa kaikissa mainittiin leikkeleiden säilytys pakkauksen päivämäärään saakka. Myös muiden 

avattujen kypsien lihatuotepakkauksien kohdalla vastaukset jakaantuivat. Osallistujista 43 % 

kertoi säilyttävänsä pakkauksia 4–6 päivää, 37 % 1–3 päivää ja loput 20 % osallistujista 7–9 

päivää.  

 

Lihan ja lihatuotteiden käsittelyä koskevan lomakkeen viimeinen strukturoitu kysymys 

”Käsitteletkö nakkeja ja makkaroita jotenkin?” keräsi seuraavanlaisia tuloksia (Taulukko 12). 

Nakkeja ja makkaroita käsiteltiin eniten pannulla ja uunissa ja savustettiin vähiten. ”Muulla 

tavalla, miten?” -vastausvaihtoehtoon eräs osallistuja ilmoitti käsittelevänsä nakkeja ja 

makkaroita nuotiopaikalla ja syövänsä myös kiuasmakkaraa. Yhdisteltäviin 

valmistusmenetelmiin kaksi osallistujaa ilmoitti tekevänsä makkarakeittoa tai paistavansa 

makkarat ennen uunivuokaan laittoa. Avoimeen kysymykseen tuli kaksi vastausta, joissa 

molemmissa osallistuja kertoi syövänsä nakit ja makkarat kylmänä.  

 

Taulukko 12. ”Käsitteletkö nakkeja ja makkaroita jotenkin?” -kysymyksen vastausjakauma lihan 

kyselylomakkeessa (n = 30). 

Kypsä lihatuote Päivittäin 

2–4 

kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 1 2 3 7 14 3 

Paistamalla uunissa 0 0 2 7 10 11 

Mikroaaltouunissa 0 0 1 5 6 18 

Keittämällä 0 1 1 3 15 10 

Grillaamalla 0 0 0 4 18 8 

Savustamalla 0 0 0 0 1 29 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 

 
0 0 0 1 2 2 

Muulla tavalla, miten? 0 0 0 1 2 1 

 

Lihan ja lihatuotteiden käsittelyä koskevan osion viimeinen kysymys oli vapaa palaute 

kyselystä ja se keräsi neljä vastausta, jotka on koottuna liitteeseen 5. Yhdessä vastauksessa 

osallistuja ilmoitti kalalomakkeessa huomanneen ongelman korjaantuneen, ja kaksi 

vastauksista oli yleistä palautetta. Neljäs palaute oli yleinen huomio vastaajan omasta lihan 

käytöstä ja sen kausittaisesta vaihtelusta. 

 

3.4 Kalan ja kalatuotteiden käsittelyä koskevat haastattelut 

 

3.4.1 Kalan valmistus 

 



31 
 
Taulukko 13. Osallistujien haastatteluissa (ja kyselylomakkeissa) ilmoittamat keskimääräiset kalan ja kalaruokien 

syömis- ja valmistususeudet viimeisen vuoden aikana (n = 30). 

 
Syömisuseus Valmistususeus 

2–4 kertaa päivässä 0 (0) 0 (0) 

Kerran päivässä 0 (0)  0 (0) 

2–4 kertaa viikossa 4 (4) 3 (4) 

Kerran viikossa 11 (11) 9 (8) 

1–3 kertaa kuukaudessa 13 (13) 16 (16) 

Muutaman kerran vuodessa 2 (2) 2 (2) 

En koskaan 0 (0) 0 (0) 

 

Osallistujien ilmoittamat kalan ja kalaruokien syömis- ja valmistususeudet ovat taulukossa 13, 

jossa on merkittynä sulkeisiin myös kyselylomakkeissa saadut tulokset. Useimmiten osallistujat 

ilmoittivat syövänsä ja valmistavansa kalaa kerran viikossa tai 1–3 kertaa kuukaudessa. 

Muutama haastateltava ilmoitti kuitenkin syövänsä ja valmistavansa kalaruokia lähes kaksi 

kertaa useammin kausittain (kesällä tai syksyllä) kuin muun vuoden aikana. Vastauksissaan he 

kertoivat laskeneensa keskimääräiset määrät koko vuodelle. 

 

Taulukko 14. Osallistujien haastatteluissa ilmoittamat kalaruokien valmistususeudet tyypillisimpien kalaruokien 

kohdalla viimeisen vuoden aikana (n = 30).  

Ruokalaji 
2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

En 

koskaan 

Keittoja 0 0 15 13 2 

Laatikko- tai pataruokia 0 1 2 9 18 

Pastaruokia 0 1 10 6 13 

Kastikkeita 0 0 4 6 20 

Pyöryköitä tai pihvejä 0 0 2 7 21 

Graavikaloja 0 0 1 14 15 

Kokonaisen kalan kypsennys 1 2 20 2 5 

Sushia 0 0 0 7 23 

Piirakoita 0 0 0 5 25 

Pizzaa 0 0 1 7 22 

Muita, mitä? 0 1 1 3 0 

 

Haastateltavien kertomat tyypillisimpien kalaruokien valmistususeudet ovat koottuna 

taulukkoon 14. Eniten osallistujat kertoivat valmistavansa kokonaista kalaa, johon he itse 

luokittelivat haastatteluissa fileiden paistamiset. ”Muita, mitä?” -vastausvaihtoehtoihin 

ilmoitettiin kalasalaatit (kerran viikossa), uunileivät (1–3 kertaa kuukaudessa) ja lohimousse-

levitteet (muutaman kerran vuodessa) 
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Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki kertoivat pesevänsä kätensä vedellä ja saippualla 

kalaruoan laiton ja syömisen yhteydessä. Osallistujista 11 kuitenkin korosti haastattelussaan, 

ettei pese käsiään kotonaan ennen syömisen aloitusta. Tämän lisäksi yksi haastateltavista 

ilmoitti, ettei välttämättä muista pestä käsiään, mikäli ruoanlaitto tapahtuu esimerkiksi 

työkokouksen aikana. Kaksi muuta kertoi myös huuhtelevansa kätensä pelkällä vedellä, mikäli 

he koskivat kalaan ”kesken ruoanlaiton”. Eräs osallistuja myös kertoi korvaavaansa ”ainakin 

joka toisen ruoanlaittokerran käsienpesun” kokonaan käsiendesinfiointiaineella. Seitsemän 

osallistujaa kertoi käyttävänsä lisäksi kertakäyttöhanskoja kalaa käsitellessään. Yksi osallistuja 

kertoi käyttävänsä veden ja saippuan lisäksi aina myös käsiendesinfiointiainetta. 

 

Taulukko 15. ”Kuinka usein vaihdat rätin, tai muun keittiön tasojen pyyhkimiseen tarkoitetun välineen?” -

kysymyksen vastausjakauma haastatteluissa ja kalan kyselylomakkeissa (n = 30). 

 
Haastatteluvastaus  Kyselylomake 

Viikoittain 6 0 

Useamman kerran kuukaudessa 7 19 

Kuukauden välein 10 9 

Muulloin, milloin? 7 2 

 

Kolmasosa osallistujista ilmoitti vaihtavansa keittiön tasojen pyyhintään käytettävän välineen 

kuukauden välein (Taulukko 15). Osallistujista 13 kertoi vaihtavansa ”tiskirätin” myös 

useammin. Seitsemän osallistujaa antoi vaihtelevan vastauksen, joka luokiteltiin ”Muulloin, 

milloin?” -vastausvaihtoehdon piiriin. Vapaita vastauksia olivat ”Riippuu mitä ruokaa on 

tehnyt”, ”Käytän vain kertakäyttöliinoja”, ”Unohdan vaihtaa, ehkä puolen vuoden välein tulee 

vaihdettua”, ”En vaihda, pesen rätin pesukoneessa lähes päivittäin”, ”Muutaman kuukauden 

välein, mutta liotan rättiä kloriitissa useamman kerran viikossa” ja ”Heitän pesukoneeseen 

reilu kuukauden välein”. 

 

Kuusi osallistujaa kertoi käyttävänsä joskus myös muuhun ruoanlaittoon samoja välineitä, joilla 

oli juuri käsitellyt raakaa kalaa. Muut osallistujat ilmoittivat, etteivät koskaan käytä samoja 

välineitä. Kaksi samoja välineitä käyttävistä osallistujista kertoi levittävänsä leivinpaperin 

leikkuulaudan päälle, jonka poisoton jälkeen lauta oli valmis uudelleenkäytettäväksi. Kaksi 

muuta osallistujaa kertoi huuhtelevansa leikkuulaudat ja veitset ”pikaisesti vedellä” ennen 

muuta käyttöä. Viimeiset kaksi kertoivat pesevänsä välineet kunnolla vedellä ja 

astianpesuaineella ennen uudelleenkäyttöä.  
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Haastatteluissa 24 osallistujaa ilmoitti, ettei tiennyt tai ollut mitannut jääkaappinsa tai 

pakastimensa lämpötilaa. Useimmat näistä osallistujista kertoivat ensin tietyn lämpötilan, mutta 

ilmoittivat heti perään, ”en siis ole mitannut mitenkään, mutta luulisin” tai ”jääkaappi näyttää 

muistaakseni 1 tasoa (vaihtoehtoina 1–3), eli varmaankin 1 aste”. Lämpötilan tienneistä viisi 

ilmoitti jääkaappinsa lämpötilaksi ”4–6 °C” ja yksi ”6–8 °C” ja pakastimen lämpötilaksi viisi 

”Alle -18 °C” -vastausta ja yksi ”-16 °C – -18 °C astetta”. 

 

3.4.2 Raaka kala ja sen kypsennys 

 

Lähes puolet (13) osallistujista ilmoitti syövänsä raakaa kalaa 1–3 kertaa kuukaudessa. Näistä 

neljä kertoi lisäksi, että määrän voi kertoa kolmella tietyn sesongin aikana (kesäkuukaudet tai 

joulu). Kaksi osallistujista ilmoitti syövänsä raakaa kalaa kotonaan kerran viikossa, ja kolme 

kertoi, ettei syö lainkaan. Loput 12 kertoivat syövänsä kalaa ”Muutaman kerran vuodessa,” 

joista suurin osa (8) kertoi tarkoittavansa muutamalla 4–8 kertaa, ja loput neljä 1–3 kertaa. 

Osallistujat kertoivat myös hankaluuksista vastata kyseiseen kysymykseen, koska lähes kaikilla 

suurin syöminen painottui kausittaisesti joulun alle. 

 

”Kuinka usein käsittelet raakaa kalaa jollain tavalla ennen kypsentämistä?” -kysymyksessä 

kolmasosa osallistujista vastasi käsittelevänsä raakaa kalaa 1–3 kertaa kuukaudessa. Seitsemän 

osallistujaa kertoi käsittelevänsä kalaa kerran viikossa tai useammin, ja yhdeksän osallistujaa 

muutaman kerran vuodessa. Lähes jokaisen osallistujan kohdalla kysymys piti 

uudelleenasetella ymmärrettävämpään muotoon.  

 

Haastatteluissa läpikäydyt raa’an kalan kypsennysmenetelmät ja niiden käytön useus on 

nähtävissä liitteessä 8. Vain yksi henkilö ilmoitti paistavansa kalaa pannulla 2–4 kertaa 

viikossa, ja kolme henkilöä kerran viikossa. Kaksi henkilöä kertoi valmistavansa kalaa kerran 

viikossa uunissa. Kaikkia muita menetelmiä käytettiin enintään 1–3 kertaa kuukaudessa. Osa 

toiminnasta oli hyvin kausittaista, kuten grillaus ja savustus. Haastateltavista 11 ilmoitti 

yhdistelevänsä valmistusmenetelmiä. Yleisin näistä oli kalafileen pinnan paisto pannulla, ja 

kypsennys uunissa, mutta myös kalan tohotus (pintapaahtaminen) mainittiin kolmessa 

vastauksessa, joista kahdessa se yhdistettiin sous vide -menetelmään ja yhdessä savustukseen. 

Yksi osallistuja kertoi paistavansa kalan ennen sen keittoa.  

 

Vastauksena ”Kuinka usein paistat leivitettyä kalaa kotonasi?” -kysymykseen yli puolet (57 %) 

osallistujista kertoi paistavansa leivitettyä kalaa kotonaan enintään muutamia kertoja vuodessa. 
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Kuten aiemmissakin kysymyksissä, myös tämän kysymyksen kohdalla ”muutama”-sanan 

kohdalla oli kuitenkin runsasta vaihtelua. Vastaukset jakautuivat muihin vastausvaihtoehtoihin 

tasaisemmin, sillä 20 % osallistujista ilmoitti paistavansa leivitettyä kalaa 1–3 kertaa 

kuukaudessa, ja saman verran harvemmin tai ei koskaan.  

 

Osallistujista 80 % kertoi tarkkailevansa kalan väriä määrittääkseen kalan kypsyyden (Kuva 4). 

Myös yli 70 % ilmoitti tarkkailevansa rakennetta ja 46 % aikaa. Kolme osallistujaa, eli 10 %, 

kertoi käyttävänsä lämpömittaria kypsentäessään kalaa. ”Muuten, miten?” -kohtaan vastattiin: 

”En paista raakaa kalaa” ja ”Tiedän ajallisesti kokemuksen perusteella kauanko kalaa pitää 

kypsentää. En siis seuraa mitään reseptejä”. Lämpömittareita käyttävät osallistujat antoivat 

vaihtelevia vastauksia: ”Riippuu kalasta, mutta yleensä 45-50C” eräs osallistuja ilmoitti. 

”Ainakin 70 astetta,” kertoi toinen. Kolmas osallistuja kertoi, ettei muistanut tarkkaa 

lämpötilaa, mutta arvioi sen olevan noin 50 °C. 

 

 
Kuva 4. ”Kypsentäessäsi kalaa, miten tarkastat sen kypsyyden” -kysymyksen vastausprosentit haastatteluissa.  
 

3.4.3 Kalaruokien säilytys ja uudelleenvalmistus 

 

Kaksi osallistujaa kertoi haastattelussaan käyttävänsä aina lämpölaukkua tai muuta vastaavaa 

kylmäsäilytystä vaativien kalatuotteiden kuljettamiseen kaupasta kotiin. Heidän lisäkseen 10 

osallistujaa ilmoitti käyttävänsä kylmälaukkua vain kesällä. Osallistujia, jotka eivät ilmoittaneet 

käyttävänsä kylmälaukkua, pyydettiin haastattelussa arvioimaan aika, joka heiltä kului matkalla 

kaupasta kotiin. 15 osallistujaa kertoi aikaa kuluvan korkeintaan 15 minuuttia, ja loput 13 

osallistujaa 15–30 minuuttia. Lisäksi neljä osallistujaa kertoi kävelevänsä ”hyvän sään aikaan” 

kaupasta kotiin, jolloin kotimatkaan kulunut aika keskimäärin kaksinkertaistui. Kolme 

”Korkeintaan 15 minuuttia” -vastausvaihtoehdon valinneista osallistujista kertoi myös 

käyvänsä monesti useammassa kaupassa, jolloin todellinen kotimatka vaihtui korkeintaan 15 

minuutista noin puoleen tuntiin.  
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Kaksi kolmasosaa osallistujista ilmoitti haastattelussaan noudattavansa aina kalalle ja 

kalaruoille määrättyjä viimeinen käyttöpäivä -päiväyksiä. Kolme osallistujaa kertoi 

noudattavansa päivämääriä joskus, ja seitsemän yleensä. Päiväyksistä poikkeavat osallistujat 

kertoivat tarkkailevansa kalan hajua ja ulkonäköä määrittääkseen sen tuoreuden. Näiden 

tekijöiden lisäksi kuusi kertoi tarkkailevansa kalan makua. Eräs osallistujista kertoi myös 

kypsentävänsä päiväyksen ohittaneet raa'at kalat "niin kypsiksi ettei sinne jää mitään pöpöjä 

pilaannuttamaan kalaa," jonka vuoksi hän uskalsi poiketa päiväyksistä useammallakin 

päivällä.  

 

”Mitä kalatuotteita pakastat kotonasi ja kuinka usein?” -kysymykseen saatiin seuraavia 

tuloksia. Neljä osallistujaa kertoi pakastavansa graavikalaa ja 10 kalatiskiltä ostettua kalaa. 

Kahta kalatiskiltä ostetun kalan -vastausta lukuun ottamatta kaikkia näitä pakastettiin 

muutaman kerran vuodessa. Eräs osallistuja pakasti kalatiskiltä ostettua kalaa kerran viikossa, 

ja toinen 1–3 kertaa kuukaudessa. Kahdeksan osallistujaa kertoi lisäksi pakastavansa muutaman 

kerran vuodessa itse (tai läheisen) kalastamaa kalaa. ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehtoon 

soveltuvia vastauksia kerääntyi 19, ja ne olivat ”En pakasta” -vastausten (14) lisäksi useamman 

osallistujan kertomat ”kylmähyllykalat, joissa menossa päiväys” ja loput päiväysalennettuja 

kokonaisia kaloja kalatiskiltä.  

 

Taulukko 16. ”Miten ja kuinka pitkään sulatat kalaa ennen sen käyttöä, mikäli käytät pakastettua kalaa?” 

kysymyksen vastausjakauma (n = 30). Sulkeissa ilmoitettuna myös kyselomakkeissa saadut tulokset. 

Sulatusmenetelmä 

Korkeintaan 

tunnin 1–3 tuntia 4–6 tuntia Yön yli 

En sulata kalaa tällä 

menetelmällä 

Jääkaapissa 0 (1) 1 (3) 0 (4) 13 (11) 16 (11) 

Pöydällä huoneenlämmössä 0 (4) 4 (7) 2 (1) 0 (0) 24 (18) 

Lämpöhauteessa 1 (3) 2 (1) 1 (1) 0 (0) 26 (25) 

Muuten, miten? 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 29 (4) 

 

Pakastetun kalan sulatustavoista ja -ajoista saadut vastaukset kerättiin taulukkoon 16. Lähes 

puolet (13) kertoi sulattavansa kalaa jääkaapissaan yön yli tai pidempään. Kaksi osallistujaa 

kertoi sulattavansa kalaa pöydällä huoneenlämmössä ”alle 5 tuntia”, ja neljä osallistujaa 1–3 

tuntia. Eräs osallistuja kertoi annettujen vastausten lisäksi laittavansa vakuumipakatun kalan 

”ensin kylmään veteen muutamaksi (3–4) tunniksi, ja tämän jälkeen jääkaappiin vähintään 6–

8 tunniksi” sulamaan.  

 

Osallistujista 12 kertoi säilyttävänsä avattuja kypsentämättömiä kalapakkauksia, itse (tai 

läheisen) kalastamaa kalaa, tai kalatiskiltä ostettua kalaa alkuperäisessä pakkauksessa 
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(Taulukko 17). Yksi vastaajista ilmoitti käyttävänsä kalan säilytykseen muuta astiaa: ”Käytän 

muistaakseni vanhaa jäätelöpakettia, se on tosi kätevä ja kestävä”. Näiden vastausten lisäksi 

kolme osallistujaa kertoi käärivänsä alkuperäisen pakkauksen tai kalatiskin pakkauksen 

muovipussiin vuodon estämiseksi. Osallistujista 22 kertoi säilyttävänsä tällaisia kalatuotteita 

kotonaan 1–2 päivää ja kaksi 3–4 päivää. Kolme osallistujaa ilmoitti säilyttävänsä vain 

itsekalastettua kalaa (muovipussissa) jääkaapissaan keskimäärin 1–2 päivää. 

 

Taulukko 17. ”Missä säilytät kypsentämättömiä kalatuotteita niiden pakkauksen avaamisen jälkeen?” -

monivalintakysymyksen vastausjakauma haastatteluissa ja kyselyissä. 

 
Haastattelut Lomakkeet 

Alkuperäisessä pakkauksessa 12 16 

Ruoalle tarkoitetussa astiassa (esimerkiksi muovi- tai lasikipoissa) 8 11 

Muissa astioissa (esimerkiksi kierrätetyissä elintarvikepakkauksissa) 1 1 

En säilytä raakoja kalatuotteita jääkaapissa niiden pakkauksen avaamisen jälkeen 6 10 

Muuten, miten? 3 1 

 

Graavi- tai kylmäsavukalapakkauksissa lähes puolet osallistujista (14) kertoi säilyttävänsä 

avattuja pakkauksia 1–2 päivää, yhdeksän 3–4 päivää ja kuusi osallistujista 5–7 päivää. Yksi 

osallistuja kertoi säilytysajan riippuvan graavikalan tyypistä: ”Graavikuhaa säilytän 

(esimerkiksi) 5 päivää”. Raakana syötävän kalan ja siitä itse valmistettujen ruokien kohdalla 

kolmasosa osallistujista kertoi säilytysaikojen olevan 1–2 päivää, viisi 3–4 päivää ja yksi 

osallistuja 5–7 päivää. Loput 12 tällaista kalaruokaa säilyttävistä kertoivat”Muu, mikä?” -

kohdassa syövänsä sushin joko saman (tai seuraavan) päivän aikana, ja säilyttävänsä muuta 

kypsentämätöntä kalaa tai siitä itse valmistettuja ruokia joko 1–2 päivää (3), 3–4 päivää (5) tai 

5–7 päivää (4 osallistujaa). ”Kuinka pitkään syöt kypsennettyä kalaa tai siitä valmistettuja 

ruokia niiden valmistuksen jälkeen?” -kysymykseen saatiin kaksi ”5–7 päivää”, neljä ”3–4 

päivää” ja 24 ”1–2 päivää” -vastausta.  

 

Haastattelussa 13 osallistujaa ilmoitti jäähdyttävänsä ruokaa pääasiassa ulkona. Vain neljä 

heistä ilmoitti laittavansa ruoan ulos ”vain jos on alle 10 astetta lämmintä”. Ruoan jäähdytysajat 

vaihtelivat, mutta useimmiten, 11 osallistujan kohdalla, osallistujat kertoivat jäähdyttävänsä 

ruokaa huoneenlämmössä noin 1–2 tuntia. Yksi henkilö kertoi laittavansa ruoan suoraan 

jääkaappiin tai pakastimeen. Kuusi henkilöä kertoi säilyttävänsä kalaruokaa pöydällä noin 2–4 

tuntia, ja kolme 4–6 tuntia. Kaksi osallistujaa kertoi käyttävänsä kylmävesihaudetta, jolloin 

ruoka jäähtyi noin 20 minuutissa. Kolme ulkona kalaruokaa jäähdyttävistä osallistujista ilmoitti 

jäähdytyksen kestävän ulkona alle 2 tuntia, ja neljä osallistujaa 2–4 tuntia. Loput eivät 

ilmoittaneet aikaa jäähdytykselle.  
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”Kuinka pitkään tarjolla olleen kypsentämättömän kalan laita vielä takaisin jääkaappiin 

myöhemmin syötäväksi?” -kysymykseen kaksi osallistujaa kertoi jäähdyttävänsä kalan ajasta 

riippumatta, yhdeksän vielä 30–60 minuutin, ja viisi 60–120 minuutin jälkeen. Lyhyimmäksi 

ajaksi valikoitui 15–30 minuuttia ja vain kaksi osallistujaa ilmoitti tämän ajakseen 

haastattelussaan. Muut osallistujat, eli 12 osallistujaa, antoivat ”Muu, mikä?” -

vastausvaihtoehtoon soveltuvan vastauksen. Heistä neljä kertoi ajaksi ”Ainakin 3 tuntia,” kaksi 

”2–3 tuntia,” neljä ”3–4 tuntia ja kaksi ”3–5 tuntia”. 

 

”Kuinka monta kertaa tarjoilet samaa kalaruokaa, joka on jäähdytetty jääkaapissa edellisen 

tarjoilukerran jälkeen?” -kysymyksessä kolmasosa osallistujista kertoi tarjoilevansa ruokaa 

korkeintaan kerran. Osallistujista 12 arvioi tarjoilevansa ruokaa 1–2 kertaa ja kuusi 3–4 kertaa. 

Kaksi osallistujaa myös kertoi tarjoilevansa ”esimerkiksi vieraille tai lapsille 1–2 kertaa, mutta 

itselle niin kauan kuin riittää”. Kaksi muuta ”1–2 kertaa” -vastauksen kertoneista myös ilmoitti, 

että voisi lämmittää ruokaa saman päivän aikana useammankin kerran: ”Jos siis puhutaan eri 

päivistä niin 1–2, saman päivän aikana, vaikka sata (kertaa) vaikka jäähtyisikin välissä”.  

 

Vain viisi osallistujaa kertoi syövänsä kalaruokaa kylmänä. Osallistujista 24 ilmoitti 

lämmittävänsä aiemmin kypsennettyä kalaruokaa mikroaaltouunissa, 15 pannulla ja neljä 

uunissa. Kuusi ruoantähteitä lämmittävistä kertoi lämmittävänsä ruokaa vaihdellen annos tai 

kaikki loput kerrallaan: ”Riippuu ruuasta,” useimmat ilmoittivat.  

 

Mikroaaltouunia ruoan lämmitykseen käyttävien ilmoittamat tavat varmistaa ruoan riittävä 

kuumennus ovat listattuna liitteessä 9. Osallistujista 21 kertoi sekoittavansa ja maistavansa (tai 

muulla tavalla kokeilevansa) lämmitettävää ruokaa sen riittävän kuumuuden määrittämiseksi. 

Kuusi osallistujaa kertoi syövänsä kalaruoan usein myös haaleana, eikä sen vuoksi kiinnittänyt 

ruoan riittävään kuumenemiseen kovinkaan paljon huomiota. 

 

3.4.4 Kypsät kalatuotteet 

 

Kypsien kalatuotteiden kohdalla saatiin seuraavia tuloksia (Taulukko 18). Isoin osa 

osallistujista, 18 osallistujaa, kertoi syövänsä kalasäilykkeitä kotonaan muutaman kerran 

vuodessa. Myös kalasäilykkeiden kohdalla ”muutama” -sanan määrityksessä oli runsaasti 

vaihtelua. Vähiten osallistujat vastasivat syövänsä puolisäilykkeitä (16) ja kalaa sisältäviä 

valmisruokia (18). 
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Taulukko 18. ”Kuinka usein syöt kypsiä kalatuotteita kotonasi?” -kysymyksen vastausjakauma haastatteluissa. 

Kypsä kalatuote Päivittäin 

2–4 

kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa En koskaan 

Kalasäilykkeet* 0 2 1 3 18 6 

Puolisäilykkeet** 0 0 1 1 14 14 

Kypsät kalapakasteet*** 0 0 0 11 12 7 

Kalaa sisältävät valmisruoat 0 0 0 7 11 12 

Muu, mikä? 0 0 0 0 0 0 

*= Kuten tonnikala. **= Kuten silli. ***= Kuten kalakeitot tai kalapuikot. 

 

Osallistujista 18 kertoi säilyttävänsä kypsiä kalatuotteita avattuna 1–3 päivää. Kaksi osallistujaa 

ilmoitti säilytysajaksi 4–6 päivää, ja yhdeksän kertoi, ettei säilyttänyt sillin lisäksi mitään 

kypsiä kalatuotteita avattuna jääkaapissaan. Sillien säilytysajoiksi osallistujat antoivat 

yhtenäisiä vastauksia: ”…Silliä voi ainakin yli kuukauden pitää” enemmistö kertoi. Yksi 

osallistuja myös ilmoitti säilyttävänsä avattuja kalatuotteita 13–15 päivää ja tarkensi vielä 

vastaustaan: ”Riippuu tietenkin siis kalatuotteesta”. 

 

Taulukko 19. ”Käsitteletkö kalapuikkoja tai muita leivitettyjä kalatuotteita jotenkin?” -kysymyksen 

vastausjakauma haastatteluissa (n = 30). 

Valmistusmenetelmä 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 0 0 6 11 13 

Paistamalla uunissa 0 0 1 12 17 

Mikroaaltouunissa 0 0 0 0 30 

Keittämällä 0 0 0 0 30 

Grillaamalla 0 0 0 0 30 

Savustamalla 0 0 0 0 30 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 

 
0 0 0 0 30 

Muulla tavalla, miten? 0 0 1 0 29 

 

Eniten osallistujat kertoivat käsittelevänsä kalapuikkoja tai muita leivitettyjä kypsiä 

kalatuotteita pannulla (Taulukko 19). Yksi osallistujista ilmoitti myös lämmittävänsä 

leivitettyjä kalatuotteita 1–3 kertaa kuukaudessa useampaan kertaan pannulla rapeamman 

pinnan saavuttamiseksi.  
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3.5 Lihan ja lihatuotteiden käsittelyä koskevat haastattelut 

 

3.5.1 Lihan valmistus 

 
Taulukko 20. Osallistujien haastatteluissa ilmoittamat keskimääräiset lihan ja liharuokien syömis- ja 

valmistususeudet viimeisen vuoden aikana (n = 30). Sulkeissa ilmoitettuna lisäksi kyselylomakkeissa saadut 

tulokset. 

 
Syömisuseus Valmistususeus 

2–4 kertaa päivässä 11 (8) 1 (4) 

Kerran päivässä 12 (12) 4 (6) 

2–4 kertaa viikossa 6 (9) 24 (18) 

Kerran viikossa 1 (1) 1 (2) 

1–3 kertaa kuukaudessa (0) (0) 

Muutaman kerran vuodessa (0) (0) 

En koskaan (0) (0) 

 

Haastatteluissa saadut tulokset osallistujien lihan ja liharuokien syömis- ja 

valmistustottumuksista ovat nähtävillä taulukossa 20. Osallistujista 23 kertoi syövänsä lihaa 

päivittäin, ja heistä 11 useamman kerran päivässä. Suurin osa, eli 80 % osallistujista, kertoi 

valmistavansa tai lämmittävänsä liharuokaa 2–4 kertaa viikossa.  

 

Taulukko 21. Osallistujien haastatteluissa ilmoittamat liharuokien valmistususeus tyypillisimpien liharuokien 

kohdalla viimeisen vuoden aikana (n = 30).  

Ruokalaji 
Päivittäin 

2–4 

kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

En 

koskaan 

Keittoja 0 0 3 19 6 2 

Laatikko- tai pataruokia 0 0 6 17 4 3 

Pastaruokia 0 6 9 7 2 5 

Kastikkeita 1 8 12 6 0 3 

Pyöryköitä tai jauhelihapihvejä 0 0 3 18 5 4 

Jauhelihaa 0 1 2 4 3 20 

Kokolihapihvejä 0 1 2 8 12 6 

Kokonaisen paistin kypsennys 0 0 1 5 16 8 

Pizzaa 0 0 1 8 11 10 

Piirakoita 0 0 0 0 9 21 

Leivonnaisia 0 0 0 0 3 27 

Muita, mitä? 0 3 0 5 0 0 

 

Osallistujien valmistamat liharuoat ja niiden valmistususeudet ovat nähtävissä taulukossa 21. 

Keitto-, pasta-, kastike- ja laatikko- tai pataruokia ilmoitettiin tehtävän eniten, ja esimerkiksi 

pasta- ja kastikeruokien kohdalla 20 % osallistujista kertoi valmistavansa niitä 2–4 kertaa 
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viikossa. Vähiten vastauksia tuli jauheliha -vastaukseen, sillä osallistujat ymmärsivät sen eri 

tavoin. ”Muita, mitä?” -vastaukseen kerättiin kaksi risottovastausta (1–3 kertaa kuukaudessa), 

ja loput vastauksista olivat kanafileesuikaleista. 

 

Osallistujien vastaukset käsien pesusta vastasivat kalankäytön haastatteluissa saatuja tuloksia, 

eikä niitä täten esitetä uudestaan (3.4.1) Myös ”tiskirättien” tai muiden keittiön tasojen 

pyyhintään tarkoitettujen välineiden vaihtamiseen saadut tulokset olivat vastaavia kala- ja 

lihahaastatteluissa (3.4.1). Haastatteluiden ja lihalomakkeiden eroavaisuudet ovat nähtävillä 

taulukossa 22, eikä haastattelujen tuloksia toiston vuoksi läpikäydä uudelleen. 

 

Taulukko 22. ”Kuinka usein vaihdat rätin, tai muun keittiön tasojen pyyhkimiseen tarkoitetun välineen?” -

kysymyksen vastausjakauma haastatteluissa ja lihan kyselylomakkeissa (n = 30). 

 
Haastatteluvastaus  Kyselylomake 

Viikoittain 6 2 

Useamman kerran kuukaudessa 7 25 

Kuukauden välein 10 3 

Muulloin, milloin? 7 0 

 

Osallistujista 24 kertoi haastattelussaan, ettei käytä koskaan samoja välineitä, joilla on juuri 

käsitellyt raakaa lihaa, muille raakana syötäville elintarvikkeille. Kuusi osallistujaa ilmoitti 

käyttävänsä välineitä joskus. Kaksi samoja välineitä käyttävistä ilmoitti, ettei pese 

leikkuulautaa käyttökertojen välissä, vaan käyttää leivinpaperia leikkuulaudan suojana. Kaksi 

muuta kertoi, että huuhtelee välineet käyttökertojen välissä vain vedellä. Loput kaksi ilmoittivat 

pesevänsä välineet vedellä ja astioidenpesuaineella.  

 

Kuten kalankäytön haastatteluissakin, myös lihan kohdalla 24 osallistujaa ilmoitti, ettei tiennyt 

tai ollut mitannut jääkaappinsa tai pakastimensa lämpötilaa. Vastaukset olivat yhtenäisiä 

haastatteluiden välillä, eikä niitä siksi käydä erikseen läpi (3.4.1).  

 

3.5.2 Raaka liha ja sen kypsennys  

 

Vastaajista 80 % ilmoitti, ettei syö koskaan raakaa lihaa kotonaan. Loput osallistujista kertoivat 

syövänsä raakaa lihaa muutaman kerran vuodessa. Osallistujien ilmoittama raa’an lihan 

käsittelyuseudet olivat seuraavanlaisia. Lähes puolet (13) osallistujista kertoi käsittelevänsä 

raakaa lihaa 1–3 kertaa kuukaudessa, ja 13 vähintään kerran viikossa. Näistä 13 osallistujasta 

neljä ilmoitti käsittelevänsä raakaa lihaa kotonaan 2–4 kertaa viikossa, ja yksi kerran päivässä. 

Vain kolme ilmoitti käsittelevänsä kalaa muutaman kerran vuodessa. Lähes kaikille 



41 
 

osallistujille tuli selittää tarkemmin, mitä kysymyksellä haettiin, sillä suurin osa haastateltavista 

kertoi yhdistävänsä käsittelyn aluksi pelkästään nuijimiseen tai muuhun harvemmin tehtävään 

käsittelyyn, ja vasta lihan leikkaamisen tai hieromisen mainitseminen sai osallistujat kertomaan 

tarkempia vastauksia.  

 

”Millä menetelmällä kypsennät raa’an lihan ja kuinka usein?” -kysymyksestä saatiin 

haastatteluissa oheisia tuloksia (Liite 10). Yli 75 % osallistujista ilmoitti paistavansa lihaa 

pannulla 2–4 kertaa viikossa. Myös uunia käytettiin runsaasti. Lähes kaikki, yhtä osallistujaa 

lukuun ottamatta, ilmoittivat yhdistelevänsä valmistusmenetelmiä kypsentäessään lihaa. 

Mainittuja yhdistelytapoja olivat lihan pinnan paistaminen pannulla ja kypsentäminen uunissa, 

keittolihojen paisto ennen keittämistä, laatikkoruokien lihan kypsentäminen pannulla ennen 

uunia, sous vide ja pannu sekä sous vide ja toho. "Muulla tavalla, miten?” -vastausvaihtoehtoon 

kertyi yksi vastaus, jossa osallistuja kertoi liekittävänsä lihaa tohottamalla.  

 

”Kuinka usein paistat leivitettyä lihaa kotonasi?” -kysymyksellä saatiin seuraavia vastauksia. 

Puolet osallistujista kertoi, ettei paista koskaan leivitettyä lihaa kotonaan. 30 % osallistujista 

ilmoitti paistavansa muutaman kerran vuodessa, ja 20 % osallistujista 1–3 kertaa kuukaudessa.  

 

 

 Kuva 5. ”Kypsentäessäsi lihaa, miten tarkastat sen kypsyyden?” -kysymyksen vastausprosentit haastattelussa (n 

= 30). 

 

Kuusi osallistujaa ei ilmoittanut, että tarkkailisi lihan väriä sen kypsyyden määrittämiseksi 

(Kuva 5). Lihan rakennetta kertoi tarkastelevansa puolet osallistujista, ja 20 seuraavansa lihan 

kypsyyttä ajallisesti. Viisi osallistujaa myös ilmoitti, ettei tarkasta jauhelihasta ”tai muusta 

perus arkiruoasta” kypsyyttä, koska osasi arvioida kypsyyden kokemuksen perusteella. 14:sta 

lämpömittaria käyttävästä osallistujasta neljä ilmoitti, ettei muistanut ulkoa lämpötilaa, johon 
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kypsensi lihan. 10 osallistujaa ilmoitti lämpötilan, joista neljä oli alle 60 astetta, ja loput 60–90 

astetta.  

 

”Miten kypsänä syöt yleensä lihan?” -kysymykseen saatiin seuraavia tuloksia (Taulukko 23). 

26:sta kypsänä jauhelihaa syövästä osallistujasta seitsemän mainitsi syövänsä toisinaan 

pihvimuotoista jauhelihaa keskeltä punertavana. Kolme osallistujista ilmoitti syövänsä 

jauhelihan keskeltä punertavana, jos ”liha on laadukasta” tai ”jauheliha ei sisällä muuta kuin 

naudanlihaa”. Eräs osallistuja kertoi syövänsä broileria sisältä hiukan punertavana, mikäli liha 

oli kotimaista. Kaksi punertavana jauhelihaa ja broileria punertavana syönyt ilmoitti 

haastattelussa, ettei halunnut mainita tätä lomakkeessaan, koska ”se kuulostaa pahemmalta kuin 

mitä on”. Osallistujista 12 kertoi syövänsä riistaa, erityisesti hirveä ja peuraa, sisältä 

punertavana. Eräs osallistuja myös kertoi syövänsä riistaa todella punertavana, jos liha oli 

tuoretta. Sisäelinten kohdalla neljä osallistujaa kertoi syövänsä maksaa, kolme osallistujaa 

sydäntä ja yksi osallistuja kieltä keskeltä punertavana.  

 

Taulukko 23. ”Miten kypsänä syöt yleensä lihan?” -kysymyksen vastausjakauma lihankäytön lomakkeessa (n = 

30).  

Lihatyyppi Täysin 

kypsänä 

Keskeltä 

punertavana 

Melko 

raakana 

Raakana 

Jauheliha 26 3 0 0 

Naudan kokolihapihvi 6 22 1 0 

Sian kokolihapihvi 28 1 0 0 

Lampaan kokolihapihvi 12 17 0 0 

Broileri 29 1 0 0 

 

3.5.3 Liharuokien säilytys ja uudelleenvalmistus 

 

Haastattelussa kerätyt vastaukset kylmälaukkujen käytöstä sekä kotimatkan pituudesta 

vastasivat kalan ja kalatuotteiden käsittelyä koskevassa osiossa esiteltyjä tuloksia, eikä niitä 

täten esitellä toistamiseen (3.4.3). 

 

Yhdeksän osallistujaa kertoi noudattavansa aina pakkauksissa olevia lihan ja liharuokien 

viimeinen käyttöpäivä -päiväyksiä. Seitsemän ilmoitti noudattavansa päiväyksiä joskus, ja 

loput 14 yleensä. Erityisesti yleensä -vastauksissa osallistujat kertoivat poikkeavansa 

päiväyksistä vain joidenkin tuotteiden (leikkeleet) kohdalla, ja silloinkin enintään 1–2 päivää. 

Joskus -vastauksen antaneet kertoivat menevänsä päiväyksen yli osallistujasta riippuen 3–7 
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päivää. ”Viimeinen käyttöpäivä ei ole välttämättä niin aito tai perustu siis mihinkään,” eräs 

osallistuja perusteli. Päiväyksistä poikkeavista 15 ilmoitti tarkkailevansa lihan tuoreutta hajun 

perusteella.  Osallistujista 17 kertoi katsovansa kalan ulkonäköä ja 10 maistavansa kalaa. Yksi 

osallistujista kertoi, ettei arvioi mitenkään lihan tuoreutta, vaan söi joka tapauksessa, oli 

päiväystä jäljellä tai ei. Kolme osallistujaa mainitsi haastattelussaan katsovan ulkonäöstä 

erityisesti lihan väriä määrittäessään sen tuoreutta. ”Naudanliha on kuitenkin jopa parempaa 

tummuneena eli vähän vanhana,” yksi osallistujista mainitsi. 

 

Vastauksena kysymykseen ”Mitä lihatuotteita pakastat kotonasi?”. kukaan ei ilmoittanut 

pakastavansa lihatartaria ja vain viisi osallistujaa kertoi pakastavansa lihatiskiltä ostettua lihaa 

muutaman kerran vuodessa. Yksi näistä ilmoitti pakastavansa lihatiskin (kypsentämättömiä) 

broilerinfileitä, toinen hirvenlihaa ja loput kolme pihvejä. Itse (tai läheisen) metsästämää lihaa 

pakasti yhdeksän osallistujaa, joista kukin noin 2–4 kertaa vuodessa. Lisäksi 16 osallistujaa 

ilmoitti pakastavansa viimeinen käyttöpäivä -päiväyksiä lähenevät kylmähyllytuotteet, kuten 

jauhelihat, pihvit ja broilerin fileet noin kerran kahdessa kuukaudessa. 

 

Lihan sulatustavoista ja -ajoista saatiin taulukon 24 mukaista aineistoa. Eniten osallistujat 

käyttivät jääkaappia pakastetun lihan sulatukseen. ”Muuten, miten?” -vastausvaihtoehtoon 

soveltuvia vastauksia olivat kolme mikrosulatusvastausta, joissa kukin osallistuja ilmoitti 

sulattavansa lihaa alle vartin mikrossa ja paistavansa lihan tämän jälkeen kypsäksi. Lisäksi yksi 

osallistuja ilmoitti sulattavansa kalaa kylmähauteessa 1–3 tuntia. 

 

Taulukko 24. ”Miten ja kuinka pitkään sulatat lihaa ennen sen käyttöä, mikäli käytät pakastettua lihaa?” 

kysymyksen vastausjakauma haastatteluissa (n = 30).  

Sulatusmenetelmä 
Korkeintaan 

tunnin 1–3 tuntia 4–6 tuntia Yön yli 

En sulata 

kalaa tällä 

menetelmällä 

Jääkaapissa 0 (0) 0 (1) 0 (2) 16 (18) 14 (9) 

Pöydällä huoneenlämmössä 1 (3) 8 (10) 1 (4) 0 (0) 20 (13) 

Lämpöhauteessa 0 (4) 6 (2) 0 (1) 0 (0) 24 (23) 

Muuten, miten? 3 (2) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 26 (4) 

 

Kysymykseen ”Missä säilytät kypsentämättömiä lihatuotteita niiden pakkauksen avaamisen 

jälkeen?” oli mahdollisuus ilmoittaa useampia vastausvaihtoehtoja (Taulukko 25). Lähes puolet 

ilmoitti, ettei säilytä kyseisiä lihatuotteita jääkaapissaan. Eräs osallistuja ilmoitti 

uudelleenpaketoivansa avatun lihan vakuumipakkaukseen tai käärivänsä lihan muovipussiin, 

mikäli aikoi paistaa sen muutaman päivän sisään. 
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Kysymyksen. ”Kuinka pitkään säilytät avattuja lihapakkauksia, itsemetsästettyä (tai läheisen 

metsästämää) lihaa tai lihatiskiltä ostettua lihaa?” kohdalla kaksi kolmasosaa osallistujista 

ilmoitti säilytysajaksi1–2 päivää. Kaksi osallistujaa kertoi säilyttävänsä lihaa 3–4 päivää ja 

kaksi muuta antoi ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehtoon soveltuvan vastauksen: ” Jos saan 

riistaa muilta, niin ehkä viikon tai kaksi muovipussissa (isot minigrip -pussit)” ja ” Yhden 

päivän, tai jos riistaa niin silloin voin siinä muovipussissa pitää 4–5 päivää”. Loput kuusi 

kertoivat, etteivät säilytä mitään mainittuja lihoja jääkaapissaan. 

 

Taulukko 25. ”Missä säilytät kypsentämättömiä lihatuotteita niiden pakkauksen avaamisen jälkeen?” -

kysymyksen vastausjakauma haastattelussa. Sulkeisiin on lisäksi ilmoitettu kyselylomakkeen tulokset. 

 
Haastattelut Lomakkeet 

Alkuperäisessä pakkauksessa 12 13 

Ruoalle tarkoitetussa astiassa (esimerkiksi muovi- tai lasikipoissa) 9 14 

Muissa astioissa (esimerkiksi kierrätetyissä elintarvikepakkauksissa) 2 1 

En säilytä raakoja lihatuotteita jääkaapissa niiden pakkauksen avaamisen jälkeen 13 10 

Muuten, miten? 1 0 

 

Muissa liharuokien säilytyksessä ja syömisajoissa saatiin seuraavanlaisia tuloksia. 

Osallistujista 9 ilmoitti syövänsä aiemmin kypsennettyä lihaa tai liharuoan tähteitä 1–2 päivän 

ajan, ja 15 3–4 päivän ajan. Tämän lisäksi kuusi osallistujaa kertoi syövänsä liharuoan tähteitä 

5–7 päivän ajan. Kypsentämätöntä lihaa syövistä kuudesta henkilöstä viisi ilmoitti ”Muu, mikä” 

-vastausvaihtoehdon kautta syövänsä kypsentämätöntä lihaa vain saman päivän ajan.  

Liharuokien jäähdytyksestä kertovat vastaukset vastasivat kalankäytön haastatteluissa 

kerättyjä, eikä niitä siksi esitellä toistamiseen tässä osiossa (3.4.3). Ainoa eroavaisuus oli 

haastateltavien suhtautuminen lihaan, sillä lähes 80 % osallistujista ilmoitti olevansa tarkempi 

kala- kuin liharuokien jäähdytyksen kohdalla. Kolmasosa osallistujista kertoi esimerkiksi 

jättävänsä liharuokia toisinaan yöksi jäähtymään huoneenlämpöön.  

 

”Miten yleensä valmistat aiemmin kypsennettyjen liharuokien ruoantähteet?” -

monivalintakysymyksessä 27 osallistujaa ilmoitti lämmittävänsä liharuoan mikroaaltouunissa. 

Tämän lisäksi 18 kertoi lämmittävänsä liharuokaa pannulla, ja kuusi uunissa. Kolme 

osallistujista ilmoitti myös syövänsä liharuokaa kylmänä. Liharuokaa lämmittävästä 

osallistujasta kahdeksan ilmoitti lämmitettävän ruoan määrän riippuvan kerrasta. Viisi 

osallistujista kertoi lämmittävänsä kaiken kerrallaan erityisesti laatikkoruokien ja keittojen 
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kohdalla. Kolme osallistujaa ilmoitti tekevänsä liharuoasta toisinaan uuden ruoan, jolloin koko 

jäljelle jäänyt annos lämmitettiin ja uudelleen valmistettiin uuden ruoan muotoon.  

 

Liharuokien säilytysosion viimeisessä kysymyksessä, ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa 

lämmitetty liharuoka on tarpeeksi kuumaa?” saatiin kalan ja kalatuotteiden käsittelyä 

koskevissa haastatteluita vastaavat tulokset, eikä niitä tämän vuoksi esitellä toistamiseen 

(3.4.3). 

3.5.4 Kypsät lihatuotteet 

 

Osallistujista 17 kertoi syövänsä leikkeleitä päivittäin ja heistä 14 kertoi syövänsä niitä 

useamman kerran päivässä (Taulukko 26). Myös lihaa sisältäviä valmisruokia ja nakkeja ja 

makkaroita kulutettiin runsaasti. ”Muu, mikä” -vastausvaihtoehtoon kaksi osallistujaa kertoi 

valmiskalkkunoista ja (joulu)kinkuista, jotka he ostavat kaupan kylmähyllyltä. 

 

Taulukko 26. ”Kuinka usein syöt kypsiä lihatuotteita kotonasi?” -kysymyksen vastausjakauma lihankäytön 

haastattelussa (n = 30).  

Kypsä lihatuote Päivittäin  

2–4 

kertaa 

viikossa  

Kerran 

viikossa  

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa En koskaan 

Leikkeleet 17 10 0 1 1 1 

Lihaa sisältävät valmisruoat 0 2 4 8 11 5 

Nakit ja makkarat 0 0 4 14 11 1 

Kypsät pyörykät, nugetit ym. 0 0 0 7 12 11 

Kypsät lihapakasteet* 0 0 3 6 10 11 

Lihasäilykkeet 0 0 0 3 14 13 

Muu, mikä? 0 0 0 0 2 28 

*= Kuten wieninleikkeet. 

 

Avattujen leikkelepakkausten säilytysaika jakoi vastauksia haastattelussa. Osallistujista 13 

kertoi säilyttävänsä leikkelepakkauksia 7–9 päivää ja yhdeksän 4–6 päivää. Kolme osallistujaa 

valitsi aikavälikseen 10–12 päivää ja kaksi 13–15 päivää. Lisäksi yksi osallistujista kertoi, ettei 

säilyttänyt tai syönyt leikkeleitä kotonaan. Kahdessa ”Muu, mikä” -vastausvaihtoehtoon 

sopivassa vastauksessa kaksi osallistujaa kertoi säilyttävänsä tuotteita aina viimeinen 

käyttöpäivämäärä -päiväykseen saakka. Muiden lihatuotteiden kohdalla 13 osallistujaa vastasi 

säilyttävänsä niitä 1–3 päivää, kahdeksan osallistujaa 4–6 päivää, kuusi 7–9 päivää ja kaksi 10–

12 päivää. Tämän lisäksi yksi osallistuja kertoi säilyttävänsä tuotteita ”1–10 päivää, riippuen 

tietenkin tuotteesta”. 
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Haastatteluosion viimeinen virallinen kysymys keräsi seuraavaa aineistoa (Taulukko 27). 

Nakkeja ja makkaroita käsiteltiin eniten pannulla, ja tämän jälkeen uunissa. Osallistujat 

kertoivat myös yhdistelevänsä eri valmistusmenetelmiä tehdessään esimerkiksi nakki- tai 

makkarakeittoa, jolloin he paistoivat nakeille ensin pinnan pannulla ennen niiden keittoa. 

”Muulla tavalla, miten?” -vastausvaihtoehtoon sopivia vastauksia olivat neljän osallistujan 

ilmoittama kiuasmakkara, ja kolmen ilmoittama nuotiolla paistaminen ja kolmen muun kertoma 

”kylmänä, suoraan paketista”. 

 

Taulukko 27. ”Käsitteletkö nakkeja ja makkaroita jotenkin?” -kysymyksen vastausjakauma lihankäytön 

haastattelussa (n = 30).  

Kypsä lihatuote Päivittäin  

2–4 

kertaa 

viikossa  

Kerran 

viikossa  

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en koskaan 

Paistamalla pannulla 0 0 2 10 8 10 

Paistamalla uunissa 0 0 0 7 9 14 

Mikroaaltouunissa 0  0 0 3 4 23 

Keittämällä 0  0 0 2 4 24 

Grillaamalla 0  0  0  0  9 21 

Savustamalla 0  0  0  0  0  30 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 

 
0 0 0 4 6 20 

Muulla tavalla, miten? 0 1 0 4 5 17 

 

Haastattelun lopussa osallistujille esitettiin kysymys yleisestä palautteesta koskien sekä kyselyä 

että haastattelua. Yli puolet osallistujista antoi palautetta (Liite 11). Suurin osa ilmoitti, että 

kysely oli helppo ja melko nopea täyttää. Kaksi ilmoitti vaikeuksistaan vastausvaihtoehtojen 

näkymisessä, ja kaksi antoi palautetta kausittaisen käytön merkitsemisen vaikeuksista. 

Muutama myös ilmoitti, ettei kyselyssä tullut yhtä paljon asioita mieleen kuin haastattelussa. 

 

4 POHDINTA 

 

Tutkimuksen otos oli edustavin 30–59-vuotiaille, sillä 40 % osallistujista kuului tähän 

ikäluokkaan. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla oli vähintään toisen asteen koulutus. Suomalaisista 

yli 15 vuotta täyttäneistä keskimäärin noin 20 % on suorittanut vain perusasteen koulutuksen, 

jonka vuoksi tutkimuksen otos ei täysin vastannut Suomen keskimääräistä väestörakennetta 

(Tilastokeskus 2020). Lisäksi Zeeshan ym. (2017) tutkimuksessa osoitettiin, että korkeasti 

koulutetut kuluttajat hallitsevat elintarvikehygieeniset käytännöt keskimäärin paremmin, jonka 

vuoksi tutkimuksessa saadut tulokset eivät välttämättä ole edullisia kuvaamaan lomakkeiden 

luotettavuutta. Pieni otoskoko ja erityisesti satunnaisotannan puute saattoi myös vääristää 
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tuloksia. Tutkimukseen valikoitui runsaasti ruokaa laittavia ja elintarvikkeiden parissa 

työskenteleviä henkilöitä. 

 

4.1 Kysymyksien puutteet 

 

Osallistujien ilmoittamissa kalan ja kalatuotteiden syömis- ja valmistususeuksissa ei ollut 

havaittavissa merkittäviä poikkeamia lomakkeiden ja haastatteluvastausten välillä. Suurin osa 

pienemmistä eroavaisuuksista vastausten välillä johtui haastatteluvastausten muokkauksista 

lomakkeiden skaalan mukaiseksi (2.6). 

 

Tyypillisimpien ruokalajien kohdalla erityisesti ”Kokonainen kala” ja lihan ”Jauhelihaa” ja 

”Piirakoita” kohdalla syntyi runsaasti poikkeamia. Keskimäärin lihan kohdalla syntyi enemmän 

poikkeamia myös muiden vastausten kohdalla, mitkä selittyvät lihan runsaammalla 

kulutuksella, ja täten erilaisten ruokalajien suuremmalla valmistusmäärällä. Kokonaisen kalan 

ja jauhelihan kohdalla tulleet eroavaisuudet kertoivat osallistujien vaikeuksista hahmottaa, 

minkälaista kalaa tai lihaa kysymyksellä tarkoitettiin. Kyselytutkimusten vastaukset perustuvat 

siihen, miten kuluttaja ymmärtää kysymyksen (Fowler 2013). Aiemmissa tutkimuksissa on 

todettu kyselytutkimusten tuottavan runsaasti virheellisiä tuloksia, mikäli kysymykset ovat 

monitulkintaisia, minkä vuoksi kalan ja lihan ruokalajeja tulisi tarkentaa lisäesimerkein 

(Vehkalahti 2008; Wagenaar 2005). Näitä pyrittiin tarkentamaan kyselyrungon 

luomisvaiheessa, mutta esimerkkien määrä jäi silti puutteelliseksi. 

 

Vaikka tuloksissa ilmeni merkittäviä poikkeamia vain muutamien ruokalajien valmistuksen 

kohdalla, on osallistujien ilmoittamissa kala- ja liharuokien syömis- ja valmistususeuksissa 

todennäköisesti myös enemmänkin poikkeamia verrattuna osallistujien todellisiin syömis- ja 

valmistusmääriin: Subar (2003) ja Thompson & Subar (2013) totesivat tutkimuksissaan, että 

kuluttajilla on usein suuria vaikeuksia muistaa todellisia syömis- ja valmistusmääriä 

kyselytutkimuksissa. Tämän vuoksi kyselytutkimuksia tarkempaa tietoa ruoan kulutuksesta 

kerätään usein 24-tunnin haastattelumenetelmällä. 

 

4.1.1 Keittiöhygienia 

 

Seuraavassa osiossa käsitellään keittiöhygieenisiä käyttäytymistapoja kartoittavien 

kysymysten, eli kysymysten 8–13 validiteettia. Haastatteluissa selvisi 14 osallistujan poikkeava 

tapa pestä käsiä, vaikka kyseiset toiminnat eivät ilmenneet lomakkeista. Redmond & Griffithin 
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(2003) tutkimuksessa todettiin vastaavaa, sillä kuluttajat yliarvioivat hygieenisyyttään 

vastaamalla kyselytutkimuksissa usein siten, miten ajattelevat toimivansa sen sijaan, miten 

oikeasti toimivat. Haastatteluissa päästään lisäkysymyksien avulla usein lähemmäs totuutta 

erilaisten jatkokysymysten avulla, mikä oli huomattavissa myös tämän tutkimuksen kohdalla 

(Guthrie 2010; Wolgemuth ym. 2015). Lisäksi kysymysten muotoilu ei ollut riittävä 

kartoittamaan esimerkiksi kumihanskojen käyttöä. 

 

Myös rätin tai muun keittiön tasojen pyyhkimiseen käytettävän välineen kohdalla syntyi 

poikkeamia: kysymyksen validiutta heikensi se, että eri osallistujille ”rätin vaihtaminen” 

tarkoitti eri asiaa. Kyselyssä kukaan ei esimerkiksi ilmoittanut vaihtavansa rättiä viikoittain, 

vaikka useampi kertoi myöhemmin haastattelussaan joko pesevänsä rätit pesukoneessa tai 

liottavansa niitä tunteja esimerkiksi kloriitissa viikoittain tai useammin. Myös tämän 

kysymyksen kohdalla pätee viittaus Fowlerin (2013) tutkimukseen, sillä kysymys oli 

tarkoitukseensa liian monitulkintainen. 

 

”Käsitteletkö muita, raakana syötäviä elintarvikkeita samoilla välineillä, joilla olet käsitellyt 

raakaa kalaa/lihaa -kysymyksessä syntyi satunnaisia poikkeamia. Kysymyksessä korostui 

jälleen se, miten osallistujat ymmärsivät kysymyksen (Fowler 2013): osa ei ilmoittanut samojen 

välineiden käytöstä, koska pesi ne käyttökertojen välissä. Haastattelussa kysymyksen 

esittäminen sai lisäksi huomattavan paljon puistaantuneita tai ällistyneitä vastauksia, jotka eivät 

täysin vastanneet lomakkeissa saatua aineistoa: lihan kohdalla 40 % osallistujista, ja kalan 27 

%, ilmoitti kyselytutkimuksessa käyttävänsä samoja välineitä, mitä käytti raa’alle kalalle tai 

lihalle, kun taas haastatteluissa vastausprosentit laskivat 20 %-yksikköön. Näiden tulosten ja 

osallistujien reagoinnin taustalla voidaan pitää ilmiötä, jossa erityisesti haastatteluissa kuluttajat 

haluavat osoittaa tietämyksensä elintarviketurvallisista toimintatavoista kieltämällä 

poikkeavansa niistä (Fischer ym. 2007; Kennedy ym. 2011). Muissa kysymyksissä vastaukset 

sijoittuivat keskimäärin toisin päin, sillä lomakkeissa vastattiin yleensä elintarviketurvallisempi 

toimintatapa kuin haastatteluissa. 

 

Jääkaappien ja pakastimien lämpötilanhallintakysymyksissä oli huomattavia eroavaisuuksia 

vastausten välillä. Kyselyssä vain viisi osallistujaa ilmoitti, ettei tiennyt jääkaappinsa tai 

pakastimensa lämpötilaa, kun taas haastattelussa 24 kertoi, ettei ollut mitannut tai tiennyt 

jääkaappinsa tai pakastimensa lämpötilaa. Poikkeamien syyt selvisivät haastatteluissa, sillä 

osallistujat kertoivat avoimesti arvioineensa lämpötilat ilman tietoa todellisista lukemista. 

Tulokset vastasivat Phang & Bruhnin (2011) ja Worsfoldin ym. (2004) tutkimuksissa esiteltyjä 
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tuloksia siitä, että mikäli kuluttajilla on mahdollisuus vastata heidän muistamansa 

”oikeaoppinen” toimintatapansa käyttäytymistutkimuksissa, he vastaavat niin, vaikka toiminta 

tai tietämys tavan taustalla ei olisi todenmukaista.  

 

4.1.2 Raaka kala ja liha ja niiden kypsennys 

 

Osallistujilla oli ongelmia merkitä kausittaista syömistä lomakkeiden raa’an lihan ja kalan 

syömisuseuden määrittävissä kysymyksissä. Kysymyksessä syntyi poikkeamia myös 

”muutama”-sanan käytöstä. Sanan monitulkintaisuus osoittautui, kun vastaajilta varmistettiin 

heidän tarkoittamanasa ”muutama”-sanan merkitys: suurimmalle osalle muutama tarkoitti 4–7 

kertaa, osalle 8–11 kertaa, ja lopuille 1–3 kertaa. Validiteetin nostamiseksi asteikon sanallisten 

ankkurien sijaan tulisi käyttää yksiselitteistä, numeerisia ankkureita (Lavrakas 2008; Tuorila & 

Appelbye 2016; Vehkalahti 2008). 

 

”Kuinka usein käsittelet raakaa kalaa/lihaa jollain tavalla ennen kypsentämistä” -kysymykset 

katosivat kyselylomakkeen julkaisuissa, eikä niistä saatu täten validiuden arviointiin 

vaadittavaa aineistoa. Haastatteluissa kuitenkin huomattiin, että osallistujilla oli vaikeuksia 

ymmärtää käsittelyn tarkoitus tässä yhteydessä, ja kysymystä jouduttiinkin muotoilemaan 

uudestaan ja antamaan lisäesimerkkejä lähes jokaisen osallistujan kohdalla. Kysymyksellä ei 

sen tarkentamisesta huolimatta välttämättä saada virheetöntä aineistoa, kuten Kennedynkin ym. 

(2011) tutkimuksessa todettiin, kuluttajilla on usein ongelmia raportoida lihan käsittelyyn 

yhdistettävää toimintaansa, ja he eivät havaitse, tai ainakaan muista raportoida, esimerkiksi 

koskevansa lihaan ruoanlaiton yhteydessä.  

 

Raa’an kalan ja lihan valmistusmenetelmien käyttöuseutta kartoittavat monivalintakysymykset 

keräsivät runsaasti poikkeamia, joiden pääsyyt vastasivat edellä esiteltyjen ruoan käsittely- ja 

valmistususeuskysymysten ongelmia. Leivitetyn kalan tai lihan paistamisen useuden selvittävä 

kysymys oli jäänyt pois, eikä niistä täten saatu aineistoa muusta kuin haastatteluista. Osallistujat 

eivät ilmoittaneet ongelmista ymmärtää kysymyksiä, eivätkä he tarvinneet tarkennusta 

kysymyksiä esittäessä. Puutteellisen kahden menetelmän validoinnin takia kysymyksiä ei 

kuitenkaan voida pitää pelkästään tämän tutkimuksen valossa vielä täysin luotettavina.  

 

”Kypsentäessäsi kalaa/lihaa, miten tarkastat sen kypsyyden?” -kysymyksissä ilmeni 

haastattelussa huomattavasti enemmän ”Muu, mikä?” -vastauksia, jotka selittyvät haastattelijan 

tavalla luokitella ne annettujen vastausvaihtojen piiriin. Osa vastauksista oli ristiriitaisia, jolloin 
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ne kirjattiin ylös, vaikka ne eivät kuuluneetkaan kyseisen vastauksen piiriin: esimerkiksi osa 

ilmoitti katsovansa väriä, mutta totesi nopeasti perään ”taino joo – en mä arjessa kyllä (väriä) 

katso, niin älä sitä laita ylös”. Kolmasosa vastaajista kertoi kypsentävänsä lihaa aina tietyn 

aikaa tietyssä lämpötilassa, jonka vuoksi vastaukset luokiteltiin ”Ajallisesti tai esimerkiksi 

reseptin perusteella” -vastausvaihtoehdon piiriin. Monivalintakysymyksen ongelmana oli myös 

se, että osa vastaajista valitsi ”En tarkasta” -vastausvaihtoehdon, vaikka ilmoitti lomakkeessaan 

myös muita vaihtoehtoja. Näiden vastauksien voidaan olettaa koskevan kuluttajien tapaa 

ilmoittaa se, etteivät he aina tarkasta kalan/lihan kypsyyttä. 

 

Lihan ja kalan kypsentämislämpötilaa kartoittava kysymys sai odotettua vaihtelua: osallistujat 

ilmoittivat jo kyselylomakkeessaan, etteivät muistaneet tarkkaa lämpötilaa, mikä selittää 

vastausten väliset vaihtelut. Phang & Bruhn (2011) totesivat seurantatutkimuksessaan, että 

suurin osa kuluttajista ei käytä lämpömittaria, vaikka ilmoittaisi kyselytutkimuksessa 

käyttävänsä, sillä ei tiedä suositeltua kypsennyslämpötilaa. Tämän tutkimuksen valossa voidaan 

olettaa, että moni lämpömittarin käytön ilmoittaneista ei käytäkään mittaria.  

 

Lomakkeen ”Miten kypsänä syöt yleensä lihan?” -kysymykseen ei ollut mahdollisuutta 

ilmoittaa, ettei syönyt kyseisiä lihoja. Jos kysymyksissä ei ole mahdollisuutta valita itselleen 

sopivaa valintaa, kuluttaja valitsee usein satunnaisesti sellaisen vaihtoehdon, joka on helppo 

valita, esimerkiksi asteikon ensimmäisen vastausvaihtoehdon (Vehkalahti 2008). 

Haastatteluissa selvisi lihan kypsyyden kohdalta huomattavasti enemmän riskikäyttäytymiseen 

viittaavaa toimintaa, joka jäi lomakkeessa kokonaan keräämättä: tulokset vastasivat Al-

Sakkafin (2015) toteamuksia siitä, etteivät osallistujat halua ilmoittaa tietynlaista 

käyttäytymistään, koska tiedostavat sen olevan riskialtista. Toisaalta poikkeamat tuloksissa 

voivat myös johtua osallistujien ymmärtämisvaikeuksista, sillä riistan kohdalla osallistujille tuli 

selventää ”osittain raakana tai täysin kypsentämättä” tarkoitusta. 

 

4.1.3 Kala- ja liharuokien kuljetus, säilytys ja uudelleenvalmistus 

 

Myös kylmälaukun käytössä osallistujilla oli ongelmia ilmoittaa kausittaista käyttäytymistään, 

mikä johti poikkeamiin vastauksissa: osallistujat ilmoittivat haastatteluissa käyttävänsä 

kylmälaukkua kesäisin, mutta lomakkeisiin he ilmoittivat, etteivät käyttäneet kylmälaukkua. 

Kotimatkan pituuksissa ei ilmennyt merkittäviä eroavaisuuksia. 
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Kyselylomakkeissa 73 % (kala) ja 53 % (liha) osallistujista ilmoittivat noudattavansa aina 

kalalle tai lihalle annettuja viimeinen käyttöpäivä -päivämääriä. Haastatteluissa määrät olivat 

pienemmät, koska kalan kohdalla 67 % osallistujista ja lihan kohdalla 30 % ilmoitti 

noudattavansa päivämääriä aina. Tulokset olivat aiemmin mainittujen Fischerin ym. (2008), 

Kennedyn ym. (2011) ja Wolgemuthin ym. (2015) tutkimuksien mukaisia, sillä haastatteluissa 

saadaan usein mahdollisten lisäkysymysten ansiosta kyselyä tarkempaa tietoa todellisesta 

käyttäytymisestä. Vastaukset olivat kuitenkin ristiriidassa Al-Sakkafin (2015), Kosan ym. 

(2015) ja Redmond & Griffithin (2003) tuloksiin nähden, sillä he totesivat kuluttajien vastaavan 

kyselytutkimuksissa haastatteluja tai todellista käyttäytymistä elintarvikehygieenisemmän 

vastauksen, mikä ei tämän kysymyksen kohdalla pitänyt paikkansa. Tuoreuden määrittävissä 

tekijöissä ei ollut nähtävissä merkittäviä muutoksia, ja kysymys oli kuluttajien mielestä helposti 

ymmärrettävä. 

 

”Mitä kala/lihatuotteita pakastat kotonasi ja kuinka usein?” -kysymykset eivät olleet esillä 

lomakkeissa, jonka vuoksi niiden validiutta ei voitu arvioida toisen menetelmän turvin. 

Haastatteluissa saatiin kuitenkin kerättyä riittävää vastausaineistoa, jonka takia kysymyksiä 

voidaankin pitää yleisesti ottaen toimivina ja ymmärrettävinä. Kalan ja lihan 

sulatusmenetelmissä poikkeamia oli erityisesti ”Jääkaapissa” ja ”Pöydällä huoneenlämmössä” 

-vastausvaihtoehtojen kohdalla, sillä osallistujat ilmoittivat lomakkeessaan merkittävästi 

aliarvioidun vastauksen siitä, mitä he (haastatteluiden mukaan) toimivat. Phang & Bruhnin 

(2011) tutkimuksessa osoitettiin suurimman osan osallistujista ilmoittavan sulattavansa lihan 

jääkaapissaan, vaikka kypsentäisikin tuotteen suoraan pakastimesta. Tässä tutkimuksessa 

kukaan ei ilmoittanut sulattavansa lihaa tai kalaa suoraan pannulla, eikä kyseistä 

vastausvaihtoehtoa ollut ”Muuten, miten?” -vaihtoehdon lisäksi käytössä. 

 

”Missä säilytät kypsentämättömiä kala/lihatuotteita niiden pakkauksen avaamisen jälkeen?” -

kysymyksissä esiintyvät poikkeamat olivat pieniä otoskokoon verrattuna, ja ne selittyvät 

osallistujien eri käsityksistä ’avatusta pakkauksesta.’ Avattujen pakkauksen säilytysajoissa ei 

myöskään ollut nähtävissä merkittäviä poikkeamia. Vaikka kysymyksessä oli ilmoitettu myös 

itsekalastettu kala tai itsemetsästetty liha, oli haastatteluissa selvästi huomattavissa, etteivät 

osallistujat muistaneet niitä ilman kysymyksen toistoa. Kuluttajien onkin usein vaikea 

hahmottaa pitkiä kysymyksiä, jonka takia niiden käyttöä tulisi välttää (Lavrakas 2008; 

Vehkalahti 2008). 
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”Kuinka pitkään säilytät kypsentämättömänä syötävää kalaa tai siitä valmistettuja ruokia?” -

kysymyksessä osallistujilla oli suuria ongelmia ymmärtää tämän ja graavi- ja kylmäsavukala 

säilytystä koskevan kysymyksen eroavaisuuksia: esimerkiksi 12 osallistujaa ilmoitti syövänsä 

sushia korkeintaan 1–2 päivää, mutta muita raakana syötäviä 5–7 päivää, mikä erosi kuitenkin 

merkittävästi kyseisten osallistujien ilmoittamista graavi- ja kylmäsavukalojen säilytyspäivistä. 

Kysymysten samankaltaisuus lisää tulosten epävarmuutta, koska kuluttajat eivät tiedä mihin 

vastaavat (Vilkka 2007). Nämä kysymykset tulee tämän vuoksi selkeyttää ja erottaa tarkemmin 

esimerkiksi koskemaan vain graavi- ja kylmäsavukalaa, ja toinen esimerkiksi pelkästään sushia 

yksiselitteisten vastausten saamiseksi. 

 

Sampers ym. (2012) ja Zeeshan ym. (2017) huomasivat, etteivät kuluttajat osaa arvioida 

ruokien säilytysaikoja. Tässä tutkimuksessa aiemmin kypsennettyjen kalaruokien kohdalla 

osallistujat ilmoittivat lomakkeessaan säilyttävänsä ruoantähteitä huomattavasti pidempään 

kuin haastattelussa. Kahdeksan osallistujaa ilmoitti haastattelussaan aluksi enimmäisajan, 

minkä he säilyttäisivät ruoantähteitä, ja keskimääräisen vasta haastattelijan toistettua 

kysymyksen. Tämän vuoksi säilytys- ja syömisaikojen kohdalla tulee painottaa yleisintä tai 

keskimääräistä aikaa, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman paikkansapitäviä (Barraj & 

Petersen 2004; Hoelzer ym. 2012). Lihan kohdalla vastaavia poikkeamia ei ollut havaittavissa. 

 

Lihan muiden säilytysaikojen kohdalla kuudesta kypsentämätöntä lihaa syövästä henkilöstä 

viisi ilmoitti haastattelussaan syövänsä lihaa vain saman päivän ajan. Lomakkeessa heistä vain 

kaksi ilmoitti oma-aloitteisesti ”Muu, mikä” -vastausvaihtoehdon avulla kyseisen vastauksen. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu osallistujien olevan usein mukavuudenhaluisia ja 

halukkaita etenemään kyselyissä nopeasti, jonka vuoksi ”Muu, miten” -vastausvaihtoehdon 

tarjoaminen ei aina takaa todenmukaista vastausta (Lavrakas 2008). Tämän vuoksi 

kysymykseen tulisi lisätä vastausvaihtoehto ”Samana päivänä,” joka poikkeaa raa’an lihan 

kohdalla merkittävästi ensimmäisenä vastausvaihtoehtona olleesta 1–2 päivästä.  

 

Kala- ja liharuokien jäähdytyskysymyksissä syntyi erittäin suuria poikkeamia. Kalan kohdalla 

vain neljä osallistujaa, ja lihan kuusi, ilmoitti lomakkeessa jäähdyttävänsä ruokaa ulkona 

esimerkiksi parvekkeella. Haastatteluissa taas peräti 13 osallistujaa ilmoitti pääasialliseksi 

jäähdytyskeinokseen ulkona jäähdytyksen niin kalan kuin lihankin kohdalla. Myös 

jäähdytysajoissa oli runsaasti eroavaisuuksia vastauksien välillä, mikä kertoo kysymysten 

toimimattomuudesta (Lavrakas 2008, Vilkka 2008). Kysymyksien toimivuuden parantamiseksi 

niihin tulisi esimerkiksi lisätä ulkona -vaihtoehto ja sanalliset ”Yön yli” tai ”Korkeintaan 
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muutaman” vastausvaihtoehdot tulisi muuttaa yksiselitteisemmäksi numeeristen vastausten 

avulla (Tuorila & Appelbye 2016). 

 

Kalalle spesifit kysymykset kypsentämättömän kalan tarjoiluajoista sekä kertaalleen 

lämmitetyn kalaruoan tarjoiluista keräsivät myös runsaasti poikkeamia vastausten välillä. 

Haastatteluissa ilmoitettiin useampi vastaus 3–5 tunnin väliltä, mikä on merkittävä poikkeama 

lomakkeessa ilmoitettuun maksimaaliseen ”60–120 minuuttia” – aikaan. Kuten edelläkin 

todettiin, mikäli kuluttajat eivät löydä itselleen sopivaa vastausvaihtoehtoa, tyytyvät he yleensä 

ennalta tarjottuihin vastauksiin (Vehkalahti 2008). Liian suppean vastaustarjonnan esittäminen 

voi täten aiheuttaa tulosten vääristymistä. 

 

Kalan tarjoilukerroissa lomake- ja haastatteluvastausten välillä ei ollut yhtä suurta poikkeamaa, 

mutta haastatteluissa saatiin kerättyä lisäaineistoa osallistujien suhtautumisesta 

uudelleenlämmitykseen. Nämä vastaukset jäivät kokonaan keräämättä lomakkeissa, jonka 

vuoksi ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdon lisääminen kysymykseen voisi olla olennaista. 

 

”Miten yleensä valmistat aiemmin kypsennettyjen kala-/liharuokien ruoantähteet?” 

kysymyksien vastauksissa havaitut poikkeamat selittyvät vastausten uudelleenkategorioinnilla: 

lomakkeessa useampi osallistuja oli ilmoittanut ”Muu, mikä?” -vastauksen kautta muihin 

vastausvaihtoehtoihin soveltuvan vastauksen, joka haastattelussa luokiteltiin suoraan oikeaan 

luokkaan. Haastatteluissa saatiin lisäksi tietoon osallistujien tapa lämmittää ruokaa annos tai 

koko loppuosa kerrallaan riippuen ruoasta. Kysymystä tulisikin muokata niin, että myös 

lomakkeen vaihtoehdoilla saataisiin kerättyä kyseinen tieto: kysymys olisi joko hyvä jättää 

avoimeksi, tai lisätä esimerkiksi kohta, jossa osallistujia pyydettäisiin kuvailemaan, 

minkälaisissa tapauksissa koko annos lämmitetään kerralla.  

 

”Mistä päättelet, että mikroaaltouunissa lämmitetty ruoka on tarpeeksi kuumaa?” -kysymykset 

keräsivät samankaltaisia tuloksia sekä lomakkeissa että haastatteluissa. Eroavaisuudeksi jäi 

haastattelussa kysytty tarkennus siitä, söikö osallistuja kala- tai liharuokaa haaleana 

lämmityksen jälkeen. Richardson (2001) huomautti mikroaaltouunin yleistymisen lähes 

jokaiseen kotitalouteen verottavan sen elintarviketurvallista käyttöä: suurin osa kuluttajista ei 

ymmärrä ruoan riittävän (uudelleen)kuumentamisen merkitystä ruoan turvallisuudelle, ja syö 

esimerkiksi monta päivää sopimattomasti säilytettyä ruoantähdettä haaleana. Koska kaikki 

osallistujat eivät maininneet lomakkeessaan syövänsä ruokaa kuumana, tulisi se tarkentaa 

kysymyksen oheen, tai mahdollisesti lisätä jatkokysymykseksi.  
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4.1.4 Kypsät kala- ja lihatuotteet 

 

Bloomfield ym. (2022), Tache & Carpentier (2014) ja Wills ym. (2013) totesivat kypsien 

valmisteiden käytön lisääntyneen runsaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, jonka vuoksi 

niiden lisääntynyttä käsittelyä koskevan tiedon tulisi olla mahdollisimman tarkkaa. Kypsien 

kala- ja lihatuotteiden kohdalla kalaa sisältäviin valmisruokiin suurin osa osallistujista (21) 

halusi lisäesimerkin, jonka vuoksi kysymys vaatii tarkennusta esimerkein. Valstan ym. (2018) 

raportissa todettiin vastaavaa, sillä osallistujilla on usein hankaluuksia hahmottaa tiettyjä ruokia 

tai ruoka-aineita ruokavaliostaan ilman erillisiä esimerkkejä. Muut poikkeamat vastauksissa 

selittyivät kuluttajien vaikeuksista ilmoittaa syömismääriään ja haastatteluvastausten 

sovittamisella 7-portaiseen asteikkoon (Subar 2003, Thompson & Subar 2013). 

 

Kypsien kalatuotteiden säilytysaikakysymys keräsi poikkeamia osallistujilta, jotka söivät silliä. 

Muut osallistujat ilmoittivat keskimäärin saman vastauksen niin lomakkeessa kuin 

kyselyssäkin. Kysymyksen selventämiseksi ja vastausten yhtenäistämiseksi tulisi kysymys 

mahdollisesti jakaa kahteen osaan tai erottaa sillit ja muut puolisäilykkeet pois kysymyksestä.  

 

Myös avattujen leikkelepakkausten säilytysaikojen vastausjakauma vaihteli, mutta tulokset 

voivat selittyä haastatteluvastausten muokkauksella: moni haastattelussa ilmoitettu luku sisälsi 

niin monta päivää (esimerkiksi 1–6), että vastauksissa päädyttiin käyttämään aina lukujen 

keskiarvon mukaista säilytysaikaa (kappale 2.6). Muiden kypsien, avattujen lihatuotteiden 

säilytyksen kohdalla ei syntynyt merkittäviä poikkeamia. Osa osallistujista ilmoitti kuitenkin 

haastattelussaan säilytysajan riippuvan tuotteesta, minkä takia he ilmoittivat laajan skaalan 

säilytyspäiville (esimerkiksi 1–10 päivää). Vastauksia voidaan tarvittaessa tulevaisuudessa 

tarkentaa esimerkiksi kysymällä säilytysaika kullekin kypsälle lihatuotteelle erikseen, tai 

tarkentamalla kysymykset koskemaan vain tiettyjä tuotteita. 

 

Osallistujien ilmoittamat säilytyspäivämäärät eivät aiempaan kirjallisuuteen viitaten 

välttämättä pidä paikkansa. Esimerkiksi Redmond & Griffith (2003) totesivat tutkimuksessaan, 

etteivät kuluttajat halua ilmoittaa satunnaisia pidempiä säilytysaikoja herkästi pilaantuville 

tuotteille, vaikka kyseiset ajat olisivat todellisuudessa kuluttajille arkipäivää. 

 

Leivitettyjen kalatuotteiden käsittelyn kohdalla syntyi seuraavaa hajontaa: kaikki kyselyssä 

grillaamalla, mikroaaltouunissa tai keittämällä kypsentäneet osallistujat ilmoittivat 

haastattelussaan, etteivät käytä kyseisiä menetelmiä näiden tuotteiden käsittelyyn. Lisäksi 
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kahdeksan osallistujaa ilmoitti, ettei paistanutkaan leivitettyjä kalatuotteita uunissa, vaikka 

ilmoitti kyselyssä näin tekevänsä. Näiden poikkeamien voidaan olettaa johtuvan aiemmissakin 

tutkimuksissa havaituista kuluttajien vaikeuksista ilmoittaa heidän syömis- ja 

valmistustiheyksiään (Subar ym. 2003; Thompson & Subar 2013). 

 

Nakkien ja makkaroiden käsittelykysymyksen kohdalla syntyi runsaasti poikkeamia, joista osa 

on selitettävissä haastatteluvastausten muunnoksilla. Haastattelussa myös selvisi aiempien 

kypsennyskysymysten tavoin runsaasti yhdistelymenetelmiä. Lisäesimerkin tuominen myös 

tähän kysymykseen lisäisi siten todennäköisesti tämän kysymyksen luotettavuutta, kun 

osallistujat vastaavat todenmukaisemmin (Vehkalahti 2008; Vilkka 2008). Myös 

”Kiuasmakkara” ja ”Nuotiolla” -menetelmät on hyvä lisätä käsittelymenetelmiksi, sillä vain osa 

muisti mainita niistä haastattelussaan.  

 

4.2 Asteikon soveltuvuus 

 

Kyselytutkimuksen asteikko valittiin tarkoitukseen sopivaksi Tekesin Teknologiakatsauksesta 

ja Ruokaviraston aiempien tutkimusten perusteella (Joutsen S. Henkilökohtainen tiedonanto; 

Urala ym. 2005). Vaikka asteikko oli laaja, 7-portainen, ei asteikko silti kattanut täysin 

tutkimuksen tarpeita. Erityisesti ”Muutaman kerran vuodessa” -vastausvaihtoehto tuotti 

runsaasti poikkeamia vastausten välillä: haastatteluissa osallistujia pyydettiin aina 

tarkentamaan kyseisen vastausvaihtoehdon kohdalla, mitä muutama -käsite heille merkitsi, ja 

vaihtuvuus vastausten välillä oli merkittävä sekä osallistujien välillä että kysymyskohtaisesti. 

Kalan kohdalla muutama koettiin keskimääräisesti huomattavasti pienempänä, sillä lähes 80 % 

osallistujista ilmoitti tutkimuksessa tarkoittavansa 1–4 kertaa, kun taas lihan kohdalla 73 % 

ilmoitti tarkoittavansa 5–8 kertaa. Pieni osa, alle 10 %, ilmoitti tarkoittavansa muutamalla 8–

11 kertaa, mikä kertoi muutama -sanan ongelmallisuudesta. 

 

”Muutama”-käsitteen ohella ongelmaksi nousi valmistus- ja käsittelykysymyksissä esillä ollut 

”Harvemmin tai en koskaan” -vastausvaihtoehto: mikäli osallistuja mielsi edeltävän 

vastausvaihtoehdon muutaman esimerkiksi 5–8 tai 8–11 kerraksi, ilmoitti hän vähemmät kerrat 

”Harvemmin tai en koskaan” -vaihtoehtoon sopivamman vastausvaihtoehdon puuttuessa 

(Vehkalahti 2008). 

 

Kuten tutkimuksessakin todettiin, myös Lavrakas (2008) ja Vehkalahti (2008) osoittivat 

verbaalisten asteikkojen olevan epämääräisiä ja täten epäluotettavampia mittareita 
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kyselytutkimuksissa. Verbaaliset käsitteet ovat usein vastaajan kokemuksesta riippuvaisia, 

eivätkä ne täten ole otollisia kuvaamaan suuren joukon yhtenäisiä vastauksia. Myös Tuorilan ja 

Appelbyen (2016) mukaan verbaalisesti ankkuroitujen asteikkojen käyttö vaarantaa asteikon 

luotettavuuden, sillä ankkureita voidaan tulkita eri tavoin. 

 

4.3 Tulosten luotettavuus 

 

Validoinnin tutkimisen yhdeksi suurimmaksi haasteeksi nousi osallistujien antamien vastausten 

kategorisointi. Kyselyissä vastaukset olivat ankkuroidulla, 7-portaisella asteikolla luokiteltu, 

jolloin osallistujilla ei yleensä ollut mahdollisuutta antaa vastausta, joka ei soveltuisi 

asteikkoon. Osa kysymyksistä sisälsi kuitenkin ”Muu, mikä” -tyyppisen vastausvaihtoehdon, 

jolloin kysymyksistä kerättiin myös asteikon ulkopuolisia vastauksia.  

 

Haastattelussa osallistujille ei esitelty asteikkoa, jonka mukaan heidän tulisi vastata, jonka 

vuoksi haastatteluissa saatuja vastauksia oli haasteellista verrata kyselyissä saatuihin tuloksiin. 

Tuorila ja Appelbye (2016) huomauttivat kirjassaan, kuinka osallistujat karttavat yleensä 

asteikkojen ääripäitä, eivätkä halua olla liian poissulkevia tai rajaavia vastauksillaan. Tämä 

todettiin myös tässä tutkimuksessa, sillä useat osallistujat pysyttelivät laajoissa vastauksissa, 

kuten 2–7 kertaa kuukaudessa tai 1–2 kertaa viikossa sen sijaan, että olisivat kertoneet syövänsä 

kalaa tai lihaa keskimäärin kerran viikossa.  

 

Myös haastatteluvastausten muuttaminen niiden keskiarvon mukaiseen 7-portaisen asteikon 

vastausluokkaan saattoi vaikuttaa tulosten paikkansapitävyyteen. Esimerkiksi kysymyksissä, 

joissa oli ”En koskaan” -vastausvaihtoehto ”Harvemmin tai en koskaan” -vastauksen sijaan, 

luokiteltiin osallistujien ”Kerran vuodessa” vastaus ”Muutaman kerran vuodessa” -

vastausvaihtoehdon piiriin, kun taas jälkimmäisen vastausvaihtoehdon ollessa esillä luokittelu 

siirtyi ”Harvemmin tai en koskaan” -luokkaan. Vaikka muokkauksia oli pakko tehdä, pyrittiin 

vastauksia muuttamaan mahdollisimman vähän ja luokittelemaan ne loogisimpaan 

vastausvaihtoehtoon.  

 

Lisäksi kuusi kyselyiden julkaisuissa vioittunutta kysymystä heikensivät validoinnin 

luotettavuutta. Näitä kysymyksiä ei pystytty todentamaan kahden menetelmän turvin 

toimiviksi, jonka vuoksi niiden toimintaa tulisi vielä tutkia ennen käyttöönottoa. Lisäksi 

Webropol-palveluun tulisi suhtautua kriittisesti, sillä kyselyiden luomisen yhteydessä 

huomattiin, että palvelu saattoi poistaa osan kysymyksistä näkyvistä, mikäli kysymysten määrä 
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sivulla ylittyi suositellusta. Koska palvelu ei myöskään ilmoita piilotetuista kysymyksiä 

julkaisun yhteydessä, ja osa kysymysten välisistä säännöistä ei jäänyt näkyviin automaattisesta 

tallentamisesta huolimatta, vaatii palvelun käyttö erityistä tarkkaavaisuutta. 

 

Myös käytettyyn validointimenetelmään tulisi suhtautua varauksella, eikä kyselylomakkeilla 

tai haastatteluilla saatua aineistoa voi pitää täysin luotettavana aiempiin tutkimuksiin viitaten 

(Chardon & Swart 2016; Gubrium & Holstein 2001; Fink 1995; Kosa ym. 2015; Phang & Bruhn 

2011). Vaikka kyselytutkimukset ovat kvantitatiivisista menetelmistä nopeimpia ja 

tehokkaimpia, liittyy niillä saatuihin vastauksiin aina suuria epävarmuuksia (Vehkalahti 2008; 

Vilkka 2008). Edellä mainittujen tutkimuksien mukaan osallistujat ilmoittavat kysely- ja 

haastattelumenetelmin kerätyissä tutkimuksissa noudattavansa huomattavasti tarkemmin 

elintarvikehygieenisiä käytäntöjä, kuin he todellisuudessa toimivat: kuluttajat tiedostavat 

monien elintarvikehygieenisten käytäntöjen merkityksen, mutta tietoisuuden ja tekemisen 

välillä on kuitenkin edelleen suuri kuilu, jota kuluttajat eivät kotioloissaan ylitä. Tämän vuoksi 

kuluttajien optimismiharhaa tulisi murtaa opettamalla heitä kotona tapahtuvien käsittely- ja 

säilytysolosuhteiden vaaroista (Fischer ym. 2008; Rossvoll ym. 2012; Veflen ym. 2020). 

 

Vaikka edellä jo todettiin, että haastatteluihin tulisi suhtautua kriittisesti, oli tutkimuksen 

toteutuksessa muitakin haastatteluiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Osa haastatteluista 

järjestettiin kasvokkain, jolloin tuloksiin on voinut vaikuttaa myös kuluttajien taipumus 

’pelastaa kasvonsa’ eli ilmoittaa tietynlainen vastaus, jotta heitä ei tuomittaisi vastauksen 

perusteella (Menini ym. 2022). Kuluttajat pyrkivät niin tietoisesti kuin tiedostamattakin 

muuttamaan vastauksiaan niin, että he vastaavat sosiaalisesti hyväksytysti ja mahdollisimman 

’oikein’ (Tuorila & Appelbye 2016; Wolgemuth ym. 2013). Lomakkeiden kohdalla osallistujat 

myös tiesivät vastausten olevan yhdistettävissä heihin, mikä on voinut vaikuttaa saatuihin 

vastauksiin. Tämä ei kuitenkaan olisi ongelmana kyselylomakkeen käytössä Ruokavirastolla, 

jolloin vastaukset kerättäisiin täysin anonyymisti.  

 

Tämän tutkimuksen otoskoko oli pieni, eikä otantaa voida pitää satunnaisena, jonka vuoksi 

kaikkiin tutkimuksessa saatuihin tuloksiin tulisi suhtautua kriittisesti. Lisäksi tutkimuksessa 

kehitetty kyselyrunko, ja tulokset sen validiteetista, pätevät vain tarkasteltujen 

elintarvikeryhmien kohdalla. Tämän vuoksi kyselyn soveltaminen muuhun tarkoitukseen tulisi 

tehdä harkiten, ja mahdollisuuksien mukaan validoiden toisen menetelmän avulla.  
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4.4 Korjausehdotukset 

 

Kyselylomakkeissa käytettyyn 7-portaiseen, ankkuroituun asteikkoon on tehtävä muutoksia 

kyselytutkimuksen validiteetin nostamiseksi. Nämä muutokset koskevat asteikon sanallisten 

ankkureiden, ”Muutama” ja ”Harvemmin” -sanojen korvaamista luvuilla: tutkimuksessa 

havaittiin, että kyselylomakkeissa muutama -sana kattoi 1–11 kertaa vuodessa, ja harvemmin -

sana 1–5 kertaa. Näin suuri vaihtelu syömis-, valmistus- ja käsittelymäärissä laski koko kyselyn 

validiteettia ja kuluttajaystävällisyyttä, sekä vaikeutti tutkijan työtä. Myös Lavrakas (2008) 

Tuorila ja Appelbye (2016) sekä Vehkalahti (2008) totesivat teksteissään sanallisten 

ankkureiden olevan epätarkkoja, ja näin soveltumattomia tarkemman aineiston tallettamiseen. 

 

Monivalintakysymyksissä, erityisesti syömis-, valmistus- ja käsittelykysymyksien kohdalla, 

tulee jatkossa antaa osallistujille tarkempia ohjeita ja lisäesimerkkejä vastausvaihtoehdon 

tyypillisimmistä ruoista. Esimerkiksi raa’an kalan ja lihan valmistusmenetelmien kohdalla tulee 

painottaa aiempaa enemmän raakojen tuotteiden merkitystä, jotta mahdolliset esikypsennetyt 

tai kypsät kala- ja lihatuotteet jäisivät vastauksista pois. Myös kausittainen toiminta tulisi ottaa 

aiempaa paremmin huomioon lopullisessa kyselyrungossa. Lisäksi yhdisteltävien menetelmien 

ja esimerkiksi eri ruokalajien kohdalle tulisi antaa esimerkkejä, jotta kyselylomakkeiden 

vastausprosentti saadaan nostettua haastatteluiden tasolle.  

 

Osa kysymyksistä ei juuri vastannut tarkoitustaan. Esimerkiksi käsihygieniakysymyksen 

kohdalla tärkeitä asioita jäi selvittämättä, sillä kysymyksestä ei ilmennyt osallistujien 

kertakäyttökäsineiden käyttö tai käsienpesun oikeaoppisuus. Kylmälaukun kohdalla 

kylmäsäilytyksen varmistus lämpiminä vuodenaikoina jäi kokonaan selvittämättä. Kysymysten 

muuttaminen tarkemmiksi ei kuitenkaan välttämättä tuo todenmukaisempaa aineistoa 

kuluttajien käyttäytymisestä, sillä kuten Phang & Bruhn’n (2011) tutkimuksessa havaittiin, 

osallistujat ilmoittavat erityisesti käsihygieniaan liittyvissä kysymyksissä yleensä vastauksen, 

jota he eivät kuitenkaan noudata.  

 

Myös jääkaapin ja pakastimen lämpötilan selvittävät kysymykset vaativat korjauksia ja 

tarkennuksia. Nykyisellään kysymyksiin saatiin 64 % poikkeavuudet kysely- ja 

haastatteluvastausten välille, jonka vuoksi kysymyksiä ei voida pitää validina tapana selvittää 

kuluttajien kala- ja lihatuotteiden säilytyslämpötiloja kotioloissa. 

 



59 
 

Lisäksi lomakkeiden yleinen toimivuus sekä kysymysten aktivoituminen tulee jatkossa 

varmistaa julkaisun yhteydessä pilottiversioiden kokeilun jälkeen, ja Webropol-kyselypalvelun 

toimintaan tulee suhtautua kriittisesti.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin välttämään kuluttajien vastausväsymystä karsimalla osa kysymyksistä 

pois lomakkeista, jonka vuoksi joitakin merkittävästi altistumiseen vaikuttavia asioita jätettiin 

kysymättä (Lavrakas 2008). Tällaisia olivat aiempien tutkimuksien mukaan esimerkiksi 

lemmikkieläinten ja älylaitteiden koskeminen kesken ruoanlaiton, keittiön (ja erityisesti hanan) 

siivous sekä ruoan käristäminen valmistusmenetelmästä riippumatta (Al-Sakkaf 2015; 

Kennedy ym. 2011; Kosa ym. 2015; Phang & Bruhn 2011). 

 

Vaikka tutkimuksessa ilmeni useampia korjausehdotuksia, oli osa kysymyksistä kuitenkin 

sellaisenaan riittäviä toimimaan riskinarvioinnin työkaluna, eikä niitä täten esitelty tarkemmin 

pohdinnan aikana. 

 

5 PÄÄTELMÄT 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kemiallisen ja mikrobiologisen riskinarvioinnin tueksi 

rakennetun kyselyrungon toimivuutta. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kyselyt, koska aiemman 

kirjallisuuden mukaan ne ovat tehokkaita riskinarviointiin vaadittavan suuren aineistomäärän 

keräämiseen ja ne ovat muita menetelmiä nopeampia, helpommin toteutettavissa sekä 

kustannustehokkaampia. Tässä tutkielmassa keskityttiin kyselylomakkeiden validointiin, eikä 

siinä tämän vuoksi tutkittu tai arvioitu mahdollisia osallistujien ilmoittamia 

elintarvikehygieenisistä käytännöistä poikkeavia tapoja.  

 

Saatujen tuloksien perusteella kyselylomakkeet vaativat vielä korjauksia, jotta ne soveltuisivat 

niille tarkoitettuun käyttöön. Erityisesti asteikon sanalliset ankkurit tulee muuttaa numeeriseen 

muotoon lomakkeiden validiteetin nostamiseksi. Myös esimerkkien tarjoaminen 

monivalintakysymysten kohdalla voi auttaa osallistujia vastaamaan todenmukaisemmin. 

Lisäksi kausittainen käyttäytyminen tulee ottaa mahdollisimman monessa kysymyksessä 

huomioon. Keittiöhygieniaan liittyvät kysymykset, kuten kysymykset lämpötilanhallinnasta ja 

käsien pesusta, tulee muotoilla uudelleen riittävän tarkkuuden varmistamiseksi. Osa 

kysymyksistä oli kuitenkin sellaisenaan toimivia, eikä niitä tarvitse tarkentaa tai muuttaa 

lomakkeiden korjauksen yhteydessä. 
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Kyselyrungon muutoksista huolimatta osallistujien vastauksissa kysely- ja 

haastattelututkimuksissa on aiempaan kirjallisuuteen viitaten havaittavissa epävarmuuksia 

lähes aina, mikä tulee ottaa huomioon aineiston luotettavuutta arvioidessa. Tämän tutkimuksen 

tulosten luotettavuuteen vaikuttivat valittujen tutkimusmenetelmien lisäksi myös pieni 

otoskoko, satunnaisotannan puute ja mahdolliset virheet analyyseissä. Tämän vuoksi tuloksiin 

tulisi suhtautua kriittisesti.  

 

Tutkimuksessa saadut tulokset vastasivat suurilta osin aiemmassa kirjallisuudessa havaittuja 

kyselytutkimusten puutteita ja ongelmia. Toisaalta aineistossa havaittiin myös osittain pieniä 

ristiriitaisuuksia verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Kyselyrunkoa muokatessa tulee ottaa 

huomioon niin tässä tutkimuksessa kuin aiemmassakin kirjallisuudessa havaitut puutteet 

kysymyksissä. Kokonaisuudessaan kyselyrunko on kuitenkin edellä mainittujen muokkausten 

jälkeen riittävä toimimaan riskinarvioinnin työkaluna.  
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Liite 1. Kalan käyttökyselylomake. 
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Liite 2. Lihan käyttökyselylomake. 
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Liite 3. Lomakkeen raa’an kalan kypsennysmenetelmät. 

 

Osallistujien ilmoittamat raa’an kalan kypsennysmenetelmät ja niiden käytön useus viimeisen vuoden aikana (n = 

30). 

Valmistusmenetelmä 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 1 5 14 6 4 

Paistamalla uunissa 1 4 14 6 5 

Kuumentamalla 

mikroaaltouunissa 0 0 0 2 28 

Keittämällä 0 0 14 8 8 

Grillaamalla 1 1 2 10 16 

Lämminsavustamalla 0 0 4 10 16 

Kylmäsavustamalla 1 0 0 2 28 

Friteeraamalla 0 0 0 4 26 

Graavisuolaamalla 0 0 1 16 13 

Fermentoimalla 0 0 0 3 27 

Sous Vide -menetelmällä 0 0 0 5 25 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 0 0 0 3 2 
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Muulla tavalla, miten? 0 0 1 2 2 

Liite 4. Kalan mikroaaltouunilämmitys lomakkeissa. 

 

Osallistujien vastaukset kysymykseen 39. ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa lämmitetty kalaruoka on 

tarpeeksi kuumaa?” 

Tekstivastaus 

- Sekoitan ruuan lämmityksen jälkeen ja maistan, onko lämpötila sopiva.  

- Kokeilemalla laittamalla suuhun  

- Avaan ruuan keskeltä ja maistan 

- Pidän kovalla teholla reilun aikaa, jos jää kylmäksi niin takaisin mikroon. 

- Jos höyryää ja tuntuu sormella kokeiltaessa kuumalta. 

- sekoittamisen jälkeen maistan, lämmitän lisää ,jos viileä.  

- Pitkä ja korkea lämpötila 

- 2min täydellä teholla, jonka jälkeen sekoitus ja kokeilu. Mikäli ruoka ei ole tarpeeksi kuumaa, niin 

toiset 2min 

- Yleensä riittää 2-3 minuuttia siihen, että se on lähes kiehuvan kuumaa. 

- Ajasta jonka sitä lämmitän 

- Maistelen välissä ja lämmitän lisää, jos ei ole suuta polttavan kuumaa.  

- maistan, että onko ruoka tarpeeksi kuumaa  

- Sormella kokeilemalla ja maistamalla  

- Maistan kalaruokaa lämmityksen jälkeen. Mikäli se ei ole tarpeeksi kuumaa, laitan sen takaisin 

mikroon lämpenemään. 

- Kokeilemalla, maistamalla.  

- Kokeilen sormella 

- Kokemuksen mukaan. Ja usein maistamalla. 

- Kokeilen kuumuutta huulella/sormella 

- polttaa suuta 

- höyryävän kuuma 

- Höyryää, kokeilen sormella keskeltä. Jos ei ole kuumaa, sekoitan ja laitan lisää aikaa 

- Äänestä (poksuu), höyryää, tuoksuu kuumalta. 

- Kokeilen onko kuumaa 

- sekoittelen välissä, kokeilen myös ennen syöntiä, että on riittävän kuumaa. 

- Laitan 2 minuuttia aikaa ja kokeilen sormella. 

- Halkaisen kalan ja kokeilen sormella onko kuumaa ja jos ei ole laitan lisää aikaa. Ruoka höyryää kun 

on tarpeeksi kuumaa ja sen myös tuntee sormella 

 

Liite 5. Lomakkeiden palautteet. 

 

Osallistujien vastaukset avoimiin palautekysymyksiin lomakkeissa.  

Tekstivastaus 

- Kyselyssä oli muuten hyvin vastausvaihtoehtoja, mutta välillä puuttui tiettyjen 

valmistusmenetelmien tai kalaruokien kohdalla vaihtoehto "en koskaan", sillä en käytä kaikkia 

valmistusmenetelmiä tai kalatuotteita. 
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- Kiva ja helppo kysely! Olisi ollut kyllä hyvä, jos kaikki likert-asteikon vastausvaihtoehdot olisivat 

näkyneet ilman sivuttaista rullausta :) 

- Mielenkiintoinen kysely 

- erittäin selkeä kysely ja hyvät esimerkit annettu kysymyksien kohdalla selventämään 

- Herätti ajattelemaan omaa kalan käsittelyä.   

- Helppo vastata 

- ihan ok 

- Kysely oli selkeä, kun tajusin nyt rullata vaihtoehtoja enemmän oikealle jottan löysin myös 'en 

koskaan'-vaihtoehdon. 

- Tiedostan itse että lihan syömisen määrä ja käsittely vaihtelee paljonkin vuodenaikojen mukaan. 

Erityisesti yksin asuessa se on vähäistä, mutta kesäisin perheen kanssa määrät ovatkin suurempia. 

- Helppo vastata 

- ihan ok 

 

 

 

Liite 6. Lomakkeen raa’an lihan kypsennysmenetelmät. 

 

Osallistujien ilmoittamat raa’an lihan kypsennysmenetelmät ja niiden käytön tiheys viimeisen vuoden aikana (n = 

30). 

 
Päivittäin 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 3 16 8 1 2 0 

Paistamalla uunissa 1 5 5 16 3 0 

Kuumentamalla 

mikroaaltouunissa 0 0 0 0 2 28 

Keittämällä 1 1 0 6 10 12 

Grillaamalla 1 1 0 6 16 6 

Lämminsavustamalla 0 0 0 1 0 29 

Kylmäsavustamalla 0 0 0 0 1 29 

Friteeraamalla 0 0 0 2 4 24 

Kuivaamalla 0 0 0 0 2 28 

Graavisuolaamalla 0 0 0 0 3 27 

Fermentoimalla 0 0 0 0 1 29 

Sous Vide -menetelmällä 0 0 1 1 1 27 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 0 0 2 7 1 0 

Muulla tavalla, miten? 0 0 0 0 1 0 
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Liite 7. Lihan mikroaaltouunilämmitys lomakkeissa. 

 

Osallistujien vastaukset kysymykseen 39, ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa lämmitetty liharuoka on 

tarpeeksi kuumaa?” 

Tekstivastaus 

- Sekoitan lämmitetyn annoksen ja maistan annosta keskeltä. 

- Kokeilemalla laittamalla suuhun 

- avaan ruuan keskeltä ja maistan. Tai osaan arvioida lämmittämiseen tarvittavan ajan 

- Maistamalla. Kun käyttää paljon mikroa, oppii tuntemaan miten paljon ruoka vaatii kuumennusta. 

- Katson tuleeko höyryä ja omaa annosta kokeilen sormella. 

- Sekoittamisen jälkeen maistan. 

- Maistamalla 

- 2min täydellä teholla, jonka jälkeen sekoitus. Mikäli ruoka ei ole tarpeeksi kuumaa niin toinen 2min 

täydellä teholla. 

- Kun se on lähes kiehuvan kuumaa. 

- Lämmityksen ajasta 

- Maistan välissä ja lämmitän tarvittaessa lisää. 

- Maistelen, onko ruoka kuumaa. 

- Maistamalla 

- Kokeilemalla sormella ja maistamalla 

- Maistan lämmitettyä liharuokaa. Jos se ei ole tarpeeksi lämmin, laitan sen takaisin mikroon 

- Kokeilen tai maistan. 

- Kokeilen sormella 

- Kokemus on määrittänyt ajan 

- Kokeilen huulella tai sormella 

- polttaa suuta 

- höyryävää 

- Höyryääkö ja kokeilen sormella keskeltä onko kuumaa. Jos ei niin sekoitan ja lämmitän lisää 

- Höyryää, haisee kuumalta ja poksuu. Syön joskus myös haaleena jos kiire 

- Kokeilen onko kuumaa, lisään aikaa jos ei ole 

- kuuntelen ruokaa jos se kiehuu esimerkiksi. Sekoitan myös aina kesken lämmityksen ja maistan ennen 

syömistä. 

- Kokeilen onko kuumaa. Jos ei ole, laitan takaisin mikroaaltouuniin. 

- Kokeilen onko kuumaa ja jos ei ole laitan vielä takaisin kuumenemaan sekoituksen jälkeen. 
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Liite 8. Haastatteluiden raa’an kalan kypsennysmenetelmät. 

 

Osallistujien haastatteluissa ilmoittamat raa’an kalan kypsennysmenetelmät ja niiden käytön tiheys viimeisen 

vuoden aikana (n = 30).  

 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 1 3 17 6 3 

Paistamalla uunissa 0 2 16 9 3 

Kuumentamalla 

mikroaaltouunissa 0 0 0 0 30 

Keittämällä 0 0 11 17 2 

Grillaamalla 0 0 1 8 21 

Lämminsavustamalla 0 0 1 8 21 

Kylmäsavustamalla 0 0 0 0 30 

Friteeraamalla 0 0 0 2 28 

Graavisuolaamalla 0 0 1 11 18 

Fermentoimalla 0 0 0 1 29 

Sous Vide -

menetelmällä 0 0 0 2 28 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, 

mitä? 0 0 0 11 2 

Muulla tavalla, miten? 0 0 0 2 0 

 

Liite 9. Kalan mikroaaltouunilämmitys haastatteluissa. 

 

Haastateltavien litteroituja vastauksia ”Miten päättelet, että mikroaaltouunissa lämmitetty kalaruoka on tarpeeksi 

kuumaa?” -kysymykseen.  

Vastaukset  
 

- Laitan ajastimella pari minuuttia, jos ei oo lämmennyt kunnolla niin laitan lisää aikaa. Yleensä 

menee noin 4-5 minuuttia, aika tehoton mikro minulla. Kokeilen lopulta onko kuumaa, en syö 

haaleana. 

- Kuuntelen ja katson onko kiehuvaa, ensin sekoitan ja sitten vasta maistan että tasottuu se lämpötila 

- Katson poreileeko ruoka, pitää kiehahtaa kunnolla jos mikrotan. Eli syön vain kuumana. 

- Höyryy, poksuu, syön välillä myös haaleana ja kylmänä. 

- Sekoitan aina kun lämmitän, katson että höyryää, maistan. Pitää olla kunnolla kuumaa. 

- Kokeilen sormella, haluan että on tosi kuumaa ja sitten sekoitan ja maistan 

- Sekoitan ja maistan. Pitää olla kunnolla kuumaa. 

- Kokeilen onko kuumaa, sekoitan, laitan takaisin jos ei ole. 

- Laitan 2 minuuttia aikaa, sitten kokeilen kielellä, sitten sekoitan jos keskeltä haaleata ja laitan 

takaisin. En syö haaleana.  

- Laitan 2,5 minuuttia ja kokeilen sormella. Liharuoan saatan syödä kyllä haaleanakin, että en 

välttämättä uudelleenlämmitä tuosta enää. 

- Syön tulikuumana. Sekoitan välillä ja pitää höyrytä kunnolla. 

- Maistan ja jos ei kuumaa, sekoitan ja kuumennan lisää. En syö kylmänä, mutta haaleana kylläkin 

usein. 
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- Ajallisesti. Maistan, en syö mitenkään kovin kuumana koska en jaksa odottaa. 

- Ajasta, eli kuinka kauan on täysillä. En syö haaleana eli lämmitän lisää jos näyttää tai tuntuu 

kylmältä. 

- Kokeilemalla onko kuumaa. Sekoitan jos ei ole kuumaa, mutta syön myös haaleana. 

- Laitan reilusti aikaa ja kuuntelen. Kun kuulostaa että kiehuu niin sekoittelen ja vähän lisää aikaa ja 

sitten syön. 

- Kokeilemalla onko kuumaa. Sekoitan jos ei ole kuumaa, mutta syön myös haaleana. 

- Kokeilen yleensä sormella, saatan myös maistaa. Syön kaiken kuumana. 

- Katson höyryääkö, sekoitan, maistan. En syö haaleana. 

- Laitan muutaman minuutin ja sitten kokeilen huulella tai kielellä, syön vain kuumana. 

- Ajallisesti. Maistan, mutta syön myös haaleana. 

- Lämmitän ihan tulikuumaksi, sekoittelen ja kokeilen. 

- Katson höyryääkö, maistan myös onko kuumaa. Syön kuumana. 

- Ajasta, eli laitan muutana minuutin. Jos ei höyryä tai poksu, sekoitan ja laitan lisää ruokaa. Saatan 

syödä haaleana. 

- Kiehuu, höyryää, ja kun kiehumisvaihe niin sekoitan koska mikrot eivät lämmitä jostain syystä 

tasaisesti 

 

Liite 10. Haastatteluiden raa’an lihan kypsennysmenetelmät. 

 

Osallistujien haastatteluissa ilmoittamat raa’an lihan kypsennysmenetelmät ja niiden käytön tiheys viimeisen 

vuoden aikana (n = 30).  

 

2–4 kertaa 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

1–3 kertaa 

kuukaudessa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Harvemmin 

tai en 

koskaan 

Paistamalla pannulla 23 5 1 1 0 

Paistamalla uunissa 2 11 13 4 0 

Kuumentamalla 

mikroaaltouunissa 0 0 0 1 29 

Keittämällä 0 1 3 6 20 

Grillaamalla 0 0 3 16 11 

Lämminsavustamalla 0 0 1 0 29 

Kylmäsavustamalla 0 0 0 0 30 

Friteeraamalla 0 0 1 3 26 

Kuivaamalla 0 0 0 1 29 

Graavisuolaamalla 0 0 0 1 29 

Fermentoimalla 0 0 0 0 30 

Sous Vide -menetelmällä 0 1 0 1 28 

Yhdistelemällä 

valmistusmenetelmiä, mitä? 1 7 23 13 1 

Muulla tavalla, miten? 0 0 0 1 29 
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Liite 11. Haastatteluiden palautteet. 

 

 Haastatteluista litteroidut palautteet. 

Palaute 

- Helppo täyttää, tuli ehkä vähäteltyä kyselyssä verrattuna tähän haastatteluun 

- Hieman vaikea ymmärtää kyselyn kysymyksiä, ei ollut tehty tällaisille kalastajaihmisille 

- Helppo vastailla, aika nopea myös tehdä se kysely siis. 

- Oikein mukava kysely ja haastattelu. Kyselyssä vaikea ilmoittaa "kausittaisesta syömisestä" 

koska piti ilmoittaa varmaan "keskiarvona". 

- Vaikeeta kun pitää miettiä paljon omaa tekemistä, ei ehkä tullut mieleen kaikki mahdollinen, 

mutta toivottavasti ainakin tärkeimmät.  

- Mukava kysely ja haastattelu. En huomannut kyselyssä, että vastausvaihtoehtoja oli lisää, joten 

vastasin vähän väärin ainakin kalaosiossa. 

- Mukavaa vastata. Ei vaikeuksia paitsi että jouduin tekemään puhelimella koska tietokone ei 

käynnistynyt, jolloin osa vastausvaihtoehdoista oli vaikeasti nähtävissä. Siksi niissä saattoi olla 

jotain heittoa.  

- Helppoa ja mukavaa vastata ja saa mietittävää omista tekemisistään 

- Mukavaa vastata. En huomannut mitään ongelmia tässä tai kyselyssä, tai en ainakaan nyt niitä 

muista.  

- Helppo vastata. Jostain kysymyksistä puuttui vastausvaihtoehtoja, esimerkiksi siitä 

jäähdytyskysymyksestä jossa ei muistaakseni ollut vaihtoehtona ollenkaan että "muu, mikä" 

- Nopea ja kiva kysely! Ei mitään ongelmia tai kysyttävää muistaakseni kyselystäkään. 

- Ei ongelmia vastaamisessa. 

- Mukava kysely ja haastattelu! Näkee omia rutiineja ja saa vähän aivojumppaa. 

- Helppo kysely ja haastattelu, sai pohtimaan omia tottumuksia. Joissain kysymyksissä olisi 

voinut olla enemmän vaihtoehtoja, koska vaihtoehdot monitulkintaisia. Laitoin muistaakseni 

siitä kommentin. 

- Oli helppo vastata. Kyselyssä ehkä vaikeampi kun ei tullut jotenkin mieleen kaikki mitä tekee 

kotona. Mutta nyt kyllä tuli mieleen kun ehdottelit erilaisia ruokia, eli haastattelussa helpompi 

vastata.  

- Ei muuta palautetta kuin se, et just kausittaista käyttöö oli vaikee merkitä kyselyssä. Ja ei tullut 

mieleen kyselyssä esimerkiksi nuo graavikuhat tai kesäkeittiön käyttö 

 


