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1 Johdanto 

 
Teetä on nautittu jo tuhansien vuosien ajan - noin 2700 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja näin ollen 

se onkin yksi vanhimmista tunnetuista juomista (Hayat, Iqbal, Malik, Bilal & Mushtaq, 2015, s.939). 

Ei siis ole ihme, että todistetusti tee on maailman juoduin juoma heti veden jälkeen (Hayat ym., 2015, 

s.939; Grigg, 2002, s. 283; Smith, Phillips & Smith, 1955, s. 191). Miten tee on saavuttanut suuren 

suosionsa? Useat eri tekijät vaikuttavat teen kysyntään maailmalla, muun muassa kulttuuri, ikä, 

koulutus, tulotaso sekä teen hinta. Lisäksi teetä pidetään tutkitusti kahvia ja kaakaota 

terveellisempänä, ja siksi myös Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee sitä nautittavaksi 

säännöllisesti. Tee on merkittävä flavonoidien lähde ja se sisältää myös kofeiinia ja teaniinia, joilla 

on todettu olevan positiivia terveysvaikutuksia esimerkiksi vireystilan nostamiseen (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2015).  

 

Teessä maku ja terveellisyys ovat kuluttajia kiinnostavia elementtejä. Kauppalehden (2015) 

selvityksen mukaan maustetun teen markkinaosuus on ollut vuosi toisensa perään kansainvälisellä 

tasolla kasvussa. Kuten vuosituhansia sitten, sijaitsevat suurimmat teemarkkinat edelleen teen 

tuottajamaissa, eli Kiinassa ja Intiassa. Globalisaation myötä on teestä tullut vientitavaraa. World Tea 

News (2017) mukaan etenkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa teen kysyntä on kasvanut ja teen 

potentiaali saavuttaa kahvinkaltainen asema kuluttajien arjessa on realistinen. Vuonna 2019 alkaneen 

koronavirus -pandemian myötä yhteiskunnan rajoitukset ovat johtaneet työrutiinien häiriintymiseen 

ja muutoksiin ruokailutottumuksissa, vaikuttaen näin myös kahvin ja teen kulutukseen. Vaikka 

kahvin kulutuksessa ei ilmennyt selkeää suuntausta koronavirus-pandemian aikana, teen kulutus 

kasvoi merkittävästi (Castellana, Nucci, Pergola, Chito, Lisco, Triggiani & Zupo, 2021). Teen 

kulutuksen kasvun syyt koronapandemian aikana nojautuvat Castellana ym. (2021) tutkimuksen 

mukaan teen sosiaaliseen merkitykseen ja terveydellisiin väittämiin. Teetä nautitaan usein perheen 

kesken ja se on jo pitkään yhdistetty rentoutumiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Pandemian 

myötä nämä elementit ovat yhä enenevässä määrin korostuneet. Koronavirusta sairastettaessa teestä 

haetaan voimaa ja jaksamista oireiden lieventämiseen. Tämän lisäksi ihmiset kokevat 

poikkeuksellisen ajanjakson yhteiskunnassa stressaavaksi ja hämmentäväksi, kun alati enemmän 

työskentely keskittyy kotona työskentelyyn ilman kasvokkain tapahtuvia sosiaalisia kanssakäymisiä. 

(Castellana, 2021)  

 

Kansainvälisesti teekulttuuri on murroksessa; nuorten keskuudessa teestä haetaan monipuolisemmin 

uusia ulottuvuuksia, mitä ehkäpä aikaisemmat sukupolvet ovat hakeneet (Wu, 2020). Tämän myötä 



myös kuluttajien motiivit, kulutustottumukset ja jopa sosiaalinen identiteetti rakentuvat yksilöllisiksi 

kokonaisuuksiksi. Teekulttuuri ja teen nauttiminen eivät rajoitu nykyisin pelkästään perinteisien 

teelaatujen nauttimiseen, vaan valikoima teejuomissa on laajentunut argentiinalaisesta 

kansallisjuomasta Matesta Taiwanilaiseen kuplateehen – jääteetä unohtamatta. Tämän näkökulman 

olen ottanut myös huomioon gradututkielmassa; tutkimuksessa teenjuojiksi luetellaan myös ne 

henkilöt, ketkä nauttivat myös muita kuin teepensaan lehdistä valmistettuja juomia. Esimerkiksi 

Mate-juoman lehdet eivät ole teepensaasta, vaan Etelä-Amerikasta kotoisin olevasta puusta, jonka 

lehdistä valmistetaan teenkaltaista Mate-yrttijuomaa (Forsman tee, 2022).  Tee merkitsee ihmisille 

monia eri asioita ja siten voimme nähdä teekulttuurin olevan moniulotteinen (Mediadidact, 2015). 

Maut, juomien valmistustavat ja ulkonäöt poikkeavat suuresti verraten eri teejuomia. Tästä esimerkki 

on noin 10 vuotta sitten markkinoille tulleet Club Mate -pullot, mitkä pilkistivät useiden 

trendikahviloiden juomaehdotuksista sekä aallon harjalla olevien IT-yrityksien kylmiöstä (HS, 2015). 

Club Mate-juoma on hiilihapollinen Mate-uutteesta tehty virvoitusjuoma.  

 

Kauaskantoisen historian aikana teellä on ollut suuri kulttuurillinen merkitys ympäri maailmaa eri 

kansakunnissa. Sillä on valtava rikas ja viehättävä historia, ja sitä voidaan pitää kasvina, 

kulttuuriesineenä, juomana, juhlana tai kiinnostuksen kohteena (Mediadidact, 2015). Kiinalaisessa 

teekulttuurissa tee symbolisoi esteettisyyttä ja harmoniaa, kun taas Iso-Britanniassa eleganssia ja 

hienostuneisuutta iltapäiväteen merkeissä (Jolliffe, 2007). Perinteisesti Iso-Britanniassa teetä 

nautitaan maidon ja sokerin kera ja Kiinassa tärkeimpänä makuelämyksenä nähdään teen omat 

makunyanssit (Wu, 2020). Kyseisiä teehetkiin liittyviä eroavaisuuksia pidetäänkin 

itsestäänselvyyksinä kunkin maan teekulttuurissa. Viime vuosien aikana teemarkkinoille on noussut 

uusi trendikäs juoma, joka yhteen sulauttaa nämä kaksi täysin erilaista teekulttuuria yhteen – 

Taiwanista lähtöisin oleva kuplatee. Musta teestä, maidosta, sokerista ja tapiokapalloista valmistettu 

kuplatee on uusi trendikäs juoma varsinkin nuorison keskuudessa ja onkin saanut posetiivisen 

vastaanoton kansainvälisesti (Wu, 2020). Kun kuplatee jatkaa teekulttuurin valloittamista uudella 

innovatiivisella tavalla nauttia teetä, voidaan sen sanoa jopa integroivan itseensä eri teekulttuurien 

perinteisiä tapoja.  

 

Tämä tutkimusprosessi on saanut osittain alkunsa teekulttuurin tarkastelusta ja tulevaisuuden 

muutoksista. Lisäksi lähipiirissäni on viime vuosina selvästi ollut muutosta kohti terveellisempiä 

kulutustottumuksia. Monet ovatkin havahtuneet arjen kahvinkulutukseen ja pyrkineet korvaamaan 

osan kahvinjuontikerroista teellä.  Lisäksi kahvin eettiset ongelmat ovat herättäneet keskustelua 



lähipiirissäni. Näitä ovat mm. kahvin alkutuotantoon kohdistuvat sosiaalisen vastuun ongelmakohdat, 

kuten puutteelliset ihmisoikeudet, mahdollinen lapsityövoima ja alimitoitettu korvaus työstä.  

 

1.1 Teoreettinen tausta 

 
Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu kahteen eri teoriaan, mitkä täydentävät toisiaan ja 

peilautuvat tutkimuksessa nouseviin tuloksiin. Ensimmäinen käsittelee ruoan valintaan vaikuttavia 

tekijöitä (Furst, Connors Bisogni, Sobal & Falk, 1996) ja toinen sitä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön 

kokemiin ruokakokemuksiin (Kurikka & Riukulehto, 2015). Nämä teoriat auttavat hahmottamaan 

osaltaan tekijöitä, jotka ohjaavat tutkimukseen osallistuneita henkilöitä juomaan teetä ja mitä teen 

juominen merkitsee heille. 

 

Furst ym. (1996) artikkelissa kuvataan ruoan valinnan prosessia teoreettisella suppilomallilla. Malli 

osoittaa, kuinka moniulotteinen tapahtuma ruoan valinta oikeastaan onkaan kuluttajalle. Teorian 

ensimmäisenä vaiheena on elämän suunta, jonka aikana kuluttaja saa useita eri vaikutteita sosiaalisen 

ympäristön, ihanteiden, minuuden muovaantumisen ja käytettävissä olevien resurssien myötä. Nämä 

tekijät vaikuttavat ja muovaat yksilön ajatuksia ja arvomaailmaa. Tämä voi näkyä esimerkiksi 

arvostuksena helppoutta tai terveellisiä elämäntapoja kohtaan. Lisäksi kuluttajan valintaprosessia 

ohjaa monet uskomukset. Näiden tekijöiden pohjalta kuluttajalle muodostuu ruoan valintastrategia, 

jonka kautta tehdään päätös konkreettisesta valinnasta. (Furst ym., 1996, s.251.)  

 

Kurikka ja Riukulehto (2015) tuovat tutkimuksessansa esille teoreettisen mallin kuluttajan 

ruokakokemuksista. Mallissa ruokakokemus voidaan kokea ruoan fyysisten ominaisuuksien kautta, 

kuten maku ja haju, ja nämä taas muodostavat ne aistimukset, jotka ruoasta saadaan. Kokemukseen 

vaikuttaa myös sille annetut merkitykset – jokainen kokee ruoan merkityksen henkilökohtaisten 

taustatekijöiden ja arvojen pohjalta. Mallissa ympäristöllä tarkoitetaan puitteita, joissa ruoka 

nautitaan. (Kurikka & Riukulehto, 2015.) 

 

Ruoan valintamallin (Furst ym., 1996) sekä ruokakokemuksen (Kurikka & Riukulehto, 2015) lisäksi 

tarkastelen teen ja kahvin historiaa ja kulutuskulttuuria Suomessa. Tutkielman tarkastelukohteena on 

siis kulttuurinen kuluttajatutkimus kohdistuen teehen ja sen käyttöön. Tiedämme nykypäivänä 

kuluttajien teehen liittyvistä preferensseistä ja merkityksistä vielä suhteellisen vähän. Tarvitsemme 

tästä ajankohtaista tietoa ja tutkimuksia, koska teen ja teen kaltaiset juomat tulevat olemaan 

kulutusmäärältä yksiä tärkeimpiä elintarvikkeita kuluttajien ruokavaliossa niin kansallisesti kuin 



globaalisti. Siksi globaalisti tarkasteltuna teen tuotekategorialla on valtava taloudellinen vaikutus ja 

merkitys elintarviketaloudessa. Aikaisemmassa kirjallisuudessa suomalaisten teekulttuuria on 

tutkittu erittäin rajoitetusti ja keskittyen pitkälti suomalaisen teekulttuurin muodostumiseen historian 

näkökulmasta. Teehen liittyvät aikaisemmat tutkimukset keskittyvät suurimmilta osin teen 

moninaisiin terveysvaikutuksiin ja sen ympärillä oleviin väittämiin kuin myös mahdollisen 

liiketoiminnan harjoittamiseen. Koska teen ja teen kaltaisten juomien käyttö on kasvava trendi, 

tuotteiden kuluttajat on syytä tuntea syvällisemmin. Suomalaista teekulttuuria ei ole aikaisemmin 

tutkittu juuri nuorten aikuisten näkökulmasta, joten tutkielma luo uuden alustan ja näkökulman aiheen 

tarkastelulle nyt ja jatkotutkimuksissa.  

 

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 
Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on suomalainen teekulttuuri, jota tarkastellaan 

narratiivisesta lähestymistavasta käsin. Tutkielman tavoitteena on tarkastella suomalaista 

teekulttuuria nuorten aikuisten keskuudessa ja heidän kertomien tarinoidensa kautta kuvailla ja 

ymmärtää suomalaisen teekulttuurin nykyhetkeä. Tutkimuksen painopiste on haastateltavien omissa 

teenjuontiin liittyvissä tulkinnoissa.  Merkittävässä roolissa on se, miten haastateltava käsittää itsensä 

teen juojana – miten hän vastaa kokonaisuudessaan kysymykseen ”Miten sinusta tuli teen ystävä, 

sekä mitä tee ja teehetki sinulle merkitsevät?”.  

 

Haastateltavien kertomuksista haetaan vastauksia mm. seuraaviin tarkennettuihin alakysymyksiin: 

 

- Mistä syistä haastateltavat ovat alkaneet juomaan teetä?  

- Mitä tee merkitsee haastatelluille? 

- Mitkä tekijät ohjaavat haastateltuja nuoria aikuisia juomaan teetä? 

 

Tutkielmassa esiin nousevia käsitteitä: 

 

Teenjuoja 

Oheisessa tutkielmassa teenjuojalla tarkoitetaan henkilöä, kuka juo teetä tai teen kaltaisia juomia. 

Näitä voivat olla esimerkiksi jäätee, kuplatee ja yrttitee, kuten mate-juoma.  

 

 

 



Teekulttuuri 

Teekulttuurilla viitataan tapaan, jolla teetä valmistetaan ja kulutetaan. Nämä tavat poikkeavat suuresti 

siitä, missä mantereella teetä nautitaan. Teen nauttimisen yhteydessä puhutaan varsinkin 

japanilaisessa teekulttuurissa teeseremoniasta, jossa teen juomiseen liittyy estetiikka – niin teessä 

kuin itse tarjoiluvälineissäkin. Vastaavasti venäläisessä teekulttuurissa taas samovaarilla valmistetaan 

perinteikästä mustaa teetä.  Iso-Britanniassa tee nautitaan usein maidon ja sokerin kera, sekoitettuna 

mustaan teehen. Kaikissa teekulttuureissa oleellisessa asemassa on kuitenkin ihmisten välinen 

vuorovaikutus ja yhdessä nautittu hetki.  

 

1.3 Tutkielman toteutus ja rakenne 

 

Tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnetään narratiivista 

tutkimusmenetelmää. Narratiivisen tutkimuksen aineisto on kerätty kevään 2022 aikana niin 

kasvotusten kuin internetin kautta. Tutkielmassa käytettävät analyysimenetelmät käsitellään 

tarkemmin luvussa 4. 

 

Tutkielman johdannossa esitellään lyhyesti tutkielman teoreettinen tausta sekä tutkimuksen 

tavoitteet. Luvussa 2 tarkastelen teen ja kahvin kulutusta Suomessa. Luvussa tuodaan esille, 

millaiseksi historian kautta nykypäivän kahvi- ja teekulttuuri ovat muodostuneet. Tutkielman luvussa 

3 tarkastellaan kuluttajan valintaprosessia ja ruokakokemusta. Teoriaosuuksien jälkeen luvussa 4 

esitellään tutkimuksen toteutus ja paneudutaan tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmiin. Luvussa 

esitellään myös tutkimuksessa käytettävät analysointimenetelmät. Viidennessä luvussa esitellään 

tutkimuksen tulokset teoreettisen viitekehyksen avulla kuvailemalla esiin nousseita keskeisiä teemoja 

ja havaintoja.  Luvussa kuusi pohdinta ja luvussa seitsemän johtopäätökset ja jatkotutkimuskohteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Teen ja kahvin kulutus Suomessa 

 
Oheisessa luvussa tarkastelen teen ja kahvin roolia suomalaisessa kulttuurissa ja sitä, miten historia 

heijastuu nykypäivänä näiden juomien kulutukseen. Aluksi aloitan kertomalla teestä ja sen roolista 

suomalaisessa kulttuurissa ja tämän jälkeen kahvista. Katson tärkeänä ottaa tutkimukseen mukaan 

kahvin läheisemmän tarkastelun, koska kahvi ja tee nähdään usein toistensa substituutteina. Kahvin 

historia ja rooli arjessamme antaa eri näkökulmia ymmärtää moniulotteisemmin teen 

kulutuskulttuuria.  

 
2.1 Teen rooli suomalaisessa kulttuurissa 

 
Vaikka suomalaisia kutsutaan kahvikansaksi, on teellä kahvin tavoin ollut jo pitkä historia Suomen 

juomakulttuurissa (Guo, 2015). Puukan (Yle, 2020) mukaan teekulttuuri levittäytyi kahvin mukana 

Suomeen noin 1700-luvun alussa Ruotsin ja Venäjän kautta. Ruotsissa tee oli tunnettu aateliston ja 

hovin ylellisenä seurustelujuomana 1670-luvulla, kun taas Venäjän tsaarin tiedetään nauttineen teetä 

jo 1630-luvulla. Vuosikymmenien myötä Venäjällä teestä tuli tärkeä osa kansakunnan kulttuuria ja 

teeseremoniaan kuului venäläiselle kulttuurille ominainen samovaarin käyttö. Kun teevesi oli valmis 

samovaarissa, alkoi teekeitin ”laulaa”.  

 

1700-luvun taitteessa tee oli pitkään Suomessa herrasväen juoma, jota nautittiin varsinkin seurapiirien 

keskuudessa. Myöhemmin 1800-luvulla tee levittäytyi myös kansalaisten keskuuteen ja tee sai 

sijainnista riippuen omalaatuisia kutsumanimiä: Itä- ja Kaakkois-Suomessa tee oli tsajua, tsaikkaa, 

sajua, säilyä, stuajua tai soajua (Puukka, 2020).  Kutsumanimien alkuperä tulee venäjän kielen sanasta 

чай, mikä tarkoittaa teetä ja lausutaan tšaj. Pian teen levittäytymisen myötä samovaarin ääniä alkoi 

kuulua monista suomalaisista talonpoikaistaloista 1800-luvun aikana. (Puukka, 2020.) 

 

Rannan (2020) mukaan tee nähtiin 1900-luvulla hyvänä janojuomana niin heinätöiden aikana kuin 

lämmittäjänä talvisen tuiskeen keskellä. Kieltolain aikana vuosina 1919–1932 kansalaisten 

keskuuteen nousi muunneltu ”kova tee”, jossa mustan teen sekaan oli laitettu laitonta pirtua. Ranta 

(2020) toteaakin ”Laitonta pontikkaa lorahti juuri teen joukkoon varmaankin siksi, että juoman väri 

ei paljastanut viinatujausta”, kun hän tulkitsee kieltolain vaikutusta Suomalaiseen teekulttuuriin. 

Sotien jälkeen Suomen teekulttuuri alkoi arkipäiväistyä ja kahvin rooli nousi yhä merkittävämmäksi 

osaksi ihmisten arkea (Puukka, 2020). Teen arkipäiväistyessä kahvin tarjoilu nähtiin 

vieraanvaraisuuden osoituksena - siksi kahvia keitettiin ja tarjoiltiin vieraille, vaikka muutoin sitä ei 

https://fi.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D0%B9


kotitaloudessa nautittaisi (Saarinen, 2011, s.104-105). Suomalainen kulutti teetä sodan jälkeisinä 

aikoina noin 100 g henkilöä kohden, kun vuonna 1970 suomalaisten teen kulutus oli kasvanut jo 200 

g henkilöä kohden (Teen ystävät ry, 2020). Kulutuksen kasvua vauhditti omalta osaltaan markkinoille 

ilmestyneet teepussit, jotka helpottivat ja nopeuttivat teen nauttimista arjen kiireiden keskellä.  

 

Tarkasteltaessa suomalaisen teekulttuurin historiaa, nähdään teen juonti suomalaisten arjessa perheen 

turvallisena ja lämpöisenä rutiinina (Puukka, 2020). 1980-luvun taiteessa tee nähtiin edullisena ja 

hyvänmakuisena juomana, joka soveltui niin iltateeksi kuin kokouksien tarjoiluksi. Vasta 2000-luvun 

alussa ”teehifistely” nousi kuluttajien keskuuteen ja teen laatuun ja alkuperään alettiin kiinnittämään 

yhä enemmissä määrin huomiota (Puukka, 2020). ”Teehifistelyllä” tarkoitetaan toimintaa, jossa 

tuotteen laatuun ja tässä kontekstissa teen valmistamiseen käytetään perehtymistä, aikaa ja 

ammattitaitoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän FinRavinto 2017 -tutkimuksen 

mukaan teetä juodaan Suomessa neljänneksi eniten veden, kahvin ja maitotuotteiden jälkeen. 

Ruokatiedon (2011) tutkimuksen mukaan naiset muodostavat enemmistön suomalaisista 

teenkuluttajista ja heille teehetki kulminoituu vahvasti arjen hetkeen, jolloin pääsee rauhoittumaan ja 

rentoutumaan.  

 

Suomalainen teekulttuuri on ollut murroksen aikakaudessa, koska valveutuneet kuluttajat ovat 

tiedostaneet teen monet terveyshyödyt, ja valikoima on laajentunut niin koruttomasta pussiteestä 

korkealaatuiseksi juhlajuomaksi (Puukka, 2020). Teetä ei enää nähdä pelkästään kahvin korvikkeena, 

vaan teellä on aivan oma uskoutunut kuluttajakuntansa (Nguyen & Rautiainen, 2015; Sjöholm, 2015). 

Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan ole kerätty siitä, millaista teetä suomalaiset nauttivat arjessaan. Varmasti 

teen merkitys koronapandemian myötä saattaa olla korostunut, sillä teellä nähdään olevan tutkitusti 

positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tästä syystä yli puolet suomalaisista kertookin 

nauttivansa teetä varsinkin silloin, kun eivät voi hyvin (Ruokatieto, 2011). Näistä kuluttajista yli 

puolet nauttivat juuri vihreää teetä, koska kokevat sen terveellisempänä vaihtoehtona kuin mustan 

teen (Ruokatieto, 2011). 

 

Maku on yksi tärkein teen ostamiseen vaikuttava tekijä ja Suomessa mustaa teetä kulutetaankin 

enemmän, noin puolet kokonaismäärästä, verrattuna muihin teelaatuihin (Ruokatieto, 2011). Tähän 

ohjaa mustan teen syvä maku, jota saadaan maustettua eri aromeilla. Vihreän teen markkinaosuus on 

kuitenkin kasvussa yhä enenevässä määrin – jo neljäsosa kulutetusta teestä on vihreää teetä. 

Ruokatieto (2011) tutkimuksen mukaan naiset ovat halukkaita kokeilemaan uusia teelaatuja ja 

makuja, mikä on ohjannut ruokakauppoja laajentamaan teevalikoimaansa yhä monipuolisemmaksi.  



2.2 Kahvin rooli suomalaisessa kulttuurissa 

 
Suomi on tunnettu kahvikulutuksen kärkimaana maailmanlaajuisesti; kahvin kulutus on kasvanut 

1900-luvun alun 4 kilosta jo tänä päivänä liki 10 kiloon henkeä kohti (Paahtimoyhdistys, 2020). 

Nieminen ja Puustinen (2014) toteavat kirjassa ”Kahvi, suuri suomalainen intohimo”, että suurin osa 

suomalaisista jättäisi mieluummin aamupalan ja aamurutiinit väliin, kuin jättäisivät aamukahvinsa 

nauttimatta. On siis selvää, että kahvi on vahvasti sidoksissa suomalaisten arkirutiineihin ja aamuun 

– ihmiset tapaavat muita kahvin äärellä ja Suomessa työpaikoilla on ainoana valtiona maailmassa 

lainsäädännöllinen oikeus kahvitauon pitämiseen (Salmi, 2020; Iltalehti, 2014).  

 

Kahvin sosiaalinen ulottuvuus on korostunut koronapandemian aikana - useat organisaatiot ovat 

järjestäneet etätyöskentelyssä olevalle henkilöstölle virtuaalisia kahvihetkiä, joissa vaihdetaan 

kuulumisia ja mahdollisesti esitellään omia suosikki kahvikuppeja ja kahvilaatuja. Kaikki nämä 

tekijät vaativat mukautumista henkilöiltä, ketkä eivät juo rutiininomaisesti kahvia. Heidänkin 

päivärytmiänsä sanelevat kahvia juovien rituaalit, tauot ja tarjoilut. Kyseiset henkilöt joutuvat 

kieltäytymiään erikseen kahvitarjousta ja jopa ajoittain selittämään yksityiskohtaisemmin, miksi he 

eivät juo kahvia (Nieminen & Puustinen, 2014, s.22-24).  

 

Kahvi on ollut historiansa aikana lääke, joka auttoi lähes jokaiseen vaivaan, alkoholin korvike ja 

juoma, jota on yritetty kieltää ja rajoittaa (Puukka, 2020). Kahvin historia Suomessa alkoi 1700-luvun 

alussa, jolloin kahvia käytettiin pääsääntöisesti lääketarkoitukseen. 1850-luvulla kahvi oli 

pyhäpäivien nautintojuoma, jota saatettiin tarjota myös pidoissa ja talkoissa. Kahvi nähtiin pitkään 

juhlajuomana, jota ei arkisin raaskittu käyttää. Myöhemmin 1800-luvun taitteessa kahvia alettiin 

valmistamaan kotioloissa, jolloin raakapavut ja kahvi paahdettiin itse kotona. Kahvia käytettiin aluksi 

Länsi-Suomessa, josta se vähitellen levittäytyi muualle Suomeen (Saarinen, 2011, s.19). Kahvin 

tullessa yhä suositummaksi juomaksi kotitalouksissa, oli tällä vaikutus myös alkoholin kulutukseen. 

Kahvi korvasi merkittävästi alkoholijuomien kulutusta ja vähitellen 1900-luvulla kahvista tuli 

jokapäiväinen juoma (Saarinen, 2011, s.20). 

 

Sota-aikoina elintarvikkeisiin kohdistui pulaa ja monia arkipäiväisiä tuotteita alettiin säännöstellä. 

Kahvi ja sokeri olivat sota-aikana vuonna 1939 ensimmäisiä säännösteltyjä tuotteita ja myöhemmin 

vuonna 1954 viimeisiä tuotteita, jotka vapautettiin säännöstelystä (Sotaveteraanit, 2018). Sota-aikana 

kahvikulttuurin rooli kuitenkin vain vahvistui– ihmiset silti kokoontuivat ja kutsuivat toisiaan 

”kahville” vaikka todellisuudessa kahvin sijaan nautittiin korvikkeita. Korvikkeena toimi pääasiassa 



seos, joka oli valmistettu rukiista, ohrasta, lantusta ja voikukan juuresta – näiden lisäksi seokseen 

lisättiin noin neljäsosa aitoa kahvia (Sotaveteraanit, 2018). Myöhemmin 1943 eteenpäin korvike oli 

täysin kahvitonta vastinetta, jossa oli viljaa 85 % ja sokerijuurikasta ja sikuria 15 % (Sotaveteraanit, 

2018). Sota-ajan jälkeen kahvin saatavuus parani ja samalla käyttöaste kasvoi entisestään (Nieminen 

& Puustinen, 2014, s.18).  

 

Kahvin valmistus kaupallistettiin 1900-luvun alussa ja ensimmäiset kahvipaahtimot perustettiin. 

Kahvia alettiin myydä käytännöllisissä, pienemmissä paketeissa ja valmiiksi paahdettuina. Tämä 

vaati suomalaisten kulutustottumuksien muutosta, koska kansa oli tottunut ostamaan kahvinsa isoissa 

erissä ja paahtamaan itse kahvipavut (Nieminen & Puustinen, 2014, s.33). Suomalaisille kahvihetket 

muodostuivat tärkeäksi elementiksi arjen keskellä; varsinkin naisille tämä oli yhdistävä sosiaalinen 

tapahtuma, koska kahvilaan nainen saattoi mennä itsenäisesti (Penttinen, 2018; Knuuttila, Pöysä & 

Saarinen, 2004, s. 162–163). Kahvittelu kodin ulkopuolella pysyi kuitenkin suhteellisen maltillisena 

1990-lukuun asti, milloin kahvilakulttuurin eri vaikutteita ja ketjuja rantautui entistä enemmän 

Suomeen (Nieminen & Puustinen, 2014, s.33).  

 

Vuonna 2012 valmistuneen tutkimuksen mukaan noin 70 % juodusta kahvista nautitin kotona ja vain 

30 % kahvista juotiin kodin ulkopuolella – työpaikoilla, kahviloissa tai ravintoloissa (Nieminen & 

Puustinen, 2014, s.27, s.33). Kodin ulkopuolisen kahvinkulutuksen nähdään kuitenkin alati kasvavan 

nuoremman sukupolven mukautuessa Take Away-kulttuuriin juomien ja ruuan suhteen. Kahvia ei 

siis enää pidetä pelkästään kotoisana nautintojuomana vaan se otetaan mukaan myös mobiiliin ja 

kiireiseen arkeen (Heino, 2007). Lisäksi uudet tuotteet ja valmistustavat monipuolistavat 

kahvikulttuuria ja siihen rinnastettavia käyttötapoja (ETL, 2020). Valikoimaan on tullut viime 

vuosina runsaasti eri paahtoasteilla ja mauilla valmistettuja kahvilaatuja sekä kahvijuomia, mitä voi 

nauttia suoraan tölkeistä tai tetroista (ETL, 2020).  Kahvi onkin nykypäivän viini - sen ympärillä 

hifistellään paljon. On erilaisia kahvilaitteistoja, kahvin ympärillä viihdytään, ja kahvikupilliseen 

käytetään aikaa ja vaivaa (Mikkonen, 2017). 

 

Molemmat, kahvi ja tee, sisältävät kofeiinia, joka stimuloi keskushermostoa, vähentää uneliaisuutta 

ja lisää tarkkaavaisuutta. Kahvissa vaikutukset ovat merkittävästi voimakkaampia kuin perinteisessä 

mustassa tai vihreässä teessä. Vaikutukset osaltaan selittävät molempien juomien suosiota, mutta 

samalla osaan kuluttajista on kuitenkin vaikuttanut kahvin negatiiviset vaikutukset terveyteen ja 

pelko liiallisesta kulutuksesta. Useilla ihmisillä kofeiini luo riippuvuussuhteen ja ilman sen saantia 

arjessa toimiminen voi vaikuttaa miltei mahdottomalta. Lisäksi osaan ihmisistä kofeiini tuo 



negatiivisia vaikutuksia sen verran, että voidaan puhua kofeiiniherkkyydestä. Silloin kofeiini voi 

luoda merkittävää levottomuutta, huonovointisuutta ja mahakipua. (Grigg, 2002, s. 283) 

 

2.3 Juomien vertailu 

 
Niin kahvi kuin tee näyttelevät merkittävää roolia suomalaisten arjessa (Nieminen & Puustinen, 2014, 

s18). Nieminen ja Puustinen (2014, s.18) perustelevatkin kahvin runsasta kulutusta niin kylmällä 

ilmastolla kuin kaamoksen pimeydelläkin – suomalaiset kaipaavat piristystä ja lämmintä oloa talven 

keskellä. Tämä on myös havaittavissa teen kulutuksessa. Tee nähdään usein kylmempien kelien 

lämmittävänä juomana, joka nautitaan kotona rauhoittumisen keskellä. Tee ja kahvi mielletään usein 

toistensa kilpailijoiksi; on teeihmisiä ja kahvi-ihmisiä ja kahviloiden rinnalle on ilmestynyt myös 

teehuoneita. Tosiasiassa juomat ovat toisiaan täydentäviä vaihtoehtoja.  

 

Kahvin ja teen kulutus on jakaantunut myös maantieteellisesti – Euroopassa ja Yhdysvalloissa kahvia 

suositaan enemmän, kun taas muualla maailmassa tee on suuremmassa suosiossa (Grigg, 2002, s. 

283). Euroopassa ja Yhdysvalloissa lyhyestä työpäivän keskeytyksestä käytetään sanontaa 

”kahvitauko”, kun taas Iso-Britanniassa ja monissa muissa entiseen brittiläiseen imperiumiin 

liittyneissä maissa puhutaan ”teetauosta” tai ”iltapäiväteestä” (Grigg, 2002, s. 283). Pituudeltaan 

tauot ovat saman mittaisia ja yleensä juoman lomassa syödään pieniä purtavia. Iso-Britannialaisessa 

iltapäiväteessä korostetussa asemassa teen kanssa ovat suolaiset syötävät ja makeat leivokset (Grigg, 

2002, s. 283).  Kahvin ja teen nauttimisessa on siis havaittavissa maantieteellisiä eroja ja erilaisia 

sosiaalisia toimintatapoja.  

 

Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia kahvin ja teen markkinoihin ja tulevaisuuden 

näkymiin (HS, 2021). Kohoavat keskilämpötilat ja muutokset sademäärissä vaikuttavat teen ja kahvin 

tuotantoon ja luovat epävarmuutta saatavuuksiin. Vuonna 2022 kahvin hinta on ollut jyrkässä 

nousussa ja onkin ennustettu, että kahvista tulisi tulevaisuudessa entistä kalliimpaa, yhä harvempien 

kuluttajien herkku (HS, 2021). Teen markkinahinta on ollut alhaisempi kuin kahvin, mutta 

tulevaisuudessa emme voi olla varmoja, miten ilmastonmuutos ja sosiaalisen vastuun tekijät 

vaikuttavat lopulliseen kuluttajahintaan.  

  



3 Ruoan valinta ja kokemukset 

 
Oheisessa luvussa tarkastelen tekijöitä, mitkä vaikuttavat kuluttajan ruoanvalintapäätökseen sekä 

miten nämä heijastuvat kuluttajan kokemuksiin ruokailutilanteessa. Oheisten teorioiden kautta 

voimme saada paremman käsityksen tekijöistä, mitkä ohjaavat myös kuluttajaa teen valinnan suhteen 

ja millaisia kokemuksia juomasta saadaan. Vaikka molemmat teoriat käsittelevät ruoan kautta 

kuluttajan valintapäätöstä ja kokemuksia, uskon teorioiden luovan oivan teoreettisen tuen myös 

myöhemmin esitettäville tutkimuksen tuloksille.  

 

3.1 Ruoan valinta 

 
Kuluttajalle ruuan valinta ei ole täysin yksiselitteinen päätös arjessa, vaan siihen sisältyy merkittävästi 

erilaisia päätöksiä, mitkä heijastuvat sosiaalisesta ympäristöstä kuin kulttuurista (Furst ym., 1996). 

Valintapäätöksen muodostumista on haasteellista hahmottaa ilman, että tarkastellaan päätökseen 

vaikuttavia tekijöitä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuuksissa on esitetty malleja, jotka 

havainnoivat ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä (Randall & Sanjur, 1981). Nämä mallit luovat 

oivan pohjan tekijöiden tarkastelulle, mutta eivät tarkastele valintapäätöstä kuitenkaan 

kokonaisvaltaisena toimintana (Shepherd, 1999, s.807–812). Furst ym. (1996) luoma teoreettinen 

malli ruoan valintaprosessista luo kokonaisvaltaisemman ja syvällisemmän kuvan kuluttajan 

päätökseen vaikuttavista tekijöistä.  

 

Furst ym. (1996) käsittelee ruoan valinnan prosessia teoreettisessa suppilomallissa, missä kuluttajan 

ruokavalintoihin vaikuttavat: 1) elämän suunta, 2) vaikuttimet sekä 3) henkilökohtainen järjestelmä, 

joka muodostuu elämän suunnan ja vaikuttumien kautta. Näiden kolmen vaiheen kautta saadaan 

muodostettua kuluttajaa ohjaava strategia, mikä heijastuu yksilön päivittäisiin ruokavalintoihin. 

Suppilomallissa lähtökohtana on yksilön elämän suunta, jolla tarkoitetaan psykofyysissosiaalista 

ympäristöä, missä yksilö elää. Elämän suunta luo perustana monilla ruoan valintaan vaikuttaville 

tekijöille ja vaikuttimille. Esimerkiksi ruoan maun arvostaminen on riippuvaista niin ympärillä 

olevasta kulttuurista ja maantieteellisestä sijainnista kuin missä elämänvaiheessa yksilö on (Furst 

ym., 1996).  

 



 
Kuva 1. Furst ym. (1996, s.251) ruoan valinnan malli. 
 

Furst ym. (1996) mallissa lähtökohtana on selventää miten kuluttaja rakentaa oman henkilökohtaisen 

ruokajärjestelmänsä. Tämä käsittää kuluttajan omat roolit, kokemukset ja ympäröivän kulttuurin. 

Esiin nousevat myös kuluttajan tulevaisuuden odotukset, toiveet ja pelot. Yksilön elämän suunta 

vaikuttaa merkittävästi ruoan valintaan mallissa mainittujen vaikuttimien kautta. Mallissa vaikuttimet 

jaetaan viiteen eri osa-alueeseen: 1) ihanteet, 2) henkilökohtaiset tekijät, 3) resurssit, 4) sosiaalinen 

ympäistö ja 5) ruoan konteksti. Nämä kaikki osa-alueet ovat keskenään vaikutuksessa toistensa 

kanssa ja määrittelee, millaiseksi kuluttajan henkilökohtainen ruoanvalinta muovaantuu.    

 

Furst ym. (1996, s.252) nostaa mallissaan ensimmäisenä esille ihanteet, jotka nojautuvat vahvasti 

yksilön omaan arvomaailmaan. Ihanteet muodostuvat kulttuurisista ja symbolisista tekijöistä ja 

toimivat omanlaisina yksilön sisäisinä ääninä – kertoen esimerkiksi minkälainen ruoka on kunnollista 

ja terveellistä ja mitä pitäisi syödä. Useille teenjuojille vihreää teetä nautitaan esimerkiksi juuri 

terveydellisistä syistä ja silloin kun ollaan kipeänä (Ruokatieto, 2011). Ihanteet eivät aina kuitenkaan 

toteudu ruokavalinnoissa, vaan ihanteista voidaan joustaa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi 



herkutteluhetkenä keskellä viikkoa, vaikka ihanteena ja odotuksena olisi välttää herkkujen syömistä. 

Ihanteet yhdistävät ruokaan myös symbolisia merkityksiä, kuten tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan 

tai statukseen (Furst ym., 1996, s. 252). Teen juominen oli historiansa aikana pitkään symboli 

korkeammasta asemasta ympäri maailmaa. Esimerkiksi Ruotsissa tee oli 1670-luvulla hovin ja 

aateliston ylellinen seurustelujuoma ja myöhemmin Suomessa 1700-luvulla teetä nautittiin 

herrasväen keskuudessa (Puukka, 2020).  

 

Toinen vaikutinryhmä on henkilökohtaiset tekijät, mikä pohjautuu fysiologisiin - ja psykologisiin 

tarpeisiin sekä mieltymyksiin (Furst ym., 1996). Henkilökohtaisiin tekijöihin lukeutuu yksilön ikä, 

sukupuoli, terveyentila ja energiantarve (Furst ym. 1996, s. 253–254). Lisäksi ajoittain kuluttajat 

valitsevat ruokia emotionaalisin perustein, esimerkiksi mielialan ja tunteiden pohjalta (Fust ym. 1996, 

s.252-254). Henkilökohtaisista tekijöistä sukupuolella on havaittu olevan vaikutus myös 

teenjuomiseen. Ruokatieto (2011) mukaan naiset ovat innokkaampia kokeilemaan uusia teemakuja 

kuin miehet. Tee voi antaa myös kuluttajalle tarvitsemansa energian tarpeen, mikä sopii hänen 

keholleen. Kun taas kahvi sisältää huomattavan määrän kofeiinia, joka ei sovi kaikille (Grigg, 2002, 

s. 283). Ruokakaupoissa teepaketit ovat visuaaliselta ilmeeltään näyttäviä ja usein kuvastavat sitä, 

minkälaisen makumaailman ja tunnelman tee luo nauttijalle. Teepaketit antavatkin kuluttajille jo 

itsessään hedonistisia vaikutuksia – millaista mielihyvää tee voi tuottaa juojalle ja mitä nautintoa 

juomasta saa. Valintapäätökseen voi vaikuttaa merkittävästi henkilökohtaiset tekijät – millainen 

myyntipakkaus houkuttelee ja puhuttelee juuri itseä.  

 

Resursseilla tarkoitetaan Furst ym. (1996, s.254) ruoan hankintaan käytettävissä olevia varoja, 

välineitä ja tilaa. Lisäksi tähän lukeutuvat myös abstraktimpia resursseja kuten tieto, taito ja aika 

(Furst ym., 1996, s.254). Teenjuomista tarkasteltaessa voikin olla suhteellisen yleistä, että 

länsimaalaisissa kulttuureissa suositaan teepusseja sen helppouden ja vaivattomuuden takia. Pitelka 

(2013) nostaakin esille, että vastakohtana aikaisemmin mainitulle, japanilaisessa teekulttuurissa teen 

valmistamiseen liittyy paljon tietoa ja taitoa. Tee valmistetaan tietyillä välineillä ja astioilla, jotka 

kuvastavat japanilaista symboliikkaa ja kulttuuria.  

 

Yksilön ruokavalintoihin vaikuttaa sosiaalinen ympäristö, jolla tarkoitetaan yksilön ihmissuhteita ja 

sosiaalisia rooleja (Furst ym., 1996, s.255). Ympäristössä vallitsevat sosiaaliset normit vaikuttavat 

asenteiden kautta yksilön käyttäytymiseen ja ruoan valintaan. Nämä voivat heijastua esimerkiksi 

käyttäytymisen ja kulutuksen peilaamisena muista ihmisistä (Furst ym., 1996, s.255). Yleensä 

vaikutteita otetaan oman kotitalouden jäsenistä ja läheisimmistä. Sosiaaliset normit nousevat esiin 



varsinkin kahvipöytätilanteissa; normaalisti teetä juova henkilö saattaa kyseisessä tilanteessa tyytyä 

kahvin juomiseen, vaikka muualla preferoisi teen juomista.  Viimeisenä vaikuttimena Furst ym. 

(1996, s.256) nostaa esille teoriassaan ruoan kontekstin, jolla tarkoitetaan ruoan valintatilanteen 

ympäristöä ja sosiaalista ilmapiiriä. Tämä on tärkeässä roolissa tarkasteltaessa teehetkeä, joka voi olla 

nimenomaisesti oma hetki ja joka voi tyypillisesti assosioituu rauhoittumiseen ja rentoutumiseen 

kotona. Lisäksi ruoan kontekstiin lukeutuu ruoan tyyppi, kuten alkuperä ja saatavuus 

ruokajärjestelmässä. Monille teenjuojille teen alkuperä on tärkeä tekijä teen valintaprosessissa. 

Tietyistä maanosista tulee omanlaatuisia teelaatuja, joille monet kuluttajat ovat vannoutuneita. 

Tämänkaltaisia ovat esimerkiksi Mate-puun lehdistä tehty juoma, joka on kotoisin Etelä-Amerikasta 

(Mate Laituri, 2022).   

 

Furstin ym. (1996, s. 256–257) ruoan valintaprosessin kolmas osa-alue on vaikuttimien jälkeen 

henkilökohtainen järjestelmä, joka jakautuu kahteen eri osa-alueeseen; ruokasidonnaisten arvojen 

tärkeyteen ja strategioihin. Järjestelmä sisältää itsessään kuluttajan kokemukset mausta, laadusta, 

hinnasta, terveellisyydestä, vaivattomuudesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Aikaisemmin mainitut 

vaikuttimet eli motiivit ohjaavat kuluttajaa etsimään hänelle sopivia tuotteita. Henkilökohtaisen 

järjestelmän kautta kuluttaja antaa painoarvoa eri tekijöille ja mitkä ohjaavat valintaan. 

Ruokasidonnaiset arvot ovat ylemmän tason valintakriteereitä esimerkiksi keskittyen terveellisyyteen 

tai hintaan. Näitä elementtejä arvioidaan ruoan valintatilanteessa ruokaryhmästä riippumatta (Lusk & 

Briggerman, 2009).  

 

3.2 Ruokakokemukset 

 
Ruokakokemuksista syntyy yksilöllisiä tarinoita ruoasta, koska ruoka merkitsee kaikille eri asioita. 

Teetä tarkasteltaessa se voi jollekin olla ennen nukkumaanmenoa oleva rauhoittumisaika ja toisille 

aamun ensimmäinen piristysjuoma.  Ruokakokemukset muodostuvat monien tekijöiden summana – 

siihen vaikuttavat niin ympäristö, ruoan esillepano, merkitykset sekä ruoan fyysiset ominaisuudet 

(Kurikka & Riukulehto, 2015, s.13). Täten ruokaan liittyy monia tarinoita, mitkä ovat heijastuksia 

ruoan alkuperästä, perinteistä, ympärillä olevista ihmisistä ja muistoista (Kurikka & Riukulehto, 

2015, s.17). Näiden tarinoiden jakamisen kautta ruokailukokemuksesta välittyy henkilökohtaiset 

tunteet ja kokonaisvaltaiset kokemukset (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.18).  

 
 



 
 

Kuva 2. Ruokakokemuksen ulottuvuudet (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.13).   
 

 
Kuvassa 2 tarkastellaan ruoan käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksia. Ruuan fysikaaliset ominaisuudet 

ovat yksi osa kokonaisuutta ja vaikuttavat siihen, millainen aistimus ruoasta muodostuu. Ruoan 

fyysisiin ominaisuuksiin lukeutuu käytetyt ainesosat, rakenne ja ravintoarvot (Kurikka & Riukulehto, 

2015, s.13). Osalle voi esimerkiksi vihreän teen terveysvaikutukset olla merkittävässä roolissa 

teehetkessä.  Ruoalle annetut merkitykset vaikuttavat myös ruoasta saatavaan kokemukseen. Nämä 

merkitykset ilmenevät usein henkilöiden kertomissa tarinoissa, joissa ruokaa tarkastellaan 

subjektiivisesta näkökulmasta (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.13). Joillekin kuluttajille esimerkiksi 

teepaketin esteettisyys ja siitä muodostuvat mielikuvat voivat luoda jo itsessään merkityksellisiä 

aistimuksia nautittavasta juomasta. Esimerkiksi elintarvikepakkaus, jossa on japanilaista maisemaa 

voi vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen peilautuen kuluttajan henkilökohtaisista arvoista ja 

mieltymyksistä.  

 

Mallin kolmas vaikuttava tekijä on ruokailuympäristö ja ruoan esillepano. Ruokailuympäristöllä 

tarkoitetaan tekijöitä, mitkä vaikuttavat koettuun kokemukseen ruokailutilanteessa. 

Ruokaympäristöllä on merkittävä vaikutus tulkintaamme ruoasta ja kuinka eri ympäristöissä kuluttaja 

arvostaa eri tekijöitä (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.21). Geografisesti tarkasteltuna eroavaisuudet 



esimerkiksi englantilaisessa ja japanilaisessa teekulttuurissa ovat huomattavat. Englantilaisessa 

teekulttuurissa musta tee sekoitetaan maidon kanssa ja japanilaisessa vihreä tee nautitaan usein 

teeseremonian puitteissa. Ympäristössä yhdistyvät esteettisyys, akustiikka, toiminnallinen ja 

sosiaalinen ulottuvuus (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.13). Esimerkiksi suomalaisissa kodeissa 

ruokapöytä nähdään tärkeänä elementtinä luomaan ruokailuympäristöä, jonka ääressä voi pysähtyä 

yhteiselle aterialle ja jonka ääressä on kodikas ja lämmin tunnelma (Kurikka & Riukulehto, 2015, 

s.21). Ruokakokemukset voivat myös muodostua normaalista poikkeavan ympäristön kautta, 

esimerkiksi monille mieleenpainuvimmat hetket ruokakokemuksista liittyvät luontoon (Kurikka & 

Riukulehto, 2015, s.21). 

 

Ohessa mainittujen ulottuvuuksien keskiössä on henkilökohtainen ruokakokemus, jossa nostetaan 

esille kokemukset ruoan nauttimisesta, aistimukset ruoasta ja henkilökohtaiset merkitykset. 

Subjektiivisesti koettuja ruokakokemuksia ei voi yksiselitteisesti määritellä, koska jokainen kokee 

asiat yksilöinä (Kurikka & Riukulehto, 2015, s.14). Osalle ruoka voi olla itseilmaisun ja identiteetin 

väline ja toiselle vain pakollinen toiminta arjessa täyttämään ja jaksamaan. Aistimuksilla tarkoitetaan 

ruoasta välittyvää makua, tuoksua, lämpötilaa ja rakennetta. Myös teessä nämä aistimukset 

poikkeavat yksilökohtaisesti – onhan teelaatuja ja makuja kattava kirjo. Osa teenjuojista saattaa pitää 

mustan teen aromikkaasta mausta, ja osa taas kevyemmästä vihreän teen mausta. Ruoka merkitsee 

siis ihmisille eri asioita  

 

3.3 Ruoan merkitykset kertovat kuluttajasta  

 
Kulutustuotteet ovat keino sosiaaliselle erottautumiselle (Solomon, Russell-Bennett & Previte, 2012, 

s.3). McCracken (1986) kuvaa merkitysten siirtyvän kulttuurillisesti rakentuneesta maailmasta 

kulutustuotteisiin esimerkiksi mainonnan ja trendien kautta. Esimerkkinä tämänkaltaisesta ajattelusta 

voisi kuvata elinkeinoharjoittajaa, joka liittää vihreän teen mainokseen yoga-asennon, jonka 

kulttuurilliset merkitykset yhdistyvät mielen tasapainoon ja hyvinvointiin. Vastaavasti kuluttaja voisi 

ostaa tuotteen saadakseen tuotteesta hyvinvoinnin ja mielenrauhan merkitykset itseensä. McCracken 

(1986) teorioiden taustalla on oletus, että tuotteisiin on säilötty merkityksiä, joista kuluttaja voi valita 

itselleen sopivimmat. Baudrillardin (1988) mukaan yksilöt tulkitsevat esimerkiksi ruokavalintoja eri 

tavoin – kuluttamisella ei aina ole samaa viestinnällistä voimaa kuin kielellä. Kulutuksen merkitykset 

eivät ehkä ole pysyviä, vaan saattavat muuttua jatkuvasti. McCracken (1986) huomauttaakin, että 

merkitykset muotoutuvat, kun ihmiset toimivat tietyssä sosiaalisessa ympäristössä. On syytä 

kuitenkin huomata, että tietyn tuotteen käyttö, esimerkiksi mainitun vihreän teen mainos, ei 



välttämättä luo samoja mielikuvia kaikille kuluttajille. Kuluttajat hakevat siis yksilöllisiä mielikuvia 

tuotteista. 

 

Solomon (1983, s.320) esittää, että tuotteiden merkitykset voivat myös muokata kuluttajan 

ajatusmaailmaa. Monien tuotteiden luoma käyttökokemus luo pohjan sille, millaiseksi kuluttajan 

minäkäsitys ja käyttäytyminen muodostuvat. Markkinointiajattelun mukaan yksi tärkein motiivi 

kuluttamiselle on tuotteiden yhteensopivuus kuluttajan identiteetin kanssa. Solomon (1983, s.320) 

mukaan tuotteet voivat myös tarjota symbolisen merkityksen käyttäytymiselle ja kulutukselle. 

Kuluttajan alkuperäinen motiivi esimerkiksi valurautaisen teepannun hankinnalle saattaa olla sen 

esteettisyys verrattuna normaaliin vedenkeittimeen. Pidemmällä aikajaksolla kuluttaja voi kuitenkin 

huomata itsestään, että hän identifioituu hyvän ja laadukkaan teen ystäväksi ja näkee itsensä 

laatutietoisena kuluttajana. Tuotteisiin liittyvät sosiaaliset merkitykset auttavat siis kuluttajaa 

sosiaalisen todellisuuden määrittelyssä ja minäkäsityksen muokkaamisessa (Solomon, 1983, s.320).  

 

Ylläpitääkseen ympärillä olevia sosiaalisia suhteita ja välttääkseen kyseenalaistamisia ihmiset 

saattavat mukauttaa toimintaansa. Esimerkiksi henkilö, kuka juo teetä saattaa kohteliaisuudesta ja 

sosiaalisesta tilanteesta riippuen juoda kahvia, vaikka suosisi normaalisti teetä. Sosiaaliset suhteet 

voidaan tällöin priorisoida omien periaatteiden sijasta. Puolestaan yhteinen kiinnostuksen kohde, 

esimerkiksi tee, voi yhdistää ihmisiä ja edustaa samalla omaa identiteettiä. Voimme siis todeta, että 

kuluttamisella voi olla myös vaikutuksia ympärillä oleviin sosiaalisiin suhteisiin (Ahuvia 2005, 

s.180). 

 
Kuva 3. Tutkielman teoreettinen viitekehys 



4 Tutkimuksen toteutus 

 
4.1 Narratiivinen tutkimus 

 
Koska tutkimuksessa tutkitaan teen juojien käsityksiä ja merkityksiä, on laadullinen lähestymistapa 

luonnollinen tutkimusmuoto.  Laadullisena tutkimusmenetelmänä narratiivinen tutkimus on oiva tapa 

tutkia kuluttajien käyttäytymistä ja kulutustottumuksia ilman, että tutkittavaa aihetta on lokeroitu 

valmiiksi tiettyjen raamien sisälle. Narratiivinen tutkimus eroaakin merkittävästi muista laadullisista 

tutkimusmenetelmistä sen tiedon luonteen ja rakentumisen osalta (Heikkinen, 2010, s. 156–166). 

Heikkinen (2010, s.18) haluaakin ilmaista eron kvalitatiivisten ja narratiivisten tutkimusmenetelmien 

välillä esittämällä, että kun kvalitatiivinen tutkimus tähtää objektiiviseen aineistoon ja sen 

analysointiin, narratiivinen tutkimus tavoittelee paikallistettua, henkilökohtaista ja subjektiivista 

tietoa. Osittain tämän myötä narratiivista tukimusta on hyödynnetty yhä enemmissä määrin 

yhteiskuntatiede, - psykologian- ja kasvatustieteiden tutkimuksissa (Hyvärinen, 2015, s. 1). Suosiota 

siivittää varmasti narratiivisen tutkimuksen monipuolinen ja syvällinen analysointimahdollisuus 

tutkittavaan aiheeseen, vaikka otanta voi suhteessa muihin tutkimusmenetelmiin olla merkittävästi 

pienempi.  

 

Tutkielman aineistona hyödynnän haastateltavien tarinoita ja kokemuksia, joita peilataan laajemmin 

suomalaiseen teekulttuuriin ilmiönä. Gradututkielmassa tämän kaltaisella narratiivisella 

tutkimusmenetelmällä saadaan syvempää ymmärrystä kuluttajien omaan identiteettiin pohjautuvasta 

teen kuluttamisesta, mikä on täynnä yksilöllisiä tarinoita. Narratiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana 

on luoda ymmärrys elämän muovautumisesta tarinoiden kautta ja siten annettujen kertomusten myötä 

voidaan saada parempi ymmärrys yhteiskunnasta, kulttuurista ja yksilön identiteetistä (Hyvärinen, 

2006, s. 2). Tutkimusmenetelmän tarkoituksena on tuoda esille haastateltavan, eli yksilön, ääni ja 

fokusoitua hänen esille tuomiin subjektiivisiin kokemuksiin (Riessman, 1993, s.5). Tämä on varsin 

tärkeä huomio haastattelijalle, koska tutkija ei voi luoda perinteistä haastatteluympäristöä 

kysymyksillä vaan pelkästään kuunnella, tulkita ja kirjata ylös yksilön itse kertomia tarinoita. 

Riessman (2002, s. 705) onkin maininnut, että tutkimuksen puitteissa on jopa epäolennaista, 

tapahtuivatko tarinassa kerrotut asiat oikeasti, sillä narratiivisessa tutkimuksessa ei tutkita totuutta ja 

faktoja vaan enemmänkin yksilön kokemia asioita ja mielikuvia.  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa ei ole toistuvaa ja kopioitavaa rakennetta – jokaiset haastattelutilanteet 

ovat uniikkeja ja niissä ei ole tarkkaa viitekehystä. Siksi kyseinen tutkimusmenetelmä sopii mainiosti 



oheiseen gradututkimukseen, koska suomalaista teekulttuuria ilmiönä ei ole paljoa tutkittu ja 

varsinkaan narratiivisen tutkimusmenetelmän kautta. Heikkinen (2010) mukaan narratiivisen 

tutkimuksen perustavanlaatuisena tavoitteena on saada esille toisistaan poikkeavia ja jopa ristiriidassa 

olevia näkemyksiä, jotka auttavat ymmärtämään tutkimuskohdetta tulosten analysoinnin hetkessä 

tiedettyä moniulotteisemmin ja syvemmin. Siksi gradututkielmaan valikoin haastateltaviksi 

henkilöitä, jotka suosivat teen kuluttamista arjessaan, mutta poikkeavat teen kulutustottumuksissa 

stereotypiasta. Lisäksi haastateltavat ovat keskenään erilaisia teen kuluttajia ja heitä ohjaavat eri 

motiivit.  

 

Narratiivinen tutkimus voidaan jakaa kahteen eri suuntaukseen: tapahtumakeskeiseen (event-centred) 

ja kokemuskeskeiseen (experience-centred). Tapahtumakeskeisessä tutkimuksessa ominaista on 

suullisesti kerrotut kertomukset, kun taas kokemuskeskeisessä narratiivisessa tutkimuksessa raamit 

aineiston keruulle ja analysoinnille ovat paljon löyhemmät (Andrews, Squire, Tamboukou, 2008, s. 

4–5).  Tapahtumakeskeisessä lähestymistavassa oletetaan yksilöiden ajatusmaailman ja tarinoiden 

olevan enemmän tai vähemmän pysyviä (Andrews ym., 2008, s. 4–5).  Kokemuskeskeisessä 

tutkimuksessa ajatellaan kokemusten muuttuvan aina ajan, paikan ja kuuntelijan mukaan. Siksi 

samasta kokemuksesta voidaan saada hyvin erilaisia kertomuksia riippuen esimerkiksi ajasta ja 

kontekstista (Andrews ym. 2008, s. 4–5). Täten on merkityksellistä muistaa, että haastateltavan 

kertoma kertomus ei ole suora linkki haastateltavan elämään, tapoihin ja kokemuksiin, vaan 

enemmänkin kertomus aikaisemmista tapahtumista ja kokemuksista, mitkä kerrotaan ja uudelleen 

rakennetaan tästä hetkestä käsin (Elliott, 2005, s. 124). Molempien tutkimussuuntien 

mielenkiinnonkohteena on kuitenkin vahvasti yksilön kokemukset, tapahtumat ja kertomukset. Elliott 

(2005, s. 42–43) kuitenkin mainitsee, että kokemuksiin painottuva narratiivinen tutkimus 

mahdollistaa rikkaamman ja moniulotteisemman yksilöiden kertomusten analysoimisen. 

Tarkastellessani nuorten aikuisten teenjuontitottumuksia ja tarinoita aiheesta, sopii tutkielman 

narratiivinen tutkimus parhaiten kokemuskeskeisen tutkimuksen puolelle.  

 

 

Kertomus ja tarina narratiivisina käsitteinä  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena on haastateltavien kertomat kertomukset. 

Kertomukseen (narrative) liittyy käsite tarina (story), joka suomen kielen arkikielessä helposti 

yhdistetään kertomuksen synonyymiksi. Tieteellisesti tarkasteltuna, näiden termien välillä on 

kuitenkin ero. Hännisen (2015) mukaan tarina voidaan tulkita kertomukseen sisältyvänä asiana, mikä 



välittyy toiselle kuulijalle erilaisten kertomisien kautta. Tarinoista luodaan kertomus, jonka 

esitystapaan vaikuttaa niin kulttuurilliset kuin arvopohjaiset seikat. Eri kulttuureissa kertomukset 

voivat merkittävästi poiketa toisistaan, vaikka taustalla olisikin kyseessä sama tarina (Hänninen, 

2015, s.169–170). Tarina on siis paljon pysyvämpi muoto, kuin siitä esitetty kertomus, joka vaihtelee 

monin tavoin ja on riippuvainen siitä, kuka sen kertoo (Hänninen, 2015, s.169).  

 

4.2 Tutkimuksen rajaus  

 
Gradututkielmaan aineisto kerätään ennalta määritetyltä joukolta, ketkä ovat haastatteluhetkellä 

enimmillään 30-vuotiaita. Haastateltavan joukon valikointi pohjautuu tutkijan henkilökohtaiseen 

tietoon, että heidän arjessaan teetä kulutetaan säännöllisestä ja he usein nauttivat mieluummin yrtti- 

ja teejuomia kuin kahvia. Haastateltavina oli 3 miestä ja 3 naista. Tutkimuksen kannalta on hyvä, että 

sukupuolijakauma vastanneiden keskuudessa on suhteellisen tasapainossa.  

 

Maantieteellisesti haastateltavat asuvat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinna ja 

Jyväskylä poikkeuksena. Tutkimuksen tulosten näkökulmasta tarkasteltuna en usko 

asuinpaikkakunnalla olevan suurta merkitystä. Tarkasteltaessa juuri nykyhetkeä kuvaavaa 

suomalaista teekulttuuria on tärkeää, että merkittävä osa heidän teemuistoistaan on tapahtunut 

Suomessa ja he tällä hetkellä asuvat Suomessa. Tutkimuksen ollessa kulttuurinen kuluttajatutkimus, 

on erittäin arvokasta ja tärkeää, että tutkimukseen on osallistunut myös henkilö, kenellä on 

monikulttuurista taustaa ja kokemuksia eri kulttuurin teekulttuurista.  

 

Haastattelut toteutettiin toukokuun ja kesäkuun aikana vuonna 2022 kasvokkain joko haastateltavien 

tai tutkijan kotona, työpaikalla tai kahvilassa. Tavoitteena oli luoda haastattelutilanteesta yksilöity, 

haastateltavan itsensä kertoma ihanne ”teeseremonia”, jossa nautimme teetä ja mahdollisesti teen 

kanssa sopivia purtavia. Uskon, että oikeanlainen ympäristö ja teen juominen haastattelun lomassa 

luo ihanteelliset puitteet teekeskustelun aloittamiseen. Ennen varsinaisten haastatteluita toteutettiin 

esihaastattelu, jossa tarkastettiin haastattelutilanteen toimivuus. Lisäksi varmistettiin, että 

ensimmäiset kysymykset haastateltaville olivat luontevia. Tämän lisäksi sain kommentteja 

esihaastattelun jälkeen, mitä mahdollisia parannuskohteita haastattelutilanteessa olisi. Varsinaisten 

haastattelujen jälkeen kahden ensimmäisen henkilön haastatteluja täydennettiin lisähaastattelulla, 

jossa saatiin kysymyksiin kattavammat ja yksityiskohtaisemmat vastaukset.   

 

 



4.3 Tarinat aineistona  

 
Koska olen gradututkielmassani erityisen kiinnostunut teetä juovien kuluttajien teetarinoista, keräsin 

tutkielman aineiston ensisijaisesti narratiivisen haastattelumenetelmän avulla. Narratiivinen 

haastattelu katsotaan olevan elämänkerrallista haastattelua, jossa keskustelun kulkua voidaan ohjata 

esimerkiksi haastateltavan tarinoiden kautta – haastateltava henkilö kertoo narratiivia jostain tutkijaa 

kiinnostavasta tapahtumasta tai ilmiöstä (Saastamoinen, 1999, s. 177–178). Narratiivista aineistoa 

voidaan kerätä myös kirjoitetussa muodossa. Tutkimuksessa hyödynnän niin kirjoitettua, että 

haastattelun kautta kerättyä narratiivia. Tutkimuksen suurin osa materiaalista kuitenkin kerätään 

haastattelujen kautta, jonka uskon olevan tehokkain keino päästä mahdollisimman syvään ja 

yksityiskohtaiseen vuorovaikutukseen.  

 

Paanasen (2008, 24–26) mukaan narratiivisessa haastattelussa, jossa pyritään saamaan syvempää 

ymmärrystä haastateltavan elämästä tai jostain sen osa-alueesta kertomuksen kautta, tulisi haastattelu 

aloittaa avoimella kysymyksellä. Kysymyksen ei pidä ole johdatteleva vaan sellainen, mikä saa 

haastateltavan rakentamaan oman kertomuksen aiheesta. Täten, haastattelun alussa esitin kaikille 

haastateltaville yhden avoimen ja laajan kysymyksen, johon he saivat vastata joko suullisesti tai 

kirjoittamalla paperille: 

 

” Olen kiinnostunut sinun tarinastasi teen kanssa ja erityisesti siitä, mikä on ohjannut   

sinut nauttimaan teestä arjen keskellä. Olen myös kiinnostunut kuulemaan kaikesta, 

minkä sinä yhdistät teehen ja sen mielenmaisemaan. Aluksi haluaisin kuulla, millainen 

on juuri sinun unelmiesi teehetki? Millaisista elementeistä hetki koostuu? Hetki voi olla 

täysin kuvitteellinen tai ehkäpä menneisyydessä koettu.” 

 

Jos oheinen tehtävänanto oli haastateltavan halutessaan kirjoitettu valmiiksi paperille, haastateltavien 

kanssa keskustelimme vastauksen läpi. Paananen (2008, s.25) toteaa, että narratiivisessa 

tutkimuksessa tutkijan on syytä tehdä tarkentavia haastattelukysymyksiä, jos riskinä on, että 

haastattelu jäisi muuten pinnalliseksi, kerrottu asia jäisi epäselväksi tai olisi riski, että jokin oleellinen 

asia jäisi kertomuksesta muutoin pois. Siksi ensimmäisen avoimen kysymyksen jälkeen aloitin itse 

haastattelut kahdella laajemmalla kysymyksellä, mitkä esitin kaikille haastateltaville:  

 

” Miten kaikki mielestäsi alkoi - miten sinusta tuli teen ystävä?  
 

” Millainen suhde sinulla nykypäivänä on teehen?” 



 
 
Näissä kysymyksissä haastateltava sai jo itse määritellä muun muassa sen, mistä hän aloittaisi 

kerronnan ja mitä tietoja hän pitää relevanttina. Uskon kuitenkin, että nämä kysymykset olivat 

tutkimuksen kannalta erittäin tärkeitä ja siksi halusin erikseen kysyä nämä heti haastattelun alussa. 

Kysymyksien jälkeen päästin haastattelutilanteen menemään täysin sen omalle uniikille polulleen. 

Narratiivinen haastattelumuoto sopi tutkimukseen, koska haastateltavia ei tarvinnut ohjata ennalta 

määritellyillä kysymyksillä eteenpäin vaan enemmänkin luottaa haastateltavan kykyyn luoda tarinaa 

teestä ja hänen omasta henkilökohtaisesta suhteestaan siihen.   

 

4.4 Haastateltavat 

 
Valikoin tutkimukseen henkilöitä, joiden tiesin jo entuudestaan juovan teetä useasti arjessaan. Lisäksi 

pyrin tietoisesti etsimään teetä juovia henkilöitä, jotka keskenään poikkesivat toisistansa – oli 

kyseessä sitten kulutustottumukset, valmistustavat tai itse juoma. Tutkimuksessa tarkastelen 

Suomessa asuvia nuoria aikuisia, alle 30-vuotiaita. Tutkimuksesta tekee erityisen mielenkiintoisen 

se, että kyseisen ikäryhmän teehen liittyviä kulutustottumuksia ja merkityksiä ei ole aikaisemmin 

tutkittu Suomessa. Samalla heidän ostovoimansa on erittäin tärkeässä osassa monien teetalojen 

tulevaisuuden markkinointi- ja liiketoimintastrategiaa. Oheisessa taulukossa 1 on esitetty 

haastateltujen henkilöiden ikä ja asuinpaikkakunta.  

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuvien haastateltavien tiedot  
 

Nimi Ikä Sukupuoli Asuinpaikkakunta 

Henkilö 1  30 Mies Hämeenlinna 

Henkilö 2 30 Nainen Vantaa 

Henkilö 3 28 Mies Helsinki 

Henkilö 4 26 Mies Helsinki 

Henkilö 5 26 Nainen Jyväskylä 

Henkilö 6 21 Nainen Helsinki 

 
 
 
 



4.5 Eettisyyden huomioiminen tutkimuksen toteutuksessa  

 
Käytettäessä narratiivista tutkimusmenetelmää, on erityisen tärkeää muistaa tutkimuksen eettinen 

puoli (Eskola & Suoranta, 2014, s. 125). Tutkimuksessa ja itse haastattelutilanteessa on otettu tarkasti 

huomioon eettiset periaatteet. Haastattelut esitetään tutkimuksessa anonyymeina ja mahdollisista 

suorista lainauksista poistetaan henkilöiden nimet, jotta yksityisyydensuoja säilyy. 

Tunnistamattomuuden tarkoituksena on paitsi suojella yksityisyyttä, myös mahdollistaa tutkijalle 

rehellisiä ja yksityiskohtaisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin (Mahlamäki, 2006, s. 201). Etenkin 

narratiivista aineistoa kerätessä yksityiskohtaisen ja runsaan aineiston saaminen on keskeistä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta.  

 

Ennen haastattelutilannetta eettiset periaatteet on käyty läpi haastateltavien kanssa ja heille on annettu 

kattavasti tietoa, kuinka he voivat halutessaan vetäytyä pois tutkimuksesta, pyytää tarkasteltavaksi 

kerättyjä tietoja ja poistaa halutessaan kerrottuja asioita. Lisäksi heille on selvennetty, että kaikki 

tutkimusmateriaali tuhotaan oikeaoppisesti tutkimuksen valmistuttua. Ennen haastattelutilanteen 

alkua olen saanut haastateltavilta niin suullisen kuin kirjallisen suostumusluvan aineiston 

hyödyntämiseen gradututkielmassa. Kirjallinen suostumuslomake on esitetty liitteessä 1.  

 

Yhtenä merkittävänä eettisenä näkökulmana tutkimuksessa on se, että tunnen kaikki haastateltavat. 

Kuitenkin itse haastattelutilanteessa en kokenut tilannetta tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä 

asiana vaan päinvastoin – haastateltavat huokuivat vahvaa sitoutuneisuutta haastattelutilannetta 

kohtaan ja olivat innoissaan osallistuessaan tutkimukseen. Lisäksi, koska henkilöt olivat entuudestaan 

tuttuja, olivat haastattelutilanteet rentoja. Keskustelut etenivät luontevasti ja myöhemmin 

palautteenannon aikana myös itse haastattelijat totesivat tilanteen olleen erittäin luonteva. Monet 

haastateltavat kommentoivatkin haastattelun päätyttyä, kuinka ilo oli muistella menneitä ja pohtia 

heidän suhdettaan teehen. 

 

4.6 Aineiston analyysi  

 
Kyseisessä tutkimusmuodossa toisaalta haastateltavalla on täysi vapaus itse valita, mitä hän haluaa 

kertoa haastattelutilanteessa. Voimmekin siis olettaa, että haastatteluissa haastateltava tuo esille 

asioita, jotka itse kokevat merkityksellisinä ja vastaavasti haastateltava ei välttämättä tuo tutkimuksen 

kannalta relevantteja asioita esille. Narratiivista tutkimusmenetelmää hyödynnettäessä on hyvä 

muistaa, että haastateltavan oman äänen tuominen esiin tutkimuksessa on suhteellista. Tutkijalla on 



lopulta päätäntävalta, miten tuoda vastauksia mukaan tutkimukseen ja miten vastauksia analysoidaan 

ja esitetään tutkimuksessa. Tutkimuksessa tulkinnassa ja raportoinnissa on aina huomattavissa 

tutkijan oma ääni (Hänninen, 2002, s.34).  

 

Laadullisessa aineistossa analyysin tarkoituksena on luoda aineistosta hyvä kokonaisuus. Analyysi 

mahdollistaa rikkaan ja perustellun tulkinnan sekä johtopaatokset tutkittavasta ilmiöstä (Puusa, 

2020). Tutkielma toteutetaan keräten suullista tutkimusaineistoa ja analyysin ensimmäinen vaihe on 

aineiston litterointi. Litteroinnilla tarkoitetaan kerätyn aineiston muuttamista kirjoitettuun muotoon, 

joka tässä tutkimuksessa toteutettiin sähköisesti. Litteroinnin myötä saadaan aikaiseksi 

tekstikokonaisuus, joka voi olla uniikki pohjautuen siihen, mitä litterointitapaa käytetään (Riessman, 

2008). Litteroinnissa tulee jo esille tutkijan omakohtaisia näkemyksiä saadusta haastattelutilanteesta 

ja siksi litteroitu teksti on valikoiva kuvaus kuullusta keskustelusta. Riessman (2008) toteaakin, että 

kun alkuperäinen aineisto on nauhoitettu keskustelu, katoaa litteroinnin yhteydessä jo osa keskustelun 

tärkeistä elementeistä – ilmeet ja eleet eivät rajallisten resurssien myötä välity litteroituun tekstiin 

saakka. Narratiivisen aineiston analyysi vaatiikin aina tulkintaa tutkijalta. Tutkimustulosten litterointi 

tapahtui pian haastatteluiden jälkeen, jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman hyvin muistissa. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s.135) mukaan onkin tärkeää, että aineisto puretaan mahdollisimman 

pian aineiston keruun jälkeen, jotta tiedot ovat tuoreessa muistissa ja nämä mahdollisesti inspiroivat 

vielä lisää tutkijaa.  

 

Laadullisissa tutkimuksissa analyysitapoja on lukuisia ja niitä kehitetään alati lisää (Eskola & 

Suoranta, 1998, s.115). Esimerkiksi Riessman (2008) on tuonut esille tutkimuksessaan neljä 

narratiivisen analyysin menetelmään, joita ovat: 1) temaattinen analyysi, 2) rakenteellinen analyysi, 

3) dialoginen analyysi ja 4) visuaalinen narratiivinen analyysi. Narratiivisessa tutkimuksessa voidaan 

myös käyttää lukuisia erilaisia aineiston analysointitapoja samanaikaisesti (Laitinen & Uusitalo, 

2008). Tutkijan on oltava siis luova ja löydettävä paras mahdollinen analysointitapa aineiston 

tulkitsemiseen (Laitinen & Uusitalo, 2008). 

 

Narratiivisessa analyysissa luodaan kertomuksia aineiston kertomuksista, kun taas narratiivien 

analyysissa keskitytään enemmänkin aineiston kertomusten jäsentelyyn. Riessman (2008, s.77–78) 

jakaa narratiivisen tutkimuksen analyysin kahteen eri suuntaukseen: temaattiseen ja rakenteelliseen 

analyysiin. Narratiivisen tutkimuksen analyysissa usein hyödynnetty metodi on rakenteellinen eli 

strukturaalinen analyysi. Kyseinen analyysimuoto sopii esimerkiksi tarinan aikajanan tarkasteluun, 

tapahtumien ajalliseen hahmottamiseen ja tarinan tyylin tarkasteluun (Lieblich, Tuval-Mashiach & 



Zilber, 1998, s.11). Rakenteellisessa analyysissa tarkastellaan kerrottua narratiivia, eikä keskitytä 

niinkään kertojaan tai hänen kokemuksiinsa. Alkujaan rakenteellista analyysia on hyödynnetty 

kirjoitetun aineiston tutkimiseen. Rakenteellinen analyysi soveltuu esimerkiksi tutkimaan, miten 

narratiivi on organisoitu ja mihin se tähtää – millä keinoilla kertoja pyrkii selittämään tarkasteltavaa 

aiheitta ja mitä tyylejä tästä on erotettavissa. Jos tutkija haluaa laajentaa tutkimuksen näkökulmaa, 

voidaan rakenteellinen ja teemoitteleva analyysi yhdistää (Riessman, 2008, s.77-78).  

 

Toinen narratiivisessa tutkimuksessa hyödynnetty metodi on teemoitteleva analyysi, jossa aineisto 

ryhmitellään erilaisiin kategorioihin. Kategoriat voidaan luoda tarinan sisällön tai muodon perusteella 

(Lieblich ym., 1998). Teemoittelevassa analyysissa kerätään aineistoa yhden tai useamman henkilön 

narratiiveista usein ennalta määriteltyyn teemaan. Tutkimuksen aiheena voi olla esimerkiksi ilmiön 

tarkastelu, joka nousee esiin haastateltavien henkilöiden narratiiveissa (Lieblich ym., 1998, s.11). 

Teemoittelussa litteroitu aineisto luetaan läpi useaan otteeseen ja vähitellen ryhmitellään sen 

perusteella, mitä teemoja aineistosta nousee esille. Tämän jälkeen hahmotellut teemat käydään läpi 

ja tarkastellaan, mitä säännönmukaisuuksia, merkityksiä ja kokemuksia aineistosta nousee esille. 

Tämän kyseisen prosessin aikana eri teemojen hahmottuminen selkiintyy ja lopulta 

teemakokonaisuudet voidaan jakaa laajemmiksi pääkategorioiksi, joista saadaan luotua esimerkiksi 

tutkimuksen pääluvut (Laitinen & Uusitalo, 2008, s.133–135). Riessman (2008) on kritisoinut 

teemoittelevan analyysin tarkastelevan aineistoa liian pilkkovasti ja suodattavasti, kun jossain 

tapauksissa tuloksia olisi syytä analysoida isompina yksikköinä eikä teemoina. Jos tutkimustuloksia 

kategorisoidaan liialti, häviää aineistosta madollisesti peräkkäiset ja rakenteelliset piirteet, jotka ovat 

analyysin kannalta oleellisia (Riessman, 2008, s.12). Riessman (2008, s.12) kuitenkin toteaa 

kategorisoinnin sopivan narratiivisen tutkimuksen analysointitavaksi, kun sitä esimerkiksi 

yhdistetään muihin analysointitapoihin.  

 

Hänninen (2018, s. 195–203) on tutkimuksessaan koostanut erilaisia narratiivisen analyysin 

menetelmiä, joihin kuuluvat: 1) kertomuksen rakenteen analyysi, 2) kertomuksen kielellisiä piirteitä 

koskeva analyysi, 3) kertomusten ja kerronnan kontekstin analyysi, 4) juonianalyysi, 5) 

aktanttianalyysi, 6) elämäntarina-analyysi sekä 7) teemojen ja käsitteiden kautta jäsentyvä analyysi. 

 

Tutkielman aineiston analyysimenetelmänä hyödynnän temaattista analyysia, koska tutkimuksessa 

selvitettiin, mitkä tekijät ohjaavat nuoria aikuisia juomaan teetä. Riessman (2008) kritiikistä 

riippumatta hyödynnän kyseistä analysointimenetelmää, koska tutkimuksessa ja haastatteluissa oli jo 



ennalta määritelty teema, jonka ympärillä keskustelu olisi.  Lisäksi aineistooni sopiva 

analyysimenetelmä on Hännisen (2018, s.195) esille tuoma teemojen kautta jäsentyvä analyysi. 

 

Koen, että oheisessa tutkielmassa analyysivaihe on alkanut jo haastattelujen alussa. Koska 

haastattelut järjestettiin varsin lyhyessä aikaikkunassa ja ajallisesti lähellä tutkimustulosten 

analysointia, olin saanut jo tässä vaiheessa prosessia karkean kokonaiskuvan tutkimuksesta. 

Analyysin avuksi haastattelut äänitettiin ja litteroitiin tekstiksi. McAdamsin (2012, s.18) mukaan 

litteroinnin päätarkoituksena on mahdollistaa teemojen löytäminen ja kun näitä löytyy, on tutkijan 

oltava avoimin mielin ja hyväksyä mahdollisten yllättävien asioiden esiin nouseminen. Siksi pyrin 

litteroimaan haastattelut mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta esiin nousevat teemat olisivat 

löydettävissä ja analysoitavissa. Haastattelujen jälkeen litteroinnissa yllätyin, kuinka monipuolista 

aineistoa olin saanut kerättyä tutkimukseeni. Tutkimuksen tuloksiin sisällytettiin suoria lainauksia 

haastateltavien vastauksista, jotta tuloksien ja tulkintojen ymmärtäminen olisi lukijalle selkeämpää ja 

samalla se tuo haastateltavien äänen autenttisesti esiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Tulokset ja pohdinta 

 
Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta narratiivisesta haastattelusta ja näiden aikana tutkittiin, miten 

haastateltavasta tuli teenystävä – mitkä tekijät ovat ohjanneet heitä juomaan teetä. Lisäksi tutkittiin, 

millaisia henkilökohtaisia arvoja ja motiiveja teenjuomisesta nousee esille. Aineiston analyysissa 

muodostui 5 pääkategoriaa tekijöille, mitkä ohjaavat haastateltuja juomaan teetä (kuva 3). Nämä 

käsitellään omissa erillisissä alaluvuissaan. Tutkimustulosten havainnollistamiseksi hyödynnän 

sitaatteja haastatteluista tutkimuksessa. Sitaatit ovat katkelmia haastateltavan kertomuksista. 

Eettisyyden myötä sitaatit on käännetty yleiskielelle anonymiteetin suojaamiseksi. Sitaateissa 

käytetään merkintää […] mikäli kyseisestä sitaatista on jätetty pois keskustelua puheenvuoron alusta 

tai keskeltä. Lisäksi haastateltavien oikeita nimiä ei ole käytetty tutkimuksessa, joten haastateltavat 

on numeroitu taulukon 1 mukaan. Numeroinnit määräytyivät sen mukaan, kuinka mones 

haastateltava henkilö oli tutkimukseen. Henkilö 1 oli ensimmäinen haastateltu.  

 
 

Kuva 3. Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen tulokset 



Haastatteluissa tuli ilmi, että tee oli jättänyt haastattelijoiden mieliin unohtumattomia muistoja niin 

teen tuoksuista, mauista, hetkistä ja paikoista. Kuten Hänninen (2002) mainitsee, voivat kertomukset 

sisältää itsessään useita erillisiä kertomuksia. Haastatteluissa ilmeni erillisiä tarinoita 

rauhoittumisesta, terveellisyydestä ja teen makumaailmoista. Lisäksi tarinoista oli havaittavissa Furst 

ym. (1996) ruoan valintamalliin yhdistettäviä tekijöitä sekä Kurikka ja Riukulehto (2015) 

ruokakokemuksen mallin elementtejä. Tulosten analyysin jälkeen esiin nouseviksi teemoiksi 

muodostui seuraavat: kotoilu, terveellisyys, makuelämykset, elämäntapa, laadun ja hinnan tasapaino. 

Tekijät havainnollistettu myös kuvassa 4, joka sitoo tutkimuksen tulokset teoreettiseen 

viitekehykseen. 

 
5.1 Mistä kaikki alkoi   

 
Oheisessa alaluvussa tarkastelen tekijöitä, minkä takia haastattelijat ovat alkaneet juomaan teetä tai 

teen kaltaisia juomia. Kaikki haastatelluista henkilöistä ovat juoneet teetä ja teenkaltaisia juomia jo 

monta vuotta; henkilöt 1, 4, 5 ja 6 aloittivat teen juomisen jo suhteellisen nuorina, noin 

alakouluikäisenä. Haastatteluissa ilmeni, että suurimmalle osalle teen juominen oli jo pienestä pitäen 

opittu tapa, joka alkoi kiinnostuksesta ja lopulta päättyi juoman kokeiluun. Kiinnostus yleensä heräsi, 

kun haastateltavat olivat nähneet jommankumman vanhemmistaan valmistavan ja juovan teetä. 

Henkilöt 1, 3 ja 4 mainitsivat, että teetä usein tuli juotua juuri, kun vietti aikaa vanhempien kanssa tai 

tapasi omia isovanhempia. Vähitellen heidän kanssaan vietetyt ajat iskostuivat haastateltavien omaan 

arkeen ja teenjuominen lisääntyi. 

 

Voimme siis todeta, että ympäristöllä on merkittävä rooli näiden henkilöiden kulutustottumusten 

muodostumisessa. Henkilöllä 5 ensimmäiset kohtaamiset teen kanssa olivat Venäjällä, jossa henkilö 

kävi jo nuoresta iästä alkaen urheilukisoissa. Tämä oli poikkeavaa muista henkilöistä – muiden 

ensikohtaamiset ovat muodostuneet suomalaiset teekulttuurin ympäröimänä.  

 

” Pienenä perheessämme juotiin aina aamu ja iltatee, päivisin juotiin kahvia. Noina 

hetkinä joimme yleensä Liptonin mustaa teetä. […] muistan, että jokaisella oli 

omanlaisensa mukit teehetkiä varten ja puhuimme teehetken aikana päivällä 

tapahtuneista asioista esimerkiksi työasioista ja koulusta” (Henkilö 1) 

 



” […] lapsena muistan vanhempieni viettäneen teehetkiä kaksisteen ja vähitellen iän 

karttuessa vietin hetkiä heidän kanssaan. […] vähitellen aloin juoda heidän kanssaan 

teetä ja tästä tuli viikoittainen tapa perheemme keskuudessa.” (Henkilö 4) 

 

”Ensimmäiset muistot teestä liittyvät isääni, kuka teki minulle pienenä pihalla 

kasvaneista mintuista uutettua teetä […] olin silloin varmaankin noin päiväkoti-

ikäinen” (Henkilö 6) 

 

”Teehen tutustuin nuorena kisamatkoilla Venäjällä. […] tee oli siellä uskomattoman 

hyvää, en ole samanlaista juonut Suomessa.” (Henkilö 5) 

 

Henkilöt 2 ja 3 mainitsivat, että heidän perheessään juotiin vain kahvia ja he tutustuivatkin teehen 

vasta myöhemmällä iällä, noin 20-vuotiaina. Kyseisten henkilöiden perheissä kahvia kulutettiin 

normaalia enemmän – ei ollut poikkeavaa, että kahvit keitetiin vielä hetkeä ennen nukkumaan menoa. 

Molempien henkilöiden perheissä ei juotu teetä.  

 

” […] vanhemmillani oli tapana juoda iltakahvit ja jopa juuri ennen nukkumaan menoa. 

Pidin tätä jo nuorena hieman kummallisena tapana, vaikka en tiennyt tarkalleen kahvin 

vaikutuksista.” (Henkilö 2) 

 

” […] join kyllä nuorempana kahvia ajoittain, mutta se sai kehoni voimaan aina 

huonosti.” (Henkilö 2) 

 

”Olen juonut kahvia ihan pienestä pitäen, mutta aina kahvin kanssa oli ongelmana sen 

negatiiviset vaikutukset kropan toimintaan. […] hieman vanhempana aloin juomaan 

teetä ja noin 4 vuotta sitten löysin maten, mikä on täydellinen piristävä juoma itselleni” 

(Henkilö 3) 

 

Haastateltavalla henkilöllä 2 nousikin tämän keskustelun myötä syvällisempää pohdiskelua heidän 

perheensä kahvi- ja teekulttuurista. Henkilö 2 havahtui, että vanhempiensa tapa juoda kahvia ei ollut 

iskostunut häneen tai veljeensä, sillä molemmat eivät pidä kahvista ja juovat ainoastaan teetä. Tämä 

tulos luo poikkeavuuden muihin verrattuna - ympäristön ja sosiaalisen verkoston luomat tavat eivät 

olleet siirtyneet haastateltavan tai hänen veljensä arkirutiineihin. Henkilö 2 kuitenkin totesi, että 



suurimpana vaikuttavana tekijänä oli kahvin negatiiviset terveysvaikutukset, joista hänen veljensä on 

myöskin aikoinaan maininnut. Vaikutuksilla hän tarkoitti mm. hermostuneisuutta ja vatsaoireita. 

 

Henkilö 3 kertoi juoneensa kahvia aivan nuoresta pitäen, mutta löysi mate-juoman noin 4 vuotta 

sitten. Haastateltava kertoi, että matessa hänen mielestään yhdistyivät niin piristävät vaikutukset, 

terveellisyys kuin edullinen hinta. Täten mate on hänen mielestään ylivoimaisesti parempi vaihtoehto 

kuin kahvi. Mateen hän tutustui niin argentiinalaisten jalkapalloilijoiden sosiaalisen median tileiltä 

kuin ystävänsä kautta. Tähän palaan tarkemmin luvussa ”5.6 Tee osa minua ja elämäntapaani”. 

 

”Maten juominen alkoi siitä, kun olin katsonut paljon kuvia jalkapalloilijoista, ketkä 

juovat matea. Tästä aloin miettiä mikä juoma tämä oikein on. […] lopulta yksi kaveri 

alkoi juomaan matea ja samalla kertoi siitä mulle. Mulla tietenkin kiinnostus heräsi ja 

päätin että kokeilen ja ”tulisin pitämään siitä”.” (Henkilö 3) 

 

Narratiivit teen aloittamisesta pohjautuvat vahvasti sosiaalisen ympäristön ja yhteenkuuluvuuden 

piiriin. Viiden haastateltavan tarinoista löytyi osviittaa halusta kuulua johonkin sosiaaliseen joukkoon 

– oli se sitten lapsen liittyminen vanhempien teehetkeen, ystävän kautta tai puolison mieliksi. Tästä 

saattoikin muodostuikin heille vähitellen rutiini teen juomiseen. Poikkeuksena oli henkilö 5, joka ei 

maininnut narratiivissaan yhteisöllisiä tai sosiaalisia tekijöitä teenjuomisen aloittamiseen vaan 

terveydelliset vaikutukset. Narratiivien myötä voisimmekin nähdä, että teenjuominen muodostuu 

usein osaksi tapoja toisten ihmisten vaikutusten kautta. Tämä on myös havaittavissa kahvissa, kun 

henkilö 1 totesi haastattelussa alkaneensa juomaan kahvia normaalia enemmän aloitettuaan 

seurustelun hänen tyttöystävänsä kanssa, kuka juo pelkästään kahvia.  

 

Henkilö 2 kertoi myöhemmin haastattelun aikana, että hänen oma puolisonsa alkoi juoda teetä 

jakaakseen teehetken hänen kanssaan. Muutoin hänen puolisonsa ei juonut teetä, mutta halusi kokea 

yhteenkuuluvuutta henkilön 2 kanssa. Henkilö 3 totesi, että tutustui mate-juomaan ystävänsä kautta; 

henkilö 3 totesikin ystävänsä vaikuttavan omaperäiseltä ja trendikkäältä juodessaan matea. 

Tarkasteltaessa haastateltujen vastauksia unelmien teehetkeen, on vastauksista löydettävissä viitteitä 

myös sosiaaliseen ympäristöön ja yhteenkuuluvuuteen. Henkilö 3 mainitsi, että hänen 

unelmateehetkeensä liittyisi mate-juoman juominen, fiilistely ja siitä puhuminen. Kaikki hänen 

ympäirllään olevat henkilöt olisivat juomasta yhtä innostuneita, kun hän. Ympäristönä olisi Aasian 

rannikko ja ilta surffailun jälkeen seesteisessä olotilassa. Mukana olisi hänen hyviä ystäviä. Oheisten 

tulosten valossa voisimmekin todeta, että teen juonnilla oli kaikissa tarinoissa löydettävissä selvä 



linkki yhteisöllisyyteen, sosiaalisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. Nämä elementit ovat myös 

löydettävissä Kurikka & Riukulehto (2015) ruokakokemuksien mallissa, että Furstin ym. (1996) 

ruoan valinnan mallissa.  

 
5.2 Juoma arkinen, hetki erityinen  

 
Teellä on historiallisesti ollut keskeinen rooli kotitalouksissa keräämällä kaikki perheen jäsenet 

yhteisen pöydän ääreen ja jakamaan kuulumisia (Castellana ym., 2021, s.8). Haastatteluissa kävi 

kuitenkin ilmi, että kaikki haastatellut henkilöt nauttivat mielellään teetä kotona ja usein yksin. Tee 

nähtiinkin haastatteluissa juomana, johon liittyy usein rauhoittuminen ja nautiskelu. Haastateltavat 

kertoivatkin, että teenjuomisen lomassa keskustelut muiden kanssa ovat suotavia, mutta näitä hetkiä 

on todellisuudessa vain muutamia kertoja viikossa. Usein nämä hetket ajoittuivat viikonloppuihin, 

kun teehetki jaettiin muiden ihmisten kanssa. Merkittävänä yksityiskohtana tutkimusten tuloksen 

kannalta oli, että kaikkien unelmien teehetkessä korostui teehetken jakaminen hyvän seuran kera, 

mutta todellisuudessa arjessa tee nautittiin yksin.  

 

”Yleensä juon teen kotona” (Henkilö 6) 

 

” Yleensä kotona nautin teeni yksin. […] näen, että teen juominen on arkista, mutta 

hetki on aina erityinen.” (Henkilö 4) 

 

”Join muutama vuosi sitten teetä joka ilta yhdessä kämppäkavereideni kanssa iltapalan 

aikana. […] nykyisin olen korvannut teen jääteellä” (Henkilö 5) 

 

”Tee on selkeästi minulle iltajuoma, jonka nautin kotona. […] poikkeus eräretkillä, 

jolloin otan mukaan teelaatuja ja termariin kuumaa vettä.” (Henkilö 1) 

 

Tee nähtiin myös helpompana vaihtoehtona ottaa mukaan luonnossa vaelteluun kuin kahvi. 

Haastateltava 1 kertoikin, että kahvin kanssa mukaan pitäisi erikseen ottaa purut, maidot ja 

suodatinpaperit. Teen kanssa riittää paljon vähäisemmät tarvikkeet. Lisäksi henkilö 1 kertoi, että tee 

soveltuu paremmin hänen mielestään vaelteluun luonnossa – kahvin ollessa diureetti on nestehukan 

mahdollisuus suurempi varsinkin vaativimmissa olosuhteissa.  

 



Haastateltava 4 pohti, kuinka teehetki arjen keskellä on aina paikka pysähtyä ja olla ajattelematta 

mitään suurempaa. Hän koki hetken erityisenä arjessaan. Teen nauttiminen kotona rauhallisessa 

ympäristössä oli toistuvasti esiin noussut tekijä haastatteluissa. Teetä ei nähty juomana, mikä juodaan 

kiireen ja hektisen ympäristön keskellä vaan enemmänkin kotona ja rauhallisuuden ympäröimänä. 

Monet haastatelluista mainitsivatkin, että heillä teen ja kahvin juominen poikkeavat merkittävästi 

toisistaan. Kahvin voi ottaa mukaan lähimmältä kioskilta ja juoda matkalla määränpäähän, mutta teetä 

he eivät näkisi ostavansa näin.  

 

Huomioitavaa on, kuinka erilaisia kulutustottumuksia haastateltavilla oli teen suhteen. Henkilöt 2, 3 

ja 6 juovat teetä ja teenkaltaisia juomia päivittäin aamusta iltaan niin työpaikalla kuin kotona. 

Henkilöillä 1 ja 4 teen juominen keskittyy enemmän iltaan ja kahvia juodaan aamulla ja päivällä. 

Henkilö 5 nautti jääteetä usein iltaisin iltapalan yhteydessä. Kaikkien haastateltujen vastauksissa 

korostui kodin merkitys. Koti nähtiin paikkana, jossa yleensä tee juotiin omasta kupista arjen 

keskellä. 

 

” Tee on minulle selvästi kotijuttu. […] olisi iso kynnys ottaa teetä ulkona esimerkiksi 

mukaan R-kioskilta ja kävellä samalla johonkin määränpäähän” (Henkilö 4) 

 

” Maten teen aina kotona. […] periaatteessa voisin ottaa juoman mukaan esimerkiksi 

autoon, mutta en ole vain koskaan tehnyt niin.” (Henkilö 3) 

 

Kahvin rooli juhlallisena juomana nousi haastatteluista esille. Henkilöt 1, 4, 5 ja 6 kertoivat 

tarjoilevansa kahvia, jos kylään saapuu vieraita. Jos he erikseen tietävät vieraan juovan teetä, niin 

silloin he eivät tee kahvia. Esimerkiksi henkilö 4 mainitsi, että jos hänelle tulee kylään toinen 

esimerkiksi iranilaistaustainen henkilö, hän saattaa jo ennakoivasti laittaa teetä tulemaan hänelle. 

Henkilöillä 1 ja 6 mainitsivat, että he usein kyseisissä tilanteissa sosiaalisesta paineesta juovat kahvia. 

Henkilö 3 kertoi tekevänsä välillä kahvia vieraille, mutta yleensä yllättää kutsutut tekemällään mate-

juomalla ja sen jälkeen kysyy heiltä mielipidettä juomasta. 

 

” Jos kylään tulee esimerkiksi joku iranilaistaustainen henkilö, niin tarjoaisin 

luultavasti hänelle teetä enkä ensimmäisenä kahvia” (Henkilö 4) 

 

” […] jotkut ovat tosi epäileviä ja jotkut taas fiilistelevät kuinka siisti juoma se on! […] 

voisinkin siis sanoa, että todella vaihtelevaa palautetta.” (Henkilö 3) 



 

Tutkimuksen tulosten myötä voimme huomata, kuinka erilainen funktion teellä on verrattuna kahviin. 

Teessä korostuu haastateltavien vastausten myötä kotoilu, yksityisyys, rentoutuminen, rauhallisuus 

ja arkisuus. Kun teehetki on yksityinen ja läheisten kanssa jaettava sosiaalinen tapahtuma, on kahviin 

liitettävissä enemmän vieraanvaraisuus ja aktiivisuus. Voimme huomata haastateltavien vastauksista, 

kuinka erilainen tunnelma kahvista ja teestä välittyy – teestä puhuttaessa ei ole kiire mihinkään ja 

kuppi ja sen sisältö voidaan rauhassa nauttia loppuun. Kahvia juodaan arjessa, juhlassa, kadulta 

mukaan otettuna ja työpaikoilla. Teessä korostuu sen arkisuus ja mutkattomuus. Vieraille tarjoillaan 

kohteliaisuudesta kahvia ja myös haastateltavien tarinoista nousi esille, että he myös juovat kahvia, 

koska eivät aina kehtaa kieltäytyä tarjoamisesta. 

 

Kuten aikaisemmin mainittuna, on teehen liitetty aikaisemmin rentoutuminen ja hyvinvoinnin 

tavoittelu. Tutkimuksen tuloksissa henkilöt kuitenkin korostivat teestä saatavaa tunnelmaa ja 

kokemuksia. Osalle henkilöistä teen laatu ja maku olivat sivuseikkoja, kun pohdittiin tunnelmaa. 

Teellä saatiin aikaiseksi kokonaisvaltaisia kokemuksia, joita esimerkiksi kahvilla ei voida saavuttaa. 

Tämä oli myös havaittavissa henkilöiden kertomissa unelmien teehetkissä. Henkilö 2 mainitsi, että 

hänelle unelmien teehetki olisi jo itsessään juoda tee yksin, kun koti on siivottu ja lapsi on hoidossa. 

Hän kuvaili unelmien hetkeä hiljaisuuden ja tyyneyden tyyssijana ilman minkäänlaisia häiriötekijöitä. 

Teen nauttimisen yhteydessä ja jälkeen hän kertoi toiveesta lukea kirjaa ja ottaa päiväunet viltin alla. 

Henkilölle 6 unelmien teehetki kohdistui kotona olemiseen ja laadukkaan irtoteen nauttimiseen 

yhdessä hyvän ystävän kanssa. Hän käyttäisi teen tarjoiluun erityistä lasista teekannua ja siihen 

sopivia mukeja.  

 

5.3 Terveys ja ravitsemus merkityksellisinä tekijöinä  

    

Teellä on tutkitusti suotuisia vaikutuksia terveyteen. Teelehdissä ja niissä saatavissa juomissa 

tiedetään olevan runsaasti flavonoideja, jotka ovat tehokkaita antioksidantteja (Kuroda & Hara, 1999; 

Mukhtar & Ahmad, 2000; Serafini, Del Rio, Yao, Bettuzzi & Peluso, 2012, s.786). Teen 

terveellisyydestä tutkimukseen osallistuneet olivat myös tietoisia. Henkilöiden 1, 2, 3, 4, ja 5 teen 

kultukseen heijastui vahvasti teen terveydelliset syyt. Merkittävinä positiivisina terveystekijöinä oli 

alhaisempi kofeiinin määrä, nesteyttävä vaikutus, piristävyys matessa ja vatsaystävällisyys. Henkilön 

1 haastattelussa nousi esille, että teen terveellisyys ei ole hänelle tärkeä elementti paitsi kipeänä 

ollessa. 



” Kipeänä yrttitee on hyvä vaihtoehto, kun siitä saa kipeänä nestettä kehoon. […] 

muutoin minua ei kiinnosta teen terveysvaikutukset. […] esimerkiksi matchaa en juo 

terveellisyyden vaan hyvän maun takia.” (Henkilö 6) 

 

Jo vuosisatojen ajan eri kulttuureissa tee on nähty juomana, mitä nautitaan, kun ollaan kipeänä 

(Trevisanato & Kim, 2000, s.1). Haastatteluissa kaikki vastanneista totesivatkin juovansa teetä 

varsinkin ollessaan kipeä. Kipeänä varsinkin vihreän teen ja yrttiteen käyttöaste on suuri ja kaikki 

paitsi henkilö 3 lisäsivät teehensä kipeänä ollessaan hunajaa. Näinä hetkinä kahvia ei juotu, koska 

haastattelijoiden mielestä kipeänä kahvin vaikutukset eivät tehneet hyvää elimistölle. Haastatellut 

henkilöt uskoivat kipeänä ollessaan teen nesteyttävän kehoa ja runsaaseen antioksidanttien määrään.  

 

”Kipeänä juon yrttiteetä isosta mukista. Yleensä yrttiteen makuna on jotain inkivääriä 

ja sitruunaa. […] kahvia en juo laisinkaan kipeänä, koska se ei varmastikaan tee hyvää 

keholle.” (Henkilö 6) 

 

”Lapsena kun olin kipeä, niin vanhempani tekivät minulle teetä, johon laitettiin hieman 

hunajaa. […] Iranissa kun olin todella kipeä, teehen laitettiin sokeritikku, mikä 

vähitellen suli teehen ja antoi sille ominaisen maun.” (Henkilö 4) 

 

”Käytän teessäni runsaasti hunajaa – uskon sen terveellisyyteen ja onhan se lähellä 

tuotettua. […] uskon hunajan olevan myös salaisuus sille, että tulen harvoin kipeäksi.” 

(Henkilö 1) 

 
Tee liitetään mielialan ja suorituskyvyn parantamiseen, oli sitten kyse paremmasta 

keskittymiskyvystä kuin mahdollisuudesta rentoutumiseen (Castellana ym., 2021, s.8). Henkilö 3 

korosti haastattelussa, että hän juo pääsääntöisesti mate-juomaa arjessaan noin 3–5 kuppia päivässä. 

Juoman kulutusta hän perusteli juuri Maten tutkituilla kattavilla terveysväittämillä.  

 
” Matessa on hyviä mineraaleja ja antioksidantteja, enemmän kuin teessä tai muissa 

juomissa.  […] lisäksi mate on terveellisempää kuin kahvi ja matesta saatava 

piristävyys on merkittävästi pitkäjänteisempää.” 

 
Kaikkien haastattelijoiden vastauksissa nousi esille myös kahvin mahdolliset vaikutukset vatsan 

toimintaan ja iltapäivällä nautittaessa hermostuneisuuden lisääntyminen. Henkilöt 2, 4 ja 6 



mainitsivat keskusteluissa myös heidän kofeiiniherkkyytensä. Kofeiinin nauttiminen myöhemmin 

iltapäivällä vaikuttaa yöuniin ja myöhempien iltojen menoihin. 

 

” Teetä juon päivittäin, yleensä sen jälkeen, kun kahvia ei voi enää juoda. […] jos juon 

kahvia iltapäivällä niin se vaikuttaa nopeasti yöuniini. […] olen huomannut, että tee 

sopii hyvin juomaksi ennen treeniä.” (Henkilö 4) 

 

”Olen huomannut, että mulla on selvästi kofeiiniherkkyys. Tästä syystä en tykkää juoda 

kahvia. […] jopa kokiksen juominen ilalla, klo 17 jälkeen vaikuttaa yöuniini.” (Henkilö 

2) 

 

” Olen erittäin kofeiiniherkkä. […] tämä varmaan onkin isoin syy miksi en juo kahvia.” 

(Henkilö 6) 

 
Tee mielletään myös osana terveellistä ruokavaliota ja se nähdään osana terveellisyyden edistämistä 

(Trevisanato & Kim, 2000, s.8) Henkilö 4 mainitsikin, että on aikoinaan keskustellut ystäviensä 

kanssa teen monipuolisista terveysvaikutuksista ja verrannut terveellisyyttä muihin juomiin, kuten 

kahviin. Tee oli heidän mielestään ehdottomasti paras vaihtoehto. Henkilö 5 nosti esille teen 

kalorittomuuden. Toisin kuin monet muut juomat ja virvokkeet, teen juominen sisältää noin nolla 

kaloria ja siinä on vähemmän kofeiinia kuin kahvissa kupillista kohti laskettuna (Trevisanato & Kim, 

2000, s.8). Myös kalorittomuus ja teen terveelliset vaikutukset nousivat haastattelijoiden vastauksissa 

esille.   

” Minulla on kaveriporukka, jossa on paljon henkilöitä ketkä ovat terveysintoilijoita. 

Aloimme puhua, kuinka paljon ihmiset juovat kahvia, teetä ja vettä ja tulimme 

lopputulokseen, että tee on ylivoimaisesti paras juoma. […] tee sisältää niin paljon 

hyviä terveysvaikutuksia” (Henkilö 4) 

 

”Nuorena harrastin paljon erilaisia urheilumuotoja. […] näihin aikoihin join pelkkää 

teetä, koska se ei sisältänyt kaloreita. […] myöhemmällä iällä opin nauttimaan teestä 

uudella tavalla. Nykyisin en enää kaihda kaloreita laisinkaan, siksi olen korvannut 

iltateen jääteellä, jossa on paljon enemmän sokeria” (Henkilö 5) 

 

Vaikka kahvia pidetään haastattelijoiden vastausten perusteella edelleen suhteellisen terveellisenä ja 

hyvänä vaihtoehtona teen lisäksi, on teellä silti reilusti enemmän etuja muihin juomiin verrattuna. 



Kasvipohjaisia elintarvikkeita, kuten teetä, voidaan pitää hyvinvointijuomana jo itsessään. Kuten 

tuloksissa nousi esille, ovat kuluttajat yhä enemmän terveystietoisempia – kuluttajat etsivät juomia, 

jotka voivat tarjota heille muitakin hyötyjä kuin nesteytystä. Näitä hyötyjä juuri olla tutkimuksessa 

nousseet teemat, mutta terveyden ja ravitsemuksen näkökulmasta näitä voivat olla niin antioksidantit, 

kofeiinittomuus, kalorittomuus ja piristävyys. Tuloksissa korostui haastateltujen kofeiiniherkkyys - 

tämä on selvästi useilla teenjuojilla tutkimustulosten valossa vaikuttava tekijä teen valitsemiseen 

kahvin sijasta. Myös henkilö 3, kuka juo matea piristävyyden takia mainitsi, että kahvin piristävyys 

ei sopinut hänelle niin hyvin kuin maten pitkävaikutteinen piristävyys. 

 

Koronaviruspandemian myötä kuluttajat ovat havahtuneet ja kiinnostuneet yhä enemmän 

immuniteettia vahvistavien elintarvikkeiden ja juomien hyödyistä ja mahdollisuuksista. Siksi 

hyvinvointiin yhdistetyt teet ovat yleistyneet ja esimerkiksi tutkimuksen tuloksissa monet mainitsivat 

juovansa kipeänä vihreää teetä hunajalla – joka tutkitusti myös sisältää terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta hyviä ainesosia. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että terveydelliset ja ravitsemukselliset 

tekijät teessä ovat yksi merkittävimmistä teemoista. Tutkimuksen haastateltavista viisi kuudesta 

painotti teen juomisessaan terveydellisiä syitä – ainoana oli henkilö 6, joka mainitsi, että hän ei välitä 

teen terveellisyydestä vaan enemmän mausta ja laadusta.   

 

5.4 Teen laadun ja hinnan harmonia  

 
Furst ym. (1996) mallissa hinta on yksi keskeisimmistä ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä ja 

myös tämä nousi esille haastateltavien kertomuksissa. Hinta oli tutkimuksen perusteella yksi 

merkittävä kriteeri ja johon kiinnitettiin huomiota ostotilanteessa. Osalle haastateltavista laatu oli yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, kun taas toisille laadusta pystyttiin joustamaan ja valintaa ohjasivat enemmän 

edullisuus. Haastattelutilanteissa useat haastateltavat vertasivat hintaa myös kahviin. Henkilöt 1, 3 ja 

4 totesivat teen olevan edullisempi vaihtoehto kuin kahvin, mutta samalla he olivat tietoisia 

joustavansa laadusta. Henkilöille 1 ja 6 teen laatu oli tärkeämmässä elementissä ja he eivät nostaneet 

haastattelussa edullisuutta esille. He jopa mainitsivat ostavansa välillä kalliimpia teelaatuja 

halutessaan tutustua uusiin teemakuihin ja houkutteleviin teepakkauksiin. 

 

” En näe itseäni tarkkana laadun suhteen, kun ostan teetä. […] olen aika 

suoraviivainen, kunhan se on vihreää teetä ja maistuu hyvältä. […] suosin edullisia 

vaihtoehtoja” (Henkilö 4) 

 



” Teelaadulla ei ole oikeastaan väliä. […] kieltämättä teet mitä ostan, ovat yleensä 

halvimmasta päästä. […] tarjontaa on niin paljon ja kaikki mielestäni hyvää niin en ole 

vannoutunut vain yhteen ja tiettyyn teelaatuun ja makuun. […] suosikkini on edelleen 

ollut nuoruudesta lähtien Liptonin musta tee.” (Henkilö 1) 

 

”Mate on selvästi halvempaa juotavaa kuin kahvi. […] jos matea juo samaa tahtia kuin 

kahvia, eli noin 3-4 kuppia päivässä, niin 1kg matepussi kestää kolme kertaa kauemmin 

mitä 1kg kahvipussi” (Henkilö 3) 

 

”Vaikka ostan maten isossa 1 kg pussissa, sen säilyvyys on silti erittäin pitkä ja tuote 

pysyy hyvänä avattuna. […] verrattuna kahvipakettiin, kahvin maku menee huonoksi, 

jos pitää kuukauden päivät auki pakettia.” (Henkilö 3) 

 

”Kaverin kanssa ostamme matet yleensä yhdessä saksalaisesta verkkokaupasta. […] 

postituskulut ovat noin 10€, mutta tulee silti paljon edullisemmaksi kuin kahvin 

juominen” (Henkilö 3) 

 

”Teen pitää olla laadukasta ja siksi olen valmis maksamaan siitä enemmän” (Henkilö 

2) 

 

” Identifioidun teehifistelijäksi lopulta, eli pidän irtoteestä ja laadukkaasta sellaisesta. 

[…] hinnalla ei ole väliä, tosin monet arvokkaammat teelaadut olen saanut lahjaksi 

perhetutultani.” (Henkilö 6) 

 

Mielenkiintoista oli huomata, että monilla haastatelluilla hintaerot kahvin ja teen välillä olivat 

tiedossa ja mainitsivat näistä keskustelujen yhteydessä. Henkilö 6 mainitsikin haastattelun 

loppuosiossa, että ilmastonmuutoksella tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa vaikutusta yhä 

enemmän kahvin ja teen hintaan ja koettuun laatuun. Henkilö 6 myös mainitsi, että hän mieltää silti 

teen vastuullisemmaksi valinnaksi kuin kahvin ja siksi osaltaan myös suosii mielellään teetä. Henkilö 

6 ei osannut kuitenkaan tarkalleen sanoa, mikä tekee teestä vastuullisemman ja pohtikin, että ehkä 

kahviteollisuus on viestinyt ongelmakohdista näkyvämmin ja aihe on ollut tuon tuotteen osalta 

enemmän esillä kuin teessä. 

 



”Tiedostan, että kahvin kulutus ei ole mikään ekologinen tai eettinen valinta. […] kahvi 

tulee kaukaa Suomeen ja käytettäessä siihen lisätään usein maitoa. […] lisäksi kahvi, 

mitä suomalaiset kuluttavat on bulkkikahvia, eli halvinta mahdollista.” (Henkilö 6) 

 

” En kuitenkaan tiedä tarkalleen mikä on teessä ekologisuuden ja eettisyyden laita. 

Tästä ei mielestäni ole viestitty tarpeeksi kuluttajille” (Henkilö 6) 

 

Hinta ja koettu laatu rinnastetaan teestä saatuihin elämyksiin ja kokemuksiin. Osalle haastatelluista 

laadulla ei ollut suurta kulutusta ohjaavaa merkitystä, jolloin hinta saattoi olla edullisemmasta päästä. 

Henkilöt, keille laatu oli tärkeää eivät kiinnittäneet heti ensimmäisenä ostopäästöstä tehdessä hintaan 

huomiota. Voimme tulkita haastateltujen vastauksista, että heille ei ole tärkeässä roolissa teebrändit 

ja merkit. Merkittävässä asemassa on enemmänkin teen laatu – onko se sitten vihreä, musta tai mate 

ja kuinka korkealaatuista se on. Useat vastanneista jopa tietoisesti vaihtelevat teepakkauksia etsien 

uusia ja yllätyksellisiä makuja eri tunnelmiin ja hetkiin.  

 

Henkilöiden vastauksista heijastui, että ostettaessa tai nauttiessa korkealaatuisempaa teetä halutaan 

hetkestä erityisempi ja elämyksellisempi. Usein näihin hetkiin yhdistyy laadukkaamman irtoteen 

käyttö haudutettuna nopeamman pussiteen sijasta. Silloin myös hinnalla ei ole suurta merkitystä – 

useat haastateltavat kertoivatkin suosivansa keskitason tai siitä korkeamman hintaluokan teelaatuja. 

Kuten tuloksissa nousi esille, monet henkilöt mainitsivat teen hinnan positiivisessa suhteessa hintaan 

verrattuna kahviin. Historian aikana kahvi on ollut arvokkaampi elintarvike kuin tee ja näin tilanne 

varmasti tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Tee on vielä nykypäivänä merkittävästi edullisempi 

vaihtoehto kuin kahvi, varsinkin jos mukaan otetaan kahviin tarvittavan maidon tai kauramaidon 

hinta. Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin muuttua – voimme suurella todennäköisyydellä arvioida, 

että hinnat tulevat nousemaan molempien tuotteiden osalta pelkästään ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien epävarmuuksien takia.  

 

Tuloksista oli mielenkiintoista huomata, kuinka tee mielletään osaltaan vastuullisemmaksi valinnaksi 

verrattuna kahviin. Tähän haastateltavat epäilivätkin vaikuttavan kahvipaahtimoiden läpinäkyvyyden 

prosessiensa suhteen ja viestinnän tehokkuuden vastuullisuuden näkökulmasta. Kahvipaahtimot ovat 

vuosien saatossa nostaneet esille kahvin hiilijalanjälkeä ja eri vastuullisuuden osa-alueita ja pyrkineet 

parantamaan mainittuja asioita. Haastateltavat mainitsivat, että teestä ei ole niin paljoa aktiivista 

viestintää vastuullisuudesta ja siksi heillä ei ole selvää näkemystä asiasta. Tämän myötä he eivät osaa 

sanoa tarkkaa mielipidettä teen vastuullisuudesta. 



5.5 Makuelämys ja aistimukset  

 
Furst ym. (1996) mukaan yksi merkittävin kriteeri ruoan valintaan on ruoan maku. Makua voidaan 

kuitenkin pitää jopa itsestään selvänä asiana, jolloin sitä ei aina muisteta erikseen mainita valintaan 

vaikuttavana tekijänä (Urala & Lähteenmäki, 2003). Tämä näkyi myös haastatteluissa - henkilöt eivät 

heti ensimmäisenä alkaneet puhua mausta vaan tästä keskustelu tapahtui paljon myöhemmin. Maku 

nousi esille, kun haastateltavat kertoivat minkälaista teetä he nauttivat ja millä tavalla. Haastateltujen 

makumieltymyksissä oli suuria eroja. Henkilöt 1, 2, 3 ja 5 tykkäsivät mustasta teestä tai matesta juuri 

juoman kitkeryyden tai muutoin vahvempien aromien takia. Henkilöt 4 ja 6 taas suosivat vihreää 

teetä, koska siinä on kevyt ja raikas maku. Huomioitavana vastauksissa oli, että henkilö 5 kertoi 

nuorempana suosineensa vahvaa mustaa teetä ilman makeutusta, mutta nykyisin hän juo vain jääteetä 

mikä on makeaa ja kylmää. Lisäksi henkilö 2 pitää juuri mustasta teestä, mutta lisää teehen 

kauramaitoa saadakseen kitkeryyden ja voimakkaamman maun häivenemään. Henkilö 6 myös 

mainitsi juovansa ajoittain yrttiteetä kofeiinittomuuden takia. Yrttiteestä hän kuitenkin mainitsi, että 

maku ei ole hänelle mieluinen, mutta terveysvaikutukset menevät edelle.  

 

”Pidän Maten kitkerästä mausta, johon kyllä kestää monilla totutella. […] kitkeryys on 

kuitenkin mielestäni maten paras ominaisuus” (Henkilö 3) 

 

”Tykkään juoda mustaa teetä kauramaidolla. Ilman kauramaitoa tee on makuuni liian 

kitkerää ja sitten minun pitää laittaa sekaan sokeria” (Henkilö 2) 

 

”Juon yrttiteetä joskus iltaisin. […] maku on kitkerää, josta en pidä. Silti juon sitä 

kofeiinittomuuden takia. ” (Henkilö 6) 

 

Teessä tärkeäksi elementiksi nousi sen monipuolinen makuvalikoima – teen nauttimisesta sai 

halutessaan aina erilaisen kokemuksen vaihtamalla eri teelaatuun tai maustamalla esimerkiksi 

hunajalla tai sokerilla. Lisäksi henkilöt 2 ja 6 korostivat, että haluamalla laadukasta ja erityisen 

herkullista teetä, he valmistavat teen irtoteestä eikä nopeasta ja vaivattomasta pussiteestä.  

 

”Välillä jos makeanhimo yllättää, saatan lisätä teeheni hunajaa tai ripauksen sokeria 

ja teestä tulee herkullinen jälkiruoka esimerkiksi lounaan jälkeen.” (Henkilö 2) 

 

”Jos haluan hyvää teetä, niin haudutan laadukasta irtoteetä” (Henkilö 2) 



 

” Parhaimmat teet myydään irtoteenä. […] esimerkiksi suosikkiteeni Sencha Sakuran 

ostan Helsingissä sijaitsevista aasiakaupoista” (Henkilö 6) 

 

Henkilö 2 mainitsi, että haudutettua teetä on suhteellisen vähän tarjolla julkisilla paikoilla mm. 

ravintoloissa. Usein tarjolla oleva tee on suurpakkauksista otettuja teepusseja, joissa laatu on 

kyseenalainen. Haastateltava näkikin haudutetun teen mahdollisuutena – hyvän maun ja laadun takia 

monet voisivatkin kokeilla ja valita teen kahvin sijasta.  

  

” […] jos R-kioskeilla olisi tarjolla haudutettua teetä samanlaisissa säiliöissä mitä 

kahvia on niin uskon, että monet voisivat ottaa haudutettua teetä ajoittain kahvin 

sijaan.” (Henkilö 2) 

 

Maku teemana on erittäin läheinen aikaisemmassa kappaleessa käsitellyn laadun kanssa. Kyseiset 

aiheet menevät tulosten valossa päällekkäin toistensa suhteen. Maku on oli yksi eniten mielipiteitä 

jakava tekijä teen juomisessa. Maku nähtiin tärkeänä, mutta siitä oltiin valmiita joustamaan. Kaikilla 

oli kuitenkin oma suosikkiteemaku, jota suosi arkena. Osalle haastatelluista maussa tärkeää oli 

aromikkuus ja jopa kitkeryys, toisille keveys ja raikkaus. Maun kannalta oleellisinta oli, onko tee mitä 

Vastanneista monet mainitsivat ehostavansa makua esimerkiksi hunajalla tai kauramaidolla, jolloin 

teestä saa omaan makuun makeampaa tai kitkeryyttä pois pehmeämmäksi. Haastateltavat suosivat 

arjessaan niin irtoteetä kuin pussiteetä. Irtotee nähtiin merkityksellisempien hetkien valintana ja 

pussitee arjen mutkattomana ratkaisuna. Välillä teetä saatettiin vaihdella irto- ja pussiteen sekä 

laatujen välillä saaden kaivattua vaihtelua.  

 

Teen maun lisäksi haastateltavat kuvasivat myös muita teestä saatavia aistimuksia. Henkilö 2 mainitsi 

tuoksuttelevansa teepaketteja ruokakaupassa ennen lopullista päätöstä. Jo pelkästään hentoisen 

tuoksun perusteella hän voi saada mielikuvan teen elämyksellisyydestä. Tämän lisäksi hän kiinnittää 

pakkauksen kuviointiin ja visuaaliseen ilmeeseen huomiota – sopiiko tuo hänen tämänhetkiseen 

olotilaansa. Muiden haastateltavien vastauksista nousi esille, että teepaketin visuaaliseen ilmeeseen 

tulee kiinnitettyä huomiota esimerkiksi silloin kun on kipeänä. Teepakkaus saattaa graafisesti tuoda 

esille, että tee sisältää sitruunaa ja inkivääriä ja näin puhuttelee jo itsessään kuluttajaa.  Henkilö 3 

mainitsi, että matessa hän suosii varsin pelkistettyä vaihtoehtoa, missä ei ole ylimääräisiä 

makuyhdistelmiä. Hänen mielestään maten luontaiset ominaisuudet kärsivät, kun seokseen lisätään 

esimerkiksi marjoja.  



 

Voimmekin siis nähdä vastausten perusteella, että maku ja aistimukset luovat varsin erilaisia 

mielipiteitä haastateltujen keskuudessa. Osalle maku on varsin kriittinen tekijä ja ohjaa 

kulutuspäätöstä. Lisäksi aistimukset teepaketista niin ulkonäön kuin tuoksun kautta luovat elämyksen 

jo itsessään. Toisille teen maku ja tuoksu eivät ole niin tärkeässä asemassa. Osalle vastanneista 

ympäristö ja teehetki itsessään ovat merkityksellisempiä kuin teestä saatavat makuelämykset. 

Esimerkiksi henkilö 1 totesi haastattelussa, että Liptonin tee tuo hänelle rakkaita muistoja 

lapsuudesta, jolloin teehetki jaettiin yhdessä perheen kanssa ja kyseistä teelaatua juotiin joka ilta. 

Täten vaikka henkilö 1 tiedostaa, että laadullisesti on parempia vaihtoehtoja olemassa, on hän 

tykästynyt kyseiseen teehen ja pitääkin sitä parhaimpana teevaihtoehtona. Henkilö 1 unelmien 

teehetkessä korostuikin kyseinen teelaatu ja sen nauttiminen yhdessä rakkaimpien ihmisten kanssa 

syksyisessä kesäillassa vanhempiensa rantamökillä.  

 
5.6 Tee osa minua ja elämäntapaani 

 
Haastatteluista nousi esille teen merkitykset liittyen identiteettiin ja elämäntapaan. Kyseiset elementit 

esiintyvät myös Furst ym. (1996) ja Kurikka ja Riukulehto (2015) teorioissa. Haastatteluissa nousi 

esille, että jokaisella haastateltavalla on omat merkitykset teelle ja teen kaltaisille juomille. 

Esimerkiksi osalle tee oli enemmän tai vähemmän väline identiteetin ilmaisuun. Henkilö 4 mainitsi 

teen kuvastavan omalla tavallaan hänen iranilaisiansa sukujuuria – onhan teellä merkittävä rooli 

iranilaisessa kulttuurissa. Henkilö 4 mainitsikin, että poiketessaan vanhemmilla viettävät he perheen 

kesken teehetkiä, jolloin tee valmistetaan iranilaiseen tapaan ja samalla tarjoillaan taateleita ja 

pähkinöitä.  

” Vanhempien luona tee valmistetaan iranilaiseen tapaan. […] teen kanssa tarjoillaan 

taateleita ja pähkinöitä. […] yksin kotona en syö teen kanssa mitään.” (Henkilö 4) 

 

Henkilö 6 mainitsi nuorempana olleensa tykästynyt animekulttuuriin ja tutustuneensa sitä kautta 

kuplateehen (bubble tea). Tapana oli, että hän ystäviensä kanssa poikkesi Helsinkiin muutaman 

kerran kuukaudessa varta vasten juomaan kuplateetä ja poikkeamaan animekauppaan. Henkilö 

mainitsikin, että näinä aikoina animekulttuuri oli isossa osassa identiteettiä ja kuplatee kuului 

luontevana osana siihen. Henkilö 6 käydessään Helsingissä ystäviensä kanssa, he eivät välttämättä 

pukeutuneet anime-henkisiin vaatteisiin vaan viitoittivat kuplateellä kuuluvansa tiettyyn yhteisöön. 

 



” Kupla tee vahvasti osa aasialaista animekulttuuria. […] olin suuri animefani 

nuorempana ja sitä kautta löysin juoman. […] menimme usein Helsinkiin ja 

suuntasimme heti bubble tea -paikkaan juomille ja sen jälkeen animekauppaan” 

(Henkilö 6) 

 
” Minulla ja kavereillani oli aina omat uniikit maut mitä tilasimme. […] itse tilasin 

usein taroa. […] makujahan oli silloin olemassa kymmeniä erilaisia ja tänä päivänä 

varmaan satoja.” (Henkilö 6) 

 

Kuten aikaisemmin jo mainittuna, henkilö 3 tutustui mateen argentiinalaisten jalkapalloilijoiden 

sosiaalisen median tileiltä kuin ystävänsä kautta. Henkilö oli saanut siis jo ennen kokeilua paljon 

vaikutteita juomasta eri suunnista. Matea suositellut ystävä on haastateltavan joukkuekaveri 

jalkapallosta ja nykyisin juoman tilaaminen verkkokaupasta ja siitä puhuminen on heitä yhdistävä ja 

lähentävä tekijä. Henkilö 3 mainitsikin haastattelussa: 

 

” Molemmat selvästi tykätään erottautua joukosta. […] kaverini on omantien kulkija ja 

niin näen myös itseni.” (Henkilö 3)  

 

”Välillä heitetään treeneissä vitsiä matesta muille joukkuekavereille […] esimerkiksi 

Messit ja muut huippu jalkapallon pelaajat juovat matea yhtä paljon, kun me. Siksi 

välillä vitsailemme, että mate on avain täydelliseen pelisuoritukseen – mikä meiltä 

löytyy maten ansiosta.” (Henkilö 3) 

 

Haastattelussa kävi ilmi, että henkilö 3 näkeekin itsensä vahvasti maten juojana eikä identifioidu teen 

juojaksi - vaikka hän juokin maten lisäksi niin teetä kuin kahvia. Matella on siis paikkansa henkilön 

3 identiteetin rakentumisessa. 

 

” En näe itseäni teen juojana, vaan maten juojana.” (Henkilö 3) 

 

”Työpaikalla haluan myös erottautua juomalla matea. […] välillä kokouksissa 

asiakkaat kysyvät, että mitä oikein juon ja jotkut tunnistavat heti kupin ja pillin – silloin 

riittääkin juttua pidemmäksikin aikaa.” (Henkilö 3) 

 



Haastatteluiden aikana nousi esille, että jokaisella haastateltavalla on tietty oma teemuki, josta he 

yleensä nauttivat teensä. Hannam (1997, s.69) mainitseekin, että erityistilaisuuksissa tee saatetaan 

tarjoilla hienommista posliineista, mutta kuitenkin tavallisemmin tee tarjoillaan arkisesta mukista 

teepussin kera. Henkilö 3 kertoi juovansa maten calabash-kupin ja bombilla-pillin kanssa ja 

painottikin, että kyseisten välineiden kanssa mate pitääkin nauttia. 

 
”Tarjoa yleensä matea vieraille ja teen sen tietenkin mateen kuuluvaan Calabash -

kuppiin ja siihen mukaan bombilla-pillin.” (Henkilö 3) 

 

Henkilö 1 mainitsi käyttävänsä aina tiettyä suurta teemukia, johon mahtuu noin 3 dl teetä kerralla. 

Hän myös mainitsi, että lapsuudessaan tee juotiin aina omista suosikkimukeista, mitkä olivat 

keskenään täysin erilaisia. Kahvia juodessa kuitenkin kupit olivat samaa sarjaa ja pienemmät. Tästä 

nousikin aina ajatus, että kahvi oli juhlallisempi juoma, koska kattausvälineet olivat arvokkaammat. 

Henkilö 2 mainitsi juovansa teen kotona muumimukista, joka oli hänelle ostettu lahjaksi. Hän piti 

mukia merkityksellisenä ja toi aina muistoja sitä katsellessa. Henkilö 6 kertoi juovansa teetä myös 

isosta mukista arkena, mutta tehdessään laadukasta ja hienompaa irtoteetä, hän käytti lasista 

teepannua ja siihen sopivia teekuppeja. Lisäksi kun hän sai vieraita, käyttää hän kyseisiä 

tarjoiluastioita. Henkilö 6 mainitsi teeastioiden olevan osa hänelle muodostuvaa elämystä – muki voi 

olla persoonallinen ja muistoja tuova esine.  

 

Haastatelluille henkilöille tee oli osa identiteetin ilmaisua enemmän tai vähemmän. Monille 

haastatelluille tee ilmaisun välineenä ja osana identiteettiä oli asia, jota he eivät olleet aikaisemmin 

pohtineet ja mikä sai heidät osaltaan myös havahtumaan, kuinka tärkeässä roolissa kyseinen juoma 

on heille arjessa. Henkilö 3 mainitsi maten herättävän kiinnostusta ympärillä oleviissa ja näkikin 

juoman lisäävän hänen omaperäisyyttä. Vieraille hän mainitsi tarjoavansa ensisijaisesti matea ja 

tarjoili näihin tarkoitetuista välineistä. Hän olikin tarkka mihin juoma tarjoillaan – maten kaataminen 

normaaliin teemukiin veisi ison osa pois maten viehätyksestä ja makumaisemasta. Henkilö 6 mainitsi 

kuplateen olleen hänelle nuorempana osa itseilmaisua ja yhdistävä tekijä samankaltaisten henkilöiden 

keskuudessa, ketkä myös pitivät aasialaisesta animekulttuurista.  Haastattelussa henkilö 6 mainitsikin 

välillä kaipaavansa näihin aikoihin, jolloin yhteisöllisyys oli suuressa osassa elämää. Haastatteluista 

nousi tunteina esille iloisuus ja lämpö, kun hän muisteli nuoruuttaan.  

 

Henkilö 4 nosti esille haastattelussa, että iranilainen teekulttuuri on iskostunut häneen vanhempien 

kanssa jaettujen teehetkien kautta. Vaikka hän nykyisin käyttää poikkeavasti vihreää teetä, on 



itsessään teen nauttiminen iltaisella jäänyt hänelle tavaksi lapsuudesta. Poikkeuksena henkilö 4 nosti 

esille, että hänen nuorempi siskonsa ei juo laisinkaan teetä vaan pelkästään kahvia. Hän epäileekin, 

että lapsuudella voi olla suurikin merkitys tähän – hänen sisarensa ei ole lapsuudessaan kokenut niin 

monia iranilaiskulttuuriin ominaisia hetkiä mitä henkilö 4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
Taulukko 2. Tulokset ja teemoittelu taulukossa 

 
 
Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta narratiivisesta haastattelusta ja näiden kautta selvitettiin, 

miten haastateltavasta tuli teen ystävä – mitkä tekijät ovat ohjanneet heitä juomaan teetä. 

Tarkoituksena on ollut myös tutkia, millaisia henkilökohtaisia arvoja ja motiiveja teenjuomisesta 

nousee esille. Tutkimustuloksissa korostui selkeästi Furst ym. (1996) mainitsemat tekijät, mitkä 

vaikuttavat ruoan valintaan. Näiden lisäksi vastauksissa heijastui Kurikka ja Riukulehdon (2015) 

mainitsemia teemoja, mitkä vaikuttavat koettuihin ruokakokemuksiin. Tulosten analyysin jälkeen 

esiin nouseviksi teemoiksi muodostui seuraavat: kotoilu, terveellisyys, makuelämykset, elämäntapa, 

laadun ja hinnan tasapaino. Teemat kuvastavat elementtejä, mitä haastateltavat kokivat 



merkityksellisinä teetä tarkasteltaessa. Näistä teemoista pystyttiin rakentamaan vielä yläkäsitteellinen 

teemoittelu, mihin nousivat oheiset tekijät: 1) elämäntapa ja identiteetti, 2) elämykset ja kokemukset, 

3) terveys ja hyvinvointi. Kuvassa 3 on esitetty tutkimuksen teemat jäsenneltynä tilanteisiin ja 

tuotteisiin liittyviin teemoihin. On huomioitavaa, että kuviossa käsiteltävät kategoriat ja niiden 

sisältämät aiheet ovat limittäisiä, päällekkäisiä ja toisissaan sidoksissa olevia teemoja.  

 
Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastatellut henkilöt nauttivat mielellään teetä kotona ja usein 

yksin. Aineiston perusteella teellä nähdään olevan yhteys mielen rauhaan, turvallisuuteen ja 

terveellisyyteen. Tee nähtiinkin haastatteluissa juomana, johon liittyy usein rauhoittuminen ja 

nautiskelu. Viikonloppuisin teetä nautittiin yhdessä muiden ihmisten kanssa ja samalla puhuttiin arjen 

asioista. Kotoilu nähtiin merkittävänä osana teen juomista – kukaan haastateltavista ei halua juoda 

teetä kiireen keskellä esimerkiksi kävellessä bussipysäkille.  

 

Teessä ja sen nauttimisessa korostui kulttuuriset perinteet ja ihanteet. Suomalaisessa kulttuurissa 

vieraille tarjoillaan kahvia, vaikka keittäjä olisikin itse uskollinen teenjuoja. Iranissa tee nähdään 

vieraanvaraisuuden symbolina ja haastatteluiden yhdelle henkilölle yrttiteen tarjoaminen vieraille oli 

parhaimman mahdollisen juoman tarjoamista. Tutkimuksen myötä nousi esille, että kahvi nähdään 

juhlavana juomana, mikä jaetaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Kahvissa korostuu aktiivinen 

ympäristö ja jopa kiireen tuntu. Tee poikkeaa merkittävistä näistä havainnoista. Tee nähdään arkisena 

ja miltei yksityisenä hetkenä, jolloin korostuu rauhoittumisen hetki tai läheisen kanssa jaettu 

turvallinen ympäristö. Teenjuojilla ei vaikuta olevan kiire mihinkään nauttiessaan teetä omasta 

suosikkimukistaan. 

 

Vaikka Suomesta puhutaankin kahvinjuojien maana, ovat osa kahvinjuojista siirtyneet juomaan 

enemmän teetä. Tämä näkyi myös tutkimuksen tuloksissa. Kahvin on saatettu korvata vähitellen 

terveellisemmillä vaihtoehdoilla, kuten matella ja matchalla – unohtamatta perinteisempiä vihreää ja 

mustaa teetä. Syynä tähän muutokseen on todennäköisesti se, että haastateltavat sekä yleisesti monet 

Suomessa asuvat kuluttajat ovat havahtuneet kahvin negatiivisiin terveysvaikutuksiin ja juoman 

vastuullisuuskysymyksiin. Näiden lisäksi tee nähdään terveellisenä juomavaihtoehtona ja osana 

hyvinvoivaa elämäntapaa.  

 

Tutkimuksen tulosten myötä on oleellista pohtia, miten nämä teemat auttavat ymmärtämään 

suomalaisten nuorien aikuisten teenkulutustottumuksia. Osa haastateltavista suosi suuria 

teepakkauksia sen helppouden ja alhaisen hinnan takia ja toiset halusivat usein vaihtelua teemakujen 



myötä. Lisäksi toisille henkilöille laadulla ei ollut suurta merkitystä ja toisille laatu oli selkeästi 

hankintapäätöstä ohjaava tekijä. Yksi haastateltavista kertoikin identifioituvansa suoranaisesti 

”teehifistelijäksi”. Voimmekin siis todeta, että teetä juovat kuluttajat poikkeavat suuresti toisistaan ja 

samoin voimme paremmin ymmärtää, miksi teehyllyillä on ruokakaupoissa suuri valikoima aina 

pienistä paketeista suuriin eri teelaatuja unohtamatta. 

 

Tutkimuksen tulosten kautta esiin nousseet teemat on mahdollista peilata teealalla toimivien 

yrityksien markkinointiviestintään. Tuloksista nousi vahvasti esille, että suomalaiset etsivät teestä 

elämyksiä ja kokemuksia arkeensa. Nämä saattoivat näkyä esimerkiksi eri aistimuksina itse tuotteesta 

tai tilanteiden puitteisiin. Tee nautittiin usein yksin, mutta unelmien teehetkessä korostui yhdessä 

vietetty teehetki. Markkinointiviestinnän näkökulmasta tämä on yksi mahdollisuus, jota voisi 

korostaa viestinnän sanomana. Kuluttajia tutkimuksen tulosten puolesta puhuttelee yhdessä jaettu 

turvallinen teehetki, minkä aikana voidaan puhua arjen asioista kuin haaveilla tulevasta. Tämän 

lisäksi tuloksissa korostui lapsuuden muistot teestä – oli ne sitten itse valmistetut yrttiteet mökin 

pihalta tai vanhempien kanssa koettu ensimmäinen kosketus teen juomiseen. Uskon, että kyseisillä 

tarinoilla lapsuudesta ja menneisyydestä voitaisiin puhutella useita kuluttajia - jopa niitä ketkä eivät 

säännöllisesti juo teetä, mutta samaistuvat tarinoihin. 

 

Toisena teemana nousi esille teestä terveys ja hyvinvointi. Kyseisten tekijöiden tuominen 

markkinointiviestintään pohjautuu mielestäni kolmeen eri suuntaan: 1) rauhoittumiseen ja 

rentoutumiseen, 2) sairauden hoitaminen ja 3) piristävyys. Näihin suuntauksiin on olemassa 

soveltuvat teelaaduut, jotka olisi mahdollista tuoda korostetusti esille markkinointiviestinnässä. 

Rooibos on sopiva iltajuomaksi, milloin halutaan rauhoittua. Yritti -ja vihreä tee soveltuu sairauden, 

kuten flunssan hoitamiseen. Musta tee, mate ja matcha soveltuvat taas aamun ensimmäiseksi 

piristävämmäksi juomaksi.  

 

Kolmas teema tutkimuksen perusteella on elämäntapa ja identiteetti. Teenjuominen nähtiin 

omanlaisena siirtymisenä sukupolvelta toiselle – tarinoissa nousi esille, että ensimmäiset kohtaamiset 

teen kanssa ovat olleet niin vanhempien kuin isovanhempien seurassa. Markkinointiviestinnässä tämä 

olisi oiva mahdollisuus luoda niin nuorempia kuin vanhempia sukupolvia puhutteleva tarina teen 

ympärille. Se voisi nivoutua jo itsessään tutkielman nimeenkin; miten sinusta tuli teenystävä? 

Markkinointiviestinnän myötä mielenkiintoisena tutkimuksessa oli myös havaita, että merkittävä osa 

haastatelluista ei mieltänyt itseään teen juojaksi, kun he sitä tarkemmin pohtivat. He kuitenkin joivat 

narratiivien perusteella päivittäin teetä. Tämän havainnon myötä olisiko jopa mahdollista, että 



nuorten aikuisten keskuudessa teenjuojalla ei nähdä vielä selkeää yhteyttä trendikkääseen ja 

omalaatuiseen kuluttajaan. Tämä tarkoittaisi, että tee pitäisi brändätä uudelleen kuluttajien 

ajatusmaailmassa trendikkääksi juomavaihtoehdoksi.  

 

Koska aikaisempaa tutkimusta ei ole suomalaisesta teekulttuurista ja varsinkaan nuorten aikuisten 

kulutustottumuksista on teemojen esiin tuomisella jo itsessään arvoa. Tutkielmassa tehdyt 

johtopäätökset ja teemojen esille tuominen tuottavat teesektorilla oleville yrityksille arvokasta tietoa. 

Tutkielma luo syvemmän ymmärryksen nuorten aikuisten teen kulutustottumuksista ja antaa 

mahdollisuuden alalla toimiville yrityksille peilata omaa liiketoimintastrategiaansa tutkimuksen 

tuloksiin. Esille tuodut teemat on yhdistetty myös mahdollisiin markkinointiviestinnän 

toimenpiteisiin, joissa tutkija näkee mahdollisuuden onnistumiseen.  

 
 
6.1 Rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 
Tutkimus toteutettiin ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon luotettavuuden eri kriteerit. 

Tutkimus kuitenkin sisälsi rajoitteita, kun itsessään se, että aiheesta ei ollut entuudestaan aikaisempia 

tutkimuksia. Täten hyödynnetyissä lähteissä tutkimukset keskittyivät yleisellä teen kulutukseen ja sen 

merkityksiin, eikä fokusoituen juuri Suomen teekulttuuriin. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset 

keskittyivät enemmän teen terveysväitteisiin ja vaikutuksiin kuin itse kulutuskulttuurin tarkasteluun. 

Tämä loi tutkimuksen kannalta omat haasteensa teoreettisen tausta luomiseksi, mutta samalla oli 

tutkijalle tilaisuus luoda tutkimuspohja tulevaisuuden jatkotutkimuksia varten. 

 

Haastattelujen kautta pyrittiin saamaan syvempi analyysi tutkittavasta asiasta. Haastatteluun osallistui 

6 henkilöä, jotka oli ennakkoon valikoitu. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena 

hyödyntäen narratiivista tutkimusmenetelmää. Tuloksissa nousi esille, että jokaisella henkilöllä on 

omia ajatuksia teestä ja toimintatapoja sen nauttimisessa. Ensimmäisten ja viimeisten haastatteluiden 

aineistossa oli määrällisesti eroja. Ensimmäisissä haastatteluissa ei verrattaessa saatu yhtä paljoa 

aineistoa haastateltavista kuin viimeisissä. Tutkija kuitenkin kehittyi haastatteluiden edetessä ja 

viimeisten haastatteluiden aikana aineistoa tuli jo runsaasti enemmän. Tämän myötä ensimmäisiä 

haastatteluita (henkilöt 1 ja 2) täydennettiin myöhemmin lisähaastattelulla, jossa syvennyttiin 

aihealueisiin, jotka oli ensimmäisellä kerralla esitetty pintapuolisesti. Täten kaikkien haastateltujen 

henkilöiden aineistot toivat vastauksia tutkimuskysymyksiin ja saatiin muodostettua merkityksellisiä 

tutkimustuloksia.  



 

Merkityksellistä luotettavuuden kannalta on se, että kaikki haastateltavat olivat teen kaltaisten 

juomien juojia ja kaikki kertoivat kattavasti haastattelutilanteessa suhteestaan teehen. Validiteetin 

myötä on tärkeää nostaa esille, että jos tutkimukseen olisi valikoitunut kahvia juovia henkilöitä, he 

luultavasti kertoisivat eri tarinoita teen juomisesta ja merkityksistä. Lisäksi puhumattakaan 

henkilöistä, jotka eivät juo laisinkaan teetä. Tutkimuksen tuloksien myötä oli mielenkiintoista 

havaita, että vaikka tutkielman aihe liittyi ainoastaan teehen, puhuivat haastateltavat teestä verraten 

sitä usein kahvin juomiseen. Tämä itsessään havainnollistaa sitä, kuinka kyseisten juomien 

kulutusmerkitykset voivat olla hyvinkin yhteen kietoutuneita. Kyseisen havainnon myötä olikin 

oleellista, että teoriaosuudessa käsiteltiin kahvin historiaa ja kulutustottumuksia.  

 

Toinen luotettavuuteen liittyvä asia on myös se, miten haastatteluun osallistuneiden henkilöiden 

vastauksia on tulkittu tutkijan toimesta. Toinen tutkija olisi voinut päätyä toisenlaisiin tulkintoihin 

vastauksista. Näin ollen tutkija on linkittynyt osaksi tarinoita ja tuloksien muodostumista, eli tutkija 

ei voi poissulkea omaa rooliaan tutkielmasta. Tulkintojen luotettavuuden varmistamiseksi narratiiveja 

on kuvattu mahdollisimman kattavasti ja tuotu esille suoria lainauksia heidän vastauksistaan. Tämä 

luo mahdollisuuden lukijalle saada käsitys haastateltavien omasta ”äänestä” ja seurata, mihin 

tutkielman tuloksien tulkinta perustuu. Voimmekin siis todeta, että tulkintojen pysyvyys vastaa 

todellisuutta. Kolmas luotettavuuden tuova asia on tulosten tulkintojen rinnastaminen aikaisempaan 

teoriaan. Tutkielman empiiriset löydökset saavat tukea Furstin (1996) ruoan valinnan mallista ja 

Kurikan ja Riukulehdon (2015) ruokakokemus- teoriasta. 

 
 
Jatkotutkimuksen kannalta oleellista olisi myös tarkastella motiiveja, miksi jotkut ihmiset eivät juo 

laisinkaan teetä tai kahvia. Mitä syitä heillä voisi nousta esille ja mitä he esimerkiksi käyttävät 

korvaavina tuotteina. Viime vuosina esimerkiksi nuorten aikuisten keskuudessa on noussut trendiksi 

vähäkaloriset ja sokerittomat energiajuomat, jotka ovat korvanneet monien kahvin ja teen kultusta. 

Myös virvoitusjuomat, kuten kombucha ovat yhä enemmissä määrin terveystietoisten ihmisten 

juomavalinta. Tutkimusaiheeseen lähemmin liittyen olisi myös mielenkiintoista tutkia, miksi jotkut 

eivät juo teetä. Nouseeko tässä esille esimerkiksi Furst ym. (1996) kaaviossa nousseet elementit esille, 

kuten maku, hinta ja koettu laatu.  Mielenkiitoisena jatkotutkimusaiheena olisi myös toteuttaa 

tutkielman aihe suuremman otannan puitteissa. Nousisivatko tutkimustuloksista samoja teemoja 

esille vai muuttuisivatko ne suuremman otannan kautta. 
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Liitteet 

 
Liite 1. 
 

Ehdot Kyllä / 

Ei 

Tietojani saa käyttää tutkimuksessa, mutta anonyymisti. Suotun siihen, että ikä ja 

asuinpaikkakuntani kerrotaan tutkimuksessa. 

 

Olen tietoinen, että voin lopettaa haastattelun, milloin vain. Voin myös pyytää takaisin 

antamani tiedot ja tarpeen tullen pyytää hävittämään kerätyn aineiston. 

 

Suostun siihen, että haastattelut nauhoitetaan.  

Suostun siihen, että tutkimuksessa hyödynnetään kirjoittamaasi tekstiä  

Suostun siihen, että vastauksiani käytetään tähän kyseiseen tutkimukseen.  

Olen tietoinen, että vastaukset hävitetään tutkimuksen analysoinnin jälkeen.  

Olen tietoinen oikeuksistani.  
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