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1 Johdanto 

 

Ruoantuotanto kuluttaa runsaasti luonnonvaroja sekä tuotannossa että jake-

lussa. Mikäli tuotettu ruoka päätyy ruokahävikiksi, ovat nämä luonnonvarat käy-

tetty turhaan ja niistä syntyy tarpeettomia ympäristövaikutuksia. (Mason & Lang, 

2017, s. 149; Tucker & Farrelly, 2016, s. 684; Williams, Wikström, Otterbring, 

Löfgren & Gustafsson, 2012, s. 141.) Ruokahävikillä on myös valtavat taloudelli-

set kustannukset, sillä arvioiden mukaan ruokahävikistä aiheutuu maailmanlaa-

juisia kustannuksia noin biljoona euroa vuodessa. Varsinaisten kustannusten li-

säksi kustannuksiin liittyy runsaasti myös erilaisia piilokustannuksia. (Mason & 

Lang, 2017, s. 51–52.)  

 

Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma ja sitä tuotetaan vuosittain tutki-

musten mukaan laskentatavasta riippuen 220–931 miljoonaa tonnia vuodessa 

(Mason & Lang, 2017, s. 17; The United Nations Environment Programme, 2021 

s. 71). Mason ja Lang (2017, s. 17) arvioivat, että korkean tulotason maissa ruo-

kahävikin määrä on jopa kolmasosa kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta. Food 

Waste Index Reportin (The United Nations Environment Programme, 2021, s. 

66–70) mukaan kotitalouksien osuus ruokahävikistä oli vuonna 2019 koko maa-

ilmassa 569 miljoonaa tonnia ja Suomessa noin 362 000 tonnia. 

 

Ruokahävikki on ajankohtainen aihe, sillä viime vuosina ruokahävikki on noussut 

tieteellisen keskustelun lisäksi yhä enemmän myös julkiseen keskusteluun. Virsu 

ja Sjöblom (2020, s. 69) ovat tutkineet vuoden 2019 ruokahävikkiin liittyvää verk-

kokeskustelua Ylen ja Helsingin sanomien verkkosivuilla. Heidän tutkimuksensa 

mukaan ruokahävikki nähtiin pääasiassa ongelmallisena eikä sen haitallisuutta ja 

vahingollisuutta kyseenalaistettu (Virsu & Sjöblom, 2020, s. 73). Julkisen keskus-

telun myötä voidaan sanoa, että ruokahävikin välttämisestä on tullut jopa trendi-

kästä ja se voidaankin kokea helppona keinona vähentää yksilön ympäristötaak-

kaa. Tällä hetkellä julkinen keskustelu onkin painottunut pääasiassa ekologisiin 

näkökulmiin, mutta epävarmassa taloustilanteessa myös ruokahävikin taloudelli-

set näkökulmat voivat nousta suurempaan rooliin julkisessa keskustelussa.  
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Koska kotitaloudet tuottavat ison osan maailman ruokahävikistä ja siitä aiheutuu 

merkittäviä ekologisia ja taloudellisia ongelmia, tulisi kotitalouksien ruokahävikin 

määrää pyrkiä vähentämään. Kotitalouksien ruokahävikkiin voidaan vaikuttaa 

ruokakasvatuksen avulla. Usein ruokakasvatus mielletään ruoanvalmistukseen 

tai ravitsemukseen liittyvien taitojen opettamiseksi, vaikka todellisuudessa se on 

paljon muutakin (Janhonen, Mäkelä & Palojoki, 2015, s. 111; Kimura, 2011, s. 

466). Kimuran (2011, s. 466) mukaan ruokakasvatuksen avulla yksilöille voidaan 

opettaa ”oikein syömiseen” liittyviä tietoja ja taitoja. Janhosen ja kumppanien 

(2015, s. 111) mukaan ruokakasvatuksen tarkoituksena on suhteuttaa yksilön 

omat valinnat osaksi laajempaa kulttuurista ja historiallista jatkumoa, antaa val-

miudet soveltaa ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja omaan elämään sopiviksi, sekä 

ymmärtää ruokavalintojen seurauksia omaa hyvinvointia laajemmalle.  

 

Usein ruokakasvatukseen liittyvät tutkimukset keskittyvät opetukseen, vaikka 

ruokakasvatuskentällä on useita muitakin toimijoita. Yksi esimerkki ruokakasva-

tuskentällä toimivasta ruokakasvattajasta on erilaiset aikakauslehdet. Tämä tut-

kimus keskittyy yhteen ruokakasvattajaan, Kotiliesi-lehteen, josta tutkitaan sen 

tekstisisältöjen taustalla olevaa ruokakasvatusta. Kotiliesi-lehdellä on pitkä histo-

ria jo 1920-luvulta alkaen ruokavalistuslehtenä ja vaikka nykypäivänä Kotiliesi-

lehden pääosassa ovatkin henkilöhaastattelut ja yhteiskunnalliset aiheet, edel-

leen lehden jokaisessa numerossa on myös ruokaosio, jonka taustalta voidaan 

löytää ruokakasvatukseen viittaavia sisältöjä.  

 

Tutkimuksen aineistonrajauksessa käytetään apuna kahta monitieteistä tietokan-

taa (EBSCO ja Scopus) sekä yhtä kasvatustieteellistä tietokantaa (ERIC). Tieto-

kantahakujen perusteella havaittiin, että ruokahävikin käsite on vakiintunut tie-

teellisessä keskustelussa noin 2010-luvulta alkaen. Tieteellisen keskustelun 

myötä usein myös julkinen keskustelu lisääntyy ja Kotiliesi-lehdissä on perintei-

sesti käsitelty yhteiskunnallisia aiheita. Siksi tähän tutkimukseen valitaan mukaan 

harkinnanvaraisella otannalla Kotiliesi-lehden vuosikerta vuodelta 2010 sekä li-

säksi noin 10 vuotta ennen sitä ja 10 vuotta sen jälkeen ilmestyneet vuosikerrat 

eli vuosien 2000 ja 2021 vuosikerrat.  



3 
 

Tutkimuksessa tarkastellaan Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä sekä 

niiden taustalla olevaa ruokakasvatusta 2000-luvulta 2020-luvulle. Koska Kotiliesi 

on pitkäikäinen lehti, sen avulla voidaan tarkastella pitkältä aikaväliltä ruokakas-

vatukseen liittyviä teemoja ja niihin liittyviä näkökulmia. Kotiliesi on suunnattu ta-

vallisille ihmisille eikä sen kohderyhmää ole rajattu esimerkiksi iän tai ammatin 

perusteella. Kotiliesi itse määrittelee olevansa kaikenikäisille naisille suunnattu 

aikakauslehti (Hakoniemi, n.d.).  

 

Aikakauslehtien ruokakasvatusta ruokahävikkinäkökulmasta ei ole tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella juurikaan tutkittu. Koska iso osa ruokahävikistä 

syntyy nimenomaan kotitalouksissa, on niiden ruokakasvatusta tärkeää tutkia. 

Kotiliesi-lehti on yksi esimerkki kotitalouksien ruokakasvattajista ja onkin tärkeää 

tutkia, millaisia ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä ja ruokakasvatuksen tapoja tässä 

kaikkien suomalaisten saatavilla olevasta aikakauslehdestä on löydettävissä.  

 

Tutkimuksessa selvitetään, mistä näkökulmista ruokahävikkiä käsittelevät sisällöt 

teemoittuivat vuosien 2000-, 2010- ja 2021 Kotiliesi-lehtien vuosikerroissa. Tutki-

muksen kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi, mitä ruokahävikki-käsitteellä tar-

koitetaan, miten ruokahävikkiä on käsitelty historian kuluessa ja mitkä tekijät vai-

kuttavat sen syntyyn, ehkäisemiseen sekä vähentämiseen. Kirjallisuuskatsauk-

sessa käsitellään myös ruokakasvatuksen käsitettä ja historiaa sekä yleisellä ta-

solla että Kotiliesi-lehden näkökulmasta. Tämän jälkeen tutkitaan, millaisia ruo-

kakasvatukseen liittyviä tapoja ruokahävikkisisältöjen taustalta voidaan tunnis-

taa. Lehdistä analysoidaan sisällönanalyysin avulla ne tekstisisällöt sekä ruoka-

ohjeet, jotka liittyvät ruokahävikkiin ja sen taustalla olevaan ruokakasvatukseen. 

Tutkimuksen tulosluku jakautuu kahteen osaan tutkimuskysymysten perusteella. 

Ruokahävikkiä käsittelevä tulosluku on jaettu kolmeen alalukuun, joissa käsitel-

lään Kotiliesi-lehtien ruokahävikin taloudellisia, ekologisia ja moraalisia näkökul-

mia. Ruokakasvatusta käsittelevä tulosluku on myös jaettu kolmeen alalukuun, 

jossa käydään läpi ruokahävikkisisältöjen taustalta tunnistetut ruokakasvatuksen 

tavat, jotka ovat neuvova, olettava ja suunnitelmallisuutta korostava tapa. Tulok-

sien jälkeen käydään läpi tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä sekä poh-

ditaan työn tuloksia.   
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2 Kotitalouksien ruokahävikki  

 

Ruokahävikin käsitteelle ei ole olemassa yhtä tiettyä määritelmää, vaan määritel-

mät vaihtelevat eri tutkimuksissa (Evans, 2014, s. 3; Koivupuro, Jalkanen, Kata-

jajuuri, Reinikainen & Silvennoinen, 2010, s. 3). Seuraavassa luvussa käydään 

läpi ruokahävikin määritelmiä sekä tutustutaan ruokahävikin kulttuuriseen kon-

tekstiin. Tämän jälkeen käydään läpi kotitalouksien ruokahävikin syntyä ja sen 

taustalla vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi käydään läpi ruokahävikin vähentämisen 

motivaattoreja ja käytäntöjä. 

 

2.1 Ruokahävikin kulttuurinen konteksti 

 

Koska ruokahävikin käsite on melko uusi, koettiin tässä tutkimuksessa tarpeel-

liseksi tutustua myös lyhyesti sen historiaan, jotta voidaan ymmärtää paremmin 

käsitteen taustoja. Historian avulla voitiin ymmärtää, miten ruokahävikki-ilmiö on 

vuosien saatossa muotoutunut siihen pisteeseen, jossa se on nykypäivänä.  

 

Evansin, Campbellin ja Murcottin (2012, s. 13) mukaan 1800-luvun lopun ruoka-

hävikin vähentäminen toimi inspiraationa kotitaloustieteen syntymiselle teollistu-

neissa maissa. Uuden tieteenalan tarkoituksena oli lisätä tavallisten ihmisten tie-

toisuutta hyvästä kodin talouden hallinnasta ja ruoanlaitosta sekä ruokahävikin 

vähentämisestä. Ruokahävikkiä on käsitelty jo 1850-luvulta alkaen keittokirjoissa, 

joissa annettiin neuvoja ruokahävikin vähentämiseen. Keittokirjojen neuvot ko-

rostivat erityisesti säästäväisyyttä ja ruokajätteen vähentämistä. Keittokirjojen li-

säksi myös kotitalousopettajia ohjeistettiin ruokahävikin hallintaan. (Evans, ym., 

2012, s. 12–13.) 

 

Uusitalo ja Takala (2020) ovat käsitelleet artikkelissaan ruokahävikkiongelmaa 

yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa vuosina 1885–1917 sekä vuosina 2008–

2017. He keräsivät tutkimukseensa vuosien 1885–1917 välisen aikakauden sa-

nomalehtiaineiston Suomen kansallisarkiston digitaalisesta arkistosta käyttäen 

hakusanaa ”ruokajätteet” ja vuosien 2008–2017 välisen aikakauden sanomaleh-

tiaineiston Helsingin Sanomien digitaalisesta aineistosta käyttäen hakusanana 
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kolmea eri variaatiota suomen kielen sanasta ”ruokahävikki” (Uusitalo & Takala, 

2020, s. 266–267). Myös tätä tutkimusta varten tutustuttiin muutaman keskeisen 

tietokannan (EBSCO, Scopus ja ERIC) ”ruokahävikki”-hakusanalla löytyviin artik-

keleihin, jotta pystyttiin selvittämään, milloin ruokahävikin käsite on vakiintunut 

tieteelliseen keskusteluun. Tietokantahakujen myötä tarkennettiin tämän tutki-

muksen aineiston ajankohdan valintaa. Tietokantahauista kerrotaan tarkemmin 

tutkimuksen luvussa 5.1. 

 

Uusitalon ja Takalan (2020, s. 270) vuosien 1885–1917 sanomalehtiaineistossa 

ei esiintynyt termiä ruokahävikki, koska ruokahävikkiä ei yksinkertaisesti synty-

nyt. Ruoasta oli pulaa ja siksi kaikki ruoka kulutettiin, käytettiin ja hyödynnettiin 

kotitalouksissa. Ruokahävikin sijaan aineistossa puhuttiin ylijääneestä ruoasta. 

(Uusitalo & Takala, 2020, s. 270–271.) Uusitalon ja Takalan (2020, s. 278–279) 

mukaan molemmissa heidän tutkimissaan aineistoissa (vuodet 1885–1917 ja 

vuodet 2008–2017) oli yhteistä se, että niissä pyrittiin ohjaamaan ja neuvomaan 

ihmisiä vähentämään ruokahävikkiä. Erityisesti aikaisempi aineisto sisälsi tark-

koja sääntöjä siitä, jotka ohjasivat lukijaa hyödyntämään kaiken ruoan (Uusitalo 

ja Takala, 2020, s. 278–279). 

 

Uusitalon ja Takalan (2020, s. 267–268) aineisto, joka käsitteli vuosien 1885–

1917 välillä julkaistuja sanomalehtiä paljasti köyhän ja omavaraisen maaseudun 

ruokahävikkiongelmia. Vuosien 1885–1917 sanomalehdissä oli havaittavissa 

moraalista syyttelyä, joka viittaa siihen, että tuohon aikaan on ollut selkeät normit 

siitä, että ruokahävikkiä tulisi välttää. Vaikka moraalinen syyttely keskittyi nega-

tiiviseen, teema sisälsi kuitenkin moraalisia viestejä, joiden tavoitteena on tehdä 

hyvää yhteisössä. Vuosina 1885–1917 olikin normi, että yli jäänyttä ruokaa an-

nettiin köyhille. (Uusitalo & Takala, 2020, s. 267–268.) 

 

Uusitalon ja Takalan (2020, s. 270) analyysi paljasti kolme teemaa ruoantäh-

teistä, jotka heijastivat suomalaisen maatalousyhteiskunnan arvoja ja hyveitä. 

Ensimmäinen teema oli tarkat säännöt ylijääneen ruoan käsittelyssä. Ylijääneen 

ruoan hyödyntämisellä voitiin saada aikaan säästöä ja siksi tarvittiin tietoa kan-

nustavista ideoista kaiken ruoan käyttämiseen. Ruoan sivutuotteiden lajittelu, 

hyödyntäminen ja säilytys vaati tarkkoja toimintatapoja, kurinalaisuutta sekä 
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yhteisiä sääntöjä ruokahävikin minimoimiseksi. Nämä säännöt viittasivat säästä-

väisyyden ja ruoan kunnioituksen hyveeseen. Aineistossa oli yleistä esimerkiksi 

kuvata kotiäitiä kekseliääksi ja säästäväiseksi, kun tarkoitettiin säästäväisyyden 

hyvettä. Ylijäänyt ruoka oli altis kontaminaatiolle sekä taudeille ja siksi sitä pidet-

tiin uhkana, jonka kautta voi levitä vakavia sairauksia. Siksi tämän aikakauden 

aikakausi- ja sanomalehdissä oli sääntöjä, ohjeita ja varoituksia hygieniasta ja 

ylijäämäruokien käsittelystä. Toisena teemana oli oikeudenmukaisuus ja hyvän-

tahtoisuus, jolla tarkoitettiin ylimääräisen ruoan lahjoittamista hyväntekeväisyy-

teen sitä tarvitseville. Kolmantena teemana oli paljastetut sosiaaliset hierarkiat. 

Laajamittainen köyhyys ja niukkuus yhteiskunnassa johti ylimääräisen ruoan ke-

räämiseen ja säilömiseen. Yleisenä käytäntönä oli, että ylijäänyt ruoka annettiin 

palvelijoille ja alemmille yhteiskuntaluokille. Kerjääminen oli näkyvin ilmiö yhteis-

kunnan hierarkiasta ja elintasoeroista. (Uusitalo & Takala, 2020, s. 269–272.) 

Näitä hyveitä voidaan löytää vielä nykyäänkin ruokahävikkiä käsittelevistä artik-

keleista.  

 

Ruokahävikki oli näkyvästi esillä myös maailmansotien aikana. Ensimmäisen 

maailmansodan aikana Yhdysvalloissa ja toisen maailmansodan aikana Iso-Bri-

tanniassa kampanjoitiin ruokahävikin vähentämistä vastaan. Toisen maailman-

sodan jälkeen asenne ruokahävikkiä kohtaan kuitenkin muuttui ja keittokirjoista 

alkoi hävitä sellaisia ruokaohjeita, joissa hyödynnettiin kaikki raaka-aineet ja ruo-

antähteet. Toisen maailmansodan jälkeen kotitalouksien tulot nousivat, työllisyys 

kasvoi ja jääkaapit yleistyivät. Uusien teknologioiden ja maataloudelle myönny-

tettyjen avustusten myötä ruoan hinta laski 1950-luvulla, joten tarkalle talouden-

pidolle ei koettu enää tarvetta. Euroopan ruokapula vaihtui yltäkylläisyyteen ja 

ruokahävikistä ei enää puhuttu. (Evans, ym., 2012, 12–15.) Tässä vaiheessa ruo-

kahävikkiä käsiteltiin lähinnä taloudellisista näkökulmista eikä siihen liittyviä eko-

logisia ongelmia tiedostettu. 

 

2000-luvulla ruokahävikki nousi julkiseen keskusteluun karkeasti neljästä eri 

syystä: yllättävät kriisit, kansallinen ja kansainvälinen politiikka, aktivisti- ja kult-

tuuripolitiikka sekä teknologia- ja ympäristötrendit. Yllättävä kriisi oli esimerkiksi 

vuoden 2008 talouskriisi, joka nosti ruoan hintaa ja lisäsi näin ruoan arvostusta. 

2000-luvulla myös politiikassa tapahtui muutoksia ja esimerkiksi Euroopan Unioni 
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asetti tavoitteeksi, että ruokahävikin määrä tulisi puolittaa vuoden 2012 määrästä 

vuoteen 2025 mennessä. 2000-luvulla myös aktivistit ja järjestöt alkoivat kam-

panjoida ruokahävikin vähentämisen puolesta. Teknologia- ja ympäristötrendien 

vahvistuessa ilmastonmuutoksen olemassaolo alettiin tunnustaa ja teknologiaa 

voitiin hyödyntää tiedon levittämiseen. (Evans, ym., 2012, s. 16–20.) Evans ja 

kumppanit (2012, s. 22) sekä Uusitalo ja Takala (2020, s. 177) totesivat artikke-

lissaan, että 2000-luvulle siirryttäessä ruokahävikin välttämisestä alkoi tulla tren-

dikästä, sillä ympäristöön liittyvät arvot alkoivat nousta.  

 

Uusitalon ja Takalan (2020, s. 272) mukaan vuosina 2008–2017 ruokahävikistä 

tuli yhteiskunnallisesti polttava kysymys, jolla oli myös globaali ulottuvuus. Vaikka 

ruokahävikkiä syntyi runsaasti, oli myös paljon ihmisiä, jotka näkevät nälkää. Yh-

teiskunnassa oli useita ruokahävikkiteemoja, jotka muistuttavat samoja teemoja 

kuin vuosina 1885–1917. Vuosien 2008–2017 aineistossa ruokahävikkiä kuvat-

tiin maailmanlaajuisena uhkana ihmiskunnalle. Aineistossa käsiteltiin erilaisia 

globaaleja kysymyksiä ruokahävikkiin liittyen. Ratkaisuehdotukset vaihtelivat tiu-

koista säännöistä ja lainsäädännöstä pieniin, arjessa helposti suoritettaviin toi-

mintoihin. Vuosien 2008–2017 välisessä aineistossa ruokahävikin nähtiin olevan 

myös keino käsitellä sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä ja niukkuutta. Tällä 

viitattiin erilaisiin aloitteisiin, joissa ravintoloissa ja vähittäiskaupoissa syntyvää 

ylimääräistä ruokaa jaettiin vähäosaisille. Ruokahävikin lahjoittaminen nähtiin 

kuitenkin ensisijaisesti keinona vähentää ruokahävikkiä, eikä keinona lieventää 

apua tarvitsevien todellista ongelmaa eli köyhyyttä. (Uusitalo & Takala, 2020, s. 

272–275.) Vaikka ruokahävikki nähtiinkin ongelmallisena ilmiönä, Uusitalo ja Ta-

kala (2020, s. 277) havaitsivat tutkimuksessaan, että sen vähentäminen voi olla 

osana muodikasta kuluttajaelämäntapaa.  

 

Arvioiden mukaan jopa 8–10 prosenttia maailman kasvihuonekaasuista johtuu 

hävikiksi päätyvästä ruoasta (The United Nations Environment Programme, 2021 

s. 20). Masonin ja Langin (2017, s. 149) mukaan ruokahävikki on maailman kol-

manneksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Ruokahävikin vaikutusta 

biologiseen monimuotoisuuteen on vaikea arvioida, mutta voidaan todeta, että 

ruokahävikki lisää tarpeettomasti maatalouden kielteisiä vaikutuksia. Luonnonva-

raisille aluille laajenemisen myötä alueiden biologinen monimuotoisuus on 
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vähentynyt. (Mason & Lang, 2017, s. 149.) Suomessa kotitalouksissa syntyvä 

ruokahävikki vastaa ilmastopäästöissä noin 100 000 henkilöauton vuotuisia 

päästöjä (Hartikainen, Timonen, Jokinen, Korhonen, Katajajuuri & Silvennoinen, 

2013, s. 27; Silvennoinen, Koivupuro, Katajajuuri, Jalkanen, Reinikainen, 2012, 

s. 41). Syömällä monipuolisesti ja kasvispainotteisesti sekä välttämällä ruoan 

poisheittämistä voidaan vähentää ruoankulutuksesta johtuvaa ympäristökuormi-

tusta huomattavasti (Katajajuuri & Vinnari, 2008, s. 133). Ruoan tuottaminen vaa-

tii runsaasti energiaa ja erilaisia resursseja. Mikäli käyttökelpoinen ruoka kuiten-

kin lopulta päätyy ruokahävikiksi, ovat sen valmistamiseen käytetyt resurssit käy-

tetty turhaan ja niistä on syntynyt turhia ympäristövaikutuksia. (Mason & Lang, 

2017, s. 149; Tucker & Farrelly, 2016, s. 684; Williams, ym., 2012, s. 141.) 

 

Ruokahävikin maailmanlaajuiset taloudelliset kustannukset ovat noin biljoona eu-

roa vuodessa. Tämän lisäksi ruokahävikkiin liittyy piilokustannuksia; ruoka, joka 

tuotetaan ja jätetään kuluttamatta, aiheuttaa ympäristövaikutuksia niin ilmastoon, 

veteen, maaperään sekä biologiseen monimuotoisuuteen. Vuosittaisten taloudel-

listen kustannuksien lisäksi ruokahävikistä aiheutuu ympäristökustannuksia noin 

700 miljardia euroa sekä sosiaalikustannuksia 900 miljardia euroa. Näin ollen 

ruokahävikkiin liittyvien talous-, ympäristö- ja sosiaalikustannusten yhteenlas-

kettu summa on noin 2,6 biljoonaa euroa vuodessa. (Mason & Lang, 2017, s. 51–

52.) 

 

Tämän tutkimuksen tietokantahakujen perusteella ruokahävikki on noussut erityi-

sesti 2010-luvulla myös tieteelliseen keskusteluun. Tieteellinen ja julkinen kes-

kustelu on viime vuosina vilkastunut entisestään ja ruokahävikin vähentäminen 

on nykyään otettu huomioon niin kansallisessa kuin kansainvälisessä päätöksen-

teossa. Luonnonvarakeskus julkaisi alkuvuonna 2021 Suomen ensimmäisen 

kansallisen hävikkitiekartan. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan keskei-

simpiä ratkaisuja, joiden avulla ruokahävikkiä pystytään vähentämään (Luonnon-

varakeskus, n.d.b). Tiekartta koostuu kuudesta keihäänkärjestä eli ruokahävikin 

vähentämiseen liittyvästä teema-alueesta. Keihäänkärkien teema-alueet ovat: 

vaikuttavat ohjauskeinot, kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskun-

taa, käytäntöjä muuttamalla kestävämmiksi, teknologiasta älyä, uusia tuotteita ja 

liikennetoimintamalleja, tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta sekä yhdessä 
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enemmän. (Luonnonvarakeskus, n.d.a.) Hävikkitiekartan tavoitteena on antaa 

uusia, konkreettisia ratkaisuja ja ideoita ruokahävikin vähentämiseen sekä tun-

nistaa nyt jo käytössä olevia ratkaisuja. Yhdistyneet Kansakunnat on asettanut 

tavoitteeksi puolittaa ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä sekä kuluttajatasolla 

että kaupoissa. (Luonnonvarakeskus, n.d.b.) Jotta tähän tavoitteeseen voitaisiin 

päästä, on ruokahävikin vähentämiseen liittyviä toimia huomioitava entistä pa-

remmin sekä yhteiskunta- että yksilötasolla. Yhtenä keinona ruokahävikin vähen-

tämiseen on ruokakasvatus, jonka yhtä toimijaa, Kotiliesi-lehteä, tarkastellaan 

tässä tutkimuksessa.  

 

2.2 Kotitalouksien ruokahävikin muodostuminen 

 

Ruokahävikin muodostuminen on monimutkainen ongelma, johon liittyy useita te-

kijöitä. Tässä alaluvussa käydään läpi, kuinka paljon kotitalouksissa syntyy ruo-

kahävikkiä, mitä eri tekijöitä ruokahävikin taustalla tutkimuksissa on havaittu vai-

kuttavan ja miten ruokahävikki kotitalouksissa muodostuu. Tämä on tutkimuksen 

kannalta olennaista, sillä näitä tekijöitä analysoidaan aineistosta.  

 

Ruokahävikkiä mitataan tutkimuksissa eri tavoin. Eri tutkimusten tarkkuus ja laatu 

voivat vaihdella ruokahävikin määrittelyn ja mittaustavan mukaan. Tästä syystä 

eri ruokahävikkitutkimuksien tuloksia ei voida vertailla suoraan keskenään. Seu-

raavaksi esitellään kahden tutkimuksen vuosittaisia ruokahävikkimääriä.  

 

Food Waste Index Reportin (The United Nations Environment Programme, 2021, 

s. 70) mukaan vuonna 2019 ruokahävikkiä tuotettiin 931 miljoonaa tonnia, josta 

kotitalouksien osuus oli 569 miljoonaa tonnia. On kuitenkin huomioitava, että 

UNEP:in tutkimuksessa ruokahävikkiin oli laskettu mukaan myös juomat ja elin-

tarvikkeiden syömäkelvottomat osat, kuten luut ja kananmunien kuoret (The Uni-

ted Nations Environment Programme, 2021 s. 9). Kaikissa maailman kotitalouk-

sissa ruokahävikkiä syntyi keskimäärin 74 kilogrammaa asukasta kohden vuo-

dessa. Suomen keskiarvo oli hieman koko maailman keskiarvoa alempi, sillä suo-

malaiset tuottivat ruokahävikkiä keskimäärin noin 65 kilogrammaa asukasta koh-

den vuodessa. (The United Nations Environment Programme, 2021, s. 66–71.) 

Suomalaisten keskiarvoa pienempi ruokahävikin määrä voi johtua Uusitalon ja 
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Takalan (2020, s. 270) esiintuomista suomalaisen maatalousyhteiskunnan aikai-

sista arvoista ja hyveistä ja erityisesti säästäväisyyden ja ruoan kunnioituksen 

hyveestä.  

 

Masonin ja Langin (2017, s. 17) mukaan ruokahävikkiä tuotettiin maailmanlaajui-

sesti 220 miljoonaa tonnia vuodessa. Matalatuloisissa maissa ruokahävikkiä syn-

tyi vain vähäisesti, mutta korkean tulotason maissa kuluttajien ostamasta ruoasta 

jopa kolmasosa päätyi hävikiksi (Mason & Lang, 2017, s. 17). Masonin ja Langin 

(2017, s. 148) mukaan jopa 30–50 prosenttia kehittyneissä maissa ostetusta ruo-

asta päätyi jätteeksi. Ruokahävikin arvioitu määrä siis vaihteli eri tutkimuksissa 

mutta määrä oli vuosittain todella suuri. Koska kotitalouksien ruokahävikin osuus 

muista ruokahävikin tuottajista oli verrattain suuri, olisi tärkeää saada niiden ruo-

kahävikin määrää pienennettyä.  

 

Kotitalouksien ruokahävikin syntyminen ei ole tiettyä käyttäytymistä, vaan se on 

seurausta eri tekijöiden, kuten ruokien suunnittelun, oston, varastoinnin ja val-

mistelun yhteydestä elintarvikkeen kulutukseen (Quested, Parry & Easteal, 2011, 

s. 462–463). Evansin (2014, s. 53) mukaan ruokahävikin muodostumiseen liittyy 

kaksi vaihetta. Syömäkelpoisesta mutta käyttämättä jääneestä ruoasta muodos-

tuu ylijäämäruokaa, joka voidaan joko unohtaa tai käyttää myöhemmin. Muodos-

tunut ylijäämä ei vielä tässä vaiheessa ole ruokahävikkiä, sillä se voidaan vielä 

hyödyntää. Jos ylijäämäruokaa ei hyödynnetä, se päätyy ruokahävikiksi. (Evans, 

2014, s. 53–64.) Vältettävä ruokahävikki koostuu yleisesti syömäkelpoisena pi-

detyistä elintarvikkeista ja niiden osista, kun taas väistämättä syntyvä ruokajäte 

koostuu ruokajätteestä, jota ei yleisesti pidetä syömäkelpoisena. Vältettävän ja 

väistämättä syntyvän ruokahävikin lisäksi voidaan puhua myös mahdollisesti väl-

tettävissä olevasta ruokahävikistä. Tällä tarkoitetaan sellaisia elintarvikkeita tai 

niiden osia, joita ei voida selkeästi määritellä syötäväksi tai syömäkelvottomaksi. 

Esimerkkejä mahdollisesti vältettävästä ruokahävikistä ovat perunankuoret ja lei-

vän reunat. (Quested, Ingle & Parry, 2013a, s. 23.)  

 

Kuluttajan tekemiä ruokavalintoja ohjaa useat kulttuuriset tekijät, joita ei välttä-

mättä aina tunnisteta tai tiedosteta kulutuspäätöksiä tehdessä (Virsu & Sjöblom, 

2020, s. 70–71). Kulttuurisen kontekstin mukaisesti vaihtelee esimerkiksi se, mitä 



11 
 

ruokia ja ruokien osia pidetään syötävänä ja mitä syömäkelvottomana (Evans, 

2014, s. 54; Tucker & Farrelly, 2016, s. 686). Evans (2014, s. 54) nostaa artikke-

lissaan esiin esimerkiksi parsakaalin varret, joiden syöminen vaihtelee eri kult-

tuureissa. Parsakaalin varsi on myös hyvin tyypillinen esimerkki Questedin ja 

kumppaneiden (2013a, s. 23) esiin nostamasta mahdollisesti vältettävästä ruo-

kahävikistä. Tuckerin ja Farrellyn (2016, s. 686) mukaan myös sosioekonominen 

asema vaikuttaa ruoan syömäkelpoisuuden arviointiin. Sosioekonomista asemaa 

mitataan usein koulutuksella, tuloilla ja ammattiasemalla (Lahelma & Rahkonen, 

2011, s. 46–47). Varakkaammilla ihmisillä ei välttämättä ole niin suurta tarvetta 

hyödyntää kaikkea syötäväksi kelpaavaa, kun taas vähävaraisemmilla ihmisillä 

voi olla taloudellisesti pakko hyödyntää kaikki hankittu ruoka ravinnoksi (Tucker 

& Farrelly, 2016, s. 686). Silvennoisen, Pinolehdon, Korhosen, Riipin ja Kataja-

juuren (2013, s. 34) mukaan ruokahävikkiä syntyy enemmän niillä kotitalouksilla, 

joilla on korkeampi sosioekonominen asema. Heidän mukaansa korkeammin 

koulutetut ihmiset ostavat useammin liian paljon ruokaa, ja jättävät ruokaa lau-

tastähteeksi sekä keitettyä kahvia juomatta (Silvennoinen, ym., 2013, s. 35).  

 

Myös kotitaloustyypillä vaikuttaisi olevan merkitystä siihen, kuinka paljon ruoka-

hävikkiä syntyy (Hartikainen, ym., 2013, s. 28; Silvennoinen, ym., 2013, s. 4). 

Kotitalouden koolla on merkitystä ruokahävikin määrään, sillä mitä enemmän ko-

titalouteen kuuluu henkilöitä, sitä enemmän myös ruokahävikkiä syntyy (Silven-

noinen, ym., 2012, s. 28; Koivupuro, ym., 2012, s. 188). Lapsiperheissä syntyy 

huomattavasti enemmän ruokahävikkiä kuin muissa kotitaloustyypeissä. Tähän 

saattaa olla syynä arjen kiireisyys sekä lasten syömisen vaikea ennustettavuus. 

Pienten lasten kohdalla syynä voi olla lautaselle jäänyt tai lattialle heitetty ruoka. 

(Hartikainen, ym., 2013, s. 28; Silvennoinen, ym., 2013, s. 4.) Koivupuron ja 

kumppaneiden (2012, s. 187) mukaan ruokahävikin määrä on suurempi niissä 

kotitalouksissa, joissa nainen on päävastuussa ruokaostoksista verrattuna koti-

talouksiin, joissa mies tai molemmat puolisot vastasivat ruokaostoksista. Koivu-

puro ja kumppanit (2010, s. 188) epäilivät, että naiset voivat kokea tarvetta val-

mistaa terveellistä ruokaa ja ostavat siksi enemmän tuoreita, helposti pilaantuvia 

tuotteita, jotka kuitenkin lopulta päätyvät ruokahävikiksi. Yksineläjillä yleisin syy 

ruokahävikille oli päiväyksien vanhentuminen tai ruoan pilaantuminen (Hartikai-

nen, ym., 2013, s. 28). 



12 
 

Suunnitelmallisuuden puute on yksi isoimmista tekijöistä, joka vaikuttaa ruokahä-

vikin syntymiseen. Suunnittelemattomuutta esiintyy niin ruoan ostamisessa kuin 

aterioiden suunnittelussa. (Romani, Grappi, Bagozzi & Barone, 2018, s. 217.) 

Silvennoisen ja kumppanien (2013 s. 24) tutkimuksen mukaan ruokakaupassa 

käynnin tiheydellä on yhteys ruokahävikkiin: mitä useammin kaupassa käytiin, 

sitä todennäköisemmin sieltä ostetaan toisinaan liikaa ruokaa. Liian suurien ruo-

kamäärien oston syitä ovat suunnittelemattomuuden lisäksi esimerkiksi ruoka-

kauppaan nälkäisenä meno, ruokakaupassa tehdyt heräteostokset sekä se, että 

ei tarkisteta etukäteen mitä ruokia kotoa löytyy jo valmiiksi. (Silvennoinen, ym., 

2013, s. 24.) Ruokahävikin määrään vaikuttavat myös alennettujen elintarvikkei-

den ostotiheys, ihmisen oma näkemys mahdollisuuksista vähentää ruokahävik-

kiä sekä ihmisen oma näkemys tiettyjen ruokapakkauskokojen oston vaikutuk-

sista hävikkiin (Koivupuro, ym., 2012, s. 186).  

 

Elintarvikkeiden säilytys on merkittävästi yhteydessä ruokahävikin syntymiseen 

(Romani ym., 2018, s. 217). Ruokaa voidaan valmistaa liian paljon ja säilöä jää-

kaappiin mutta kuitenkin unohtaa käyttää myöhemmin, jolloin se ehtii pilaantua 

ennen seuraavaa käyttökertaa (Silvennoinen, Hartikainen, Katajajuuri, Nisonen, 

Pietiläinen & Timonen, 2019, s. 26; Silvennoinen, ym., 2013, s. 30). Kotiruokaa 

voidaan heittää pois myös siitä syystä, että ei haluta syödä samaa ruokaa use-

ampana päivänä. Ruokaa voidaan myös valmistaa liikaa ja ylijäänyttä ruokaa 

heittää suoraan ruokahävikiksi. Joskus myös suunnitelmat muuttuvat tai ruoka 

epäonnistuu, jolloin se voi jäädä käyttämättä. (Silvennoinen, ym., 2013, s. 30.)  

 

Yleisimpiä syitä ruokahävikin syntymiselle ovat ruoan pilaantuminen, homehtu-

minen, liian suurien ruokamäärien valmistaminen sekä ruoan lautastähteeksi jää-

minen (Silvennoinen, ym., 2019, s. 26). Katajajuuri ja Vinnari (2008, s. 155) nos-

tavat näiden lisäksi esiin myös ruoan arvostuksen puutteen ja ajattelemattomuu-

den mahdollisiksi ruokahävikin syiksi. Ihmisillä voi myös olla virheellisiä käsityksiä 

ruoan syömäkelpoisuudesta, sillä vaikka ruoka näyttäisi syömäkelpoiselta, ei 

välttämättä uskalleta ottaa riskiä siitä, että se olisikin jo pilaantunutta (Katajajuuri 

& Vinnari, 2008, s. 15; Silvennoinen, ym., 2019, s. 26).  
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Eri ruokatyyppien hävittämisen syyt ovat vaihtelevia. Vihanneksia heitetään ros-

kiin pilaantumisen takia, kun taas maitotuotteita sen takia, että niiden parasta en-

nen -päiväys ylittyy. Leipää usein heitetään pois pilaantumisen takia tai siksi, että 

sen syöminen ei leivän vanhennuttua enää tunnu niin houkuttelevalta. Kotiruokaa 

päätyy usein hävikkiin siksi, että sitä valmistetaan tai annostellaan liikaa, jolloin 

syntyy lautashävikkiä. (Silvennoinen, ym., 2019, s. 26.) Hedelmiä ja vihanneksia 

päätyy jätteeksi siksi, että niitä ei käytetä ajoissa, kun taas ateriat ja juomat hävi-

tetään usein joko valmistuksen tai tarjoilun jälkeen (Quested, ym., 2011, s. 461). 

 

Ruokahävikin muodostumiseen vaikuttaa siis hyvin monenlaiset tekijät eikä koti-

talouksien ruokahävikki muodostu aina tietyllä tavalla. Näitä tekijöitä ja syitä etsi-

tään aineistosta, jotta voidaan analysoida niiden taustalla olevia näkökulmia. 

 

2.3 Kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen 

 

Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää mistä näkökulmista Kotiliesi-lehtien 

ruokahävikkiä käsittelevät sisällöt teemoittuivat, on tärkeä ymmärtää, mikä yksi-

löitä motivoi ruokahävikin vähentämiseen. Kirjallisuuskatsauksessa tunnistettiin 

ruokahävikin vähentämisen taustalta kolme näkökulmaa; taloudelliset, ekologiset 

ja moraaliset näkökulmat. Näitä näkökulmia käydään tarkemmin läpi tässä alalu-

vussa. Jotta tutkimusaineistosta osataan etsiä ruokahävikin vähentämiseen liitty-

vät sisällöt, on tarpeen myös tutustua tarkemmin, mitä erilaisia tekijöitä ja käytän-

töjä ruokahävikin vähentämiseen liittyy. Tässä luvussa käydään läpi ruokahävikin 

vähentämiseen liittyviä tekijöitä kotitalouksien toiminnan käytännön tasolla.  

 

Ihmisten motiivit ruokahävikin vähentämiseen vaihtelevat. Toisia voi motivoida 

rahansäästö, kun taas toisia motivoi ”syyllisyys” ruoan tuhlauksesta. (Quested, 

March, Stunell & Parry, 2013b, s. 47.) Koskisen, Mattilan, Mesirannan ja Närvä-

sen (2018, s. 26) tutkimuksessa ruokahävikin vähentäminen yhdistyy huoleen 

luonnon rajallisista resursseista sekä ajatukseen siitä, millainen maailma jälkipol-

ville jää. Ruokahävikin vähentämisen taustalla voikin siis olla myös halu vähentää 

ruokahävikistä koituvia negatiivisia tuntemuksia. Ihmiset voivat kokea esimerkiksi 

syyllisyyttä, turhautumista tai ärsytystä ruoan haaskaamisesta. (Graham-Rowe, 

Jessop & Sparks 2014, s. 21.) Ruokahävikin vähentämisestä voidaan kuitenkin 
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saada hyvää mieltä (Koskinen, ym., 2018, 24). Graham-Rowen ja kumppaneiden 

(2014, s. 21) tutkimuksessa käy kuitenkin myös ilmi, että kaikki ihmiset eivät pidä 

ruokahävikkiä todellisena ongelmana, vaan kokevat, että sen muodostuminen on 

väistämätöntä ja siksi he eivät kokeneet tarvetta vähentää sitä.  

 

Graham-Rowen ja kumppaneiden (2014, s. 20) tutkimukseen osallistuneet pitivät 

taloudellisia syitä vahvana motivaattorina ruokahävikin pienentämisessä. Koska 

taloudelliset syyt ovat yksi syy välttää ruokahävikkiä, selvitettiin tätä tutkimusta 

varten, kuinka paljon suomalaisten kotitalouksien ruokahävikkiin kului rahaa vuo-

sitasolla. Keskimäärin suomalaisten kotitalouksien pois heitettävän ruoan summa 

euroissa mitattuna oli noin 80 euroa per kotitalous vuonna 2012 (Hartikainen, 

ym., 2013, s. 21). Vuonna 2013 vastaava summa oli 125 euroa vuodessa per 

kotitalous (Silvennoinen, ym., 2013, s. 52). Ruoan kustannukset ovat kuitenkin 

viime vuosina nousseet, joten tänä päivänä ruokahävikin todelliset kustannukset 

ovat todennäköisesti huomattavasti suuremmat. 

 

Ruokahävikin vähentämiseen liittyvät motivaattorit voidaan jakaa karkeasti kol-

meen näkökulmaan: taloudelliset näkökulmat, jolloin motiivina toimii raha, ekolo-

giset näkökulmat, jolloin ollaan huolissaan ympäristöön liittyvistä tekijöistä sekä 

moraaliset näkökulmat, joilla viitataan ”syyllisyyteen” ruoan tuhlauksesta. Näitä 

näkökulmia hyödynnetään tutkimuksen aineiston analyysissä. 

 

Ruoanlaittotavat ja tottumukset sekä tietyt ruokalajit liittyvät vahvasti kulttuuriin, 

joten voi olla haastavaa muuttaa ruoanlaittoon liittyviä tekijöitä kestävämmäksi ja 

ympäristöystävällisemmiksi (Mäkelä & Niva, 2016, s. 173; Quested, ym., 2013b, 

s. 46). Arkiruoan taustalla on runsaasti erilaisia kulttuurisia merkityksiä, kuten 

ruoan nautittavuus, sosiaalisuus ja arjen kompromissit. Ruokaa ja ruoanvalmis-

tusta ei voida erottaa kulttuurista, vaan on tunnustettava, että niihin liittyvien muu-

tosten esteet eivät ole vain yksilön käsissä vaan niihin vaikuttavat myös kulttuuri 

ja laajemmin koko yhteiskunta. (Mäkelä & Niva, 2016, s. 173.) Ruokahävikin vä-

hentäminen vaatisi merkittäviä muutoksia ihmisten päivittäisiin rutiineihin. Ihmis-

ten tulisi omaksua ruokahävikin vähentämiseksi uusia tapoja ruoan ostamiseen, 

suunnitteluun, varastointiin ja ruoanlaittoon. (Romani ym., 2018, s. 216.)  
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Tiedon avulla voidaan hallita ruokahävikkiä, sillä raaka-aineiden pilaantumistapo-

jen ja oikeiden säilytystapojen tuntemus vähentävät ruokahävikin syntymistä (Ka-

tajajuuri & Vinnari, 2008, s. 158). Arvio siitä, onko ruoka syömäkelpoista, on ti-

lanteesta riippuva ja usein myös henkilökohtainen asia. Jokaisella ihmisellä on 

omat rajansa siinä, milloin ruoka koetaan syömäkelpoiseksi ja milloin syömäkel-

vottomaksi eli poisheitettäväksi. (Koskinen, ym., 2018, 23.) Ruokien syömäkel-

poisuutta voidaan arvioida aistinvaraisesti ja tietotaidon avulla (Katajajuuri, 2020, 

s. 7; Koskinen, ym., 2018, 23). Tietotaitoa on esimerkiksi pakkausmerkintöjen 

tunteminen eli ymmärrys parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä -pakkausmer-

kintöjen eroista. Parasta ennen -merkintä tarkoittaa vähimmäissäilyvyysaikaa ja 

usein elintarvike on myös tuon päiväyksen jälkeen vielä syömäkelpoinen. (Kata-

jajuuri, 2020, s. 7; Quested, ym., 2013b, s. 45.) Tietotaitoa on myös se, että osaa 

säilyttää elintarvikkeet niille optimaalisissa lämpötiloissa niin, että vanhimmat 

elintarvikkeet ovat etualalla, jotta ne tulisivat käytetyksi ensin (Katajajuuri, 2020, 

s. 7; Silvennoinen, ym., 2012, s. 38; Quested, ym., 2013b, s. 45). Helposti pilaan-

tuvat ruoat tulisikin aina syödä ensin ja uusi elintarvikepakkaus avata vasta kun 

edellinen on loppunut (Silvennoinen, ym., 2012, s. 38; Silvennoinen, ym., 2013, 

s. 34). 

 

Ruokahävikin syntymistä voidaan vähentää hyvän ennakoinnin ja ateriasuunnit-

telun avulla (Katajajuuri, 2020, s. 7; Quested, ym., 2013b, s. 45). Ruokakaapit 

tulisi tarkistaa ennen ruokaostoksille lähtöä, jotta ei turhaan ostettaisi sellaisia 

elintarvikkeita, joita kotoa jo löytyy (Quested, ym., 2013b, s. 45; Silvennoinen, 

ym., 2013, s. 34). Silvennoisen ja kumppanien (2013, s. 34) mukaan ruokahävikin 

vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös ostamalla oikean kokoisia elintarvikepak-

kauksia. Ruokahävikin muodostumista voidaan välttää hyödyntämällä kaikkia ko-

toa löytyviä raaka-aineita. Yli jääneestä ruoasta voidaan valmistaa uudenlaisia 

ruokia, kuten munakkaita, pitsoja, pastoja tai smoothietä. (Katajajuuri, 2020, s. 

7.) Aterioilta yli jääneen ruoan voi myös pakastaa tai hyödyntää seuraavan ruoan 

valmistuksessa (Quested, ym., 2013b, s. 45; Silvennoinen, ym., 2013, s. 34).  

 

Ruokahävikkiä voidaan vähentää hyvin erilaisten käytäntöjen avulla. Näitä ruo-

kahävikin vähentämisen tekijöitä käytäntöjä teemoitellaan ja analysoidaan vuo-

sien 2000, 2010 ja 2021 Kotiliesi-lehtien vuosikerroista.  
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3 Ruokakasvatus 

 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä ruokakasvatus tarkoittaa ja miten sen käsite on 

alun perin ravitsemuskasvatuksen ja ruokavalistuksen kautta syntynyt. Luvussa 

on myös annettu muutamia erimerkkejä erilaisista ruokakasvattajista. Tämän jäl-

keen pohjustetaan käytettyä aineistoa ruokakasvatuksen näkökulmasta eli kerro-

taan Kotiliesi-lehden ruokakasvatukseen liittyvän historian olennaisista vaiheista 

sekä lehden nykytilasta ruokakasvattajana. 

 

3.1 Kotitalouksille suunnattu ruokakasvatus 

 

Tämänhetkiset ruokakasvatuksen määritelmät ovat sisällöllisiltä painotuksiltaan 

hyvin erilaisia, sillä osa niistä on hyvin käytännönläheisiä, kun taas osa on yleis-

luontoisempia ja teoreettisempia (Janhonen, ym., 2015, s. 107). Tässä alalu-

vussa tutustutaan muutamiin ruokakasvatuksen tutkimuksessa käytettyihin mää-

ritelmiin. Jotta voidaan ymmärtää tämän hetken ruokakasvatusta, on syytä tutus-

tua myös hieman sen historiaan ja siksi tässä alaluvussa on viitteitä myös ruoka-

kasvatuksen historiasta.  

 

Yhteiskunta on muuttunut nopeasti ja ruokakasvatukseen liittyvä keskustelu 

viime vuosina vilkastunut. Erityisesti ruokapuhe ja erilaiset lyhytkestoiset trendit 

ovat lisääntyneet julkisessa keskustelussa (Janhonen, ym., 2015, s. 114). Kes-

kustelussa on runsaasti erilaisia näkökulmia, jonka myötä käytännön kehitys-

työllä on usein hyvin vaihtelevia lähtökohtia (Janhonen & Kauppinen, 2017, s. 2). 

Koska ruokavalinnat ja julkinen ruokapuhe ovat moninaistuneet, tarvittaisiin 

enemmän keskustelua eri toimijoiden välillä sekä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden 

kesken (Janhonen, ym., 2015, s. 114).  

 

Ruokakasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään esimerkiksi kasvatustieteen, ko-

titaloustieteen, ruokasosiologian sekä ruokakulttuurin tutkimuksen näkökulmista. 

Eri alojen tutkimuksissa yhdistyy halu ymmärtää ihmisten omia kokemuksia sekä 

pyrkimys kehittää sellaisia tapoja, joiden avulla voidaan tukea monipuolisia ruo-

kailutottumuksia ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ruokakasvatukseen liittyvä 

aiempi tutkimus on keskittynyt pääasiassa kouluruokailuun ja 
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kotitalousopetukseen sekä järjestöjen toimintaan. (Janhonen & Kauppinen, 2017, 

s. 1–2.) Ruokakasvatus koetaan siis tärkeäksi monesta eri näkökulmasta. Ruo-

kakasvatus on moniulotteinen ilmiö, joten onkin selvää, että ei ole yhtä ainoaa 

tapaa lähestyä ruokaan liittyvää oppimista ja kasvatusta. (Janhonen, ym., 2015, 

110.)  

 

Asiantuntijoiden näkemyksiä ruokakasvatuksessa tapahtuneista muutoksista kä-

sittelevässä tutkimuksessaan Janhonen ja Rautavirta (2021, s. 114) tarkastelevat 

ruokakasvatusta laaja-alaisena asiantuntijatyönä, joka voi sisältää runsaasti eri-

laisia toteutustapoja, kuten suoraa tai epäsuoraa toiminnan ohjausta, viestintää, 

valmennusta, neuvontaa, koulutusta tai opetusta. Heidän mukaansa ruokakas-

vatusta voidaan toteuttaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa eri koulutusasteilla, 

järjestöissä sekä yksityisen sektorin toimijoiden puitteissa (Janhonen & Rauta-

virta, 2021, s. 114). Ruokakasvatuksen parissa toimiikin runsaasti eri alojen am-

mattilaisia, kuten ravitsemusterapeutteja, terveydenhuollon ammattilaisia, opet-

tajia, nuorisotyöntekijöitä ja viestinnän ammattilaisia (Talvia & Anglé, 2018, s. 

260). Tässä tutkimuksessa ruokakasvatusta lähestytään aikakauslehden kautta, 

kun tarkastellaan Kotiliesi-lehtiä ruokakasvatuksen näkökulmasta ja tutkitaan sen 

ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen taustalla vaikuttavan ruokakasvatuksen tapoja. 

Kotiliesi-lehtien ruokakasvatuksen voidaan ajatella olevan Janhosen ja Rautavir-

ran (2021, s. 114) määritelmän mukaisesti joko suoraa tai epäsuoraa toiminnan 

ohjausta viestinnän keinoin. Kotiliesi-lehden toimituksessa voi työskennellä eri 

alojen ammattilaisia, joilla on erilaisia päämääriä, mutta tässä tutkimuksessa tar-

kastellaan Kotiliesi-lehteä kokonaisuutena, eikä eri toimittajia erotella.  

 

Ruokakasvatukseen liittyy oleellisesti ruoanvalmistus, joka koostuu erilaisia toi-

mintoja sisältävistä prosesseista. Ruoanvalmistus alkaa suunnittelulla, jonka jäl-

keen hankitaan raaka-aineet ja säilytetään ne. Tämän jälkeen alkaa puhdistami-

nen, perkaaminen ja paloittelu. Lopuksi ruoka valmistetaan ja kypsennetään ruo-

kaohjeen mukaisesti tietyllä tavalla ja tietyillä laitteilla. Valmiin ruoan tarjoilu ja 

ruokailutilanteen järjestäminen ovat osa ruoanvalmistustyötä. (Aulanko, Kiikka, 

Malin & Soljanto, 2012, s. 107.) Torkkeli ja Janhonen (2021, s. 90) kutsuvat ar-

tikkelissaan näitä ruoanvalmistuksen prosessiin liittyviä vaiheita ruokatyöksi, 

jossa erilaiset käytännöt linkittyvät toisiinsa.  
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Ruokatyön toteuttaminen vaatii useiden materiaalien, ajallisten toimintojen sekä 

ihmissuhteiden välistä koordinointia (Torkkeli & Janhonen, 2021, s. 92). Aterian 

valmistuksessa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten mitkä ruokalajit tar-

jotaan kylmänä ja mitkä kuumana sekä milloin ruoan kypsentäminen tulee aloit-

taa, jotta ruoka on valmis tiettynä ajankohtana. Ruokatalouden hallintaan liittyvä 

suunnitelmallisuus vaatii erilaisia taitoja, joiden harjaantumiseen voi kulua vuosia. 

(Aulanko, ym., 2012, s. 107.) Joskus jonkin työvaiheen hankaluus, suoritettavien 

asioiden ruuhkautuminen tai huono lopputulos voi olla seurausta siitä, että ruoka 

valmistetaan ennalta totutulla tavalla, joka ei ole toimiva (Aulanko, ym., 2012, s. 

9). Lisäksi ajankäytön hallinta liittyy oleellisesti oman ruokatyön suunnitteluun 

(Aulanko, ym., 2012, s. 110). Ruokakasvatuksen avulla voidaan tuoda ruokatyön 

eri vaiheet näkyväksi ja muokata niitä toimivammiksi. Ruokatyön vaiheet on tut-

kimuksessa nostettu esiin, koska niihin liittyvää sisältöä analysoidaan aineistosta. 

Ruokatyön vaiheissa ja niiden suunnittelussa korostuvat ruoanvalmistuksen 

suunnitelmallisuus. 

 

Usein ruokakasvatus ymmärretään vain ruoanvalmistustaitojen tai ravitsemuk-

seen liittyvien taitojen opettamiseksi, vaikka todellisuudessa se on paljon muuta-

kin (Janhonen, ym., 2015, s. 111; Kimura, 2011, s. 466). Kimuran (2011, s. 466) 

mukaan ruokakasvatukseen kuuluu ruoanlaiton lisäksi myös tapoja ja perinteitä. 

Kotiliesi-lehti on perinteinen suomalainen lehti, jolle on tyypillistä ylläpitää suo-

malaisia perinteitä ja tapoja, joten se voidaan Kimuran (2011, s. 466) määritel-

män mukaan tulkita ruokakasvattajaksi.  

 

Janhonen ja kumppanit (2015, s. 111) lisäävät ruokakasvatuksen määritelmään 

esimerkiksi ruoanlukutaito-, terveydenlukutaito- sekä terveystajukäsitteen. Nämä 

käsitteet voidaan nähdä askeleena kohti yhä kokonaisvaltaisempaa ruokakasva-

tuksen määritelmää (Janhonen, ym., 2015, s. 111). Janhonen ja kumppanit 

(2015, s. 112–113) ehdottavat edellä mainittujen käsitteiden lisäksi ruokakasva-

tukseen ruokataju-käsitettä, joka korostaa aktiivista toimijuutta ja omakohtai-

suutta. Tarkoituksena on, että ruokataju-käsitteeseen perustuvan ruokakasvatuk-

sen avulla ymmärrys ruokaan liittyvistä valinnoista ja merkitysten moninaisuu-

desta kasvaa ja tiedostetaan, että on olemassa useampi tapa valita oikein ja 

syödä terveellisesti tai kestävästi (Janhonen, ym., 2015, 112–113). Talvia ja 
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Anglé (2018, s. 261) ehdottavat ruokakasvatukseen ruokasuhde-viitekehystä am-

mattilaisten tueksi ja työkaluksi, sillä se auttaa lisäämään ymmärrystä syömisestä 

monitasoisena ilmiönä. Ruokasuhde syntyy ja muokkautuu vuorovaikutuksessa 

niin fyysisen, sosiokulttuurisen kuin yhteiskunnallisen ympäristön kanssa (Talvia, 

ym., 2021, s. 72).  

 

Ruokakasvatuksella on kontekstista riippuen useita erilaisia tavoitteita. Yhtenä 

ruokakasvatuksen tavoitteena on suhteuttaa yksilön omat valinnat osaksi laajem-

paa kulttuurista ja historiallista jatkumoa, antaa valmiudet soveltaa ruokaan liitty-

viä tietoja ja taitoja omaan elämään sopiviksi sekä ymmärtää ruokavalintojen seu-

rauksia omaa hyvinvointia laajemmalle (Janhonen, ym., 2015, s. 111). Ruoka-

kasvatuksen tavoitteena voi myös olla ihmisten arvoihin ja asenteisiin vaikuttami-

nen ja sitä kautta ihmisten käyttäytymisen ohjaus (Risku-Norja & Mikkola, 2010, 

s. 46). Kimuran (2011, s. 266–267) mukaan ruokavalistus on välttämätöntä kan-

santerveystulosten parantamiseksi ja luotettavan tiedon lisäämiseksi. Näiden li-

säksi ruokakasvatuksen avulla voidaan paljastaa ruoan tuotannon epäkohtia (Ki-

mura, 2011, s. 267). Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaiset tavoit-

teet ohjaavat Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä. Tutkimuksen näke-

mys ruokahävikin tavoitteista lähenee Janhosen ja kumppaneiden (2015, s. 111) 

näkemystä, jossa ruokakasvatus ymmärretään yksilön valintojen laajemmaksi 

suhteuttamiseksi, jossa annetaan antaa valmiudet soveltaa ruokaan liittyviä tai-

toja omaan arkeen sopivaksi. Toisaalta Kotiliesi-lehdissä voi olla myös Risku-

Norjan ja Mikkolan (2010, s. 46) esiin tuomaa arvoihin ja asenteisiin vaikutta-

mista, sillä arkisten vinkkien avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan ihmisten ruoka-

hävikkitottumuksiin. 

 

Maallikoiden käsitys terveellisestä syömisestä sisältää usein ajatuksen moraali-

sesta ihanteellisuudesta, jossa terveellisesti syövä syö ”oikein” (Bisogni, Jastran, 

Seligson & Thompson, 2012, s. 289). Ruokakasvatuksen avulla yksilöille voidaan 

opettaa ”oikein syömiseen” liittyviä tietoja ja taitoja. ”Oikein syöminen” on kuiten-

kin kulttuurisesti rakentunutta ja vaihtelee eri määritelmissä. (Kimura, 2011, s. 

466.) Arviot siitä, mikä ruoka on ”kunnollista” ja hyväksyttävää, vaihtelee eri per-

heissä sekä laajemmin myös yhteiskunnan tasolla (Torkkeli & Janhonen, 2021, 

s. 93). Janhonen ja kumppanit (2015, s. 114) kuitenkin toteavat, että 
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ruokakasvatuksen näkökulmasta ei ole mielekästä määritellä vain yhtä oikeaa 

tapaa syödä. Ruokakasvatuksen muuttuvat määritelmät viestivät siitä, että on 

monia erilaisia keinoja edistää hyvinvointia ja oppia ruoanvalintaan ja syömiseen 

liittyviä asioita (Janhonen, ym., 2015, s. 114). On myös huomattava, että ihminen 

ei toimi aina rationaalisesti eikä automaattisesti muuta toimintaansa auktoriteet-

tien antamien tietojen ja ohjeiden mukaan (Talvia & Anglé, 2018, s. 261). Tämän 

vuoksi yksilöiden ajattelun taidon kasvattaminen on tärkeää, sillä pelkkä tiedon 

lisääminen ei ole tehokas ratkaisu ruokatottumusten ohjaamisessa (Janhonen, 

Torkkeli & Mäkelä 2018, s. 16). Talvian ja kumppaneiden (2021, s. 72) mukaan 

pelkän tiedon jakamisen vaikutus on usein jopa päinvastainen.  

 

Ruokakasvatuksen juuret ovat alun perin ruokavalistuksessa sekä terveyden 

edistämisessä (Janhonen ym., 2015, 107). Ruokakasvatus-termi nähtiin alun pe-

rin osana ravitsemuskasvatusta, koska sillä tarkoitettiin sellaisia ravitsemuskas-

vatusten muotoja, joissa käytetiin ruoka-aineita ravitsemukseen liittyvien havain-

nollistamiseen (Janhonen, ym., 2015, s. 107–108). Ravitsemuskasvatus on kui-

tenkin ruokakasvatusta suppeampaa, koska se keskittyy pääasiassa vain ruoan 

ravitsemukselliseen laatuun ja ruoan terveellisyyteen (Lintukangas & Palojoki 

2016, 48). Seuraavaksi käydään ruokakasvatuksen historian keskeisiä vaiheita, 

jotta voidaan ymmärtää, miten ruokakasvatus on kehittynyt ruokavalistuksesta 

ravitsemuskasvatuksen kautta siihen pisteeseen, missä se on tänä päivänä. 

 

Ruokakasvatusta oli olemassa jo 1800-luvulla, jolloin siinä hyödynnettiin perin-

teistä tietotaitoa, jota välitettiin sukupolvelta toiselle. Ruokaa valmistettiin vanho-

jen tapojen ja tottumusten mukaisesti ja hyödynnettiin ”sormituntumaa” sekä ”sil-

mämäärää”. 1800-luvulla ruoanvalmistus perustui niihin raaka-aineisiin, joita ko-

tona sattui olemaan. Siksi olikin erityisen tärkeää pitää raaka-aineet kunnossa ja 

käyttää ne mahdollisimman tarkkaan. (Knuuttila, 2010, s. 57–58.) 

 

Perinteisen tietotaidon lisäksi väestön sivistämisessä hyödynnettiin aikoinaan 

myös keitto- ja opaskirjoja, talouskoulua ja kotitalousopetusta (Rautavirta & Ahl-

ström, 2018, 1). Vuonna 1849 julkaistua Kokki-kirjaa pidetään ensimmäisenä 

suomalaisena keittokirjana. Kokki-kirjan lisäksi muita merkittäviä 1800-luvulla jul-

kaistuja keittokirjoja ovat Hilda-tädin keittokirja sekä Anna Olsonin keittokirjat. 
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Vuonna 1908 julkaistiin Kotiruoka-keittokirja, josta julkaistaan uusia painoksia 

vielä tänäkin päivänä. (Knuuttila, 2010, s. 46–47.) Suomalaisille keittokirjoille tuli 

runsaasti kysyntää kaupungistumisen yhteydessä, sillä aikaisemmin maaseu-

dulla keittotaito oli siirtynyt sukupolvelta toiselle suullisesti (Hannikainen, 2022, s. 

204). 

 

Vanhoissa suomalaisissa keittokirjoissa oli mainintoja myös ruokahävikin hallin-

nasta. Kotiruoka-kirjassa oli luettelo siitä, mihin tähteeksi jääneitä ruoka-aineita 

voi käyttää ja Kokki-kirja sisälsi ohjeita ruokien oikeaoppisesta säilytyksestä sekä 

pilaantumisen estämisestä (Knuuttila, 2010, s. 11, 55). Tuon ajan kirjallinen ruo-

kakasvatus oli luonteeltaan neuvovaa mutta tuohon aikaan oli tyypillistä, että teh-

tiin myös oletuksia lukijan ruoanvalmistukseen liittyvästä osaamisesta, sillä 

Knuuttilan (2010, s. 58) esiin nostama ”silmämäärä” ja ”sormituntuma” olivat vielä 

yleisesti käytössä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että raaka-aineiden tarkkoja 

määriä ei välttämättä merkitty ruokaohjeisiin.  

 

Kansalaisten sivistämiseen pyrkivä kotitalousneuvonta käynnistyi Suomessa 

1900-luvun alussa. Tuolloin tavallisia kansalaisia pidettiin yleisesti saamattomina 

ja siivottomina. Kansalla oli vain vähäisiä tietoja siitä, mitkä elintapatekijät vaikut-

tavat terveyteen. (Rautavirta & Ahlström, 2018, s. 1.) 1900-luvun alussa ruoka-

valistuksen pääpaino oli puutostautien ehkäisyssä, vähävaraisista huolehtimi-

sessa sekä väestön hengissä selviämisessä (Janhonen, ym., 2015, s. 107). Ruo-

kakasvatuksella on siis pyritty vaikuttamaan eri ajankohtina hyvin monenlaisiin 

asioihin.  

 

Ruokakasvatuskenttä täydentyi Suomessa 1920-luvulla myös sanoma- ja aika-

kauslehdillä (Heinonen, 2000, s. 31). Vuodesta 1922 alkaen myös Kotiliesi-lehti 

on toiminut yhtenä kotitalousneuvonnan välineenä (Rautavirta & Ahlström, 2018, 

1). Kotiliesi-lehden yhtenä keskeisenä sisältöalueena on alusta alkaen ollut ruoka 

ja siihen liittyvät sisällöt. Varsinkin lehden alkuaikoina ruokaan liittyvät sisällöt 

muistuttivat ruokavalistusta. Esimerkiksi jo ensimmäisessä, vuonna 1922 ilmes-

tyneessä Kotiliesi-lehdessä oli pitkä artikkeli voin ja margariinin käytöstä, jossa 

todettiin seuraavaa:  
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”Ja kuitenkin on margariini mainio ruoka-aine. Se tapa, jolla sitä valmiste-

taan, takaa sen täydellisen puhtauden, ja laitoksessani suoritetut tutkimuk-

set ovat selvittäneet, että kotimaisella margariinilla on sama ravintoarvo 

kuin parhaalla meijerivoilla.”  

Samassa lehdessä myös kehotettiin käyttämään ruoaksi eläinten sisäelimiä:  

”Eräitä eläinten sisälmysosia, kuten maksaa, munuaisia ja verta käytetään 

yleisesti ruoaksi, mutta usealla taholla pidetään eläimen keuhkoja ja sy-

däntä ruoaksi aivan kelpaamattomina. Tämäkin on valitettava harhakäsi-

tys. Sydänliha on hyvin mureata ja hyvää, ja se soveltuu erinomaisesti vat-

kulin valmistukseen, se voidaan paistaa raasteleivän ja ihran kera, ja mo-

nenlaisten laatikoiden lisänä se korvaa täydelleen tavallisen naudanlihan.” 

Kotiliesi-lehden ruokavalistus olikin lehden alkuaikoina luonteeltaan todella neu-

vovaa.  

 

Nykyään ruokakasvatus on kokonaisvaltaisempaa ja yhä moninaisempaa verrat-

tuna aikaisempaan ruokavalistukseen. Suomessa ruokakasvatus-käsite yleistyi 

1900-luvun lopulla. (Janhonen, ym., 2015, s. 107–108.) 1990-luvulta alkaen ruo-

kakasvatus-termi alkoi yleistyä suosituksissa, oppaissa, politiikan dokumenteissa 

sekä tutkimuksissa (Janhonen & Rautavirta, 2021, s. 117). 

 

Kestävyys ja kestävyyskasvatus yhdistetään usein ruokakasvatukseen. Ruoka-

kasvatus osana kestävyystutkimusta tarkoittaa sellaista lähestymistapaa, jossa 

kasvatukselliset tavoitteet ja teoreettiset lähtökohdat määritellään kestävyystutki-

muksen kautta ja joissa ruokaa käytetään kasvatuksellisena välineenä, jotta 

nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. (Janhonen, ym., 2015, 110.) Risku-Norjan ja 

Mikkolan (2010, s. 46) mukaan ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta tar-

kastelee ruokaa eri näkökulmista ja lähestyy sitä paitsi henkilökohtaisena, myös 

yhteiskunnallisena ja globaalina kysymyksenä. Ruoantuotannon kestävyyteen 

vaikuttavat ongelmat voivat olla luonteeltaan sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudelli-

sia (Risku-Norja & Mikkola, 2010, s. 44). Ruoankulutuksen kestävyys näkyy esi-

merkiksi suomalaisissa ruokasuosituksissa, joissa ruokaa tarkastellaan yksilöllis-

ten terveysvaikutusten lisäksi myös kestävän kehityksen eri näkökulmista 
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(Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 40). Ruokajärjestelmätutkimuksissa 

kestävyyskysymyksiin pyritään hakemaan ratkaisua paikantamalla ruokatuotan-

toa niin, että hyödynnetään paikallisia resursseja sekä tuottajien ja kuluttajien vä-

listä vuorovaikutusta. Ruoka on hyvin keskeinen teema kestävyydessä, sillä ruo-

alla on merkittäviä vaikutuksia yksilöiden terveyden lisäksi sekä kansantalouteen 

että ympäristöön. (Risku-Norja & Mikkola, 2010, s. 44.) Tässä tutkimuksessa tar-

kasteltava ruokahävikki on osa kestävää ruokakasvatusta ja tutkimuksessa ana-

lysoidaankin siihen liittyviä sisältöjä Kotiliesi-lehdistä. 

 

Edellä esitetyn nojalla ruokakasvatusta voidaan hahmotella kolmella tavalla; neu-

vova tapa, olettava tapa sekä suunnitelmallisuutta korostava tapa. Neuvovassa 

tavassa korostuu Bisognin ja kumppaneiden (2012, s. 289) sekä Kimuran (2011, 

s. 466) ajatus ”oikein syömisestä”. Neuvovalla tavalla toteutetussa ruokakasva-

tuksessa lukijalle annetaan selkeitä neuvoja, kuinka tulisi toimia. Neuvova tapa 

näkyy esimerkiksi vanhoissa keittokirjoissa ja Kotiliesi-lehdissä, joissa annetaan 

tarkkoja ohjeita ruoanvalmistukseen ja eri raaka-aineiden käyttöön. Olettavalla 

tavalla toteutetulla ruokakasvatuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista 

ruokakasvatuksen tapaa, jossa oletetaan, että lukijalla on jo etukäteen tiettyjä ko-

titalouteen liittyviä tietoja ja taitoja. Olettavassa ruokakasvatuksen tavassa voi 

olla kyse esimerkiksi Knuuttilan (2010, s. 58) esiin tuomista ”sormituntumasta” ja 

”silmämäärästä”, jolloin oletuksena on, että lukija ilman erillistä opetusta tietää, 

miten tulisi toimia. Olettavassa ruokakasvatuksessa voi olla taustalla ajatus siitä, 

että erilaiset tavat ja perinteet ovat säilyneet sukupolvelta toiselle eikä niitä siksi 

tarvitse ”opettaa uudelleen”. Suunnitelmallisuutta korostavassa ruokakasvatuk-

sen tavassa korostetaan suunnitelmallisuutta ja varautumista, jotka liittyvät esi-

merkiksi ruoan valmistamisen käytäntöihin sekä ruoan säilöntään. Suunnitelmal-

lisuutta korostava ruokakasvatuksen tapa näkyy erityisen hyvin ruokatyön toteut-

tamisessa ja suunnittelussa, jossa on huomioitava Aulangon ja kumppaneiden 

(2012, s. 107–110) mukaan monia seikkoja ja hallittava ajankäyttöä. 
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3.2 Kotiliesi kotitalouksien ruokakasvattajana  

 

Tässä alaluvussa tutustutaan tarkemmin lehden aineistona olevan Kotiliesi-leh-

den historiaan 1920-luvun ruokavalistusta sisältäneestä kotitalousväen ammatti-

lehdestä nykypäivän aikakauslehdeksi. Kotiliesi-lehteä ja sen historiallisia vai-

heita tarkastellaan erityisesti ruokakasvatuksen näkökulmasta. 

 

WSOY alkoi vuonna 1922 kustantamaan ensimmäistä koteihin suunnattua nyky-

aikaista aikakauslehteä, Kotiliettä (Sysiharju, 1995, s. 74). Kivikurun (1996, s. 62) 

ja Malmbergin (1991, s. 196) mukaan Kotiliesi oli ensimmäinen yleisaikakausleh-

distä erottuva naistenlehti. Lehti oli varsin suosittu jo alusta alkaen; vuonna 1923 

painos oli 9 500 ja seuraavana vuonna jo 31 000 ja vuonna 1925 peräti 52 850 

kappaletta (Malmberg, 1991, s. 200). Kotiliesi tarjosi 1920-luvulla kotitalousneu-

vontaa kotitalouksille (Rautavirta & Ahlström, 2018, s. 1). 

 

Kotiliesi oli alkujaan suunnattu kaikille kotitalousasioiden aktiivisille harrastajille 

ja vaikuttajille. Lehdessä seurattiinkin aktiivisesti eduskunnan kotitalouteen ja ku-

lutukseen liittyviä päätöksiä. (Sysiharju, 1995, s. 74.) Kotiliesi pyrki olemaan po-

liittisesti sitoutumaton mutta se sisälsi kuitenkin runsaasti yhteiskunnallisesti kan-

taa ottavia teemoja (Aikasalo, 2004, s. 46). Kotiliesi olikin aikoinaan merkittävä 

yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka teki useita yhteiskunnallisia ja perhepoliittisia 

aloitteita, kuten neuvolaverkoston perustaminen ja päivähoidon järjestäminen 

(Häggman, 2001, s. 316).  

 

Joulukuussa 1922 ilmestyneessä näytenumerossaan Kotiliesi ilmoitti olevansa 

perheenemännille ja kotitalousväelle suunnattu ammattilehti, joka opastaa ja tu-

kee naisia ”kaikenlaisissa kodin tehtävissä ja toimissa, ruokatalouden, asunnon 

ja sen hoidon, puhdistustöiden, kodin sisustuksen, kotiompelun ja käsitöiden, ko-

din terveydenhoidon, lasten kasvatuksen y.m.s. aloilla samalla kun pannaan huo-

miota eri keinoihin kotielämän viihtyisyyden ja kotikulttuurin kohottamiseksi” 

(Gebhard, Harmaja, Hannula, Somersalo & Wiherheimo, 1922, s. 1). 
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Kotiliesi itse siis määritteli olevansa perheenemäntien ammattilehti, jossa käsitel-

lään kotitalouksia koskevaa hyötytietoa, kuluttajavalistusta, kotitalouspolitiikkaa 

sekä suomalaisen tapakulttuurin edistämistä (Turunen, 2014, s. 41). Alun perin 

keskeisimmät aiheet Kotiliesi-lehdessä olivat ruokatalous, kodin puhtaanapito, 

vaatteiden huolto ja valmistus, kodin sisustaminen ja kodin ihmissuhteet (Aika-

salo, 2004, s. 46). Alun perin lehti oli suunnattu sekä kaupunkilais- että maalais-

koteihin mutta melko pian lehti sai maalaisemännille suunnatun leiman (Malm-

berg, 1991, s. 200). Kotiliesi on ollut isossa roolissa suomalaisen ruokaperinteen 

säilyttäjänä, ruokakulttuurin kehittäjänä sekä maakuntaisten perinneruokien tal-

tioijana (Malmberg, 1991, s. 198). Lehti ei kuitenkaan ollut vain arkisten askarei-

den opas, vaan käytännöllisten neuvojen lisäksi lehden oli tarkoitus myös viihdyt-

tää (Aikasalo, 2004, s. 46).  

 

Suomessa kuluttajalehdet kehittyivät muuhun maailmaan verraten myöhäisessä 

vaiheessa, koska Suomi oli hyvin omavarainen maa. Naisten järjestölehdistö sen 

sijaan oli laaja ja seurasi ulkomaisia esikuvia. Kun kuluttajalehdet alkoivat yleistyä 

Suomessa, lukijat olivat tottuneet aiempiin järjestölehtiin ja siksi niiden piirteitä jäi 

myös kuluttajalehtiin. (Töyry, 2006, s. 213.) Kotiliesi-lehden järjestömäisyys saat-

toi johtua myös siitä, että se oli monin tavoin kytköksissä moniin järjestöihin ja 

niiden tavoitteisiin. Lehden toimituksessa työskenteli lehden perustamisajankoh-

tana aktiivisia naisasianaisia, jotka olivat aiempien sivistys-, valistus- ja lehtitöi-

den kautta tottuneet lähestymään lukijoita kansanvalistajien ja -neuvojien roo-

leissa. (Turunen, 2011, s. 162–163.)  

 

Kotiliesi-lehden pahin kilpailija 1930-luvulla alussa oli Otavan julkaisema Oma 

koti -lehti. Kustantajien välinen kilpailu aiheutti lehdille painetta alentaa lehden 

hintaa, jolloin molempien lehtien kannattavuus kärsi. Lopulta vuonna 1934 

WSOY ja Otava päättivät perustaa Yhtyneet Kuvalehdet Osakeyhtiön ja yhdistää 

lehdet. Lehden nimi säilyi kuitenkin Kotilietenä (Häggman, 2001, s. 404–408; 

Malmberg, 1991, s. 201–203.)  

 

Sotavuosien aikana Kotiliesi tuki kotona olevia naisia ja antoi neuvoja epävar-

moina aikoina (Malmberg, 1991, s. 209). Pula-ajan neuvot olivat käytännöllisiä ja 

niitä annettiin niin ruoanvalmistukseen, vaatehuoltoon kuin puhtaanapitoon 
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liittyen. Kotiliesi-lehdessä esiteltiin esimerkiksi tapoja valmistaa monipuolisia ruo-

kia lähes tyhjästä sekä pesuaineen ja työn säästövinkkejä. (Aikasalo, 2004, s. 

124.) Kotiliesi-lehden levikki nousi merkittävästi sotavuosina ja erityisesti sota-

vuosien jälkeen, jolloin Kotiliesi myös laajentui erilaisiin osastoihin sekä liitteisiin 

ja jopa uusiin lehtiin (Malmberg, 1991, s. 209). 

 

1960-luvulla Kotiliesi-lehden levikki kuitenkin kääntyi laskuun (Malmberg, 1991, 

s. 231). Lehden levikki jatkoi laskuaan tasaisesti myös 1970-luvulla, jolloin se sai 

myös uuden kilpailijan: Kodin Kuvalehden. Kotiliesi-lehdelle asetettiin voimak-

kaita uudistumisvaatimuksia, joihin lopulta vuonna 1973 myönnyttiin. Tällöin Ko-

tilieden nimi muutettiin Uudeksi Kotiliedeksi mutta lehden perusarvot säilyivät kui-

tenkin samoina. Ajan kuluessa lehden levikki lähti uudelleen nousuun. (Malm-

berg, 1991, s. 247–248.)  

 

Kotiliesi on Suomen vanhin näihin päiviin asti säilynyt naistenlehtibrändi, johon 

kuuluu nykyään lehden lisäksi myös verkkosivut sekä sosiaalisen median kana-

vat. Lehden nykyisenä kohderyhmänä ovat kaikenikäiset suomalaiset naiset. 

(Hakoniemi, n.d..) Kotiliesi-lehden keskiössä ovat nykyään laajat ja syvälliset 

henkilöhaastattelut sekä yhteiskunnalliset aiheet, jotka pyritään kertomaan niin, 

että lukija pystyy samaistumaan aiheisiin. Kotiliesi-lehti on kautta sen historian 

ilmestynyt 24 kertaa vuodessa, jonka lisäksi vuosittain ilmestyy kaksi erikoisnu-

meroa; puutarha- ja joululehti. (Hakoniemi, n.d..) Tällä hetkellä Kotiliedellä on 

noin 217 000 lukijaa (Mediakortit, n.d.). Vuoden 2021 Kansallisen Mediatutkimuk-

sen mukaan Kotiliesi-lehden numeroa luettiin pidempään kuin mitään toista suo-

malaista aikakauslehteä (Hakoniemi, n.d.). 

 

Kotiliesi-lehden pitkä historia ruokavalistuslehtenä näkyy vielä tänäkin päivänä 

lehden ruokaan liittyvissä sisällöissä. Kotiliesi-lehdessä on ollut aina ruokaan liit-

tyvää sisältöä ja siksi lehti soveltuu hyvin ruokahävikin ja siihen liittyvien teemojen 

tarkasteluun. Lehdistä etsitään ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä ja selvitetään, mil-

laisia ruokakasvatuksen tapoja näiden sisältöjen taustalla vaikuttaa. Seuraa-

vassa luvussa kerrotaan tarkemmin tutkimustehtävästä sekä tutkimuskysymyk-

set.   
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Aikakauslehtien ruokakasvatusta ruokahävikkinäkökulmasta ei ole tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella juurikaan tutkittu. Tutkimuksessa selvitetään, 

millä tavoin ruokahävikkiä ja siihen liittyviä sisältöjä on käsitelty eri ajankohtina 

Kotiliesi-lehdissä. Tämän jälkeen selvitetään, millaisia ruokakasvatuksen tapoja 

näiden ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen taustalla vaikuttaa.  

 

Tutkimusta varten tutustutaan kolmeen tietokantaan (EBSCO, Scopus ja ERIC), 

joista havaitaan, että ruokahävikin käsite on vakiintunut tieteellisessä keskuste-

lussa noin 2010-luvulta alkaen. Tämän havainnon myötä tutkimuksen aineistoksi 

valitaan Kotiliesi-lehtiä vuosilta 2000, 2010 ja 2020, jotta voidaan nähdä, näkyykö 

tämä ruokahävikin tutkimuksen lisääntyminen 2010-luvulla myös Kotiliesi-leh-

dissä. Kotiliesi-lehti nähdään tässä tutkimuksessa kotitalouksien ruokakasvatta-

jana.  

 

Tutkimuksessa tutkitaan näiden vuosikertojen Kotiliesi-lehdistä ruokahävikkiin ja 

sen taustalla olevaan ruokakasvatukseen liittyviä sisältöjä. Aineisto analysoidaan 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuskysymykset, joihin aineistosta 

etsitään vastauksia, ovat seuraavat: 

 

1. Mistä näkökulmista ruokahävikkiä käsittelevät sisällöt teemoittuivat Ko-

tiliesi-lehdissä vuosina 2000, 2010 ja 2021? 

 

2. Millaisia ruokakasvatukseen liittyviä tapoja ruokahävikkisisältöjen taus-

talta voidaan tunnistaa? 

 

Ruokahävikille ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää (Evans, 2014, s. 3; Koi-

vupuro, ym., 2010, s. 3), eikä ruokahävikin syntyminen ole tietynlaista käyttäyty-

mistä, vaan seurausta eri tekijöiden yhteydestä elintarvikkeen kulutukseen 

(Quested, ym., 2011, s. 462–463). Ruokahävikin vähentämiseen liittyy sekä eko-

logisia että taloudellisia hyötyjä, mutta ihmisten motiivit ruokahävikin vähentämi-

seen vaihtelevat. Jotkut ihmiset voivat myös kokea ”syyllisyyttä” ruoan 
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tuhlauksesta ja se voi toimia heidän motivaationaan välttää ruokahävikin muo-

dostamista. (Quested, ym., 2013b, s. 47.) Jotta ruokahävikkiä saataisiin vähen-

nettyä, tulisi ihmisten tehdä muutoksia päivittäisiin rutiineihin ja omaksua uusia 

tapoja ruoan ostamiseen, varastointiin ja valmistamiseen (Romani ym., 2018, s. 

216). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään löytämään aineistosta 

niitä sisältöjä, joilla viitataan ruokahävikin syntymiseen ja vähentämiseen sekä eri 

näkökulmiin näiden taustalla. Kirjallisuuskatsauksesta tunnistettiin ruokahävikin 

taustalta taloudellinen, ekologinen ja moraalinen näkökulma, joiden perusteella 

tutkimuksen aineistoa aletaan analysoimaan. Analyysin kohteeksi otetaan ruoka-

ohjeiden lisäksi myös lehden muut tekstisisällöt. Lehtien sisältämät kaupalliset 

sisällöt ja mainokset jätetään analyysin ulkopuolelle. 

 

Syöminen on hyvin moniulotteinen ilmiö, joten ei ole olemassa vain yhtä tapaa, 

jolla voisi lähestyä ruokaan liittyvää kasvatusta (Janhonen, ym., 2015, 110). Ruo-

kakasvatuksen avulla ihmisille voidaan opettaa ”oikein syömiseen” liittyviä tietoja 

ja taitoja (Kimura, 2011, s. 466). Ruokakasvatusta voidaan kuitenkin toteuttaa 

hyvin monella tavalla ja siihen kuuluu Janhosen ja Rautavirran (2021, s. 114) 

mukaan esimerkiksi toiminnan ohjausta, viestintää, valmennusta, neuvontaa, 

koulutusta tai opetusta. Ruokakasvatuksen tavoitteena on paitsi antaa valmiudet 

soveltaa ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja omaan elämään sopivaksi, myös ym-

märtää ruokavalintojen seurauksia omaa hyvinvointia laajemmalle. Näin ollen yk-

silön omat valinnat suhteutuvat osaksi laajempaa kulttuurista ja historiallista jat-

kumoa. (Janhonen, ym., 2015, s. 111.) Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyri-

tään selvittämään, millaista ruokakasvatusta Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liitty-

vien sisältöjen taustalla vaikuttaa. Kirjallisuuskatsauksesta tunnistettiin kolme eri-

laista ruokakasvatuksen tapaa; neuvova tapa, olettava tapa sekä suunnitelmalli-

suutta korostava tapa. Näitä tapoja pyritään löytämään aineiston ruokahävikkiin 

liittyvän sisällön taustalta.   
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5 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen aineiston ana-

lyysillä pyrittiin luomaan aineistosta kokonaisuus, jonka avulla voitiin tuottaa pe-

rusteltuja tulkintoja ja johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä (Puusa, 2020, s. 142). 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Seu-

raavissa alaluvuissa käsitellään tutkimusaineiston keräämistä ja rajaamista sekä 

aineiston analyysin vaiheita. 

 

5.1 Aineiston kerääminen ja rajaaminen 

 

Tutkimuksen aineisto koostui vuosien 2000, 2010 ja 2021 Kotiliesi-lehtien vuosi-

kerroista. Aikakauslehtikenttä Suomessa on hyvin laaja ja monialainen ja niitä on 

myös tutkittu runsaasti. Aikakauslehtien tutkimuksen suosiota voivat selittää mo-

nialaiset lehdet, lehtien korkea laatu, yleinen tunnettuus, eri erikoisaloille keskit-

tyvät sisällöt, yksittäisten lehtien pitkäikäisyys, lehtien saatavuus ja arkistoitavuus 

sekä helppokäyttöisyys tutkimusaineistona. (Töyry, Saarenmaa & Särkkä, 2011, 

s. 33.) Nämä tekijät vaikuttivat myös tämän tutkimuksen aineiston valinnassa. 

Tähän tutkimukseen haluttiin valita aineistoksi kotitaloustieteessä tunnettu, pit-

käikäinen lehti, jolla on vankka asema Suomen aikakauslehtikentällä.  

 

Aikakauslehdet eivät koskaan ole neutraaleja aineistoresursseja, vaan niihin liit-

tyy aina jokin näkökulma ja periaate (Töyry, ym., 2011, s. 34). Kotiliesi-lehden 

journalistiselle otteelle oli aikanaan tyypillistä neuvominen ja ohjaaminen ja sen 

taitto muistutti valistuskirjallisuutta (Turunen, 2014, s. 48). Lehti sisälsi aikoinaan 

myös paljon yhteiskunnallisesti kantaa ottavia teemoja (Aikasalo, 2004, s. 46). 

Kotiliesi-lehti on kuitenkin koettu historian ilmiöistä kiinnostuneiden tutkijoiden 

keskuudessa luotettavaksi lähteeksi, vaikka yleisesti koetaan, että lehdet edus-

tavat populaarikulttuuria eivätkä kerro siitä, miten asiat ovat oikeasti olleet (Turu-

nen, 2014, s. 40). Töyryn ja kumppaneiden (2011, s. 29) mukaan Kotiliesi-lehti 

on naistenlehtien tyypillisin edustaja. Se on vanhin suomalainen naisten kulutta-

jalehti ja sopii näin ollen hyvin myös historiallisten kysymysten tarkasteluun.  

Töyryn ja kumppaneiden (2011, s. 31) aikakauslehtiä voidaan käyttää tutkimuk-

sessa joko kohteena, kontekstina tai aineistona. Tässä tutkimuksessa 
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aikakauslehdet, Kotiliesi-lehdet, olivat tutkimuksen aineistona. Aikakauslehdistä 

koostuvan aineiston avulla voidaan tutkia monipuolisesti esimerkiksi kieleen, kult-

tuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä (Töyry, ym., 2011, s. 31).  

 

Tutkimuksen aineiston aikajänteen rajaamiseksi tutustuttiin muutaman keskeisen 

tietokannan ”ruokahävikki”-hakusanalla löytyviin artikkeleihin, jotta pystyttiin sel-

vittämään, milloin ruokahävikin käsite on vakiintunut tieteelliseen keskusteluun. 

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näin 

ollen tutkimustuloksista viestitään myös suurelle yleisölle. Voidaankin ajatella, 

että sitä mukaa kun tieteellinen keskustelu ruokahävikistä on vakiintunut, on ruo-

kahävikin käsite vakiintunut myös julkisessa keskustelussa.  

 

Ensimmäiseksi tutustuttiin monitieteiseen EBSCO-tietokantaan. Hakusanalla 

”food waste” löytyi yhteensä 11 375 tieteellistä artikkelia vuosilta 1975–2022. 

Näistä valtaosa (10 370 artikkelia) on julkaistu vuosien 2010–2022 välillä.  

 

Seuraavaksi tutustuttiin monitieteiseen Scopus-tietokantaan. Hakusanalla ”food 

waste” löytyi yhteensä 10 476 tieteellistä artikkelia vuosilta 1925–2022. Vuosina 

1925–1989 julkaistiin vuosittain vain yksittäisiä tieteellisiä artikkeleita ruokahävik-

kiin liittyen. Vuosina 1993–2006 määrä nousi joihinkin kymmeniin artikkeleihin ja 

vuodesta 2010 eteenpäin satoihin artikkeleihin. Viime vuosina ruokahävikkiin liit-

tyvien artikkeleiden määrä on kasvanut merkittävästi ja esimerkiksi vuonna 2022 

on julkaistu yli 1500 ruokahävikkiä käsittelevää artikkelia.  

 

Lopuksi tutustuttiin kasvatustieteen ERIC-tietokantaan. Hakusanalla ”food waste” 

löytyi yhteensä 30 tieteellistä artikkelia vuosilta 1985–2022. Tietokannasta löytyi 

kuitenkin vain muutamia vuosina 1985–2009 julkaistuja artikkeleita, joten voi-

daankin olettaa, että käsite ei vielä silloin ollut vakiintunut kasvatustieteissä. Ruo-

kahävikin käsitteen voidaan katsoa vakiintuneen myös ERIC-tietokannan perus-

teella 2010-luvulla, sillä yli puolet tietokannan artikkeleista, 26 kappaletta, oli jul-

kaistu vuoden 2010 jälkeen.  

 

Ennen ruokahävikki-käsitteen vakiintumista aiheesta on voitu puhua esimerkiksi 

seuraavilla käsitteillä: tähderuoka, ruoantähteet ja ruokajäte. Nämä ovat kuitenkin 
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enemmän yleiskielen käsitteitä, eikä näillä hakusanoilla löytynyt kovin monia ar-

tikkeleita tutkimuksen aineistonrajauksessa käytetyistä tietokannoista. Hakusa-

nalla "food leftovers" etsittiin tieteellisiä artikkeleita kolmesta tietokannasta: 

EBSCO, Scopus ja ERIC. EBSCO-tietokannasta löytyi 20 tieteellistä artikkelia, 

jotka olivat kaikki julkaistu 2000-luvulla. Scopus-tietokannasta löytyi 79 tieteellistä 

artikkelia, jotka olivat julkaistu vuosien 1980–2022 välillä. ERIC-tietokannasta ei 

löytynyt hakusanalla yhtään tieteellistä artikkelia.  

 

Tietokantahakujen myötä tarkennettiin tutkimuksen aineiston ajankohdan valin-

taa. Koska ruokahävikin käsite näyttäisi näiden tietokantahakujen perusteella va-

kiintuneen noin 2010-luvulla, valittiin tutkimusaineistoksi harkinnanvaraisella 

otannalla Kotiliesi-lehden vuosikerta vuodelta 2010 sekä lisäksi noin 10 vuotta 

ennen sitä ja 10 vuotta sen jälkeen ilmestyneet vuosikerrat eli vuosien 2000 ja 

2021 vuosikerrat. Vuosi 2021 valittiin kuvastamaan tämänhetkistä tilannetta, sillä 

se on tutkimuksen tekohetkellä viimeisin kokonainen Kotiliesi-lehden vuosikerta.  

 

Myös käytännön asiat vaikuttivat tutkimuksen aineiston valintaan. Tutkimusta 

varten selvitettiin, mistä löytyy kokonaisia Kotiliesi-lehden vuosikertoja. Museovi-

raston kirjastosta löytyivät Kotiliesi-lehtien vuosikerrat vuosilta 1923–1985 sekä 

vuodet 2000, 2002–2004 ja 2010. Näistä päädyttiin ottamaan tutkimusaineistoksi 

vuosikerrat 2000 ja 2010. Vuoden 2021 lehdet olivat saatavilla pääkaupunkiseu-

dun kirjastoverkosto Helmetin eMagz -palvelussa ilmaiseksi. 

 

Jokaisessa vuosikerrassa on 24 lehteä, joten yhteensä lehtiä oli 72 kappaletta. 

Aineisto kuitenkin rajautui, sillä kaikissa lehdissä ei ollut ruokahävikkiin liittyviä 

sisältöjä. Tutkimuksen aluksi kaikki 72 lehteä kuitenkin luettiin tarkasti kahteen 

kertaan, jotta voitiin saada selville, kuinka monessa lehdessä ruokahävikkitee-

moja käsiteltiin. Vuosikerran 2000 lehdistä yhteensä kuudessa lehdessä käsitel-

tiin ruokahävikkiä. Näistä lehdistä kaksi oli tuplanumeroita. Vuosikerran 2010 leh-

distä yhteensä yhdeksässä lehdessä oli ruokahävikkisisältöjä. Viimeisimmässä, 

vuosikerran 2021 lehdissä yhteensä kymmenessä lehdessä käsiteltiin ruokahä-

vikkiä. Näin ollen tutkimuksen lopullinen aineisto muodostui 25 lehdestä. Ruoka-

hävikkisisällöksi tulkittiin tässä tutkimuksessa myös epäsuorat viittaukset ylijää-

neestä ruoasta sekä ruokien säilöntään liittyvät sisällöt, joissa ei suoraan viitattu 
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ruokahävikin vähentämiseen. Liitteessä 1 on kuvattuna tutkimuksen aineisto, ar-

tikkelien nimet ja niiden kirjoittajat sekä sivunumerot.  

 

5.2 Aineiston kuvaus 

 

Ennen varsinaista aineiston analyysin aloittamista aineistoa tarkasteltiin yleisesti, 

jotta pystyttiin luomaan yleiskatsaus eri vuosikymmenien lehtiin ja niiden eroavai-

suuksiin. Eri vuosikymmenien lehdet olivat sivumäärältään hyvin eri pituisia ja 

niissä oli pieniä sisällöllisiä eroja; esimerkiksi ruokasisällön määrä vaihteli eri vuo-

sien lehdissä. Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi eri vuosikymmenien lehtien 

eroavaisuuksia ja kuvataan työssä käytettyä aineistoa. 

 

Eri vuosikymmenien Kotiliesi-lehdet erosivat toisistaan pituudeltaan; vanhemmat 

lehdet olivat sivumäärältään selvästi pidempiä kuin uudemmat. Vuoden 2000 leh-

det olivat pituudeltaan keskimäärin 119 sivua, pisimmän lehden ollessa 147 sivua 

ja lyhimmän ollessa 99 sivua. Vuonna 2000 kaksi lehteä oli tuplanumeroita, joi-

den pituus oli 131 sivua, joten ne eivät sivumäärältään poikenneet tavallisten leh-

tinumeroiden joukosta. Vuoden 2010 lehdet olivat pituudeltaan keskimäärin 102 

sivua, pisimmän lehden ollessa 123 sivua ja lyhimmän ollessa 91 sivua. Vuoden 

2021 lehdet olivat kaikki 75 sivua pitkiä. Kotiliesi-lehtien numerot ovat siis lyhen-

tyneet vuosien saatossa. Tämä voi johtua siitä, että ennen sosiaalista mediaa 

lehtiä luettiin enemmän ja pidempään ja niihin haluttiin sisällyttää enemmän 

asiaa. Nykyään ruokaan ja muihin Kotiliesi-lehden tyypillisiin teemoihin liittyvää 

sisältöä on Internetissä runsaasti saatavilla eikä kaikkea tietoa tarvitse mahduttaa 

lehtiin.  

 

Eri vuosikymmenien lehtien sisällöt myös erosivat toisistaan. Vuoden 2000 leh-

dissä toistuivat epäsäännöllisessä järjestyksessä seuraavat palstat: Kotilieden 

mallipalvelu, lukija & idoli, historian tekijät, koti & raha, sisustus, puutarha ja 

muoti. Vuoden 2010 lehdessä toistuivat seuraavat palstat: sisustus ja muoti, ih-

miset ja ilmiöt, kauneus ja terveys, koti ja puutarha, hyvä olo ja terveys. Vuoden 

2021 lehdissä oli selkeä ja toistuva runko: ensimmäisenä oli tarinat -osio, joka 

sisälsi pääasiassa henkilöhaastatteluja, jonka jälkeen tuli tänään kotona osio, 
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joka sisälsi ruokaosion lisäksi vaihtelevasti sisustusta, käsitöitä, puutarhanhoitoa 

ynnä muuta sellaista. Tämän jälkeen tuli naisen elämää -osio, joka keskittyi pää-

asiassa terveyteen. Lisäksi lehdessä oli aina mukana -osio, joka sisälsi palaute-

osion, nyt on aika -palstan, ristikon, luontokuvan ja kilpailuja. Lehtien sisällöt ovat 

siis jonkin verran muuttuneet vuosien saatossa, mutta lehden teemat ovat kuiten-

kin pääasiassa pysyneet samankaltaisina.  

 

Eri vuosikertojen lehtien ruokasisältöjen määrä vaihteli. Yhtä vuoden 2000 lehteä 

lukuun ottamatta jokaisessa lehdessä oli oma ruokaosio. Vuoden 2000 lehdissä 

ruokaosion pituus oli keskimäärin 10,5 sivua vaihdellen neljästä sivusta 25 si-

vuun. Vuoden 2010 lehdissä ruokaosion pituus oli keskimäärin 11,5 sivua vaih-

dellen kuudesta sivusta 20 sivuun. Vuoden 2021 lehdissä ruokaosion pituus oli 

keskimäärin 11,5 sivua vaihdellen seitsemästä sivusta 20 sivuun. Koska eri vuo-

sikymmenten lehtien pituuden vaihtelivat, vaihteli myös ruokasisällön osuus muu-

hun sisältöön verraten. Vuoden 2000 lehdissä oli ruokasisältöä keskimäärin yh-

deksän prosenttia, vuoden 2010 lehdissä 11 prosenttia ja vuoden 2021 lehdissä 

16 prosenttia koko lehden sisällöstä. Ruokasisältöjen määrä on siis vuosien var-

rella kasvanut tasaisesti, mikä osoittaa sen, että ruokaan liittyvät aiheet ovat kiin-

nostaneet lukijoita.  

 

Ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä oli jokaisessa tutkimukseen valitussa Kotiliesi-

lehden vuosikerrassa. Vuoden 2000 lehdissä ruokahävikkisisältöä oli yhteensä 

kuudessa lehdessä, joista kaksi oli tuplanumeroita. Vuosien 2010 lehdissä ruo-

kahävikkisisältöä oli yhdeksässä ja vuonna 2021 kymmenessä lehdessä. Ruoka-

hävikkisisältö oli jakautunut epätasaisesti lehtien vuosikerroissa. Vuonna 2000 

ensimmäinen viittaus ruokahävikkiin oli vasta toukokuussa ilmestyneessä Koti-

liesi-lehden numerossa 9/2000. Vuonna 2010 ruokahävikkiin viitattiin viimeisen 

kerran jo syyskuussa ilmestyneessä Kotiliesi-lehden numerossa 18/2020. Vuo-

den 2021 lehdissä ruokahävikkisisältöä oli tasaisesti pitkin vuotta. Ruokahävikkiä 

käsittelevien sisältöjen määrä on hieman noussut vuosien saatossa, mikä on 

luonnollista, kun ruokahävikkiin liittyvän tieteellisen ja julkisen keskustelun määrä 

on lisääntynyt. 
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Tyypillisesti Kotiliesi-lehdissä ruokahävikkiä käsiteltiin ruokaohjeiden yhtey-

dessä. Tämän lisäksi ruokahävikkisisältöjä oli myös yhden lehden pääkirjoituk-

sessa sekä kahdessa haastattelussa. Vuoden 2010 lehdissä oli ”Nyt on aika” -

osio, jossa annettiin vinkkejä mitä kyseisenä aikana voisi tehdä. Osiossa oli kaksi 

kertaa ruokahävikkiin liittyvä vinkki. Tarkemmat tiedot eri Kotiliesi-lehtien ruoka-

hävikkisisällöistä löytyvät liitteestä 1.  

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi, sillä Tuomen ja Sa-

rajärven (2018, s. 117) mukaan sen avulla aineistona olevia aikakauslehtiä voi-

daan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysin avulla tutkit-

tavasta ilmiöstä pyritään saamaan tiivis kuvaus, josta on mahdollista tehdä joh-

topäätöksiä (Puusa, 2020, s. 144; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117). Puusan 

(2020, s. 142) mukaan sisällönanalyysissä voidaan ajatella, että aineisto pilko-

taan ensin osiin, jonka jälkeen tutkija kokoaa sen uudelleen tehden samalla syn-

teesejä. Uudelleenkoonnin jälkeen aineistosta voidaan tehdä johtopäätöksiä 

(Puusa, 2020, s. 142).  

 

Sisällönanalyysi voidaan ymmärtää sekä väljänä viitekehyksenä että omana me-

todinaan (Puusa, 2020, s. 144; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103). Sisällönanalyy-

siä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti (Puusa, 

2020, s. 147; Tuomi & Sarajärvi, 2018 s. 121). Teoriaohjaavassa sisällönanalyy-

sissä ennalta määritetty kirjallisuuskatsaus ohjaa tutkimuksen etenemistä ja ai-

neiston analysointia. Teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksiköt siis valitaan 

aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa analyysiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

109.) Analyysistä voidaan tunnistaa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikai-

semman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan sen tarkoituksena on avata 

uusia ajatusuria (Puusa, 2020, s. 147; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 109). Tutki-

muksen aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti, jolloin tutkimuksen kirjallisuuskat-

saus toimi analyysin apuna, mutta analyysi ei kuitenkaan pohjautunut suoraan 

aikaisempaan teoriaan. Kirjallisuuskatsauksesta tunnistettiin ruokahävikin taus-

talta kolme näkökulmaa: taloudelliset, ekologiset sekä moraaliset näkökulmat. 

Ruokakasvatuksen tavoista kirjallisuuskatsauksesta tunnistettiin neuvova, 
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olettava ja suunnitelmallisuutta korostava tapa. Näitä ruokahävikin taustalla ole-

via näkökulmia sekä ruokakasvatuksen tapoja lähdettiin etsimään myös aineis-

tosta.  

 

Puusan (2020, s. 144) mukaan sisällönanalyysin tyypillisiä vaiheita ovat analyy-

siyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineiston ka-

tegorisointi ja teemoittelu sekä tulkinta. Käytännössä nämä vaiheet eivät kuiten-

kaan ole erillisiä, vaan usein eri vaiheita voi olla käynnissä samanaikaisesti. Tut-

kijan tulkintaa tapahtuu sisällönanalyysin jokaisessa vaiheessa. (Puusa, 2020, s. 

144.) 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus muodostui kahdesta näkökulmasta: kotitalouk-

sien ruokahävikistä sekä kotitalouksille suunnatusta ruokakasvatuksesta, joihin 

liittyviä teemoja pyrittiin löytämään aineistosta. Aineistoon tutustuminen aloitettiin 

lukemalla perusteellisesti ja järjestelmällisesti kaikki vuosikertojen 2000, 2010 ja 

2021 lehdet. 

 

Aineistosta rajattiin kirjallisuuskatsauksen avulla ruokahävikin näkökulmiin sekä 

ruokakasvatuksen tapoihin liittyvät analyysiyksiköt, joita kerättiin ja luokiteltiin ai-

neistosta. Tässä vaiheessa aineistosta luokiteltiin kaikki ruokahävikkiin ja ruoka-

kasvatukseen liittyvät sisällöt ja laadittiin aineiston analyysiyksiköistä muistiinpa-

noja. Ruokahävikkiin liittyvät sisällöt olivat paikoitellen melko haastavia tunnistaa, 

sillä ruokahävikkiin viitattiin usein epäsuorasti. Aineistoa jouduttiinkin lukemaan 

tarkkaan kirjallisuuskatsaukseen nojaten, jotta pystyttiin tunnistamaan kaikki ruo-

kahävikkiin liittyvät sisällöt. Ruokahävikkisisällöksi katsottiin kuuluvaksi myös sel-

laisia sisältöjä, joissa ei yksiselitteisesti mainittu kyseessä olevan ruokahävikki. 

Erityisesti vanhemmissa lehdissä ei juurikaan viitattu suoraan ruokahävikkiin, 

koska ruokahävikin käsite ei niihin aikoihin ollut vielä vakiintunut tutkimuksen ken-

tällä.  

 

Vuosikertojen 2000 ja 2010 lehdet olivat fyysisiä lehtiä ja vuoden 2021 olivat di-

gitaalisena. Fyysisiin lehtiin merkittiin värikkäillä Post-it-lapuilla ruokahävikkiin ja 

ruokakasvatukseen liittyvät sisällöt. Digitaalisista lehdistä tehtiin Excelissä tau-

lukko, johon merkittiin ruokahävikkiin ja sen taustalla olevaan ruokakasvatukseen 
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liittyvät sisällöt. Lopuksi kaikki fyysisten lehtien muistiinpanot koottiin omiin Excel-

taulukkoihinsa, jotta niiden tutkiminen, tulkinta ja vertailu olisi helpompaa. Var-

muuden vuoksi lehdet luettiin vielä toiseen kertaan, jotta mikään ruokahävikkiin 

ja sen taustalla olevaan ruokakasvatukseen liittyvä sisältö ei jäisi epähuomiossa 

analyysin ulkopuolelle. Aineiston lukeminen useampaan kertaan lisää Puusan 

(2020, s. 147) mukaan analyysin laadukkuutta. 

 

Analyysiyksiköiden kerääminen ja luokittelu olivat vasta havaintojen pelkistä-

mistä, eli aineistoa tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusongelman 

kautta. Aineisto rajautui pelkistyksen myötä ja esimerkiksi julkisiin ruokapalvelui-

hin ja ravintoloihin sekä kaupallisiin sisältöihin liittyvät ruokahävikkisisällöt jäivät 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita vain kotitalouk-

sien ruokahävikistä. Puusan (2020, s. 144) mukaan aineiston pelkistäminen on 

välttämätöntä, sillä rikas aineisto on sellaisenaan hyvin hajanaista. 

 

Kun aineisto oli pelkistetty, sitä alettiin teemoitella. Teemoittelussa etsitään ja ver-

taillaan tiettyjen teemojen esiintymistä aineistosta. Teemoittelussa painottuu se, 

mitä teemasta sanotaan aineistossa eikä teemojen lukumäärällä välttämättä ole 

merkitystä. Tarkoituksena on saada aineisto ryhmiteltyä erilaisten aihepiirien mu-

kaan, jotta on mahdollista verrata tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. 

Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta voidaan etsiä varsinaisia teemoja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, ss. 105–107.)  

 

Teemoittelussa hyödynnettiin eri värikoodeja eli tietylle alateemalle valikoitiin 

oma väri, jolla kaikki siihen liittyvät aineistositaatit ja muistiinpanot väritettiin Ex-

celissä. Alateemojen värikoodaus oli haastavaa, sillä osa aineistositaateista ja 

muistiinpanoista sopi useampaan alateemaan, jolloin myös värikoodit olivat pääl-

lekkäisiä. Päällekkäiset värikoodit ratkaistiin lopulta niin, että kullekin aineistosi-

taatille valittiin vain yksi värikoodi sen mukaan, mihin se katsottiin sopivimmaksi, 

vaikka se olisikin sopinut myös muihin alateemoihin. Kun kaikki materiaali oli saa-

nut oman värikoodin, eri väreillä merkityt alateemat siirrettiin muodostettujen ylä-

teemojen alle. Alateemojen jäsentelyn kautta voitiin myös tarkastella, mitkä tee-

mat olivat ruokahävikki- ja ruokakasvatussisällöissä eniten esillä ja miten sisällöt 

erosivat eri vuosien lehdissä.  
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Ruokahävikkiin liittyviä alateemoja syntyi runsaasti ja vain osa niistä on nähtä-

vissä esimerkkinä taulukossa 1. Aineistoa teemoitellessa kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta nousi ruokahävikin vähentämisen käytäntöihin liittyen esiin kolme ylätee-

maa: taloudelliset näkökulmat, ekologiset näkökulmat sekä moraaliset näkökul-

mat. Ekologisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvät teemat olivat kuitenkin osittain 

päällekkäisiä. Taulukossa 1. on annettu esimerkkejä ruokahävikin vähentämi-

seen liittyvien teemojen luokittelusta ala- ja yläteemoihin. 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston analyysistä ruokahävikin vähentämiseen liitty-
vien teemojen luokittelusta ala- ja yläteemoihin  

Aineistositaatti Pelkistys Alateema Yläteema 

"Vähennä leipähävikkiä. Paahda 

hieman kuivahtaneet leivänkan-

nikat krutongeiksi. Ne sopivat 

loistavasti keittojen ja salaattien 

pinnalle.” (Kotiliesi 1/2021.) 

Leipähävikin 

vähentämi-

nen 

Ylijääneen 

raaka-aineen 

hyödyntämi-

nen ruokaoh-

jeessa 

 

 

 

 

Taloudel-

liset näkö-

kulmat 

”Yhdestä 5 l vadelmasorbettipak-

kauksesta riittää vähintään 30–

40 aikuiselle. Kotipakkauksista 

(0,9 l) saa jäätelökauhalla 9–10 

palloa.” (Kotiliesi 9/2000.) 

Sorbetin ja 

kahvin annos-

telu 

Ruoan riittä-

vyyden arvi-

ointi 

”Miksi kukaan ei puhu ruokahä-

vikistä? Jos me vähentäisimme 

pois heittämämme ruoan mää-

rää, sillä olisi ilmastoon paljon 

isompi vaikutus kuin yksittäisillä 

pakkauksilla.” (Kotiliesi 

15/2010.) 

Ruokahävikin 

määrän vä-

hentäminen 

Ruokahävikin 

vähentämi-

sen merkitys 

ilmastolle 

 

 

 

 

 

Ekologi-

set näkö-

kulmat ”Jos jokainen vaatii joulupöytään 

omia herkkujaan, kaikkea on lii-

kaa ja hävikkiä tulee taatusti” 

(Kotiliesi 26/2021). 

Jouluruokien 

määrän arvi-

ointi 

Ruokahävikin 

välttäminen  
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”Jos sinulta jää yli porsaanlihaa 

jostain toisesta ruoasta, kara-

mellisoi se ja tarjoa baosämpy-

löiden täytteenä” (Kotiliesi 

5/2021). 

Ylijääneen 

porsaanlihan 

hyödyntämi-

nen 

Ylijääneen 

ruoan hyö-

dyntäminen 

ruokaoh-

jeessa 

 

 

 

Taloudel-

liset/eko-

logiset  

näkökul-

mat  

”Nyt on aika… laadi kauppalista 

ja ota se tavaksesi. Säästät kuk-

karoa ja ilmastoa, kun ei tule teh-

tyä heräteostoksia ja heitettyä 

ruokaa roskiin.” (Kotiliesi 

17/2010.) 

Ruokaostos-

ten suunnit-

telu 

Suunnitelmal-

lisuus ruoka-

ostoksilla 

”Kulhoruoat kasataan kauniiksi 

annoksiksi niin, että ainekset 

kootaan sektoreittain esimerkiksi 

riisin päälle. Kurkkaa jääkaappiin 

ja hyödynnä kulhoissa hävikki-

kasvikset ja edellisen päivän ruo-

antähteet.” (Kotiliesi 19/2021.) 

Hävikkikas-

visten hyö-

dyntäminen 

Positiivinen 

lähestyminen 

ruokahävik-

kiin 

 

 

 

 

 

 

Moraaliset 

näkökul-

mat 

”Nyytit voi pakastaa. Pakasta ne 

ensin leikkuulaudan päällä eril-

lään toisistaan ja pakkaa pussiin 

tai rasiaan jäisinä.” (Kotiliesi 

5/2021.) 

Nyyttien pa-

kastus 

Neutraali lä-

hestyminen 

ruokahävik-

kiin 

 

Ruokakasvatukseen liittyviä alateemoja syntyi runsaasti ja vain osa niistä on näh-

tävissä esimerkkinä taulukossa 2. Aineistoa teemoitellessa kirjallisuuskatsauk-

sen pohjalta nousi esiin ruokahävikkiin liittyvän sisällön taustalta olevasta ruoka-

kasvatuksesta kolme yläteemaa: neuvova tapa, olettava tapa sekä suunnitelmal-

lisuutta korostava tapa. Taulukossa 2. on annettu esimerkkejä ruokakasvatuk-

seen liittyvien teemojen luokittelusta ala- ja yläteemoihin.  
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Taulukko 2. Esimerkkejä aineiston analyysistä ruokakasvatukseen liittyvien tee-
mojen luokittelusta ala- ja yläteemoihin 

Aineistositaatti Pelkistys Alateema Yläteema 

"Nyt on aika… sulata pakastin ja 

tee samalla päivitettävä lista, 

jotta pysyt kärryllä jäisistä anti-

mista" (Kotiliesi 17/2010). 

Lista pakasti-

men sisäl-

löstä 

Perusteltu 

vinkki pakas-

teiden säilön-

tään 

 

 

 

 

Neuvova 

tapa 

"Pois koverrettu hedelmäliha 

kannattaa käyttää ruokiin" (Koti-

liesi 21/2000). 

Kurpitsalyh-

dyn hedelmä-

lihan hyödyn-

täminen 

Toteava 

vinkki mah-

dollisen ruo-

kahävikin vä-

hentämiseen 

"Tatit kuivataan poikkipäin viipa-

loituna sienikuivurissa tai kiertoil-

mauunissa alle 50 asteen läm-

mössä" (Kotiliesi 15/2000). 

Sienten kui-

vaus 

Epämääräiset 

ohjeet sienten 

käsittelyyn 

 

 

 

 

Olettava 

tapa 

"Säilytä tuoreet yrtit viileässä, 

jää- tai viileäkaapissa. Herkim-

mät maustekasvit, kuten basilika 

ja sitruunamelissa, eivät kestä 

kylmää. Säilytä ne keittiössä ve-

silasissa tai esimerkiksi Saga-

formin altakasteltavassa yrttiruu-

kussa." (Kotiliesi 5/2010.) 

Yrttien säily-

tys 

Herkimpien 

maustekas-

vien tunnista-

minen 

"Torttupohjia taas voit hyvin lei-

poa pakkaseen odottamaan täyt-

tämistä ja herkuttelua. Sokeri-

kakkupohjat säilyvät pakasti-

messa hyvin pakattuina muuta-

man kuukauden, rasvaa sisältä-

vät hieman vähemmän." (Koti-

liesi 13–14/2000.) 

Torttupohjien 

pakastami-

nen 

Kotitalouk-

sien varautu-

minen 

 

 

 

 

 

Suunnitel-

malli-

suutta 
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"Myös ostoslista auttaa. Hävikkiä 

syntyy, jos perheessä se, joka 

laittaa ruokaa, ei laadi ostoslis-

taa eikä tiedä, mitä jääkaapissa 

on." (Kotiliesi 15/2010.) 

Ostoslistan 

laatiminen 

Suunnitelmal-

lisuus ruoka-

ostoksilla 

korostava 

tapa 

 

Sisällönanalyysiä on kritisoitu siitä, että sillä saadaan vain järjestettyä aineisto 

johtopäätösten tekoa varten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117). On kuitenkin tär-

keä ymmärtää, että tutkimus ei ole valmis vielä siinä vaiheessa, kun tulokset on 

analysoitu, vaan tulokset on aina selitettävä ja tulkittava. Tulkinnalla tarkoitetaan 

tutkijan omaa pohdintaa sekä omia johtopäätöksiä, jotka hän voi tehdä analyysin 

tulosten perusteella. Tulosten analysoinnin lisäksi tuloksista pyritään laatimaan 

synteesejä, jotka kokoavat yhteen tutkimuksen pääasiat ja antavat vastauksia 

asetettuihin tutkimusongelmiin. Tutkimuksen johtopäätökset perustuvat laadittui-

hin synteeseihin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 229–230; Puusa, 2020, 

s. 150.) Kun aineisto oli teemoiteltu, aloitettiin aineiston tutkimusten tulkinta. Tut-

kimusten tulkinnasta ja johtopäätöksistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa lu-

vussa.   
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tutkimuksen tulosluku on jaettu kahteen alalukuun tutkimuskysymysten mukaan. 

Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi ruokahävikkiin ja sen vähentämisen 

käytäntöihin liittyviä näkökulmia ja luku rakentuu kolmen löydetyn teeman, talou-

dellisten, ekologisten ja moraalisten näkökulmien mukaisesti. Toisessa alalu-

vussa käydään läpi ruokahävikkisisältöjen taustalla olevaan ruokakasvatukseen 

liittyviä tapoja ja luku rakentuu kolmen löydetyn teeman, neuvovan, olettavan ja 

suunnitelmallisuutta korostavan tavan mukaisesti. Tulosluvussa on käytetty run-

saasti aineistolainauksia, jotta lukijalla on mahdollisuus itse arvioida tutkimuk-

sessa tehtyjä tulkintoja.  

 

6.1 Ruokahävikkiin liittyvät sisällöt Kotiliesi-lehdissä  

 

Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyvää sisältöä tarkasteltiin kolmen näkökulman 

avulla. Sisältöjen taustalta tunnistettiin taloudellisia, ekologisia ja moraalisia nä-

kökulmia. Kuten Quested kumppaneineen (2011, s. 462–463) toteaa, ruokahävi-

kin syntyminen on seurausta useiden eri tekijöiden yhteydestä elintarvikkeiden 

kulutukseen. Ruokahävikin eri tekijöitä tarkasteltiin tutkimuksen aineistosta kol-

men näkökulman avulla. Evansin (2014, s. 53) mukaan ruokahävikki muodostuu 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa syömäkelpoisesta mutta käyttä-

mättä jääneestä ruoasta muodostuu ylijäämäruokaa, joka voidaan joko unohtaa 

tai käyttää myöhemmin. Ylijäämäruoka ei kuitenkaan ole vielä ruokahävikkiä, 

vaan se muuttuu hävikiksi vasta, kun sitä ei hyödynnetä. (Evans, 2014, s. 53–

64.) Kotiliesi-lehdissä ruokahävikkiin viitattiin pääasiassa Evansin (2014, s. 54) 

määritelmän mukaisena ylijäämäruokana:  

 

”Kurkkaa jääkaappiin ja hyödynnä kulhoissa hävikkikasvikset ja edellisen 

päivän ruoantähteet” (Kotiliesi 19/2021). 

 

Tutkimusaineistoon valikoitui mukaan varsinaisten ruokahävikkiviittauksien li-

säksi mukaan myös sellaisia sisältöjä, jotka olivat tutkijan tulkinnan mukaan ruo-

kahävikin vähentämiseen liittyviä, vaikka niissä ei suoraan mainittukaan 
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ruokahävikistä tai sen vähentämisestä. Muutamia esimerkkejä tällaisista viitteistä 

olivat ”ylikypsät tomaatit” (Kotiliesi 15/2021), ”kuivahtaneet leivänmurut” (Kotiliesi 

8/2010), ”edellisen päivän leipä” (Kotiliesi, 11/2000) sekä useammassa lehdessä 

mainittu ”kuivattujen sienten liotusvesi”. Näitä esimerkkejä ei aineistossa avattu 

enempää mutta ne päätettiin ottaa tutkimukseen mukaan, sillä niiden taustalla 

saattoi kuitenkin olla ajatus ruokahävikin vähentämisestä. Ruokahävikistä sellai-

senaan oli hyvin vähän tekstisisältöä ja usein siihen viitattiin ruokaohjeen yhtey-

dessä yhdellä sanalla tai lauseella. 

 

Ruokahävikin vähentämisen käytäntöjä tarkastellaan tutkimuksessa kolmen teo-

riasta nostetun näkökulman avulla. Näkökulmat ovat kuitenkin osittain myös pääl-

lekkäisiä, sillä vaikka ruokahävikkiä vältettäisiin ekologisista syistä, on sillä väis-

tämättä myös taloudellisia vaikutuksia ja päinvastoin. Moraaliset näkökulmat ovat 

sidoksissa ihmisen omiin käsityksiin siitä, millaisen toiminnan hän kokee oikeaksi 

ja millaisen vääräksi.  

 

6.1.1 Taloudelliset näkökulmat 
 

Taloudelliset näkökulmat näkyivät monessa Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liitty-

vissä sisällöissä epäsuorasti. Taloudellisilla näkökulmilla tarkoitetaan ruokahävi-

kistä syntyvää rahansäästöä, joka Questedin ja kumppaneiden (2013b, s. 47) 

mukaan voi motivoida ihmisiä välttämään ruokahävikin syntymistä. Suomalaisten 

kotitalouksien pois heitettävän ruoan summa euroissa mitattuna vaihtelee eri läh-

teiden mukaan 80 eurosta 125 euroon (Hartikainen, ym., 2013, s. 21; Silvennoi-

nen, ym., 2013, s. 52). Rahallinen säästö voikin olla yksi merkittävä tekijä joiden-

kin ihmisten ruokahävikin vähentämisessä. Ruokahävikkiin liittyvistä taloudelli-

sista kustannuksista ei kuitenkaan sellaisenaan ollut yhdessäkään Kotiliesi-leh-

dessä mainintoja. 

 

Uusitalo ja Takala (2020, s. 270) tunnistivat ruokahävikkiongelmaa käsittelevässä 

tutkimuksessaan kolme teemaa, jotka heijastivat suomalaisen maatalousyhteis-

kunnan arvoja ja hyveitä. Yhtenä teemana oli tarkat säännöt yli jääneen ruoan 

käsittelyssä, jolloin voidaan saada aikaan säästöä. Tämänkaltaiset säännöt viit-

tasivat säästäväisyyden ja ruoan kunnioituksen hyveeseen. (Uusitalo & Takala, 
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2020, s. 270.) Vastaavia säästäväisyyteen liittyviä ”sääntöjä” löytyi myös Kotiliesi-

lehdistä. Esimerkiksi Kotiliesi-lehden numerossa 18/2010 savojinkaalimurekkeen 

ruokaohjeessa todettiin, että ”kaalin sisuslehdet voi keittää ja silputa murekkeen 

joukkoon”. Ilman säästäväistä näkökulmaa kaalin sisuslehdet olisivat voineet 

päätyä ruokahävikiksi. Muutamissa lehdessä kehotettiin käyttämään ”kuivattujen 

sienten liotusvesi” ruoanlaitossa. Tämä voidaan tulkita taloudelliseksi näkökul-

maksi, koska kyse on lopulta vain vedestä (johon on liuennut sienistä makua ja 

vitamiineja). Kaalin sisuslehdet sekä sienten liotusvesi ovat tyypillisiä esimerk-

kejä Questedin ja kumppaneiden (2013a, 23) esittelemästä mahdollisesti vältet-

tävissä olevasta ruokahävikistä, jota ei voida selkeästi määritellä syötäväksi tai 

syömäkelvottomaksi.  

 

Taloudellisuutta käsiteltiin esimerkiksi Kotiliesi-lehden numerossa 9/2000, jossa 

juhlien järjestämiseen liittyvässä artikkelissa kerrottiin, kuinka paljon kahvia ja 

jäätelöä tulisi varata vieraille. Oikea mitoitus on tärkeää, jotta ruokaa tai juomaa 

ostetaan sopiva määrä, eikä turhaa ruokahävikkiä pääse syntymään. Varsinkin 

kahvi ja jäätelö ovat vain hetken syömäkelpoisia, jolloin ylimääräiseksi jäänyt 

jäähtynyt kahvi tai sulanut jäätelö olisivat vaarassa päätyä ruokahävikiksi. Suun-

nittelemattomuus voi Silvennoisen ja kumppanien (2013, s. 22) mukaan olla yh-

tenä syynä liian suurien ruokamäärien ostamiseen. 

 

Ruokakaupassa käynnin suunnittelua ja kauppalistan laatimista käsiteltiin use-

ammassa Kotiliesi-lehden numerossa eri vuosina. Silvennoisen ja kumppanien 

(2013 s. 22) tutkimuksen mukaan ruokakaupassa käynnin tiheydellä oli yhteys 

ruokahävikkiin: mitä useammin kaupassa käytiin, sitä todennäköisemmin sieltä 

ostettiin toisinaan liikaa ruokaa. Romanin ja kumppaneiden (2018, s. 217) mu-

kaan suunnitelmallisuuden puute oli yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikutti ruo-

kahävikin syntymiseen.  

 

Katajajuuren (2020, s. 7) mukaan ruokahävikkiä voidaan välttää hyödyntämällä 

valmiiksi kotoa löytyviä ruokia ja raaka-aineita. Yli jääneestä ruoasta voidaan val-

mistaa myös uusia ruokia (Katajajuuri, 2020, s. 7). Jo kotoa löytyvien raaka-ai-

neiden hyödyntämisellä voidaan saada myös taloudellista säästöä: 
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”Jos sinulta jää yli porsaanlihaa jostain toisesta ruoasta, karamellisoi se ja 

tarjoa baosämpylöiden täytteenä” (Kotiliesi 5/2021). 

 

Lehdessä kehotettiin hyödyntämään ”yli jäänyttä porsaanlihaa” baosämpylöiden 

ruokaohjeessa, mikä voitiin tulkita kotoa löytyvien raaka-aineiden hyödyntä-

miseksi niin, että ruokahävikkiä ei pääse syntymään. On kuitenkin tulkinnanva-

raista, kehotettiinko niin tekemään taloudellisen vai ekologisen hyödyn takia. Toi-

saalta voidaan ajatella, että ainakin taloudellinen näkökulma on esillä, sillä hyö-

dyntämällä aikaisemmin jäänyttä lihaa voidaan välttyä ostamasta uutta lihaa ruo-

kaohjetta varten.  

 

Taloudellisuutta on se, että ruoat hyödynnetään kokonaisuudessaan niin, että 

ruokahävikkiä ei synny. Erityisesti kuivunutta leipää ja sen hyödyntämistä käsi-

teltiin Kotiliesi-lehdissä useammassa kohtaa. Esimerkiksi Kotiliesi-lehden nume-

rossa 8/2010 ”kuivahtaneen leivän muruja” käytettiin kolmessa ruokaohjeessa 

(kreetalainen sitruunakala, spagetti con le Sarden ja turkkilaiset lammaspyörykät) 

eri puolilla lehteä. ”Edellisen päivän leipää” ja ”leivänkannikoita” käsiteltiin myös 

useissa muissa eri vuosien lehdissä: 

 

”Toscanalainen crostini on yksinkertaisimmillaan edellisen päivän leipää, 

jota paahdetaan viipaleina ja sipaistaan valkosipulin ja oreganon ryydittä-

mällä hyvällä oliiviöljyllä” (Kotiliesi 11/2000).  

 

”Vähennä leipähävikkiä. Paahda hieman kuivahtaneet leivänkannikat kru-

tongeiksi. Ne sopivat loistavasti keittojen ja salaattien pinnalle.” (Kotiliesi 

1/2021.) 

 

”Pappa al pomodoro on näppärä ja nopea arkiruoka, johon voi käyttää pari 

päivää vanhat leivän kannikat” (Kotiliesi 18/2021). 

 

Näissä ruokaohjeissa pyritään tekemään vanhentuneesta leivästä herkkua, jotta 

sen syöminen tuntuisi taas houkuttelevalta. Kaikissa ruokaohjeissa ei suoraan 

viitattu siihen, että vanhentunut leipä olisi sellaisenaan ruokahävikkiä, mutta 

koska Silvennoisen ja kumppaneiden (2012, s. 26) mukaan leipää heitettiin 
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eniten pois juuri siksi, ettei sitä haluta enää syödä sen jälkeen, kun se ei enää ole 

tuoretta, tulkittiin tässä tutkimuksessa, että ruokaohjeiden vanhentunut leipä oli 

vaarassa joutua ruokahävikiksi ja siksi se otettiin analyysin kohteeksi. 

 

Silvennoisen ja kumppanien (2012, s. 26) mukaan vihanneksia päätyy ruokahä-

vikiksi yleensä pilaantumisen takia ja maitotuotteita siksi, että niiden päiväys pää-

see ylittymään. Kotiliesi-lehdissä ei käsitelty vanhentuvia maitotuotteita kertaa-

kaan, lukuun ottamatta juustoja, joita käsiteltiin useammassa lehdessä: 

 

”Kaappiin jääneen juustonkannikan voi raastaa ja käyttää sekä taikinaan 

että piirakan täytteeksi” (Kotiliesi 16/2010). 

 

”Käytä kastikkeeseen viinipullon jämät, ja raasta päälle juustonkannikat 

jääkaapista” (Kotiliesi 4/2021).  

 

On mielenkiintoista, että yli jääneeseen juustoon ja myös leipiin viitattiin ”kan-

nikka” sanalla. ”Kannikka” näyttäytyi lehdissä ikään kuin symbolina jollekin ”huo-

nolle” tai pelastamisen arvoiselle, joka on vaarassa päätyä ruokahävikiksi. Juus-

toon liittyvissä vinkeissä on jälleen tulkinnanvaraista, onko juuston hyödyntämi-

sen taustalla taloudellinen vai jokin muu näkökulma. Koska vanhan juuston hyö-

dyntämisellä voidaan välttyä ostamasta uutta, ovat nämä vinkit tässä tutkimuk-

sessa tulkittu ensisijaisesti taloudellisiksi vinkeiksi.  

 

Myös pilaantuvia kasviksia käsiteltiin vain hyvin niukasti. Raakoihin kasviksiin vii-

tattiin vain yhdessä lainauksessa Kotiliesi-lehden numerossa 21/2000, jossa Hal-

loweenin kurpitsalyhdyn ohjeen yhteydessä vinkattiin, että ”pois koverrettu hedel-

mäliha kannattaa käyttää ruokiin”. Tässä yhteydessä olikin kurpitsajuhlan keitto -

ruokaohje, johon lyhdyn teosta ylijääneen hedelmälihan pystyi hyödyntämään. 

Kotiliesi-lehden numerossa 15/2021 olleessa ylellisen rapukeiton ohjeessa oh-

jeistettiin käyttämään ”ylikypsiä tomaatteja”, joiden voidaan tulkita olevan riskissä 

päätyä hävikiksi. Yhdessä ruokaohjeessa vinkattiin käyttämään ”jääkaapin hävik-

kikasvikset”. Näissäkin esimerkeissä on kuitenkin tulkinnanvaraista, onko ruoka-

hävikin välttämisen taustalla taloudellinen vai ekologinen näkökulma. 
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Romanin ja kumppaneiden (2018, s. 217) mukaan elintarvikkeiden säilytys ja 

suunnitelmallisuus ovat merkittäviä tekijöitä ruokahävikin syntymiselle. Kotiliesi-

lehdissä näitä molempia käsiteltiin useammassa kohtaa. Säilöntään liittyvissä si-

sällöissä ei kuitenkaan yleensä korostettu säilöntää ruokahävikin hallintakeinona:  

 

”Sienet säilyvät tuoreina huonosti, jääkaapissakin vain päivän. Onneksi 

niitä voi kuitenkin säilöä talven varalle.” (Kotiliesi 15/2000.) 

 

”Talven varalle” säilömisellä voidaan kuitenkin viitata suunnitelmallisuuteen ja 

omavaraisuuteen, joiden on todettu olevan yhteydessä ruokahävikin syntymi-

seen. Muutamien mainintojen lisäksi jokaisessa vuosikerrassa oli iso, useamman 

sivun mittainen juttu säilönnästä, jossa käsiteltiin erityisesti sienten säilöntää. 

Myös säilöntään liittyvät sisällöt voidaan katsoa liittyvän taloudelliseen ruoankäyt-

töön. Sienten säilönnän voidaan tulkita kuuluvan taloudelliseen ajatteluun, sillä 

itse poimitut sienet ovat ilmaista ruokaa ja niiden säilönnän avulla niitä voidaan 

hyödyntää pitkin vuotta.  

 

Aterioilta yli jääneitä ruokia voidaan myös pakastaa myöhempää käyttöä varten. 

(Quested, ym., 2013b, s. 45; Silvennoinen, ym., 2013, s. 34.) Pakastamista suo-

siteltiin Kotiliesi-lehdissä muutamissa kohtaa ruokaohjeen yhteydessä: 

 

”Kakkuun kuluu noin 1 ½ kääretorttulevyä. Jäljelle jäävän osan voit pakas-

taa ja käyttää tuleviin kakkuihin tai maljaan koottaviin jälkiruokiin.” (Kotiliesi 

1/2010.) 

 

”Yrttejä voi myös pakastaa. Silppua maustekasvit ja jäädytä pieninä foli-

oon pakattuina nyssäköinä. Jäädytyksen voi tehdä myös jääpalalokeri-

kossa, jolloin saat sopivia annospaloja.” (Kotiliesi 5/2010.) 

 

”Säilö kastike pakastamalla se litteissä pakastepusseissa” (Kotiliesi 

16/2021.) 

 

Säilöntään liittyvissä sisällöissä korostettiin luovuutta ja annettiin vinkkejä hyvin 

erityyppisten ruokien pakastamisesta. Kaikissa pakastusvinkeissä ei suoraan 



47 
 

todettu, että pakastuksen tavoitteena olisi välttää ruokahävikkiä mutta se oli eri-

tyisen hyvin huomattavissa esimerkiksi kääretorttuesimerkistä, jossa kakkuun 

käytettiin kahdesta kääretorttulevystä vain puolitoista kääretorttulevyä, jolloin 

puolikas levy olisi jäänyt sellaisenaan käyttämättä ja olisi ollut vaarassa päätyä 

ruokahävikiksi.  

 

Kotiliesi-lehdissä ei käsitelty kotiruoan hävittämistä, vaikka Silvennoisen ja kump-

paneiden (2013, s. 30) mukaan kotiruokaa voidaan heittää pois siksi, ettei haluta 

syödä samaa ruokaa useampana päivänä. Koska Kotiliesi-lehdissä oli runsaasti 

ruokaohjeita, olisi kotiruoasta syntyvää hävikkiä voitu käsitellä niiden yhteydessä. 

Ruokaohjeet oli kuitenkin mitoitettu tietylle ruokailijamäärälle, joka kerrottiin aina 

ruokaohjeen alussa. Tällöin voidaan olettaa, että ruoan valmistamisesta ei pitäisi 

syntyä turhaa ruokahävikkiä. Silvennoisen ja kumppaneiden (2012, s. 26) mu-

kaan yhtenä syynä ruokahävikille voi olla liian suurien ruokamäärien valmistami-

nen, joten oikealla mitoituksella voidaan myös välttää ruokahävikin muodostu-

mista. Mitoituksia ei kuitenkaan ollut merkitty kaikkiin 2000-luvun lehtiin.  

 

6.1.2 Ekologiset näkökulmat 
 

Kotiliesi-lehdet sisälsivät myös runsaasti ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä, joiden 

taustalta tunnistettiin ekologisia näkökulmia. Ruokahävikkiä on tärkeää tarkas-

tella myös ekologisesta näkökulmasta, sillä ruoantuotanto vaatii paljon energiaa 

ja muita resursseja sen tuotannon ja jakelun aikana. Jos ruoka päätyy hävikiksi, 

on nämä resurssit käytetty turhaan, jolloin niistä on aiheutunut tarpeettomia ym-

päristövaikutuksia. (Mason & Lang, 2017, s. 149; Tucker & Farrelly, 2016, s. 684; 

Williams, ym., 2012, s. 141.) 

 

Ruokahävikin vähentämisen taustalla olevat ekologiset arvot näkyivät hyvin eri-

tyisesti muutamissa Kotiliesi-lehtien henkilöhaastatteluissa: 

 

”Miksi kukaan ei puhu ruokahävikistä? Jos me vähentäisimme pois heittä-

mämme ruoan määrää, sillä olisi ilmastoon paljon isompi vaikutus kuin yk-

sittäisillä pakkauksilla.” (Kotiliesi 15/2010.) 
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Aineistolainaus on sitaatti maa- ja metsätalouselintarviketalouden tutkimuskes-

kuksen vanhemman tutkijan Juha-Matti Katajajuuren haastattelusta, joka käsitteli 

kuluttajan ekologisia valintoja ruokakaupassa. Koko haastattelu perustui ekolo-

gisten näkökulmien varaan, joten se oli selkeästi nähtävissä myös artikkelissa 

mainitussa ruokahävikissä. Toinen esimerkki on näyttelijä Minka Kuustosen 

haastattelu, joka käsitteli joulua ja siihen liittyvää materiaa. Hän nosti esiin jou-

lunajan ruokailut: 

 

”Jos jokainen vaatii joulupöytään omia herkkujaan, kaikkea on liikaa ja hä-

vikkiä tulee taatusti” (Kotiliesi 26/2021). 

 

Haastattelu käsitteli ekologisia arvoja, joten voidaan olettaa, että sitaatissa viita-

taan siihen, että jouluna syntyvä ruokahävikki on ennen kaikkea ekologinen on-

gelma, jota halutaan välttää.  

 

Koivupuron ja kumppaneiden (2012, s. 187) mukaan ruokahävikin määrä oli suu-

rempi niissä kotitalouksissa, joissa nainen vastasi ruokaostoksista verrattuna nii-

hin, joissa mies tai molemmat puolisot vastasivat ruokaostoksista. Jotta ruokaa 

ei tulisi ostettua todellista tarvetta enempää, ruokakaapit tulisi tarkistaa ennen 

ruokaostoksille lähtöä (Quested, ym., 2013b, s. 45; Silvennoinen, ym., 2013, s. 

34). Kotiliesi on suunnattu naisille ja sieltä löytyi useampi vinkki ruokakaupassa 

käynnin suunnitteluun, jolla voitaisiin välttää ruokahävikkiä: 

 

”Jos kauppamatka on lyhyt, ja sen pystyy kävelemään tai pyöräilemään, 

voi samalla vähentää ruokahävikkiä. Näin ei osta kerralla valtavia määriä 

ruokaa. Myös ostoslista auttaa. Hävikkiä syntyy, jos perheessä se, joka 

laittaa ruokaa, ei laadi ostoslistaa eikä tiedä, mitä jääkaapissa on.” (Koti-

liesi 15/2010.)  

 

Ekologista ajattelua tukee myös se, että yllä olevassa aineistositaatissa kehote-

taan käymään ruokakaupassa kävellen tai pyörällä autoilun sijaan. Ruokahävikin 

välttäminen suunnitelmallisuuden avulla on kuitenkin sekä ekologista että talou-

dellista. Samat näkökulmat näkyivät myös toisessa aineistositaatissa, jossa sel-

keästi viitataan ilmastoon ja rahankäyttöön: 
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”Laadi kauppalista ja ota se tavaksesi. Säästät kukkaroa ja ilmastoa, kun 

ei tule tehtyä heräteostoksia ja heitettyä ruokaa roskiin.” (Kotiliesi 

17/2010.) 

 

Kotiliesi-lehdissä ei käsitelty erilaisten kotitaloustyyppien ruokahävikkiä, vaikka 

erilaiset kotitaloustyypit tuottavat eri verran ruokahävikkiä (Hartikainen, ym., 

2013, s. 28; Silvennoinen, ym., 2013, s. 4). Kotiliesi on naisille suunnattu aika-

kauslehti, joten oletettavasti naiset lukevat sitä kaikkein eniten. Kotiliesi ei kuiten-

kaan ole itse määritellyt, minkä ikäisille lehti on suunnattu. Näin ollen sitä voivat 

lukea hyvin eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Elämäntilanne voi 

vaikuttaa myös ruokahävikin määrään, sillä esimerkiksi lapsiperheet tuottavat 

enemmän ruokahävikkiä kuin muut kotitaloustyypit (Hartikainen, ym., 2013, s. 28; 

Silvennoinen, ym., 2013, s. 4). Näin ollen lehdessä olisi voinut olla monipuolisem-

min vinkkejä, miten erilaisissa elämäntilanteissa ruokahävikkiä pystyttäisiin vält-

tämään.  

 

Ruokahävikkiä voidaan hallita myös erilaisten pakkausmerkintöjen avulla, mutta 

Kotiliesi-lehdissä ei kuitenkaan käsitelty parasta ennen- tai viimeinen käyttöpäivä 

-merkintöjä. 

 

6.1.3 Moraaliset näkökulmat 
 

Kotiliesi-lehdissä ei juurikaan ollut havaittavissa moraalisia näkökulmia, sillä ruo-

kahävikkiin liittyvät sisällöt olivat pääasiassa neutraaleja. Moraalisilla näkökul-

milla tarkoitetaan ruokahävikin tuottamisesta syntyviä negatiivisia tuntemuksia, 

sillä Graham-Rowen ja kumppaneiden (2014, s. 21) mukaan ruokahävikin tuotta-

misesta voidaan kokea negatiivisia tunteita syyllisyyttä, turhautumista tai ärsy-

tystä. Questedin ja kumppaneiden (2013b, s. 47) mukaan nämä negatiiviset tun-

teet ruoan tuhlaamisesta voivat motivoida ihmisiä välttämään ruokahävikin muo-

dostumista. Koskisen ja kumppaneiden (2018, s. 24) mukaan ruokahävikin vä-

hentämisestä voidaan saada hyvää mieltä.  
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Uusitalo ja Takala (2020, s. 267–268) havaitsivat tutkimuksessaan vuosien 

1885–1917 sanomalehtiaineistossaan negatiivista moraalista syyttelyä. Kotiliesi-

lehdissä ei kuitenkaan ollut nähtävissä juurikaan heidän tutkimuksensa kaltaista 

moraalista syyttelyä. Moraalisen syyttelyn sijaan Kotiliesi-lehdissä oli havaitta-

vissa Uusitalon ja Takalan (2020, 270) tunnistama oikeudenmukaisuuden ja hy-

väntahtoisuuden hyve, sillä ruokahävikin hallintaan pyrittiin vaikuttamaan neut-

raalilla tai kannustavalla ja käytännönläheisellä lähestymistavalla. Pientä moraa-

lista syyttelyä oli nähtävissä ainoastaan yhdessä aineistolainauksessa: 

 

"Moni säilyttää tomaatteja virheellisesti jääkaapissa. Kylmäsäilytys ei kan-

nata, sillä tomaatit viihtyvät parhaiten huoneenlämmössä, jossa ne myös 

säilyttävät makunsa ja kiinteytensä pidempään.” (Kotiliesi 16/2021.) 

 

Aineistositaatin ensimmäisessä virkkeessä on moraalisesti hieman syyttelevä nä-

kökulma, kun todetaan, että tomaattien säilyttäminen jääkaapissa on virheellistä. 

Sitaatin seuraava lause kuitenkin on sävyltään enemmän kannustava, jossa an-

netaan vinkki siitä, mikä olisi parempi säilytyslämpötila tomaateille ja perustellaan 

miksi.  

 

Uusitalon ja Takalan (2020, s. 274–275) tutkimusaineistossa, joka koostui Hel-

singin sanomien vuosien 2008–2017 artikkeleista, ratkaisuehdotukset ruokahä-

vikin vähentämiseen vaihtelivat tarkoista säännöistä ja lainsäädännöstä pieniin, 

arkisiin vinkkeihin. Kotiliesi-lehdissä on keskitytty pieniin, arjessa suoritettaviin 

toimintoihin. Erilaisia vinkkejä ruokahävikin hallintaan ja vähentämiseen on jokai-

sessa tähän tutkimukseen valitussa vuosikerrassa. Katajajuuren ja Vinnarin 

(2008, s. 158) mukaan tiedon avulla voidaan hallita ruokahävikin muodostumista, 

sillä erilaisten raaka-aineiden pilaantumistapojen ja oikeiden säilytystapojen tun-

temuksella pystytään vähentämään ruokahävikin syntymistä. Kotiliesi-lehdet si-

sälsivätkin paljon käytännöllisiä vinkkejä ja ohjeita ruokien hyödyntämisestä niin, 

että ruokahävikkiä ei pääse muodostumaan. Vinkit olivat kuitenkin usein vain pie-

niä vihjeitä ruokaohjeiden yhteydessä, joissa ei suoraan mainittu, että ne olisivat 

keinoja vähentää ruokahävikkiä.  
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Yhdistyneet Kansakunnat on asettanut tavoitteeksi puolittaa ruokahävikin vuo-

teen 2030 mennessä sekä kuluttajatasolla että kaupoissa (Luonnonvarakeskus, 

n.d.b). Tämä tavoite ei sellaisenaan näkynyt Kotiliesi-lehdissä, mutta ruokahävik-

kiin liittyvät sisällöt olivat säännöllisempiä ja selkeämpiä uudemmissa erityisesti 

vuoden 2021 lehdissä. Aikaisemmissa lehdissä ruokahävikkiin liittyvät sisällöt oli-

vat jakautuneet epätasaisesti eikä vinkkejä ollut ympäri vuoden lehdissä. 

 

6.2 Ruokakasvatus Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyvien si-

sältöjen taustalla 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin Kotiliesi-lehtien ruokahävikkisisältöjen taustalta 

kolme erilaista tapaa käsitellä ruokakasvatusta; neuvova, olettava sekä suunni-

telmallisuutta korostava tapa. Valtaosa Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyvistä 

sisällöistä oli ruokakasvatukselliselta tavaltaan neuvovia, joissa korostuivat ”oi-

kein syöminen” ja ”oikein tekeminen”. Neuvovien tapojen lisäksi aineistosta tun-

nistettiin tapa, jossa lehti oletti lukijalla olevan tiettyjä kotitalouteen liittyviä tietoja 

ja taitoja jo entuudestaan sekä tapa, jossa korostettiin suunnitelmallisuutta ja ko-

titalouksien varautumista. Seuraavissa alaluvuissa nämä tavat esitellään tarkem-

min ja annetaan niihin havainnollistavia esimerkkejä aineistosta. Tavat ovat osit-

tain päällekkäisiä, sillä osa aineistolainauksista on tulkittavissa useamman tee-

man kautta.  

 

Kaikista tutkimuksen analyysiyksiköistä ei pystytty analysoimaan ruokakasvatuk-

sen tapoja. Kuten edellisessä luvussa todettiin, tähän tutkimukseen valittiin var-

sinaisten ruokahävikkiviittauksien lisäksi mukaan myös sellaisia sisältöjä, jotka 

olivat tutkijan tulkinnan mukaan ruokahävikin vähentämiseen liittyviä, vaikka 

niissä ei suoraan lukenutkaan ruokahävikistä tai sen vähentämisestä. Yksittäi-

sistä sanoista, kuten ”ylikypsät tomaatit” tai ”edellisen päivän leipä” ei ollut tulkit-

tavissa ruokakasvatukseen liittyviä tapoja.  

 

6.2.1 Neuvova tapa 
 

Kotiliesi-lehdissä oli runsaasti ruokatyöhön liittyviä vinkkejä, jotka olivat luonteel-

taan hyvin neuvovia. Tämä on hyvin linjassa myös Uusitalon ja Takalan (2020, s. 
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278–279) tutkimuksen kanssa, sillä myös molemmissa heidän tutkimissaan ai-

neistoissa (vuodet 1885–1917 ja vuodet 2008–2017) oli yhteistä se, että niissä 

pyrittiin ohjaamaan ja neuvomaan ihmisiä vähentämään ruokahävikkiä.  

 

Bisognin ja kumppaneiden (2012, s. 289) sekä Kimuran (2011, s. 466) mukaan 

ruokakasvatuksen avulla ihmisille voidaan opettaa ”oikein syömiseen” liittyviä tie-

toja ja taitoja. ”Oikein” syömiseen viittaava neuvova tapa näkyi monissa Kotiliesi-

lehtien ruokahävikkiin liittyvissä sisällöissä. Usein vinkeissä oli neuvovan sävyn 

lisäksi myös konkreettisia syitä, miksi kannattaisi toimia tietyllä tavalla:  

 

”Sulata pakastin ja tee samalla päivitettävä lista, jotta pysyt kärryllä jäisistä 

antimista” (Kotiliesi 1/2010). 

 

”Laadi kauppalista ja ota se tavaksesi. Säästät kukkaroasi ja ilmastoa, kun 

ei tule tehtyä heräteostoksia ja heitettyä ruokaa roskiin.” (Kotiliesi 

17/2010.) 

 

Näissä aineistositaateissa oli selkeästi nähtävissä konkreettinen toiminnan ta-

voite; kun pakastimen sulattaa, kannattaa tehdä lista siitä, mitä pakasteita pak-

kasesta löytyy, jotta niitä pystyy helpommin hyödyntämään tai kun laatii kauppa-

listan, ei tule tehtyä turhia tai suunnittelemattomia ostoksia. Muutamat Kotiliesi-

lehtien neuvovat vinkit olivat kuitenkin luonteeltaan pikemminkin toteavia eikä 

niissä selitelty, miksi täytyisi toimia tietyllä tavalla: 

 

”Pois koverrettu hedelmäliha kannattaa käyttää ruokiin” (Kotiliesi 

(21/2000).  

 

”Kaalin sisuslehdet voi keittää ja silputa murekkeen joukkoon” (Kotiliesi 

18/2010). 

 

Tekstissä kehotetaan tekemään jotakin (käyttämään hedelmäliha ruokiin tai kaa-

lin sisuslehdet murekkeeseen), mutta ei tarkemmin perustella, miksi niin tulisi toi-

mia. Näin ollen vastuu ymmärtämisestä jää yksin lukijalle. Tämä on kuitenkin pe-

dagogisesti ajateltuna huono tapa, sillä mikäli lukija ei ymmärrä miksi niin tulisi 
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toimia, hän ei välttämättä näe toimintaa tarpeellisena. Toteavien vinkkien koh-

dalla ruokakasvatuksen tavoitteena oleva ruokavalintojen laajempi ymmärtämi-

nen jää pois, sillä ymmärrys on täysin lukijan varassa eikä näin ollen voida olla 

varmoja siitä, miten hän vinkin sisällön ymmärtää. 

 

Kotiliesi on historiallisesti Turusen (2014, s. 21) mukaan sisältänyt runsaasti ko-

titalouksia koskevaa hyötytietoa ja suomalaisen tapakulttuurin edistämistä. Kuten 

Kimura (2010, s. 466) toteaa, ”oikein syöminen” on kuitenkin kulttuurisesti raken-

tunutta. Arviot ruoan ”oikeudesta” ja kunnollisuudesta vaihtelevat perheiden ja 

laajemmin myös koko yhteiskunnan tasolla (Torkkeli & Janhonen, 2021, s. 93). 

Kotiliesi-lehdet ja niiden ruokakasvatus voidaan kuitenkin katsoa edustavan pe-

rinteistä suomalaista kulttuuria, jossa on tyypillisesti arvostettu suomalaisia ta-

poja ja säästäväisyyden hyvettä. Evansin (2014, s. 54) sekä Tuckerin ja Farrellyn 

(2016, s. 686) mukaan kulttuurisella kontekstilla on merkitystä siinä, mitä ruokia 

ja ruokien osia pidetään syötävänä ja mitä syömäkelvottomana.  

 

6.2.2 Olettava tapa 
 

Vaikka pääasiassa Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen taustalla 

oleva ruokakasvatus oli hyvin neuvovaa, osassa ruokahävikkiin liittyvissä sisäl-

löissä oli selvästi tulkittavissa oletus siitä, että lukijalla olisi tiettyjä kotitalouteen 

liittyviä tietoja ja taitoja aiheesta ennestään: 

 

”Säilytä tuoreet yrtit viileässä, jää- tai viileäkaapissa. Herkimmät mauste-

kasvit, kuten basilika ja sitruunamelissa, eivät kestä kylmää. Säilytä ne 

keittiössä vesilasissa tai esimerkiksi Sagaformin altakasteltavassa yrttiruu-

kussa. ... Yrtit säilyvät viileässä myös kosteaan pyyhkeeseen kääräistynä. 

Leikatut yrtit voi panna vaikkapa Cuisipron muoviseen yrttien säilytyskan-

nuun. Yrttejä voi myös pakastaa.” (Kotiliesi, 5/2010.) 

 

Aineistositaatissa oletetaan, että lukija osaisi tunnistaa ”herkimmät maustekas-

vit”, vaikka niistä on annettu tekstissä vain kaksi esimerkkiä. Maustekasvien tun-

nistaminen vaatii kuitenkin jonkin verran harrastuneisuutta, jota tekstissä olete-

taan lukijalla olevan. Aineistositaatista käy myös hyvin ilmi, että oletetaan, että 
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lukijalla olisi kotonaan tietyn brändin altakasteleva yrttiruukku tai yrttien säilytys-

kannu. Lehdessä oleva teksti ei kuitenkaan ollut merkitty lehdessä mainokseksi, 

vaan teksti oli keskellä yrteistä kertovaa artikkelia. Kotiliesi-lehdessä saatettiin 

myös olettaa, että lukija on hyvin perehtynyt ruoanvalmistukseen liittyvään sa-

nastoon: 

 

”Tatit kuivataan poikkipäin viipaloituna sienikuivurissa tai kiertoilmauu-

nissa alle 50 asteen lämmössä” (Kotiliesi 15/2000).  

 

”Poikkipäin viipaloituna” on hyvin epämääräisesti ilmaistu, eikä välttämättä 

avaudu sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan kuivannut sieniä. Tämänkin taus-

talla näkyy selkeästi oletus siitä, että oletetaan, että lukijalla on jo valmiiksi ym-

märrys siitä, mitä ”poikkipäin” tässä yhteydessä tarkoittaa. 

 

Kotiliesi-lehden numerossa 5/2010 päätoimittaja totesi lehden pääkirjoituksessa, 

että ”leipään voinee käyttää lähes mitä tahansa raaka-ainetta”, jonka jälkeen hän 

luetteli pitkän listan siitä, mitä kaikkea hän itse oli laittanut leipätaikinan sekaan. 

Tekstissä korostuu oletus siitä, että lukijalla olisi taito valmistaa leipää ilman ruo-

kaohjetta. 

 

Oletuksia sisältävässä ruokakasvatuksessa voi olla taustalla Knuuttilan (2010, s. 

58) esiin tuoma ajatus vanhoista tavoista ja tottumuksista sekä ”sormituntuman” 

ja ”silmämäärän” hyödyntämisestä. Ruokakasvatusta, jossa oletetaan lukijalla 

olevan tiettyjä tietoja ja taitoja aiheesta ennestään, on havaittavissa vain vuosien 

2000 ja 2010 lehdissä. Vuoden 2021 lehdissä ei ollut tutkijan tulkinnan mukaan 

kertaakaan sellaista sisältöä, jossa olisi oletettu lukijalla olevan erityistä tietä-

mystä aiheesta etukäteen.  

 

6.2.3 Suunnitelmallisuutta korostava tapa 
 

Kotiliesi-lehdistä tunnistettiin myös ruokakasvatukseen liittyen tapa, jossa pyri-

tään suunnitelmallisuuteen ja varautumiseen. Suunnitelmallisuus liittyi useimmi-

ten ruokatyöhön sekä ruoan säilöntään. Näiden lisäksi suunnitelmallisuuteen liit-

tyen annettiin vinkkejä ruokahävikin hankintaan: 



55 
 

”Hävikkiä syntyy, jos perheessä se, joka laittaa ruokaa, ei laadi ostoslistaa 

eikä tiedä, mitä jääkaapissa on” (Kotiliesi, 15/2010). 

 

Aineistositaatissa annetaan kaksi suunnitelmallisuuteen liittyvää vinkkiä: ostos-

listan laatiminen sekä jääkaapin tarkistaminen ennen ruokaostoksille lähtöä. Ro-

maanin ja kumppaneiden (2018, s. 217) mukaan suunnitelmallisuuden puute on 

yksi isoimmista tekijöistä, joka vaikuttaa ruokahävikin syntymiseen. Suunnitel-

mallisuutta korostettiin Kotiliesi-lehdissä kaupassa käynnin lisäksi myös ateria-

suunnittelussa: 

 

”Moderni joulupöytä on tarkkaan mietitty. Suunnittele hyvin, niin hävikki 

pysyy aisoissa.” (Kotiliesi 25/2021.) 

 

Aineistositaatin sana ”moderni” viittaa artikkelin kohteena olleeseen moderniin 

joulumenuun. Aineistositaatin suunnitelmallisen ruokakasvatuksen mukaan hy-

vällä suunnittelulla on selkeä tavoite: mahdollisimman vähäinen ruokahävikki. 

Kaikissa aineistolainauksissa ei kuitenkaan ollut selvää tavoitetta: 

 

”Sokerikakkupohjat säilyvät pakastimessa hyvin pakattuina muutaman 

kuukauden, rasvaa sisältävät hieman vähemmän” (Kotiliesi, 13–14/2000). 

 

Sokerikakkupohjien pakastuksen taustalla voi tutkijan tulkinnan mukaan olla va-

rautumisen tavoite, sillä kakkuja voidaan tehdä etukäteen pakkaseen, jolloin voi-

daan varautua esimerkiksi tuleviin juhliin. Sitaatti on myös hyvin informatiivinen 

ja sisältää tietoa myös siitä, kuinka kauan eri kakut pakkasessa säilyvät. Janho-

sen ja kumppanien (2015, s. 111) mukaan yhtenä ruokakasvatuksen tavoitteena 

on antaa valmiudet soveltaa ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja omaan elämään so-

piviksi. 

 

Kotiliesi-lehden numerossa 5/2010 neuvottiin, että yrttejä voi myös pakastaa ja 

siihen annettiin selkeät ohjeet: ”Silppua maustekasvit ja jäähdytä pieninä folioon 

pakattuina nyssäköinä”. Yrttien pakastuksen taustalla voidaan ajatella olevan aja-

tus herkästi pilaantuvien kasvien säilönnästä. Yrtit eivät sellaisenaan kestä kovin 

pitkiä aikoina hyvinä, joten vinkin avulla niiden käyttöaikaa voidaan pidentää. 
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Kotitalouksien varautuminen korostui myös joka vuosikerrassa ollessa useam-

man sivun pituisessa säilöntäosiossa, jossa annettiin useita vinkkejä esimerkiksi 

sienten säilöntään. Kotiliesi-lehden numerossa 15/2000 todettiin, että ”säilömisen 

perusideana on, että se mitä nyt säilötään, käytetään seuraavaan satokauteen 

mennessä”. Erilaiset säilöntämenetelmät, kuten kuivaaminen ja pakastus ovat 

perinteisiä suomalaisia tapoja ja Kimuran (2011, s. 466) mukaan ruokakasvatuk-

seen kuuluu tapoja ja perinteitä. Näin ollen Kotiliesi-lehtien sisältämät säilöntään 

liittyvät sisällöt voidaan tulkita ruokakasvatukseksi.  

 

6.3 Yhteenveto 

 

Ruokahävikin vähentämisen käytäntöjä tarkasteltiin tutkimuksen kirjallisuuskat-

sauksessa esiin tulleiden näkökulmien avulla. Aineistosta löydetyt näkökulmat 

olivat ekologinen, taloudellinen ja moraalinen. Näkökulmat eivät kuitenkaan olleet 

selvärajaisia, sillä usein ekologiset ja taloudelliset näkökulmat olivat päällekkäi-

siä.  

 

Kotiliesi-lehdissä ei ollut sellaisenaan sisältöä ruokahävikin taloudellisista kustan-

nuksista, vaan taloudelliset näkökulmat olivat tutkijan tulkinnan varassa. Säästä-

väinen näkökulma näkyi kuitenkin useassa ruokahävikin vähentämiseen liittyvän 

vinkin taustalla. Muutamissa lehdessä oli vinkkejä mahdollisesti vältettävän ruo-

kahävikin vähentämisestä ja se tulkittiin tässä tutkimuksessa säästäväisyydeksi, 

sillä muuten nämä raaka-aineet olisivat päätyneet todennäköisesti jätteeksi. Ta-

loudellisuudeksi tulkittiin valmistettavien ja ostettavien ruokien oikea mitoitus, sillä 

oikean ruokamäärän varaaminen tuo taloudellista säästöä. Kotiliesi-lehdet sisäl-

sivät runsaasti vinkkejä kotoa löytyvien raaka-aineiden hyödyntämiseen, joka tul-

kittiin tässä tutkimuksessa säästäväisyydeksi, sillä sen myötä ei tarvinnut ostaa 

uusia raaka-aineita ja näin se toi rahansäästöä. Kotoa jo valmiiksi löytyville, van-

hentuville raaka-aineille oli myös useita ruokaohjeita, joissa niistä tehtiin houkut-

televia uusia ruokia. Myös säilöntään liittyvät sisällöt tulkittiin taloudellisesta nä-

kökulmasta, sillä niiden avulla saadaan pidennettyä raaka-aineiden ja ruokien 

käyttöaikaa ja hyödynnettyä edullisia tai jopa ilmaisia satokauden raaka-aineita. 
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Lähes kaikki aineistona olleet Kotiliesi-lehtien ruokaohjeet olivat mitoitettu tietylle 

ruokailijamäärälle, joka omalta osaltaan toimi ruokahävikin hallintakeinona.  

 

Ekologiset näkökulmat näkyivät erityisen hyvin kahdessa Kotiliesi-lehtien henki-

löhaastattelussa, joissa käsiteltiin kuluttajan ekologisia valintoja ruokakaupassa 

sekä jouluun liittyvää materiaa. Ekologisuus näkyi myös ruokaostosten suunnit-

teluun liittyvissä vinkeissä, joissa kehotettiin suunnittelemaan ruokaostokset etu-

käteen, jotta ruokahävikkiä ei pääsisi syntymään. Kotiliesi-lehdissä ei ollut erillisiä 

vinkkejä eri elämäntilanteessa oleville, vaikka lehden kohderyhmää ei ole tarkem-

min määritelty. Tutkimusten (Hartikainen, ym., 2013, s. 28; Silvennoinen, ym., 

2013, s. 4) mukaan erilaiset kotitaloustyypit tuottavat eri verran ruokahävikkiä ja 

siksi siihen liittyvää sisältöä olisi voinut olla lehdissä. Kotiliesi-lehdissä ei ollut 

myöskään käsitelty erilaisia pakkausmerkintöjä, vaikka niiden avulla voidaan 

myös hallita ruokahävikin muodostumista. Katajajuuren ja Vinnarin (2008, s. 155) 

mukaan ruokahävikin syynä voi olla virheelliset käsitykset ruoan syömäkelpoi-

suudesta, joita voitaisiin pakkausmerkintöjen tietämyksellä oikoa. 

 

Kotiliesi-lehdissä ei juurikaan ollut havaittavissa ruokahävikin tuottamiseen liitty-

vää moraalista syyttelyä, vaan ruokahävikkiin pyrittiin vaikuttamaan positiivisella 

tai neutraalilla lähestymistavalla. Kotiliesi-lehdet sisälsivät erilaisia käytännönlä-

heisiä vinkkejä, joita on helppo toteuttaa arjessa. Vinkkien tarkoitusperät olivat 

kuitenkin tutkijan tulkinnan varassa; niissä ei usein suoraan sanottu, että vinkin 

tarkoituksena on vähentää ruokahävikkiä mutta se oli tulkittavissa vinkin luon-

teesta. Ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen määrä kasvoi maltillisesti vuosien saa-

tossa. Uusimmissa Kotiliesi-lehdissä ruokahävikkiin liittyvää sisältöä ja vinkkejä 

oli tasaisesti ympäri vuoden, kun taas vanhemmissa lehdissä niiden määrä oli 

jakautunut epätasaisesti.  

 

Aineistona olleiden Kotiliesi-lehtien ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen taustalta 

tunnistettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta kolme erilaista ruokakasvatuksen ta-

paa. Aineistosta löydetyt tavat olivat neuvova, olettava sekä suunnitelmallisuutta 

korostava tapa. Myöskään ruokakasvatuksen tavat eivät olleet selvärajaisia, sillä 

osa aineistolainauksista oli tulkittavissa useamman tavan kautta. 
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Suurin osa ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen ruokakasvatuksesta oli sävyltään 

neuvovaa. Neuvovalla tavalla kirjoitetuissa ruokahävikkiin liittyvissä vinkeissä ko-

rostui ”oikein” tekeminen. Vinkeissä oli tyypillisesti neuvovan sävyn lisäksi konk-

reettisia syitä, miksi kannattaa toimia tietyllä tavalla. Kaikissa vinkeissä ei kuiten-

kaan kerrottu tarkemmin, miksi kannattaa toimia tietyllä tavalla ja sellaisia vink-

kejä luonnehdittiin tässä tutkimuksessa toteaviksi vinkeiksi.  

 

Olettavalla tavalla kirjoitetuissa ruokahävikkiin liittyvissä sisällöissä lehdessä ole-

tettiin lukijalla olevan jo entuudestaan tiettyjä tietoja ja taitoja ruoanvalmistukseen 

liittyen. Olettavassa tavassa oli tyypillistä, että ruokaohjeessa oli käytetty hyvin 

epämääräistä kieltä, jolloin lukija ei välttämättä pysty päättelemään, mitä teks-

tissä tarkoitetaan, jos hänellä ei ole ruoanvalmistukseen liittyviä tietoja tai harras-

tuneisuutta. Olettavaa tapaa esiintyi vain vanhemmissa Kotiliesi-lehdissä, sillä 

2020-luvun lehdissä ei esiintynyt sellaista sisältöä, jossa lukijalla olisi oletettu ole-

van aikaisempaa tietämystä aiheesta. Tämä voi johtua siitä, että ennen 2020-

lukua on vielä ajateltu, että erilaiset tavat ja perinteet ovat säilyneet sukupolvelta 

toiselle, eikä niiden tarkempaa avaamista lehdessä ole välttämättä koettu tarpeel-

liseksi.  

 

Suunnitelmallisuutta korostavassa ruokakasvatuksen tavassa korostettiin suun-

nitelmallisuutta ja varautumista. Suunnitelmallisuus liittyi tyypillisesti ruoan val-

mistamisen käytäntöihin sekä ruoan säilöntään. Suunnitelmallisuutta korostettiin 

myös ruoan hankinnassa sekä ateriasuunnittelussa. Kotitalouksien varautuminen 

korostui jokaisessa Kotiliesi-lehden vuosikerrassa mukana olleessa useamman 

sivun pituisessa säilöntäosuudessa, jossa annettiin vinkkejä raaka-aineiden säi-

löntään. 

  



59 
 

7 Luotettavuus 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselittei-

siä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luo-

tettavuutta ei voida ilmaista objektiivisten, määrällisten mittareiden avulla, vaan 

luotettavuutta voidaan arvioida kyseisessä tutkimuksessa käytettyjen laadullisten 

menetelmien mukaan (Aaltio & Puusa, 2020, s. 169–170). 

 

Aaltion ja Puusan (2020, s. 169) mukaan tutkimuksen luotettavuudella tarkoite-

taan sitä, että tutkimustulokset eivät ole riippuvaisia satunnaisista ja epäolennai-

sista tekijöistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan on jatkuvasti pohdittava 

tekemiään ratkaisuja ja pohdittava analyysin kattavuutta ja koko tutkimuksen luo-

tettavuutta. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tulee huomi-

oida koko tutkimusprosessi, joka usein sisältää paljon tutkijan omaa pohdintaa. 

(Eskola & Suonranta, 2003, s. 208–211.) Luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka 

selostus eri tutkimuksen vaiheista (Hirsjärvi, ym., 2009, s. 232). 

 

Tässä tutkimuksessa kuvattiin huolellisesti tutkimusaineiston hankkimiseen ja ra-

jaamiseen liittyvät valinnat. Tutkimuksen aineiston aikajänteen rajaus vuosien 

2000, 2010 ja 2021 lehtiin on perusteltu, sillä ruokahävikin käsite on noussut tie-

teelliseen keskusteluun 2010-luvulla ja nykyään aiheesta puhutaan entistä enem-

män myös julkisessa keskustelussa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten ruo-

kahävikkiä on käsitelty 2000-luvulta eteenpäin Kotiliesi-lehdissä ja siksi tutkimuk-

seen valittiin kolme vuosikertaa, jotka ovat ilmestyneet noin kymmenen vuoden 

välein. Kaikissa vuosikerran lehdissä ei kuitenkaan ollut ruokahävikkiin liittyvää 

sisältöä ja aineisto rajautui 72 lehdestä lopulta 25 lehteen ja 30 artikkeliin. Ruo-

kahävikkiin liittyvien sisältöjen melko vähäinen määrä kuitenkin kertoo aiheen 

suhteellisesta yleisyydestä Kotiliesi-lehtien kontekstissa.  

 

Aineiston koko oli melko rajattu ja luotettavuuden lisäämiseksi aineiston määrää 

olisi voinut vielä kasvattaa. Toisaalta kokonaisten vuosikertojen käyttäminen tut-

kimusaineistona lisäsi tutkimuksen luotettavuutta, sillä kokonaisen vuosikerran 

totaaliotannan myötä tutkimusaineiston valikoinnista ei päässyt syntymään 
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harhaa, joka satunnaisotannalla olisi voinut syntyä. Satunnaisotannalla aineiston 

ulkopuolelle olisi voinut helposti jäädä olennaisia artikkeleita, jolloin tutkimusai-

neiston valikoimisesta olisi voinut syntyä vinoumaa. Tutkimuksen aineisto kerät-

tiin harkinnanvaraisena otoksena ja se voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimusaineisto olisi voitu valita myös jollain toisella tavalla, jolloin tutkimuk-

sesta olisi voitu saada toisenlaisia tuloksia.  

 

Tutkimuksen aiheen valinta perustui tutkijan omaan mielenkiintoon aihetta koh-

taan, mikä lisäsi tutkijan sitoutuneisuutta tutkimukseen. Tutkija keräsi tutkimusai-

neiston ja analysoi sen teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tämä metodi va-

littiin, sillä tutkimuksen kirjallisuuskatsaus ohjasi analysointia, mutta analyysi ei 

kuitenkaan pohjautunut suoraan teoriaan.  

 

Tutkimuksen vaiheet kuvattiin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mikä Hirsjärven ym., 

(2009, s. 232) sekä Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 164) mukaan lisää tutkimuk-

sen luotettavuutta. Hirsjärvi ym., (2009, s. 232) toteaa, että aineiston tuottami-

seen vaikuttavat olosuhteet on kerrottava rehellisesti ja tarkasti. Jos aineistoa 

luokitellaan, tutkimuksessa on kerrottava luokittelun perusteet ja alkujuuret (Hirs-

järvi ym., 2009, s. 232). Tutkimuksen luvussa viisi kerrottiin tutkimuksen toteutuk-

sesta, tutkimusaineiston hankinnasta sekä aineiston analyysin vaiheista. Analyy-

siprosessia havainnollistettiin myös taulukoiden avulla, joka teki analyysistä lä-

pinäkyvämmän ja näin lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tulosten tulkinnassa tutkijan on kerrottava, mihin tutkimuksessa laaditut tulkinnat 

perustuvat. Tulosten esittelyssä luotettavuutta lisää, jos tutkija voi esittää autent-

tisia dokumentteja tutkimusaineistosta. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 233.) Tämän tut-

kimuksen johtopäätökset perustuivat tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen sekä 

tutkimusaineistoon. Tutkimuksen tulososuudessa esiteltiin kirjallisuuskatsauk-

sesta nousevia yhtäläisyyksiä tutkimuksen aineiston pohjalta tehtyihin havaintoi-

hin. Näin tutkimuksen tuloksia voitiin suhteuttaa aikaisempaan ruokahävikki- ja 

ruokakasvatustutkimukseen. Tutkimustulokset sisälsivät runsaasti aineistokat-

kelmia, sillä Aaltion ja Puusan (2020, s. 177) mukaan aineistokatkelmien avulla 

lukija pystyy itse arvioimaan tutkijan tekemiä havaintoja ja johtopäätöksiä tutki-

musaineistosta.  
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Kotiliesi-lehtien havainnointi ja analysointi oli vain yhden tutkijan tulkinnan va-

rassa, mikä hieman heikensi tutkimuksen luotettavuutta. Jokainen tutkija tulkitsee 

tutkimusta omalla tavallaan, jolloin voi syntyä tulkintaerimielisyyksiä (Hirsjärvi, 

ym., 2009; Puusa, 2020, s. 152). Toisaalta tutkimuksessa käytetty aineisto, Koti-

liesi-lehdet, ovat kaikkien saatavilla; 2000–2010-lukujen lehdet Museovirastosta 

ja uudemmat lehdet Helmetin eMagz-palvelusta tai Kotilieden Näköislehti-palve-

lusta. Tutkimusaineistona käytetyt lehdet, artikkelien nimet, kirjoittajat ja sivunu-

merot ovat nähtävissä liitteessä 1. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja lä-

pinäkyvyyttä, sillä halutessaan lukijan on helppo tutustua tutkimuksen aineistoon 

tarkemmin. 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (n.d.) mukaan tutkijan tulee kunnioittaa tois-

ten tekemää työtä ja viitattava julkaisuihin asianmukaisesti. Tätä tutkimusta var-

ten tehdyssä tiedonhaussa käytettiin monipuolisesti eri hakukoneita sekä haku-

sanoja. Tutkimuksessa käytettiin kattavasti erilaisia lähteitä kuten tieteellisiä ar-

tikkeleita, teoksia sekä hankkeiden loppuraportteja, joihin viitattiin asianmukai-

sesti APA-viittaustyylin mukaisesti. Käytetyt lähteet olivat pääasiassa melko tuo-

reita. Kotiliesi-lehdet ovat joukkotiedotuksen tuotteita ja siksi tähän tutkimukseen 

ei tarvittu tutkimuslupaa. 

 

Tutkimus pyrittiin toteuttamaan objektiivisesti, mutta kvalitatiivisen tutkimuksen 

analysointia ohjaa aina tutkijan oma ymmärrys ja ennakko-oletukset tutkimuksen 

kohteena olevasta aiheesta (Aaltio & Puusa, 2020, s. 170). Tutkimuksen aineisto 

analysoitiin systemaattisesti ja täsmällisesti niin, että tutkijan omat oletukset py-

rittiin laittamaan sivuun, jotta ne eivät ohjaisi aineiston tulkintaa ja näin ollen tu-

lokset olisivat mahdollisimman neutraaleja ja aitoja.  
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8 Pohdintaa 

  

Ruokahävikkiä tuotetaan maailmanlaajuisesti valtavat määrät joka vuosi. Määrä 

vaihtelee erilaisten mittaustapojen vuoksi, mutta arvioiden mukaan jopa 30–50 % 

kehittyneissä maissa ostetusta ruoasta päätyy ruokahävikiksi (Mason & Lang 

2017, s. 148). Ruokahävikin välttämisellä voidaan vähentää ruoankulutuksesta 

johtuvaa ympäristökuormitusta huomattavasti (Katajajuuri & Vinnari, 2008, s. 

133). Ruokahävikin maailmanlaajuiset taloudelliset kustannukset ovat sivukului-

neen vuodessa noin 2,6 biljoonaa euroa, joten ruokahävikin välttämisellä on 

myös suuri taloudellinen merkitys (Mason & Lang, 2017, s. 51–52). Koska kotita-

loudet tuottavat suuren osan kaikesta ruokahävikistä, haluttiin tutkimuksessa 

keskittyä ruokahävikkiin nimenomaan kotitalousnäkökulmasta.  

 

Kotitalouksien ruokahävikin määrän pienentämiseksi on tärkeää, että tietoa siitä 

ja sen vaikutuksista on kaikkien ihmisten saatavilla. Ruokahävikkiin voidaan vai-

kuttaa ruokakasvatuksen avulla. Tässä tutkimuksessa tutkittiin yhden ruokakas-

vattajan, Kotiliesi-lehden, ruokahävikkiin liittyviä sisältöjä ja niiden taustalla ole-

van ruokakasvatuksen tapoja. Tutkimusaineiston aikajänteen rajaamisessa hyö-

dynnettiin muutamia tietokantoja (EBSCO, Scopus ja ERIC), jotta voitiin saada 

selville, milloin ruokahävikin käsite on vakiintunut tieteellisessä keskustelussa. 

Tietokantahakujen perusteella havaittiin, että ruokahävikin käsite vakiintui noin 

2010-luvulla ja siksi tämän tutkimuksen aineistoksi valittiin vuosien 2000, 2010 ja 

2021 vuosikerrat. Mukaan otettiin kaikki ne lehdet, joissa oli ruokahävikkiin liitty-

vää sisältöä (n = 25). Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

avulla.  

 

Ruokahävikin syntymiseen voivat vaikuttaa monet asiat kuten ruoan arvostuksen 

puute, ajattelemattomuus tai virheelliset käsitykset ruoan syömäkelpoisuudesta, 

kotitaloustyyppi, kotitalouden koko, ihmisen ikä, ruokaostoksista vastaavan hen-

kilön sukupuoli, elintarvikkeiden ostotiheys, elintarvikkeiden pakkauskoko sekä 

ihmisen oma näkemys mahdollisuuksista vähentää ruokahävikkiä (Hartikainen, 

ym., 2013, s. 28; Katajajuuri & Vinnari, 2008, s. 155; Koivupuro, ym., 2012, s. 

186; Silvennoinen, ym., 2013, s. 4–22; Quested, ym., 2013b, s. 47). Silvennoisen 
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ja kumppaneiden (2012, s. 26) mukaan yleisimpiä syitä ruokahävikin syntymiselle 

ovat ruoan pilaantuminen, homehtuminen ja lautastähteeksi jääminen. Myös elin-

tarvikkeiden säilytyksellä ja suunnitelmallisuudella on merkittävä rooli ruokahävi-

kin syntymisessä (Romani ym., 2018, s. 217). Ruokien syömäkelpoisuuden arvi-

oinnissa voidaan käyttää ihmisen omia aisteja sekä aikaisempaa tietotaitoa (Ka-

tajajuuri, 2020, s. 7; Koskinen, ym., 2018, 23).  

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, mistä näkökulmista ruokahä-

vikkiä käsittelevät sisällöt teemoittuivat Kotiliesi-lehdissä vuosina 2000, 2010 ja 

2021. Aineistosta nousi esiin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen pohjalta kolme 

erilaista näkökulmaa: taloudelliset, ekologiset ja moraaliset näkökulmat. Talou-

delliset näkökulmat käsittelivät ruokahävikistä syntyvää rahansäästöä, ekologiset 

näkökulmat ruokahävikistä syntyviä ympäristövaikutuksia ja moraaliset näkökul-

mat sitä, kuinka oikeutettuna ruokahävikin syntymistä pidettiin.  

 

Taloudelliseen näkökulmaan katsottiin kuuluvaksi ruokahävikin välttämiseen, oi-

keaan mitoitukseen sekä säilöntään liittyviä teemoja. Evansin ja kumppaneiden 

(2012, s. 16–20) mukaan 2000-luvulla ruokahävikki nousi keskusteluun erityisesti 

vuonna 2008 talouskriisin myötä, jolloin ruoan arvostus nousi. Näin ollen olisi voi-

nut olettaa, että tämä näkyisi 2010-luvun Kotiliesi-lehden vuosikerrassa taloudel-

lisuutta korostavan ruokahävikkiin liittyvän sisällön määrän kasvuna. Tämä ei kui-

tenkaan juurikaan näkynyt tässä tutkimuksessa, sillä ruokahävikkiin liittyvien si-

sältöjen määrä kasvoi vain maltillisesti vuosien saatossa. Olisi kuitenkin voinut 

olla hedelmällistä tarkastella myös aikaisempia vuosikertoja, jotta olisi voinut sel-

vittää, tapahtuiko ruokahävikin käsittelyssä muutoksia 2000-luvulle siirryttäessä.  

 

Ekologisen näkökulman sisällöt liittyivät ruokien ostoon ja valmistamisen suun-

nitteluun niin, ettei ruokahävikkiä pääsisi syntymään. Ekologiseen näkökulmaan 

liittyvät sisällöt ovat hyvin linjassa Uusitalon ja Takalan (2020, s. 177) tutkimuk-

sen kanssa, jonka mukaan 2000-luvulle siirryttäessä ympäristöön liittyvät arvot 

alkoivat nousta ja ruokahävikin välttämisestä tuli trendikästä. Ekologiset näkökul-

mat nousivat aineistossa esiin erityisesti henkilöhaastatteluissa. Taloudelliset ja 

ekologiset näkökulmat eivät kuitenkaan olleet Kotiliesi-lehdissä aina selkeitä, sillä 
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ne olivat usein päällekkäisiä, sillä vaikka ruokahävikkiä vältettäisiin ekologisista 

syistä, on sillä väistämättä myös taloudellisia vaikutuksia ja päinvastoin. 

 

Kotiliesi-lehdissä ei havaittu moraalista syyttelyä, vaan ruokahävikin vähentämi-

seen pyrittiin lehdessä vaikuttamaan positiivisella tai neutraalilla lähestymista-

valla. Tämä voi johtua siitä, että nykypäivänä ihmisten oletetaan tietävän ruoka-

hävikin vähentämisen hyödyistä, eikä sen haitallisuutta tai vahingollisuutta Virsun 

ja Sjöblomin (2020, s. 73) tutkimuksen mukaan epäillä. Nykyään voidaankin ha-

luta puuttua ruokahävikin hallintaan positiivisen lähestymistavan kautta, sillä ne-

gatiivinen syyttely ei todennäköisesti saa kotitalouksia muuttamaan ruokahävik-

kiin liittyviä tottumuksiaan. Ruokakasvatuksen kannalta on tärkeää, että yksilöi-

den ajattelun taitoa kasvatetaan (Janhonen, ym., 2018, s. 16). Negatiivinen syyt-

tely ei välttämättä motivoi kotitalouksia muuttamaan ruokahävikkiin liittyviä käy-

täntöjä tai kasvata ajattelun taitoja.  

 

Kotiliesi-lehdissä oli yllättävän vähän ruokahävikkiin liittyvää sisältöä ottaen huo-

mioon sen, kuinka paljon ruokaan liittyvää sisältöä niissä oli. Ruokahävikkiin liit-

tyvä sisältö oli paikoitellen melko haastavaa tunnistaa, sillä vanhemmissa leh-

dissä ruokahävikin käsite ei ollut vielä vakiintunut, joten siitä ei puhuttu suoraan, 

vaan epäsuorasti erilaisin määritelmin. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus antoi kui-

tenkin tukea epäsuorien ruokahävikkiviittausten tunnistamiseen. Usein myös ta-

loudelliset ja ekologiset näkökulmat olivat päällekkäisiä, joka aiheutti haasteita 

aineiston analyysissä. Eri vuosikertojen lehtien pituus vaihteli, mutta vaikka uu-

demmat lehdet olivat lyhyempiä, niissä oli ruokasisältöä enemmän muuhun sisäl-

töön verraten. Koska ruokasisältöjen määrät vaihtelivat, oli hyvä valinta ottaa 

analyysin kohteeksi ruokaohjeiden lisäksi koko lehden sisältö kaupallisia sisältöjä 

lukuun ottamatta. Pääasiassa ruokahävikkiin liittyvät sisällöt olivat kuitenkin ruo-

kaohjeiden yhteydessä. On kuitenkin huomattava, että vaikka ruokasisällön 

määrä vaihteli, ruokahävikkiä käsittelevien sisältöjen määrä kasvoi vain hyvin 

maltillisesti vuosien saatossa. 

 

Koska ruokakasvatus on hyvin moniulotteinen ilmiö, sitä voidaan lähestyä mo-

nella tapaa (Janhonen, ym., 2015, 110). Ruokakasvatusta voidaan toteuttaa mo-

nin tavoin, kuten suoralla tai epäsuoralla toiminnan ohjauksella, viestinnällä tai 
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opetuksella (Janhonen & Rautavirta, 2021, s. 114). Ruokakasvatukseen liittyy 

oleellisesti myös ruokatyö, sillä sen toteuttaminen vaatii useiden materiaalien, 

ajallisten toimintojen ja ihmissuhteiden koordinointia (Torkkeli & Janhonen, 2021, 

s. 90–92). Ruokakasvatuksen yhtenä tavoitteena on, että ymmärrys ruokaan liit-

tyvistä valinnoista kasvaa ja tiedostetaan, että on useampi tapa syödä oikein ja 

kestävästi. Näiden lisäksi ruokakasvatuksella tavoitellaan sitä, että yksilö oppii 

suhteuttamaan omat valintansa osaksi laajempaa kulttuurista ja historiallista jat-

kumoa ja ymmärtää näin myös valintojensa seuraukset omaa hyvinvointiaan laa-

jemmalle. (Janhonen, ym., 2015, s. 111–113.)  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisia ruokakasvatukseen liittyviä 

tapoja Kotiliesi-lehtien ruokahävikkisisältöjen taustalta voidaan tunnistaa. Aineis-

tosta nousi esiin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen pohjalta kolme erilaista ruo-

kakasvatuksen tapaa: neuvova tapa, olettava tapa sekä suunnitelmallisuutta ko-

rostava tapa. Neuvovassa tavassa korostettiin neuvontaa ja ”oikein tekemistä”, 

olettavassa tavassa oletettiin, että lukijalla olisi entuudestaan ruoanvalmistuk-

seen liittyviä tietoja ja suunnitelmallisuutta korostavassa tavassa korostettiin ko-

titalouksien suunnitelmallisuuteen ja varautumiseen liittyviä teemoja.  

 

Valtaosa ruokahävikkiin liittyvien sisältöjen ruokakasvatuksesta oli sävyltään 

neuvovaa, jossa korostui ”oikein” tekeminen. Neuvovalla tavalla kirjoitetuissa ruo-

katyöhön liittyvissä sisällöissä kerrottiin usein yksityiskohtaisestikin, miten ruoka-

työssä kuuluu toimia ja lisäksi niissä mainittiin usein konkreettisia syitä tietylle 

toiminnalle.  

 

Olettavassa ruokakasvatuksen tavassa lehdessä oletettiin, että lukijalla olisi ai-

kaisempaa tietoa ja taitoa ruokatyöhön liittyvistä aiheista. Tämä näkyi aineistossa 

niin, että lehdessä käytettiin yksinkertaisia tai pintapuoleisia ilmaisuja, joista luki-

jan oli itse ymmärrettävä, miten tietyt asiat tulisi tehdä. Olettavaa ruokakasvatuk-

sen tapaa esiintyi pääasiassa 2000-luvun lehdissä sekä muutamissa 2010-luvun 

lehdessä. Vuoden 2021 lehdissä ei ollut kertaakaan sellaista sisältöä, jossa olisi 

oletettu lukijalla olevan aikaisempaa tietoa aiheesta. Tämä voi antaa viitteitä siitä, 

että nykypäivän ihmisillä ei oleteta olevan niin paljon kotitalouteen liittyvää tieto-

taitoa kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Toisaalta nykypäivänä lisätietoa on 
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helposti saatavilla Internetistä, joten lukija voi tarvittaessa etsiä lisää tietoa esi-

merkiksi Kotilieden nettisivuilta.  

 

Suunnitelmallisuutta korostavassa tavassa korostetiin suunnitelmallisuuteen ja 

varautumiseen liittyviä teemoja ruoan valmistamisen käytännöissä sekä ruoan 

säilönnässä. Suunnitelmallisuutta korostava tapa näkyi erityisesti ruoan valmis-

tamiseen liittyvien käytäntöjen, säilönnän, ruoan hankinnan sekä ateriasuunnite-

luun liittyvissä sisällöissä. Varautuminen näkyi erityisesti joka vuosikymmenten 

lehdissä olleissa säilöntäsisällöissä, joissa annettiin vinkkejä esimerkiksi sienten 

ja marjojen säilöntään.  

 

Kotiliesi-lehden ruokasuhde juontaa juurensa suomalaisiin perinteisiin ja tapoihin. 

Ruokasuhde on muokkaantunut yhteiskunnan muutosten myötä lehden alkuai-

kojen ruokavalistuksesta tämän hetken neuvoviin, olettaviin ja suunnitelmalli-

suutta korostaviin tapoihin. Lehden ruokasuhde toimiikin lehden toimituksen väli-

neenä ja nykyään siinä on otettu huomioon myös kestävyyteen liittyviä teemoja. 

Koska Kotiliesi-lehti toimii ruokakasvattajana, se välittää muodostamaansa ruo-

kasuhdetta lehden sisältöjen kautta myös lukijoille. Kotiliesi-lehden tuottama ruo-

kakasvatus voi siis myös lisätä lukijoiden ruokatajua, sillä sen sisällöt voivat ke-

hittää lukijan ymmärrystä ruokaan liittyvistä valinnoista ja merkityksistä. Olisikin 

mielenkiintoista selvittää, millaisena Kotiliesi-lehden lukijat kokevat lehden ruo-

kakasvatuksen ja onko se auttanut heitä ymmärtämään paremmin omia valinto-

jaan. 

 

Kotitalouksien tulisi muuttaa arkisia tottumuksiaan niin ruoan ostamisessa, suun-

nittelussa, varastoinnissa ja kuin ruoanlaitossakin, jotta niiden ruokahävikkiä saa-

taisiin pienennettyä (Romani ym., 2018, s. 216). Kotiliesi-lehdissä oli säännölli-

sesti ruokahävikkiin liittyviä arkisia vinkkejä, joilla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten 

rutiineihin. Vinkkien tarkoituksena voi olla, että ruokahävikin hallinnasta ja vähen-

tämisestä tulisi jokapäiväinen tapa. Koska ruoanlaittotavat ja -tottumukset liittyvät 

vahvasti myös kulttuuriseen kontekstiin, niiden muuttaminen kestävämmiksi voi 

olla vaikeaa (Mäkelä & Niva, 2016, s. 173; Quested, ym., 2013b, s. 46). Näitä 

ruokavalintoihin vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä ei välttämättä aina edes tiedos-

teta kulutuspäätöksiä tehdessä (Virsu & Sjöblom, 2020, s. 70–71). Kotiliesi 
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edustaa vahvasti suomalaista kulttuuria ja kotitalousajattelua, jossa pyritään käyt-

tämään hankittu ruoka niin, että siitä ei synny ruokahävikkiä. Tämä näkyi jokai-

sessa tutkimuksen kohteena olleessa vuosikerrassa. Ruokahävikki ei kuitenkaan 

ollut erityisen vahva teema Kotiliesi-lehdissä, vaan se usein jäi muiden teemojen 

taustalle. Voi kuitenkin olla, että Kotiliesi-lehti edustaa jo lähtökohtaisesti Uusita-

lon ja Takalan (2020, s. 270) esiin tuomaa säästäväisyyden hyvettä, joissa ikään 

kuin oletetaan, että ruokahävikkiä ei synny tai jos ruokaa jää yli, se osataan hyö-

dyntää niin, ettei se päädy ruokahävikiksi.  

 

Häggmanin (2001, s. 316) mukaan Kotiliesi-lehti on aikanaan toiminut yhteiskun-

nallisena vaikuttajana ja tehnyt merkittäviä yhteiskunnallisia aloitteita. Vaikka lehti 

ei ole viime vuosina tehnyt yhteiskunnallisia aloitteita, se voisi käyttää ruokakas-

vattajan asemaansa siihen, että suomalaisten kotitalouksien ruokahävikkiä saa-

taisiin pienennettyä, sillä Katajajuuren ja Vinnarin (2008, s. 158) mukaan tiedon 

avulla voidaan hallita ruokahävikkiä. Tiedon lisäämisen lisäksi on kuitenkin syytä 

ymmärtää, että ihminen ei toimi aina rationaalisesti eikä siis välttämättä muuta 

toimintaansa, vaikka saisikin tietoa ja ohjeita (Talvia & Anglé, 2018, s. 261). Ko-

tiliesi-lehti voi kuitenkin antaa valmiudet soveltaa ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja 

yksilön elämään sopivaksi ja vaikuttaa sitä kautta yksilön arvoihin ja asenteisiin, 

jotka ohjaavat käytöstä (Janhonen, ym., 2015, s. 111; Risku-Norja & Mikkola, 

2010 s. 46). 

 

Ruokahävikin vähentämiseen liittyviä toimia tulisi huomioida entistä tehokkaam-

min sekä yhteiskunta- että yksilötasolla, jotta voitaisiin päästä Yhdistyneiden 

Kansakuntien asettamaan tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 

mennessä. Luonnonvarakeskuksen kansallisen hävikkitiekartan tarkoituksena on 

tunnistaa keskeisimpiä ratkaisuja, joiden avulla ruokahävikkiä voidaan vähentää 

(Luonnonvarakeskus, n.d.b.). Ruokahävikin vähentämiseen liittyvä ruokakasva-

tus on yksi hävikkitiekartan keihäänkärjistä (Luonnonvarakeskus, n.d.a.). Koti-

liesi-lehti on yksi esimerkki ruokakasvattajasta ja tämän tutkimuksen myötä tie-

toisuus sen tuottamasta ruokakasvatuksesta on lisääntynyt. Kotiliesi-lehtien ruo-

kahävikkiin liittyvän ruokakasvatuksen tavoitteena voidaan todeta olevan kotita-

louksien ruokahävikin vähentäminen. Kotiliesi-lehden ruokakasvatus voi auttaa 

yksilöitä ymmärtämään ruokahävikkiin liittyviä tekijöitä paremmin ja näin ollen 
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yksilötason tietoisuus ruokahävikistä ja sen vaikutuksista lisääntyy. Tietoisuuden 

kasvattamisen lisäksi tarkoituksena on, että yksilöiden ajattelun taidot kasvavat, 

jotta he ymmärtävät ruokahävikin vähentämisen merkityksellisyyden ja haluavat 

muuttaa omaa toimintaansa niin, että he tuottavat vähemmän ruokahävikkiä. 

 

Tutkimus kietoutuu kotitaloustieteeseen ruokakasvatuksen kautta. Tutkimuksen 

aineistona oli kotitaloustieteen kentällä tunnettu aikakauslehti, ja tutkimuksessa 

oltiin kiinnostuttu nimenomaan kotitalouksien ruokahävikkiin liittyvistä käytän-

nöistä. Tutkimus tuotti uutta tietoa vuosien 2000, 2010 ja 2021 Kotiliesi-lehtien 

ruokahävikkiin liittyvistä sisällöistä sekä niiden taustalla olevista ruokakasvatuk-

sen tavoista. Jatkotutkimusaiheena voisi olla tutkimus, jossa selvitettäisiin Koti-

liesi-lehden lukijoiden ajatuksia lehden roolista ruokakasvattajana. Olisi mielen-

kiintoista tutkia, onko Kotiliesi-lehti muokannut heidän ruokasuhdettaan tai ruo-

katajuaan ja mikäli on, miten tämä näkyy heidän arjessaan. Koska lehti on pit-

käikäinen, sillä saattaa olla myös pitkäaikaisia lukijoita, jotka ovat voineet havaita 

esimerkiksi suorien ruokahävikin vähentämiseen liittyvien sisältöjen määrän kas-

vun tai olettavalla tavalla kirjoitetun ruokakasvatussisällön muutoksen vuosien 

saatossa. Toisena jatkotutkimusaiheena voisi olla tutkimus siitä, eroavatko mui-

den ruokakasvattajien ruokahävikkiin liittyvät sisällöt ja niiden käsittelytavat tässä 

tutkimuksessa löydetyistä ruokakasvatuksen tavoista. Kotiliesi-lehti on suunnattu 

kaiken ikäisille, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, eroavaisitko esimerkiksi nuo-

rille suunnatun ruokakasvatuksen tavat tässä tutkimuksessa löydetyistä tavoista. 

 

Mediassa ruokahävikistä puhuttaessa keskiöön nousee usein kuluttaja, vaikka 

kaikilla ruokaketjun toimijoilla on vastuu ruokahävikin vähentämisestä (Virsu & 

Sjöblom, 2020, s. 70–71). Mäkelä ja Niva (2016, s. 173) toteavat, että ruokaa ja 

ruoanvalmistusta ei voida erottaa kulttuurista, sillä ruokaan liittyviin esteisiin, ku-

ten ruokahävikin vähentämiseen, vaikuttavat yksilön lisäksi laajemmin koko kult-

tuuri ja yhteiskunta. Vaikka tämä tutkimus keskittyy kotitalousnäkökulmaan, on 

tärkeä muistaa, että todellisia vaikutuksia ruokahävikin vähentämisestä saadaan 

vasta, kun sitä vähennetään systemaattisesti kaikilla tasoilla (Mason & Lang, s. 

2017, s. 19). Usein julkinen kestävyyskeskustelu kaataa kuitenkin vastuun ruo-

kahävikistä vain kotitalouksille ja media usein lietsoo kotitalouksien roolia, vaikka 

todellisuudessa ruokahävikin vähentäminen on kaikkien toimijoiden vastuulla.  
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