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1 JOHDANTO 

 

 

”Laitetaan vähän suolaa, jotta saadaan makua… jaa’has. lisätään hiukan lisää, 

ei ollut vielä tarpeeksi… vielä pikkuisen lisää”. 

 

Ruokaohjelmista on tullut trendikkäitä viihdeohjelmia, joissa nuorekkaat kokit te-

kevät nopeasti ja vaivattomasti ruoka-annoksia. Ruokaohjelmien viihteellisyys ja 

kansainvälisyys näkyy ohjelmien esitysajoissa ja ruoka-annosten raaka-aineiden 

valinnassa. Tutkimuksessani tarkastelen ruokaohjelmissa valmistettavia ruokia 

”pintaa syvemmältä”. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti pyrkimykseni kuvata 

ruokaohjelmien sisällön totuudellisuutta terveysnäkökulmasta ja haluni tehdä 

opinnäytetyöni kvalitatiivisena kirjoituspöytätyönä. Terveellisyysnäkökulman valin-

taan on vaikuttanut aiheen voimakas esilläolo. Trendikäs terveellisyys on esillä 

paljon esimerkiksi mediassa.  

 

Tutkimuksessani olen tarkastellut terveellisyyttä alan kirjallisuuden ja Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunnan esittämien ruokien terveellisyyssuositusten pohjalta. 

Laaja-alaisen terveellisyyskäsitteen sisältä olen kohdistanut huomiota etenkin 

ohjelmissa valmistettujen ruoka-annosten energiaravintoaineiden ja suolan käyt-

töön. Lisäksi olen tarkastellut lautasmallin toteutumista annoskohtaisesti ruoka-
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ohjelmissa. Tutkimukseni loppuosassa analysoin yhteenvetona sitä, miten televi-

sion ruokaohjelmat tukevat käsitystä terveellisestä ruoasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TUTKIMUKSEN ALKUTAIVAL 

 

 

2.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimustulosten kannalta yksi keskeisimmistä tutkimusprosessin vaiheista on 

tutkimuksessa käytettävän tutkimusmenetelmän ja lähestymistavan valinta. Tut-

kimusmenetelmän valinta ohjaa tutkimuksesta esiin nousevia ja siinä painottuvia 

ilmiöitä sekä niiden määrää ja luonnetta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000; 

Tuomi & Sajajärvi 2003.) Tutkija on tarkkaan mietittävä, minkä strategian hän va-

litsee lähestyessään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Samoin kuin ko-

keneempien tutkijoiden valintoja suuntaa heidän tiedeyhteisöltään sisäistämät 

toimintamallit ja ohjeet, niin samalla tavalla opiskelijoiden valintoja suuntaavat 

heidän opintojensa ohjaajien esittämät mallit. (Hirsjärvi ym. 2000.) 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi 

ym. 2000, 152), elämän ymmärtäminen ja teoreettisesti (Tuomi & Sarajärvi 2003, 

87) kestävien tulkintojen antaminen. Olen tutkimuksessani tarkastellut television 

ruokaohjelmia, jotka osaltaan kuvaavat nykypäivän todellisuutta. Laadullisen tut-
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kimukseni keskeisenä tavoitteena oli tarkastella ruokaohjelmien terveellisyyttä 

muun muassa lautasmallin pohjalta. Hirsjärvi ym. (2000, 151—152) mukaan laa-

dullisessa tutkimuksessa olennaisinta on tutkimuksessa ilmenneiden erojen tun-

nistaminen ja niiden tutkiminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan 

omat arvolähtökohdat (ja joskus myös tavoitteet) vaikuttavat tutkimustulosten 

ymmärtämiseen ja tulkintaan.  

 

Laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä analyysiä, jossa aineistoa rajaamalla 

pyritään selkeisiin ja totuuden mukaisiin tuloksiin. Tutkimuksen tekijällä ei saisi 

olla ennakkoon lukkoon lyötyjä olettamuksia tutkimuskohteesta tai tuloksista. Tut-

kijalla on vapaus joustaviin valintoihin tutkimuksen suunnittelussa ja toteutukses-

sa. (Eskola & Suoranta 1998, 19—20.) Tutkimustulokset samasta ilmiöstä voivat 

vaihdella tutkijasta toiseen ja myös samakin tutkija voi päätyö erilaisiin tuloksiin 

tietystä aineistosta eri aikoina (Tuomi & Sarajärvi 2003, 19). Tutkimuksen teon 

yhtenä objektiivisuuden kriteerinä on tutkimuksen toistettavuus. Laadullisessa 

tutkimuksessa toistettavuuden periaatetta ei subjektiivisten valintojen ja tulkinto-

jen vuoksi voi täysin saavuttaa. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) 

 

Laadullisen tutkimuksen ydin on tutkimusongelmien ratkaiseminen erilaisten 

merkitystulkintojen perusteella (Alasuutari 1999, 53). Havaintojen pelkistämises-

sä on kyse aineiston tarkastelusta jostakin tietystä näkökulmasta eli huomion 

keskittämisestä vain käsillä olevan kysymyksenasettelun kannalta olennaiseen. 

Aineistoa yhdistämällä ja tiivistämällä saadaan aineisto hallittavampaan muo-

toon. (Emt. 39—48.)  

 

Laadullinen tutkimus jakautuu useisiin eri menetelmiin. Tuomi & Sarajärvi (2003, 

93) toteavat, että sisällönanalyysi tarkoittaa muun muassa kuultujen tai nähtyjen 

sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä. Analyysin avulla aineisto 

pyritään tiivistämään ja selkeyttämään niin, että se kuitenkin sisältää kaiken tut-

kimuksen kannalta oleellisen informaation. Tutkija joutuu laadullista tutkimusta 

tehdessään hajottamaan aineiston aluksi osiin, minkä jälkeen tutkimus käsitteel-

listetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla johdonmukaiseksi kokonaisuu-
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deksi. Sisällönanalyysia tutkija joutuu tekemään koko ajan tutkimusaineistoa kä-

sitellessään. (Emt. 110.) Analyysi, kuten tutkimussuunnitelmakin, elää jatkuvasti 

tutkimusprosessin mukana (Eskola & Suoranta 1998, 15). Laadullisessa analyy-

sissä koko tutkimusaineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Jos analyysivai-

heessa ilmenee, ettei jokin asia ole yhteensopiva kokonaisuuden kanssa, pitää 

tutkijan miettiä uudestaan, koska yksikin poikkeus kumoaa säännön. (Alasuutari 

1999, 38, 42.) 

 

Tuomi & Sarajärvi (2003, 116) toteavat, että sisällönanalyysi voidaan tehdä teo-

rialähtöisesti, jolloin sisällön analyysin jaottelu perustuu teoriaan. Analyysirungon 

sisälle muodostetaan erilaisia luokituksia aineistoa ja sisällönanalyysin periaat-

teita noudattaen. Lisäksi analyysirunkoa tehtäessä on varauduttava poimimaan 

tutkimukselle merkityksellisiä asioita, joita ei alun perin oltu tutkimussuunnitel-

massa ehkä lainkaan huomioitu. 

Kirjastot ovat pullollaan ruoanvalmistusta käsittelevää kirjallisuutta: ruoanlaiton 

historiaa, eri kulttuurien herkkuja ja käytännön keittokirjoja. Kirjallisuuden tilalle 

ovat tulossa ruokaohjelmat, joissa ihmisille tarjotaan ruoanlaiton saloja suoraan 

television välityksellä. Käydessäni kirjastossa viime keväänä huomasin esittely-

pöydällä terveellisyysaiheisia kirjoja. Terveellisyys oli terminä näyttävästi esillä 

kirjojen nimissä, kuten esimerkiksi ” Elä terveellisesti” ja ”Syö terveellisesti”. Kir-

jat eivät kuitenkaan nimen sisällön perusteella tarjonneet selvää vastausta sille, 

mitä terveellisyys itse asiassa tarkoittaa. Terveellisyydestä puhuttiin lähinnä it-

seisarvona, johon jokaisen tulisi pyrkiä hyvän elämän saavuttamiseksi. Terveelli-

syys on minua kiinnostanut eritoten lasten saannin jälkeen. 

 

Alun perin virikkeen terveellisyysaiheeseen antoi opinnäytetyöni ohjaaja. Terveel-

linen ruoka ja television ruokaohjelmien yhdistäminen tutkimusaineeksi muodosti 

yhtälön, jonka pohjalta kiinnostuin television ruokaohjelmien terveellisyydestä. Si-

sällönanalyysi oli selkeä valinta tutkimusmetodiksi. Perheeni elämäntilanne tarjo-

si minulle hyvän mahdollisuuden nauhoittaa ruokaohjelmia eri vuorokauden ai-

koina. Sisällönanalyysin avulla voin lähestyä ruokaohjelmien terveellisyyttä omis-
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ta, tärkeinä pitämistäni lähtökohdista ilman aikaisempien teorioiden pakottavaa 

suuntaamista. 

 

 

2.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Eskola ja Suoranta (1998, 209) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa on 

mahdollisuus kulkea paljon vapaammin edestakaisin aineiston analyysin, tehtyjen 

tulkintojen ja tutkimustekstin välillä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Erityi-

sesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemi-

ään ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin kattavuuteen, 

että tekemänsä työn luotettavuuteen. Tutkimusprosessini eri vaiheissa teoreetti-

set tulkinnat ja saamani tulokset vuorottelevat tilanteen mukaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimus etenee suunnitelmista sitoumuksiin. Kun tutkimusidea on 

syntynyt, luonnostellaan ideasta lyhyt ideapaperi. Myöhemmässä vaiheessa 

ideapaperi tiivistetään suunnitelmaksi ja laaditaan sisällysluettelo, jolloin rajataan 

myös aihe, mikä on yksi tärkeimmistä seikoista. (Eskola & Suoranta 1998, 34—

36.) Tutkimusaineistoa kerättäessä määritellään samalla aineiston kattavuus ja 

aineiston koko. Aineistoa kerättäessä yksi tärkeimmistä seikoista on aineiston 

rajaus, koska laadullisessa tutkimuksessa saattavat materiaali ja analysointi pai-

sua kuin pullataikina. (Emt. 52—64.) 

 

Tutkimukseni sisäisen luotettavuuden varmistamiseksi olen aineiston tulkinnassa 

nojautunut aikaisempaan tutkimustietoon ja suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. 

Laadullinen tutkimus tulee ymmärtää ja tulkita osana tutkimuksen tekohetken ti-

lannetta. Myös käsitys ruoan terveellisyydestä vaihtelee eri aikoina eri kulttuu-

reissa. Television ruokaohjelmien terveellisyyden tulkinta jää siten tutkijan oman 

käsityksen ja harkinnan varaan. 

 

Perheeni elämäntilanne tarjosi minulle hyvän mahdollisuuden nauhoittaa ruoka-

ohjelmia eri vuorokauden aikoina. Sisällönanalyysin avulla voin lähestyä ruokaoh-

jelmien terveellisyyttä omista, tärkeinä pitämistäni lähtökohdista ilman aikaisem-
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pien teorioiden pakottavaa suuntaamista. Tutkimuksessani oli aluksi ongelmana 

se, miten määrittelen terveellisyys käsitteen ja mitä osiota siitä tarkastelen. Tut-

kimusongelman ratkaisin siten, että tarkastelen television ruoka-annoksia ravin-

toaine- ja lautasmallin pohjalta. ”Dekkarimainen muoto” antoi tavoitteeksi vielä 

tutkimukseni loppuosassa analysoida yhteenvetona koko tutkimuksestani sitä, 

miten television ruokaohjelmat tukevat käsitystä terveellisestä ruoasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Terveellisyys mieltymysten summana 

 

Syömistä hallitsevat nykyään huoli terveydestä ja terveellisyydestä. Terveellisyys 

tuntuu olevan avain erilaisiin hyvä—paha–luokitteluihin ja käsityksiin ravitsemuk-

sellisesti oikeasta syömisestä. Paha ruoka mielletään epäterveelliseksi ruoaksi, 

jollaisia ovat prosessoidut paistetut, suolaiset sekä makeat ruoat. Vastaavasti 

hyvää ruokaa ovat itse tehdyt, tasapainoiset ateriat ja kasvikset. Hyvä ruoka on 

siten helppo mieltää terveelliseksi ruoaksi. Terveelliset ja epäterveelliset ruoka-

valinnat ovat usein sukupuolittuneita. Lihottava ruoan syöminen sopii naisille huo-

nommin kuin miehille. Naisen on syytä jopa kontrolloida ruokahaluaan julkisesti, 

kun taas mies voi (vielä) syödä mahtavia annoksia tukevaa ruokaa. (Mäkelä 

2000, 202.) 

 

Ruoan laadusta ollaan kiinnostuneita oman kehon ja itsensä hyvinvoinnin näkö-

kulmasta. Ruoan on oltava terveellistä. Käsitystä terveellisestä ruoasta ei usein-

kaan kyseenalaisteta. Näkemys terveydestä on kuitenkin helposti melko yksiulot-

teinen, ilman täsmällisiä määritelmiä. Terveys ja terveellisyys ovat eräänlaisia 
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taikasanoja, jotka takaavat syömisen ja elämisen ”kunnollisuuden”. Myös syömi-

sen muoto ja ruoanvalmistustapa asetetaan arvioinnin kohteeksi. Joillekin yhteis-

ten lämpimien perheaterioiden häviäminen on moraalista rappiota, toisille ham-

purilaisbaarit ovat riistoa ja kolmansille ruoan kypsentäminen tarkoittaa ruoan tu-

hoamista. (Emt. 213—214.) 

 

Asiantuntijoiden mielestä individualistinen näkemys liittyy ruoan valintaan. Halut 

ohjaavat käyttäytymistämme ruokaostoksia tehdessämme. (Varjonen 2001, 31.) 

Ruoka-aineiden valinnan taustalla on jokin tarkoitus, joka pohjautuu haluun val-

mistaa tiettyä ruokaa. Kulttuuri esittää säännöt eli reseptit, miten sekoittaa ja 

valmistaa ruoka-aineksia ruoaksi. Näin tehdessään kulttuuri opastaa meitä ruoan 

valinnan muodoissa. (Ilmonen 1993, 219.) Me syöjät olemme monimutkaistuvien 

valintojen edessä joka päivä. Valtavasta tarjonnasta huolimatta — tai ehkä juuri 

siksi — meidän on vaikea kaupassa päättää, mitä tänään söisimme. Ruoan va-

linta on prosessi, jossa luonnon tarjoama ravinto muuntuu ruoaksi. Se, että ruoka 

on syötävää, ei automaattisesti tarkoita, että se olisi hyvää. Se voi olla myös pa-

haa, erityisesti terveydelle. (Mäkelä 2000, 201.) 

 

 

2.4 Terveellisyys ruokailutottumuksissa 

 

Ihminen saa ruoasta tarvitsemansa energian ja ravintoaineet. Yksinomaan miel-

tymysten mukaan koottu ruoka saattaa kuitenkin jäädä yksipuoliseksi. Suomalai-

nen ruokavalio sisältää keskimäärin tarpeettoman paljon rasvaisia, makeita ja 

suolaisia elintarvikkeita ja liian vähän kuitupitoisia ruoka-aineita. (Haglund, Haka-

la-Lahtinen, Huupponen & Ventola 1995, 10—11.) 

 

Terveellisen ruokavalion yhtenä tärkeänä osatekijänä pidettiin kirjoissa ja lehdis-

sä ravintoneuvontaa sekä ruokapäiväkirjan pitoa. Terveellisestä ruoasta puhutta-

essa olisi tarkasteltava myös omaa syömistään; mitä ruoka sisältää. Tutkimusta 
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tehdessäni löytyi helposti terveellisyys–nimikkeellistä materiaalia, mutta teksti 

harvoin kertoi, mitä terveellinen ruoka tarkoittaa. 

 

 

 

kiireisen työpäivän lounas päivällinen       pitkän päivän illallinen 
 
 
rasvaton jogurtti  tonnikalapastaa     sämpylä mansikkahillolla 
viineri    fetajuustosalaattia    suklaamurokeksejä 
vettä    sämpylöitä              teetä 
teetä/kahvia   punaviiniä 
     vettä 
     vadelmarahkaa 
 

KUVIO 1. Ote ruokapäiväkirjasta (Soiluva 2002, 93). 

 

 

Yllä oleva ote on ääriesimerkki eräästä lehdestä, jonka otsikkona oli ruoan ”ter-

veellisyys”. Lehtileikkeessä oli aiheena ruokapäiväkirjan pito, jonka perusteella 

henkilö pystyisi muuttamaan ruokatottumuksiaan terveellisempään suuntaan.  

 

Suomen laki ei vielä määrittele funktionaalisia elintarvikkeita, eikä niiden kliinisiä 

tutkimuksia koske mikään lainsäädäntö. Terveysväittämät ravitsemuksessa liite-

tään usein tuotteessa olevaan mainintaan tuotteen vähärasvaisuudesta tai kole-

sterolia alentavasta ominaisuudesta. Tällöin oletuksilla terveellisyydestä viitataan 

terveyden vastakohtaan eli sairauksiin. Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ovat 

päivittäin käytettäviä elintarvikkeita, joihin on lisätty jokin terveyttä edistävä tai 

poistettu jokin terveyttä haittaava tekijä. Terveysvaikutus on tällöin tieteellisesti 

kliinisin tutkimuksin osoitettu. (Heino & Väärä 2003, 2.) 

 

Suomalaisten ruokatottumukset ovat viime vuosina muuttuneet pääosin hyvään 

suuntaan, mutta hyvä kehitys on pysähtynyt. Vaikka ruuan osuus kotitalouksien 

kokonaismenoista on pienentynyt, on tämän hetkisellä rahamäärällä hankittu ruo-

kamäärä kasvanut 1990–luvulla. Keskimääräisesti ruokakori on muuttunut niin, 

että se sisältää entistä enemmän tuoreita kasviksia, perunavalmisteita, juustoa, 
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juomia ja broilerin lihaa. Sen sijaan erimerkiksi maitoa ostetaan vähemmän kuin 

aiemmin. Nykypäivänä ruoanvalmistaja suosii pidemmälle jalostettuja elintarvik-

keita. (Lahti-Koski & Kilkkinen 2001,6.) Suomalaisten ruokatottumusten muuttu-

essa perinteinen ruisleipä korvataan yhä useammin vehnäleivällä tai napostelulla 

ja perunan rinnalla käytetään pastatuotteita (Ovaskainen 2004, 3). Valtion ravit-

semusneuvottelukunnan (2003, 2) mukaan suomalaisten ravitsemustavoitteet 

heijastavat aikaansa. Energian runsas saanti oli vuosisadan alussa välttämätön-

tä, kun vastaavasti nykyään ruokavalion keventäminen on perusteltua. Jotta ruo-

kavalio olisi tasapainoista, tulisi energian saantiin ja kulutuksen tasapainottami-

seen kiinnittää huomiota. 

 

Tänä päivänä halutaan suoriutua päivittäisestä ruoanvalmistuksesta ja ruokailus-

ta helposti ja nopeasti, mikä on johtanut valmisruokien valikoimien lisääntymi-

seen. Samanaikaisesti ovat lisääntyneet myös television ruokaohjelmat ja mo-

nenlaiset ruokajutut lehdissä. Ruoanlaitto kotona harvinaistuu. Ruoanlaittoon ha-

lutaan elämyksiä, mikä näkyy jo peruskoulun kotitaloustunneilla. Muutos on ollut 

suuri 1990 -luvulla. Muun muassa televisio-ohjelmien avulla pyritään herättämään 

katsojassa tarvetta kokemuksien ja elämysten hankintaan ruoanlaiton välityksel-

lä. (Varjonen 2001, 34—42.) 

 

Pääkaupunkiseudun nuorimpia terveellisyys tavanomaisessa mielessä ei ole oi-

kein innostanut, ikään kuin asiasta ei olisi mitään uutta sanottavaa. Nuoret tiesi-

vät, mitä terveellinen ruoka on ja miten pitäisi syödä, mutta se ei kuitenkaan aina 

näyt käytännön valinnoissa. Terveysintoilu näkyy nuorten keskuudessa rasva-

kammona, joka on jossain määrin kotoa opittua. Harva nuori on tietoinen omasta 

ravinnontarpeestaan ja siitä, että aikuisen ravinnontarve on erilainen kuin nuoren. 

Ikäihmisten elämän aikana ruokasuositukset ovat muuttuneet, mutta perussuosi-

tus on pysynyt samana. Ongelma lienee suosituksen sisäistämisessä, koska tar-

jolla on paljon vertaissuosituksia. Ei tiedetä, mikä on oikea ja hyvä ja minkä valit-

sisi. (Varjonen 2001, 28, 30—31.)  
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3 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

 

 

3.1 Tutkimusaineiston nauhoitus 

 

Ruokaohjelmia nauhoitin televisiosta neljän viikon ajan 3.5—30.5.2004. Televi-

siokanavista valitsin TV 1, TV 2, MTV 3, Nelosen sekä TV Jyväskylän. Neljä 

pääkanaa valitsin, koska ne näkyvät lähes koko Suomessa ja pakallisen sano-

malehden avulla pystyin etukäteen saamaan tietoa kyseisten kanavien tulevista 

ruokaohjelmista. TV Jyväskylän ohjelmantarjonnan otin mukaan, koska kanavan 

ruokaohjelmat olivat selkeästi esitettyjä ja niissä valmistettiin perusruokaa, kuten 

esimerkiksi liha-makaronilaatikkoa. 
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Valitsin sanomalehti Keskisuomalaisen äänitettävien ruokaohjelmien tiedonhan-

kintakanavaksi. Lehden sain luettavakseni heti aamusta, mikä helpotti ruokaoh-

jelmien nauhoitussuunnitelmien laatimista. Tietoa nauhoitettavien ohjelmien sisäl-

löstä olisi saanut myös internetistä ja teksti TV:n sivuilta, mutta mielestäni sano-

malehden informaatio tulevien ohjelmien sisällöstä oli riittävä. 

 

Aamuisin selvitin sanomalehdestä päivän aikana eri kanavilta esitettävät ruoka-

ohjelmat, listasin ne ja kirjasin vihkoon esitysjärjestykseen. Esimerkki ruokaoh-

jelmien nauhoituspäiväkirjasta yhden viikon ajalta on liitteessä 1. Jos jostain 

syystä estyin nauhoittamasta päivän ohjelmia, jouduin hankkimaan itselleni ”nau-

hoitussijaisen”. Nauhoituspäiväkirjassani ovat vain tutkimukseeni kelpuuttamani 

ruokaohjelmat. Ohjelmista jota eivät soveltuneet tutkimukseeni, kerron lähempä-

nä kohdassa ”3.3 Aineiston keruun ongelmat”. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Nauhoitettujen ohjelmien jaottelu 

 

Nauhoittamani ohjelmat jaottelin ohjelmamäärän, ohjelmien sisällön sekä esi-

tysaikojen perusteella. Ohjelmat valitsin asettamieni kelpoisuuskriteerien pohjal-

ta. Valintakriteerit ruokaohjelmille olivat seuraavat: 

 

- ruokaohjelmassa tuli ilmetä annosohjeistus ohjelman aikana 
- annos tuli olla koottu esille 
- annos sai olla koottu ruokalajeittain omiin tarjoiluastioihinsa 
- valmistettavan ruoan tuli olla lounas tai muu ruokaisa annos  
      (ei välipaloja). 
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Nauhoitettuja ruokaohjelmia kertyi 38 kappaletta. Yhdessä ruokaohjelmassa 

saattoi olla useita eri annoskokonaisuuksia. Ruoka-annoksia ohjelmista tuli yh-

teensä 42 kappaletta, joista 30 annosta täytti asettamani kelpoisuusvaatimukset. 

Ruokaohjelmia nauhoitin yhteensä 22 tuntia ja viisi minuuttia. Kokonaisnauhoi-

tuksesta tutkimukseeni soveltuvia ruokaohjelmia kertyi 16 tuntia ja 30 minuuttia 

(kuvio 2). 

 

 

   

kanava  ruokaohjelmissa olleiden ohjelmien yhteispituus 
     annosten määrä 
 
 

MTV 3   14 kpl   7 tuntia 15 minuuttia 

TV 2    7 kpl    4 tuntia 5 minuuttia 

  TV Jyväskylä   6 kpl    1 tunti 10 minuuttia 

     Nelonen    2 kpl    2 tuntia 

TV 1    1 kpl    2 tuntia 

 

yhteensä   30 kpl   16 tuntia 30 minuuttia 

 

     KUVIO 2. Ruokaohjelmat kanavittain.  

 

 

Keskimäärin pisimmät ruokaohjelmat olivat TV 1:llä ja lyhyimmät ohjelmat MTV 

3:lla. Lyhin nauhoitettu ruokaohjelma oli kestoltaan 10 minuuttia ja pisin 55 mi-

nuuttia. MTV 3 tarjosi eniten ruokaohjelmia viikossa, viitenä päivänä. Kyseisen 

kanavan ohjelmat nauhoitin omalle kasetilleen. Lisäksi nauhoitin erikseen omille 

kaseteilleen muut kotimaiset ruokaohjelmat sekä ulkomaiset ruokaohjelmat. 

Nauhoitusmateriaalia kertyi kaiken kaikkiaan kuusi kolme ja neljän tunnin kaset-

tia. 

 

Ohjelma-ajat vaihtelivat suuresti. Arkipäivinä maanantaista perjantaihin aikaisin 

ohjelma alkoi kello 8:30. Myöhäisin ohjelma arkisin alkoi kello 20:35. Viikonlop-
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puisin ruokaohjelmien alkamisajankohdat vaihtelivat kello 12:30 ja kello 17:05 

välillä. Viikonlopun ruokaohjelmatarjonta keskittyi pääasiassa sunnuntaipäivälle 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ohjelmatarjonta sunnuntain kohdalla 

erosi arkipäivän ohjelmantarjontaan siinä, että ohjelmia saattoi tulla parhaimpina 

aikoina peräti neljä muutaman tunnin välein. 

 

 

3.3 Aineiston keruun ongelmat 

 

Ohjelmien nauhoitus onnistui hyvin. Ainoastaan yksi MTV 3 kymmenen minuutin 

ruokaohjelma jäi nauhoittamatta. Aamu-, päivä- ja iltaohjelmien nauhoituksen on-

nistumista edesauttoi hoitovapaalla olemiseni. Saatoin suunnitella päivärytmin 

nauhoitettavien ohjelmien mukaisesti. Nauhoitin kaikki ohjelman nimen perusteel-

la ruokaohjelmaksi tulkitsemani ohjelmat. 

 

Noin viisi ja puoli tuntia nauhoittamistani ohjelmista eivät ruoanlaittoon liittyvästä 

nimestä huolimatta sisältäneet tutkimukseeni kelpaavaa aineistoa. Ruokaohjel-

miin viittaavia ohjelmia olivat esimerkiksi Soosissa, Painopartio sekä Jamien 

kokkikoulu. Soosissa–ohjelma oli kanadalainen nuorisoelokuva. Painopartio oli 

painonhallintaan liittyvä ohjelma, jossa keskityttiin painonhallintaan muilta kuin 

ruoan osalta. Jamien kokkikoulu kertoi ruoanlaittoa opiskelevasta nuorten ryh-

mästä. 

 

TV 1 ja MTV 3 ohjelmien nauhoitusmäärät olisivat kasvaneet muutamalla ohjel-

malla, jos sanomalehti olisi kuvaillut ohjelmissa valmistettavan ruoka-annoksia. 

Tällaisia ohjelmia olivat esimerkiksi Strömsö sekä Elixir. Strömsö oli puutarha-, 

ruoka- sekä käsityövinkkiohjelma. Ohjelma oli kestoltaan 40 minuuttia. Ruokaoh-

jelman pituus oli viidestä kymmeneen minuuttia ja se esitettiin kahdessa osassa 

ohjelman eri vaiheissa. Vastaavasti yhtä Elixir–ohjelman osaa kuvailtiin sanoma-

lehden TV sivuilla seuraavasti: ”Janne Porkka ja Samuli Vasala selvittävät välin-

sä Ruissalojuoksussa”. Tässä ohjelmassa ruokaohjelma oli sisällytetty ohjelman 
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sisälle, ja se saattoi olla missä vaiheessa ohjelmaa tahansa. Ohjelma oli pituu-

deltaan 30 minuuttia. Ruoan osuus ohjelman kokonaisuudesta oli hyvin pieni.  

 

Sanomalehtien TV sivujen ohjelmakohtaisissa esittelyissä oli myös eroja, kun 

vertasin Keskisuomalaista muun muassa Salon Seudun Sanomiin. Salon Seu-

dun Sanomissa oli esimerkiksi Elixir–ohjelma yksityiskohtaisemmin esitelty. 

Ruokaohjelmia karsiutui myös valmistettujen annosten perusteella. Tällaisia ruo-

kaohjelmia sisältäviä annoksia oli muun muassa hampurilaiset sekä voileipäka-

kut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LÄHTÖKOHTA TUKIMUKSELLE  
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Ruoan terveellisyyttä tarkastelen energiaravintoaineiden sekä lautasmallin näkö-

kulmasta. Energiaravintoaineet valitsin tarkasteluni kohteeksi, koska liikalihavuus 

sekä ravintoainetottumukset ovat tänä päivänä kuuma puheenaihe ylipainoisuu-

den lisääntyessä uhkaavasti myös nuorison keskuudessa. 

 

Energiaravintoaineiden saantisuositusta mitataan usein lautasmallina, mistä 

syystä sitä on helppo verrata myös ruokaohjelmien annoksiin. Ruokien rakentu-

vuus lautasmallin mukaisesti on tutkimuksessani terveellisyyden tarkastelun pe-

ruslähtökohta, koska lautasmalli tuo konkreettisesti esille sen, miten ruoka-annos 

tulisi lautaselle koota. Energiaravintoaineiden saantisuosituksen sekä lautasmal-

lin noudattamisen yhteydessä, kun ruoka-annos kootaan näitä ohjeita noudatta-

en, voidaan puhua terveellisestä ateriasta ja terveellisistä ateriakokonaisuuksis-

ta. 

 

 

4.1 Ruoan ravintoaineet 

 

Ravinto koostuu raaka-aineista, jotka useimmiten valmistetaan erilaisiksi ruoka-

lajeiksi. Ravintoaineet sisältävät tiettyjä orgaanisia yhdisteitä, kuten esimerkiksi 

hiilihydraatteja, proteiineja sekä rasvoja. (Kylliäinen & Lintunen 1998, 11.) Kuvi-

ossa 3 luokitellaan hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat energiaravintoaineiksi niiden 

energiapitoisuuden mukaan (Lahti-Koski & Sirén 2004, 21). Energiaravintoai-

neiden lisäksi olen tarkastellut suolan käyttöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            suola n. 1% 
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  proteiini n. 15 % 

 

 

            hiilihydraatit n. 55 % 

           rasva n. 30 % 

 

 

 
KUVIO 3. Ravitsemussuosituksen mukainen energiajakauma (Lahti-Koski & 
Sirén 2004, 21; Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003,1) sekä suola. 
 

 

Kokonaisenergiasta hiilihydraattien osuus on 55—60 % ja rasvojen osuu noin 30 

%. Proteiinien saantisuositus on 10—15 % energiasta (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta 2003, 2). Suola prosenttimäärä on 1 %, että se näkyisi kuviossa 

omana osanaan, koska suolan suositus ilmoitetaan grammoina päivittäisestä 

ruoan määrästä. Syötävän ruoka-annoksen koko ei ole suoraan verrannollinen 

sen energiamäärään (Parkkinen & Sertti 1992, 19), koska annoskokonaisuuteen 

sisältyy muitakin ravintoaineita, kuten vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.  

Soisalon (2004, 19) mukaan elintarvikkeiden prosessointi sekä ruoanvalmistus 

ja lämpökäsittelyt vaikuttavat osaltaan energiaravintoaineiden pilkkoutumiseen ja 

imeytymisnopeuteen. 

 

4.1.1 Hiilihydraatit 

 

Hiilihydraatit ovat yhdisteitä, jotka aineenvaihdunnassa hajoavat glukoosiksi. Nii-

tä on alun perin joko sokeria tai tärkkelystä sisältävissä ruoka-aineissa. Hiilihyd-

raatteja luokitellaan niiden verensokeria kohottavien ominaisuuksien mukaan. 

Yleisimmät hiilihydraatteja sisältävät raaka-aineet ovat viljatuotteet, peruna, kas-

vikset, hedelmät, marjat, nestemäiset maitovalmisteet sekä sokeri. (Peltosaari & 

Raukola 1998, 44; Parkkinen & Sertti 1992, 52.) 
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Ruoka-aineiden sulamis- ja imeytymisnopeus riippuvat niiden rakenteesta, kui-

tumäärästä sekä proteiinin ja rasvan määrästä (Peltosaari & Raukola 1998, 46). 

Hiilihydraatit voidaan jakaa kahteen ryhmään (kuvio 4), verensokeria nopeasti ja 

hitaasti kohottaviin. 

 

 

 

  nopeita hiilihydraatteja   hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja 

  sisältävät ruoka-aineet  sisältävät ruoka-aineet 
 
 
 
   valkoiset jauhot   täysjyväviljavalmisteet 
   valkoinen riisi   tumma riisi 
   peruna    kasvikset 
   sokeri 
 

 

KUVIO 4. Hiilihydraatit jaettu imeytymisnopeuden perusteella (Soisalo 2004, 
18—19; Parkkinen & Sertti 1992, 52). 
 

 

Nopeasti verensokeria kohottavat hiilihydraatit nostavat verensokeriarvoja välit-

tömästi ruoan nauttimisen jälkeen. Vastaavasti hitaasti verensokeria kohottavia 

hiilihydraatteja elimistö sulattaa pitkän ajan kuluessa. Hienojakoiset ruoka-aineet 

imeytyvät yleensä nopeammin kuin tiiviit tai karkearakenteiset. Jotta kehon paino 

saataisiin pysymään kurissa, tulisi ihmisten valita ravinnokseen vähärasvaisia 

ruokia. (Peltosaari & Raukola 1998, 46—47.) Erityisesti kannattaa välttää nopei-

ta hiilihydraatteja sekä rasvaa sisältäviä ruokia, koska ruoan energiapitoisuus li-

sääntyy yllättävin seurauksin. Päivittäinen energiantarve saadaan tavallisesti hii-

lihydraateista, jolloin määrällisesti ne ovat tärkein energialähde. (Fogelholm 

1999, 19.) 

 

Terveellinen ruoka koostuu hiilihydraateista ja erityisesti kuidusta, koska ne eh-

käisevät liikalihavuutta. Kuitu on imeytymätöntä hiilihydraattia, joka hidastaa ma-

han tyhjenemistä. Siksi kuitupitoinen ruoka pitää pitempään kylläisenä.  



 21 

(Fogelholm 1999, 140—141.) Kuidun saantia seurasin tutkimuksessani siten, et-

tä käytettiinkö annosten valmistuksessa tummia tai vaaleita viljavalmisteita. Vilja-

valmisteisiin olen sisällyttänyt myös pastan, makaronin, ryynit, suurimot sekä rii-

sin. 

 

Perunan energiasisällöstä suurin osa on hiilihydraattia. Perunoissa ei ole lain-

kaan rasvaa ja energiapitoisuus on pienempi kuin riisissä ja pastassa. Yleensä 

perunan rasvapitoisuus muuttuu ruoanvalmistuksen yhteydessä. Varsinaisia 

energiapommeja ovat uppokypsytetyt ranskalaiset, koska silloin perunasta tulee 

energialisäke. (Fogelholm 1999. 52—53.) Perunan hiilihydraattipitoisuus pysyy 

samana riippumatta siitä keitetäänkö se kuorineen vai kuorittuna (Rastas, Sep-

pänen, Knuts, Karvetti & Varo 1993, 69—70). Ainoastaan muiden raaka-

aineiden käyttö perunan kanssa muuttaa sen energiapitoisuutta. Perunan käyttöä 

seurasin tutkimuksessani valmistustavan sekä määrän mukaisesti. Valmistusta-

vassa seurasin lähinnä, valmistettiinko peruna keittämällä vai käytettiinkö valmis-

tuksessa rasvaa. Perunan käyttöä seurasin siksi, koska sen oletetaan kuuluvan 

suomalaiseen perusruokaan. 

 

Sokeri on nopeasti imeytyvä hiilihydraatti (Fogelholm 1999, 90—91). Sadassa 

grammassa sokeria on hiilihydraatteja 99,9 grammaa (Rastas ym. 1993, 421). 

Sokeria seurasin annoskohtaisesti eli monessako annoksessa käytettiin puh-

dasta sokeria ja miten sokerin määrä ilmeni. Lisäksi ohjelmista seurasin minkä 

nimisiä piilosokerielintarvikkeita käytettiin. 

 

Lautasmallissa kasvisten tulisi täyttää noin puolet annoksen kokonaisuudesta. 

Kasvisten määrän esiintymisen ohella seurasin tutkimuksessani niiden valmis-

tustapoja. Kasviksten myös annoksittain siten, että paljonko niitä käytetään jo-

kaisessa ruoka-aineen valmistuksessa. Kasviksia ei tarvinnut olla omana osa-

naan esillä, vaan seurasin muun muassa paljonko perunaruoan sekaan laitettiin 

esimerkiksi porkkanaa. Valmistustavassa vaihtoehtoina olivat Kasvisten käyttö 

tuoreeltaan, paistettuna tai keitettynä. 
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Kasviksia syötäväksi mahdollisimman paljon sellaisenaan, koska keittäminen ja 

paistaminen vievät ravintoaineita ja vitamiineja kasviksista. Tutkimuksessani 

kasviksiin lukeutui juurekset, hedelmät sekä sienet. Hedelmät ja sienet sisällytin 

kasviksiin niiden vähäisen käytön vuoksi. Sipuli puolestaan luokittelin mausteeksi 

sen vähäisen annoskäyttömäärän vuoksi. 

 

4.1.2 Proteiinit ja rasvat 

 

Proteiinit ovat valkuaisaineita, joita tarvitaan muun muassa kudosten rakennus-

aineiksi sekä energianlähteeksi (Peltosaari & Raukola 1998, 76—77). Proteiinit 

jaetaan kahteen ryhmään (kuvio 5). 

 

 

 

    eläinkunnasta saatavat proteiinit kasvikunnasta saatavat proteiinit 
 
 

liha       soija 
kala       täysjyväviljatuotteet 
maitotuotteet     pähkinä 
muna 

 
 
 
KUVIO 5. Proteiinien eli valkuaisaineiden yleisimmät lähteet ( Parkkinen & Sertti 
1992, 54; Peltosaari & Raukola 1998, 77). 
 

 

Proteiinia saa eläin- ja kasvikunnan tuotteista. Suomalaiset saavat proteiinin  

pääosin eläinkunnan tuotteista. Suurimpia proteiinien lähteitä ovat maitotuotteet. 

(Parkkinen & Sertti 1992, 54). Energiaravintoaineista rasvan energiasisältö on 

kaksinkertainen muihin energiaravintoaineisiin verrattuna. Näin ollen mitä suu-

rempi osa elintarvikkeesta on rasvaa, sitä enemmän siinä on energiaa. Kun 

energian saanti on suurempi kuin kulutus, lisääntyy rasvan energiapitoisuuden 

ero muihin ravintoaineisiin nähden. Syynä on se, että ylimääräisen rasvasta saa-

dun energian varastointi elimistön rasvakudoksiin ei kuluta energiaa eineenvaih-

dunnassa juuri lainkaan. Kun hiilihydraateista tai proteiineista saadaan ylimää-
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räistä energiaa, joka myös varastoituu rasvakudokseksi, elimistö kuluttaa ai-

neenvaihdunnassa osan saadusta energiasta. Näin ollen ylimääräinen rasva-

energia on lihottavampaa kuin ylimääräinen hiilihydraatti- tai proteiinienergia. 

(Emt. 17.) 

 

 

 

suurimmaksi osaksi tyydyttyneitä   suurimmaksi osaksi tyydyttymättömiä 
rasvahappoja sisältävät    rasvahappoja sisältävät 
elintarvikkeet     elintarvikkeet 
 
 
liha        kalan rasva 
kookosrasva      öljyt 
useimmat juustot 
voi 
kananmuna 
sisäelimet 

 
 
 
KUVIO 6. Yleisimmin saatavissa olevat rasvat tyypeittäin (Peltosaari & Raukola 
1998, 65—66). 
 

 

Yllä olevassa kuviossa olen tarkastellut rasvoja., joita on kahdenlaisia: kovia eli 

tyydyttyneet ja pehmeitä eli tyydyttymättömiä rasvoja. Rasvat jaetaan siten kah-

teen ravintorasvatyyppiin: eläin-  ja  kasvikunnan rasvoihin. Tyydyttyneitä rasvoja 

on yleisesti ottaen kovissa rasvoissa ja tyydyttymättömiä rasvoja ovat pehmeä ja 

nestemäiset rasvat. (Parkkinen & Sertti 1992, 37—38.) 

 
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaan rasvan osuus ruokava-

liossa saisi olla noin 25—35 %. Kovan rasvan osuus tulisi olla kolmannes ja 

pehmeiden rasvojen osuus kaksi kolmasosaa. Rasvan kulutuksen vähentäminen 

suositulle tasolle ehkäisee lihavuutta, mutta takaa välttämättömien rasvahappo-

jen ja rasvaliukoisten vitamiinien riittävän saannin. (Valsta & Männistö 2003, 5.) 

Ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa tulisi suosia rasvatonta maitovalmistetta. 

Ruokiin ei tulisi lisätä voita, kermaa, rasvaseoksia, smetanaa, ranskankermaa 

tai rasvaisia juustoja. Kasvirasvapohjaisia tuorejuustoja ja muita kasvisrasvaval-
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misteita kannattaa kokeilla ruoanvalmistuksessa, mutta niitäkin kohtuudella. 

(Kokko & Lääperi 2000, 16.)  

 

Rasvojen kohtuulliseen käyttöön on kiinnitetty huomiota myös aikakauslehdissä. 

Rasvat, erityisesti terveellisiä rasvahappoja sisältävät kala- ja kasvisrasvat, ovat  

 

tärkeitä elimistön raaka-aineita. Rasvojen käytössä on kuitenkin huomattava koh-

tuus ja miten rasvaa sisältäviä tuotteita yhdistelee. Ei hyödytä jos käyttää kevytle-

vitettä ja rasvaista emmentaljuustoa samanaikaisesti. Rasvojen rasvapitoisuus 

on voissa 80 % ja öljyssä 100 %, mutta tärkeintä on huomata ruoanvalmistuk-

sessa rasvahappotyypitys eikä niinkään rasvapitoisuus. Kuitenkin rasvoja olisi 

suotavaa käyttää pieniä määriä. (Sassi 2002, 120.)  

 

Tutkimuksessani seurasin proteiinipitoisia ruoka-aineita sekä rasvoja samanai-

kaisesti. Ensin tutkin kuinka monessa annoksessa kokonaisuudesta käytettiin li-

haa, kalaa tai kasvikunnan tuotteita. Seuraavaksi tutkin sitä, miten liha, kala tai 

kasvisruoka valmistettiin, kypsennettiinkö raaka-aine voissa, öljyssä vai käytet-

tiinkö rasvaa lainkaan. 

 

Proteiini on oleellinen osa terveellistä ruokavaliota. Se turvaa normaalia kasvua 

sekä kehon kuntoa. Terveellisessä ruuassa on vähän rasvaa, runsaasti kuituja ja 

tuoreita kasviksia. (Terveellinen ruokavalio 2003.) Proteiinipitoisten maitotuottei-

den käyttöä seurasin myös annoksittain. Maitotuotteet jaottelin (kuvio 7) rasvai-

suuskriteereiden perusteella, joiden avulla selvitin valmistettujen annosten ras-

vaisuuden. 
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nimike/  maitotuotteiden jaotteluperiaate samanaikaisesti käytettävä 
kriteeri        määrä annoksittain 
 
 
rasvainen  rasvaisia juustoja > 50 g,  2 – 3 tuotetta/annos 
   kermatuotteita > 1 dl 

voita tai margariinia >1 rkl  
 
normaali  ruoanvalmistusjogurttia,  1 – 2 tuotetta/annos 
   juustoa < 50 g 
   kermatuotteitta < 1 dl   
   voita tai margariinia < 1 rkl   
 
kevyt  kevytjuustoja < 50 g   1- 2 tuotetta/annos 
   kevytmaitoa  
   kevytkermaa < 1 dl 
   
 
 

KUVIO 7. Ruoanvalmistuksessa käytettyjen maitotuotteiden jaotteluperiaate. 

 

 

Rasvojen ja maitotuotteiden osalta tarkastelin yhteisesti ovatko valmistetut ruoka-

annokset rasvaisia, normaaleja, kevyitä tai käytettiinkö maitotuotteita lainkaan. 

Annos määritellään rasvaiseksi, kun rasvaisia maitotuotteita käytetään enem-

män kuin kaksi tuotetta per annos. Normaaliksi rasvaisuudeltaan annos lukeutuu 

silloin, kun esitettyjä maitotuotteita käytetään yhdestä kahteen tuotetta per annos. 

Kevyt annos sisältää kevyitä maitotuotteita ja niitäkin vain yhtä lajia annosta koh-

den. Maidottoman vaihtoehdon olen myös ottanut mukaan jaotteluun, koska tänä 

päivänä hyvin yleistä  ovat erilaiset maitoallergiat. Annosten rasvaisuutta mitatta-

essa olen ottanut huomioon koko valmistusprosessin, koska maidotonkin annos 

voi olla rasvainen. 

 

4.1.3 Suola 
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Suolaa käytetään ruoan valmistuksessa maun antajana. Ilman suolaa ei ruokaan 

saada makua. Suolasta saadaan ihmiselle tärkeää jodia. Elintarvikkeisiin on ny-

kypäivänä lisätty jodipitoista suolaa jopa niin paljon, että suolan käytön vähentä-

minen ei johda jodinpuutteeseen. (Aro, Mutanen, Nuutinen & Uusitupa 1993, 16.) 

Runsas suolan käyttö on terveydelle haitallista. Runsas suolan saanti kohottaa 

verenpainetta ja aiheuttaa turvotusta. Suolaa saamme piilosuolana elintarvikete-

ollisuuden tuotteista, erityisesti leivästä, makkaroista, juustoista, kalavalmisteista 

ja ravintorasvoista sekä ruoanvalmistuksessa lisätystä suolasta. (Kokko & Lää-

peri 2000, 20.) 

 

Tutkimuksessani suola on ravintoaineissa ”mausteena”. Suolan käyttöä ruoka-

annoksissa tutkin selvittämällä vastaako suolan käyttö suositusta ja miten hyvin 

pystyn annoksista suolan käyttöä määrittämään. Lisäksi suolasta tutkin, minkä 

nimisiä piilosuolaelintarvikkeita ruoka-annosten valmistuksessa käytettiin. 

 

 

4.3 Lautasmallin raaka-aineet 

 

Ruokavalion ravitsemuksellista laatua voi kohentaa pienillä muutoksilla, joiden to-

teuttamisesta ei koidu kohtuutonta vaivaa. Lautasmallin mukaisesti syötäessä, 

syömme monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuudella ja silti saamme riittävästi ra-

vintoaineita päivittäisestä ruoasta. Ruokavalintoihin olisi tärkeää kiinnittää huo-

miota, mitä pienempi on energian tarve. (Ravitsemusneuvottelukunta 2003, 8.) 

 

Aron, Mutasen ja Uusituvan (1999, 57) mukaan lautasmallisuositusta (kuvio 8) 

pidetään terveellisenä siitä syystä, että siinä toteutuu päivittäiset ravintoaine- ja 

vitamiinien määrät.  
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kasvikset

peruna

liha tai kala

 

         KUVIO 8. Lautasmalli (Uusi suomalainen ravinto-opas 2002, 14). 

 

Ruokalautasesta puolet tulisi täyttää vihanneksilla ja juureksilla. Neljännes lauta-

sesta on varattu perunalle, pastalle tai riisille. Loppu neljännes on varattu kala- tai 

liharuoalle. Lautasmallin ateriakokonaisuuteen kuuluu  myös juomaksi rasvaton 

tai vähärasvainen maito tai vesi. Lisäksi nautitaan pala leipää ateriakokonaisuu-

den energiantarpeesta riippuen. (Aro, Mutanen & Uusitupa 1999, 57.) Jos pää-

ruokana on laatikko- tai paistosruokaa, puolet lautasesta täytetään kasviksilla ja 

puolet pääruoalla (Kokko & Lääperi 2000, 11).  

 

Tutkimukseen kelpaavien ohjelmien yhtenä valintakriteerinä oli annosten lautas-

mallikelpoisuus. Ruokaohjelmien jokaisesta 30 annoksesta piirsin lautasmallin, 

jonka pohjalta pystyn arvioimaan lautasmallisuositusta valmistettuun ruoka-

annokseen. 
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5 RUOKAOHJELMIEN SATOA 

 

 

5.1 Hiilihydraatit 

 

5.1.1 Hiilihydraattien käyttö nykyään 

 

Ihminen saa ruoasta tarvitsemansa energian ja ravintoaineet. Jos ruoka kootaan 

yksinomaan mieltymysten mukaisesti, saattaa hiilihydraattien saanti jäädä riittä-

mättömäksi. (Haglund ym. 1995. 10—11.) Lahti-Kosken ja Kilkkisen (2001, 6) 

mukaan hiilihydraattien osuus energiaravintoaineista ei suomalaisilla ole riittävä. 

 

Taulukokko 1 havainnollistaa suomalaisten hiilihydraattien syöntiä. Naiset syövät 

miehiä paremmin hiilihydraatteja, mutta eivät kuitenkaan suositusten tasoisesti. 

Lisäksi hiilihydraattilähteiden laadussa ruokavaliossa on toivomisen varaa. So-

kerin käyttö on noussut liian suureksi ja vastaavasti kuidun saanti on jäänyt suosi-

tusta pienemmäksi varsinkin nuorten keskuudessa. Valtaosa kuiduista saadaan 

leivästä ja muista viljavalmisteista. (Lahti-Koski & Sirén 2004, 21–22.) 

 

 

   Taulukko 1. Suomalaisten hiilihydraattien saanti (Lahti-Koski & Sirén 2004,     
    21) 
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suositus 
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Suomalaiset käyttivät viljatuotteita vuonna 2002 edellisvuotta enemmän. Viljala-

jeista riisin, vehnän ka kauran kulutus kasvoi, mutta rukiin kulutus pieneni. (Lahti-

Koski & Sirén 2004, 25). Väestön elintarvikekulutukseen perustuvan ravintota-

seen mukaan (Ovaskainen 2003, 12-13) vehnä oli suosituin viljatuotteista. Sitä 

käytettiin lähes kolme kertaa niin paljon kuin ruista. Kolmanneksi suosituin viljalaji 

oli riisi. (Lahti-Koski ym. 2004, 25). Suomalaisista yli 35-vuotiaat söivät runsaasti 

ruisleipää ja puuroa, kun taas alle 35-vuotiaat söivät runsaammin pizzaa, pasta-

ruokia ja valkoista vehnäleipää. Pizzan, pastan ja riisin käyttö on vähentänyt pe-

runoiden suhteellista käyttöä. Syömisen vaivattomuudesta ja syömiseen käytetyn 

ajan vähenemisestä kertoo osaltaan nuorten aikuisten keski-ikäisiä runsaampi 

täysmehun käyttö ja vähäisempi hedelmien käyttö. (Ovaskainen 2003, 12—13.) 

 

Finravinto 2002 –tutkimuksen mukaan perunan määrällinen käyttö on viime vuo-

sina pysynyt ennallaan. Perunaa suomalaiset syövät 61,7 kiloa henkeä kohden. 

Perunaa käytetään esimerkiksi riisiä ja pastaa useammin lämpimänä lisäkkee-

nä. Miehet syövät perunaa määrällisesti naisia enemmän. Vastaavasti nuoret 

käyttävät perunaa vanhempia vähemmän. (Lahti-Koski & Sirén 2004, 25.) 

 

Sokerin kulutus suomalaisilla on Finravinto 2002 –tutkimuksen mukaan suositus-

ta suurempaa. Miehet syvät sokeria naisia enemmän, mutta naistenkin sokerin 

saanti ylittää enimmäissuosituksen. Sokerin saanti ja makeisten syönti ovat li-

sääntyneet nuorimmissa ikäryhmissä sekä miehillä että naisilla. (Lahti-Koski & 

Sirén 2004, 22, 25.) 

 

Kasvisten kokonaiskulutus lisääntyi Finravinto 2002 –tutkimuksen mukaan vuo-

desta 2001 vuoteen 2002. Naisista 90 % käytti kasviksia kahden päivän ruoka-
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valiossa, kun vastaavasti miehistä kasviksia käytti 75 %. Myös määrällisesti nai-

set söivät miehiä enemmän kasviksia. (Lahti-Koski & Sirén 2004, 25.) 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Viljatuotteet, peruna ja sokeri ohjelmissa 

 

Ruokaohjelmista tutkittuja viljatuotteita, perunaa ja sokeria esittelen taulukossa 2. 

Tarkastellessani viljatuotteiden käyttöä ruokaohjelmissa jaoin ne tummiin ja vaa-

leisiin tuotteisiin kuitupitoisuuden mukaan. Tummat viljatuotteet sisältävät kuo-

riosia, jotka vaaleista viljatuotteista puuttuvat. Tummat viljatuotteet koostuivat 

tummasta pastasta, ruoan valmistukseen käytetystä tummasta leivästä sekä ko-

konaisista ohranjyvistä. Kutakin ainesosaa käytettiin vain yhden kerran.  

 

 

          TAULUKKO 2. Viljatuotteiden ja sokerin käyttö ohjelmissa 

 

vaaleita 
viljatuotteita 
 
sokeria 
 
tummia 
viljatuotteita 
 

                           1    2    3    4     5     6     7    8     9    10   11  12  13  14   ann. 

 

 

 

Vaaleiden viljatuotteiden käyttö koostui pääaisassa vaaleista jauhoista, joita käy-

tettiin kastikkeisiin ja keittoihin. Vaaleita makaroneja ja pastaa käytettiin neljässä 

annoksessa. Vaaleaa leipää oli yhdessä annoksessa ja se käytettiin ruoanval-
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mistuksen yhteydessä, ei lisäkkeenä. Vaaleaa riisiä oli puolestaan yhdessä an-

noksessa. 

 

Perunan käyttöä ruokaohjelmissa käsittelen seuraavassa taulukossa. Peruna-

ruokia tutkin valmistustavan ja määrän mukaan. Valmistustavalla on tärkeä mer-

kitys perunan energiasisällölle. Perunaa käytettiin yhteensä seitsemässä annok-

sessa. Esikypsennetyt perunat eivät vaikuta taulukon keittämällä eikä uunissa 

kohtiin, koska olen seurannut lisääntyykö perunan energiamäärä ruoanvalmistuk-

sen aikana. Esikypsennetty öljy on pysynyt perunan mukana loppuun asti siksi, 

että yhtään öljyssä esikypsennettyä peruna-annosta ei ole jälkikypsennetty keit-

tämällä. 

 

 

TAULUKKO 3. Perunan valmistustavat ohjelmissa 

   

   
keittämällä 
 
uunissa 
 
esikypsentämällä 
öljyssä 
 

                                   1      2                3                  4  ann.      

 

 

Perunaa käytettiin 30 annoksesta seitsemässä. Kolmessa annoksessa perunat 

kypsennettiin keittämällä ne vedessä. Perunoiden kypsennyksessä uunia käytet-

tiin neljä kertaa. Perunan kypsennyksessä kahdessa annoksessa käytettiin öljyä 

esikypsennykseen. Nämä perunat loppu kypsennettiin uunissa. Perunaruokiin li-

sättiin usein valmistusvaiheessa muita raaka-aineita, kuten esimerkiksi juurek-

sia, lihaa tai juustoa. 

 

Sokeria käytettiin 11 annoksessa. Viidessä annoksessa käytetty sokerin määrä 

ilmoitettiin ja lopuissa kuudessa annoksessa sokeria lisättiin ”mutu tuntumalla”. 

Sokerin lisäksi ruoan valmistuksessa käytettiin piilosokeria sisältäviä elintarvik-
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keita, joita olivat esimerkiksi sinappi, ketsuppi, balsamiviinietikka, säilykehedel-

mät ja soija. Suomalaiset käyttävät sokeria suositusta enemmän. 

 

5.1.3 Kasvikset annoksissa 

 

Tutkimuksessa seurasin kasvisten käyttöä ruoka-annoksissa kolmella eri tavalla: 

kasvisten esikäsittely- ja valmistustavan mukaan sekä kasvisten määrällistä käyt-

töä annoksessa. Kasvisten määrällisen seurannan jaoin annoskohtaisesti kah-

teen eri tapaan: lautasmalliin ja keskitetysti kasvisten määrälliseen seurantaan 

muista raaka-aineista piittaamatta. Lautasmallissa seurasin annoskohtaisesti 

kasvisten, perunan/riisin/pastan ja lihan/kalan jakaumaa. Vastaavasti kasvisten 

seurannassa keräsin tietoa vain kasvisten määrällisestä osuudesta annoksessa. 

Näin ollen lautasmallissa annoskohtainen seuranta on yksityiskohtaisempaa, 

koska jokaisesta annoksesta piirsin lautasmallin. Keskitetyssä kasvisten seu-

rannassa jaoin karrikoidusta kasvisten osuuden seitsemään eri prosenttiosuu-

teen tulosten perusteella.  

 

Ruokaohjelmissa kasviksia käytettiin 30 annoksesta 27:ssä, jota selvennän kuvi-

ossa 9. Annoksia, joissa ei käytetty lainkaan kasviksia, oli kolme kappaletta. 

Taulukossa olen korostanut lautasmallia, jossa kasvisten osuus on puolet annok-

sesta. Vain viisi ruoka-annosta täytti kasvisten osalta kriteerin.  

 

 

          

            100 %                 75 %          50 %               40% 

   

          3 ann.             4 ann.           5 ann.     4 ann. 

 

     25 %        17 %       0 %  
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              6 ann.       5 ann.                3 ann. 

 

    

     kasvikset  

 

KUVIO 9. Kasvisten osuus lautasannoksissa 

 

 

Kun kasvisten osuus oli 100 %, oli kyseessä kasvisruoka. Siihen ei sisältynyt li-

haa/kalaa eikä peruna- tai vastaavaa lisäkettä. Kasvisten osuuden ollessa 75 % 

annoksesta, olivat pääruoka-aineena kasvikset. Annokseen käytettiin lisäksi 

pastaa tai lihaa/kalaa. Kun kasvisten osuus oli 50 %, lautasannosmäärästä puut-

tui kokonaan toinen päälisäke. Annos saatettiin esimerkiksi valmistaa vain kas-

viksista ja kalasta tai kasviksista ja pastasta.   

 

Kasvisten osuuden ollessa 40%—25 % lautasannoksesta, olivat annokset raa-

ka-aineiltaan monipuolisempia. Monipuolisuudestaan huolimatta nämäkään an-

nokset eivät täyttäneet lautasmallia. Useimmissa annoksissa käytettiin li-

haa/kalaa, perunaa/pastaa sekä kasviksia. Kun kasvisten osuus oli alle 25 % 

annoskokonaisuudesta, käytettiin liha/kalan, perunan/pastan lisäksi todella vähän 

kasviksia. Joissakin ruoka-annoksissa kasvisten osuus tuli kastikkeessa olleista 

sienistä tai perunan kera käytetyistä juureksista. Kolmessa annoksessa kasvik-

sia ei käytetty lainkaan. Tällainen annos oli esimerkiksi jauhopohjalle tehty juus-

tokeitto. 

 

Kasvisten lautasmallin osuuden lisäksi seurasin annoskohtaisesti kasvisten esi-

käsittelyä. Seuraava taulukko esittää kasvisten annoskohtaista seurantaa. Kas-

viksia esikäsiteltiin siten, että niitä käytettiin sellaisenaan eli pestiin, sisus pois-
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tettiin tai kuorittiin. Lisäksi joissakin annoksissa käytettiin purkissa säilöttyjä kas-

viksia, jota kaaviossa esiintyy kohdassa muut. Sellaisenaan käytettyjä kasviksia 

olivat esimerkiksi tomaatit, tuorekurkut, salaatit, kukkakaalit ja munakoiso. Kuo-

rittuina käytettyjä kasviksia olivat muun muassa porkkana, lanttu, palsternakka, 

tomaatti, omena ja selleri. Joistakin kasviksista poistettiin sisus ja sellaisia kas-

viksia olivat tomaatti, kesäkurpitsa, paprika ja omena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 4. Kasvisten esikäsittely annoskohtaisesti 

ann.

0

5

10

15

20

25

pestynä kuorittuna sisus poistettuna muu

 

 

 

Kasviksia käytettiin 27 annoksessa 30:stä. 22 annoksessa käytettiin vain pestyjä 

eli sellaisenaan kasviksia. Pelkästään kuorittuja kasviksia käytettiin 10 annok-

sessa. Kasviksia joista poistettiin sisus, käytettiin neljässä annoksessa. Muilla 

tavoilla käsitellyillä kasviksilla tarkoitan muun muassa purkkikasviksia. Purkitettu-

ja kasviksia käytettiin vain kahdessa annoksessa. Kasviksia, joita esikäsiteltiin 
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annoskohtaisesti kahdella eri tavalla oli seitsemän annosta. Annoksia, joissa 

käytettiin kolmella eri tavalla esikäsiteltyjä kasviksia oli kaksi kappaletta. Kasvik-

sien esikäsittelytapoja näissä annoksissa oli pestyinä eli sellaisenaan, sisus 

poistettuina sekä kuorittuina.  

 

Kasvisten käyttöä ruokaohjelmissa seurasin valmistustavan (taulukko 4) mukaan:  

öljyssä, voissa, tuoreena, nesteessä tai uunissa kypsennettyinä. Nestekypsen-

nyksessä kasvikset valmistettiin vedessä tai siihen lisättiin esimerkiksi kasvis-

lientä tai paljon kermaa.  

 

 

 

 

 

 

                    TAULUKKO 5. Kasvikset valmistustavoittain 

 

öljy 
 
voi 
 
tuoreena 
 
neste 
 
uuni 
  

    
 
        1      2      3     4      5      6      7      8     9     10   11   ann. 
 

 

Kasvikset kypsennettiin rasvassa joko kokonaan tai esikypsentäen 18 annok-

sessa. Rasvoista käytettiin voita ja öljyä, margariinia ei lainkaan. Ruokaohjelmis-

sa esimerkiksi nokkosmuhennoksessa käytettiin melkein pääasiallisesti kypsen-

nyksessä voita (erittäin runsaasti), johon loppuvaiheessa lisättiin jauhoja ja hiu-

kan kermaa. Rasvassa esikypsennettyjä kasviksia jälkikypsennettiin uunissa tai 
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nesteessä. Esimerkki rasvassa esikypsennetystä ja nesteessä jälkikypsennetys-

tä ruoasta on sipulikeitto. Rasvassa kypsennettyjä kasviksia käytettiin kaikista 

useimmin siten, että ne yhdistettiin muihin raaka-aineisiin.  Esimerkkejä annok-

sista on tomaatti-lihakastike, lihamureke sekä broileri-kasviskeitto. 

 

Tuoreita kasviksia käytettiin pestyinä sellaisenaan neljässä annoksessa. Näitä 

annoksia olivat pääasiassa salaatit. Pelkästään nesteessä kypsennettyjä kas-

viksia käytettiin kolmessa annoksessa. Esimerkki nesteessä kypsennetystä kas-

viksesta on kasviskeitto. Uunia käytettiin vain kasvisten kypsennyksessä 2 an-

noksen kohdalla, josta esimerkkinä munakoiso ja kesäkurpitsa. Munakoiso ja 

kesäkurpitsa viipaloitiin/paloiteltiin, maustettiin ja pinta ruskistettiin uunin yläläm-

mössä. 

 

 

 

5.1.4 Hiilihydraatit ravinnon perustana 

 

Seuraavassa tarkastelen hiilihydraattien —viljatuotteet, peruna ja sokeri— käyt-

töä ruokaohjelmissa. Hiilihydraattipitoisista elintarvikkeista suositellaan käytettä-

väksi hitaasti imeytyviä tuotteita. Ruokaohjelmissa tulisi mielestäni tummien vilja-

tuotteiden ja kasvisten käyttöä lisätä, jotta kuidun saanti olisi riittävää. 

 

Ruokaohjelmissa käytettiin ruokien valmistuksessa vaaleita viljatuotteita viisi ker-

taa tummia tuotteita enemmän. Vaaleiden viljatuotteiden käytön runsas määrä 

saattaa perustua totuttuun tapaan käyttää niitä kastikkeissa ja keittopohjissa. 

Vaaleiden viljatuotteiden suosioon vaikuttanee myös se, että niistä ei tule maku-

vivahteita valmistettaviin ruokiin, vaan ruoan makua voi korostaa muilla keinoin. 

Vaaleata pastaa, makaroni- sekä riisituotteita käytettiin hyvin runsaasti tummiin 

vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Vaaleiden viljatuotteiden tummia suuremman 

käytön syynä saattaa olla niiden lyhyempi kypsennysaika. ”Uudempien” tummien 

viljatuotteiden maku eroaa hieman totutusta vaaleasta tuotteesta.  Tumma riisi 

voi olla vaaleaan verrattuna ”raa’an” tuntuista. Myöskään kaikista tummista vilja-
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tuotteista ei voida valmistaa täysin vastaavia ruoka-annoksia kuin vaaleista vilja-

tuotteista. Esimerkiksi tummista makaroneista valmistettu makaronilaatikon ma-

ku poikkeaa hieman totutusta vaaleasta makaronista valmistetun makaronilaati-

kon mausta. 

 

Nykypäivänä vaaleita sekä tummia viljatuotteita on hyvin saatavilla, eikä hinnois-

sakaan ole suuria eroja. Kokonaiset ryynit ovat hyvä vaihtoehto vaaleille viljatuot-

teille. Niissä on enemmän kuoriosia mukana kuin vaaleissa tuotteissa. Koko-

naisten ryynien vähäiseen käyttöön esimerkiksi perunan korvikkeena vaikuttanee 

totutut tavat ja uskomukset ruoka-aineiden täyttävyydestä. Ryynit on ehkä totuttu 

mieltämään enemmän jälkiruokiin kuuluviksi. 

 

Perunaa käytettiin ruokaohjelmissa yhtenä pääruoan osana todella vähän. Suo-

malaisittain perinteisen perunan vähäiseen käyttöön ruokaohjelmissa vaikutti ole-

tettavasti ohjelmien pyrkimys kansainvälisyyteen ja katsojien innostamiseen uu-

den kokeiluun. Tämän vuoksi ohjelmissa valmistettiin runsaasti pasta-, makaroni- 

ja riisiruokia. Pääruokien perunan vähäiseen käyttöön vaikutti myös keitot, joita 

valmistettiin pelkästään kasviksista tai kasviksia yhdistämällä muihin kuin peru-

naan. Perunan käytön vähäisyyteen on voinut vaikuttaa myös perunan ulkoasu. 

Kuorineen keitetty peruna ei ole esteettisesti näyttävä, siitä on vaikea rakentaa 

näyttävää ruoka-annosta. Perunan valmistaminen vie myös enemmän aikaa kuin 

makaronituotteiden ja riisin valmistus. 

 

Sokeria, sisältää hunajan, ja piilosokeria käytettiin ruoanvalmistuksessa makeu-

den antaja. Muita makeutta antavia tuotteita kuten esimerkiksi hedelmiä käytet-

tiin vähän. Puhtaan sokerin runsaan käytön syynä saattaa olla vaivattomuus ja 

nopeus ruoanvalmistuksessa. On helpompaa laittaa ruokaan valmista sokeria, 

kuin työstää hedelmiä tai muita makeutta antavia elintarvikkeita makeutta anta-

maan. Jatkossa pyrkimys trendikkyyteen saattaa tuoda suomalaiseen keittiöön 

erilaisia ulkomailla ruoan makeuttamiseen käytettäviä aineita. 
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5.2 Rasvat ja proteiinit 

 

5.2.1 Kulutus nykypäivänä 

 

Suomalaisten energiaravintoaineiden saannin keskinäiset osuuden eivät ole ra-

vitsemussuositusten mukaisia (Lahti-Koski & Sirén 2004, 21—22). Suositusten 

mukainen rasvamäärä on 30 prosenttia ravintoaineista, mikä tarkoittaa aikuisella 

naisella noin 50—70 grammaa ja miehellä noin 70—90 grammaa päivässä. 

Nämä määrät sisältävät kaiken päivässä nautittavan rasvan: leivän päälle levitet-

tävän, ruoanvalmistuksessa käytettävän ja elintarvikkeista tulevan piilorasvan. 

Suomalaiset saavat ravinnostaan nykyään rasvaa noin 100 grammaa päivässä. 

(Kokko & Lääperi 2000, 18.) 

 

Suomalaisten ruokavaliota selvittänyt Finravinto 2002 –tutkimus osoitti, että ruo-

kavalion rasvan laadun ja määrän aikaisempi myönteinen kehitys on suomessa 

pysähtynyt. Nykyään ruokavalion kovien rasvojen lähteitä on myös entistä vaike-

ampi tunnistaa. (Valsta & Männistö 2003, 5.) Viimeisten vuosikymmenten aikana 

kovan rasvan lähteet ovat muuttuneet tyypillistä rasvan lähteistä aineiksi, joissa ei 

aina edes tunnisteta olevaksi rasvaa. Kova rasva tulee nykyään pääasiassa pii-

lorasvana. Kovaa rasvaa saa olla enintään yksi kolmasosa rasvan määrästä. 

Tällä hetkellä kuitenkin puolet saamastamme rasvasta on kovaa. (Kokko & Lää-

peri 2000, 18; Lahti-Koski & Sirén 2004, 21—22.) 

 

Tyydyttyneiden rasvojen lähteet ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten ai-

kana merkittävästi. Aiemmin tyydyttynyttä rasvaa saatiin erityisesti peruselintar-

vikkeista, maidosta ja voista sekä liharuoista. Nykyisin juustot ja liharuoat ovat 

suurimpia lähteitä erityyppisten ravintorasvojen rinnalla. (Valsta & Männistö 

2003, 5.) Rasvan kulutuksessa voin ja margariinin kulutus on laskenut edellisvuo-

siin verrattuna. Vastaavasti kasvisöljyistä on tullut suosituin rasvalaatu. Silti ras-

van sekä proteiinien osuus energian saannista on tarpeettoman suuri. (Lahti-

Koski & Sirén 2004, 21—22, 26.) Maidon kulutus on vähentynyt, mutta suosio-

taan ovat lisänneet muut maitovalmisteet, joista saadaan yhtä paljon tyydyttynyttä 
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rasvaa kuin maidosta. Erityisesti nuorille maistuvat pizzat, suklaaherkut ja maito-

kahvihetket kahviloissa voivat yllättävästi lisätä tyydyttyneen rasvan määrää ruo-

kavaliossa. Jos nämä herkut korvaavat muita kovan rasvan lähteitä aterioilla, 

rasvan laatu kokonaisruokavaliossa ei oleellisesti huonone, muttei kohenekaan. 

(Valsta  & Männistö 2003, 5.) 

 

Kansanterveyslaitoksen (Lahti-Koski & Sirén 2004, 21) tutkimuksen mukaan 

rasvojen ja proteiinien kulutus ei vastaa suositusta. Kuviossa 11 selvennän suo-

malaisten rasvojen ja proteiinien kulutusta.  

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

rasvat

proteiinit

%

suositus miehet naiset

 

KUVIO 10. Rasvojen ja proteiinien saanti suhteessa suositukseen (Lahti-Koski & 
Sirén 2004, 21). 
 

Miehet käyttävät rasvaa sisältäviä tuotteita naisia ja suositusta enemmän. Vas-

taavasti proteiinien kulutuksessa naiset kuluttavat proteiinipitoisia tuotteita mie-

hiä sekä suositusta enemmän. Ruokatottumukset ovat muuttuneet 1970 –luvun 

loppupuolelta 2000 luvun alkuun muun muassa maidon laadullisessa käytössä. 

Tänä päivänä miehet sekä naiset juovat  rasvatonta tai 1-maitoa lähes kymmen-

kertaisesti enemmän kuin 1970 luvun alussa. Vaikka maidon ja piimän kulutus 

erityisesti on maitotuotteissa vähentynyt, on käytettävän maidon kulutus siirtynyt 

kevyempään suuntaan. Sen sijaan juuston kulutus on viime vuosina pysynyt mel-

ko suurena. Maitotuote nautitaan yhä useammin juuston tai jogurtin muodossa. 

(Lahti-Koski & Sirén 2004, 1, 26.) Kun syödyt rasva- ja proteiinipitoiset ruoat jae-
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taan raaka-aineisiin, juuston merkitys tyydyttyneen rasvan lähteenä korostuu enti-

sestään. Nuoret aikuiset saavat leivän päällä ja elintarkkeiden mukana syödyistä 

juustoista yli viidenneksen ruokavalion kaikesta kovasta rasvasta. Vanhemmissa 

ikäryhmissä voin ja voipohjaisten rasvojen osuus kovan rasvan lähteenä oli juus-

ton osuutta suurempi. (Valsta & Männistö 2003, 6.) 

 

Liha kulutus Suomessa on lisääntynyt. Kulutuksen lisäykseen on vaikuttanut eri-

tyisesti siipikarjan kulutuksen kasvu. Lihoista suosituinta on sianliha, toisena on 

naudanliha. Kolmanneksi on noussut siipikarja, jonka kulutus on lähes naudan li-

han tasolla. Kalan kulutus on pysynyt ennallaan. (Lahti-Koski & Sirén 2004, 26.)   

5.2.2 Rasvat ja proteiinit ruoissa 

 

Ruokaohjelmien annoksissa liha- ja kalaruoat yleensä kypsennettiin, paitsi kink-

kua ja leikkelettä käytettäessä. Seuraava kuvio esittää liha- ja kalaruokalajien 

kypsentämisessä käytettyjä rasvoja. 

 

 

 
raaka-aine  kypsennystavat 
      
    voi     öljy            margariini  ei rasvaa 
 
porsas   2     3   
 
broileri   1         2 
 
poro              1 
  
jauheliha       1       1 
 
makkara       1 
 
kala ja 
äyriäiset   5    3       3 
   
 
yhteensä  8   8      0           7 

 
 

KUVIO 11. Liha- ja kalaruokien kypsennystavat. 
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Liharuokien 12 annoksessa kolme kypsennettiin voissa ja viisi öljyssä. Näissä 

luvuissa ovat myös ne kerrat, joissa liha esikypsennettiin pannulla joko voissa tai 

öljyssä ja loppukypsennystä jatkettiin esimerkiksi uunissa. Liharuokien valmis-

tuksessa neljässä annoksessa ei käytetty rasvaa lainkaan. Kalojen ja äyriäisten 

11 annoksessa viisi kypsennettiin voissa ja kolme öljyssä. Kolmessa annokses-

sa ei kypsennysvaiheessa käytetty lainkaan rasvaa. 

 

Liha ja kalaruokiin laitettiin lisäksi voita kypsennyksen jälkeen. Voi laitettiin esi-

merkiksi sulana kala päälle kastikkeeksi, vaikka kala oli jo esikypsytetty voissa. 

Vastaavasti öljyä lisättiin sellaisenaan annoksiin. Näitä annoksia olivat esimer-

kiksi majoneesin valmistus, jota käytettiin kalan kanssa. Öljyä käytettiin yleisesti 

salaatteihin eli valmiiseen salaattiin ”lorautettiin” päälle öljypullosta öljyä. 

 

Maitotuotteiden rasvaisuuden jaoin ruokaohjelmissa valmistetuissa annoksissa 

rasvaisiin, normaaleihin ja kevyisiin (kuvio 12). Maitotuotteita käytettiin lähes kai-

kissa annoksissa. Vain kolmen annoksen valmistuksessa ei käytetty missään 

vaiheessa maitotuotteita.  

 

 

 
maitotuotteiden rasvaisuus-      käyttö / annos 
 määre / annos   
 
 
rasvainen                   19 
 
 
normaali                   8 
 
 
kevyt                       0 
 

 ei käytetty lainkaan                3  

 

KUVIO 12. Maitotuotteiden käyttö annoksittain. 
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Maitotuotteet jaottelin rasvaisuuden mukaan, josta tarkempi selvitys on kohdassa 

kuvio 7 sivulla 24. Määrittelyssäni rasvaiseksi annoksiksi luokittelin ruoka-

annokset, joissa käytettiin runsaasti juustoja, kermatuotteita ja/tai voita. Hyvin 

monessa ohjelmassa käytettiin runsaasti voita, kermaa tai smetanaa sekä juus-

toa samassa ruoka-annoksessa. Normaalikriteeriksi luokittelin annoksen, kun 

annoksen valmistuksessa käytettiin nokare voita tai margariinia, maitoa, vähän 

juustoa tai ruoanvalmistusjogurttia. Esimerkki maitotuotteiden normaalirasvai-

sesta annoksesta on, kun annoksen valmistuksessa käytettiin ruoanvalmistusjo-

gurttia kohtuudella sekä pieni määrä voita. Syy, miksi ruoanvalmistuksessa kevyt 

kriteereihin ei päässyt yksikään annos, johtuu siitä ettei yhdessäkään annokses-

sa käytetty pelkästään vähän öljyä tai kevytmaitotuotteita. 

 

5.2.3 Rasvan ja proteiinien käytön perusteet 

 

Rasva on tärkeä raaka-aine elimistölle. Tärkeitä rasvoja ovat kala- ja kasvisras-

vat, jotka sisältävät elimistölle terveellisiä rasvahappoja. Rasvoja käytössä on 

huomiota kiinnitettävä niiden kokonaiskäyttöön. Rasvattoman maidon juonnin 

tuoma hyöty kumoutuu, jos leipä voidellaan voilla. Seuraamissani ruokaohjelmis-

sa ei valmistettu ruoka-annosta pelkästään yhdestä maito- tai rasvatuotteesta. 

 

Raaka-aineista liha oli selvästi kalaa suositumpi. Suomalaisen kulutuksen tutki-

muksen mukaan siipikarjan kulutuksen kasvu on vaikuttanut liharuoan kulutuksen 

kasvuun. Siipikarjan suosio näkyi myös ruokaohjelmien raaka-aineissa. Siipikar-

jaa käytettiin toiseksi eniten sianlihan jälkeen. Sianlihan sekä siipikarjan suosio 

ohjelmissa perustuu mielestäni siihen, että niillä on lyhyempi kypsymisaika kuin 

naudanlihalla. Lisäksi vaalea liha on vähärasvaisempaa kuin naudan liha. Mutta 

valmistusmenetelmä loppukädessä ratkaisee sen, onko annos kevyempi. Yh-

dessä ruokaohjelmassa todettiin että kalkkunan liha on erittäin vähärasvaista, 

mutta annoksen valmistuksessa käytettiin runsaasti voita sekä kermaa. Kala on 

rasvahappokoostumuksensa vuoksi lihaa terveellisempi vaihtoehto. Kalaruoan 

valmistuksessa suurimmassa osassa käytettiin kypsennyksessä rasvana voita. 
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Vastaavasti vain kolme annosta valmistettiin ilman rasvaa, muun muassa uunis-

sa kypsentäen. Näin ollen valmistetut kalaruoat eivät olleet enää kevyitä. Run-

saan rasvan esimerkiksi voin ja kerman käytön vuoksi kalan tyydyttämättömät 

rasvahapot muuttuivat kovaksi rasvaksi. 

 

Peruna- ja kasvisruokien valmistuksessa öljyn käyttö oli suositumpaa kuin voin. 

Liharuokien kohdalla öljyn sekä voin käyttö oli yhtä runsasta. Öljyä käytettiin an-

noskohtaisesti määrällisesti paljon. Margariineja ei käytetty yhdessäkään tutki-

muksessa mukana olleissa ruoka-annoksissa. Margariinin vähäisen käytön syy-

nä saattaa olla se, että useimmat margariini eivät sovellu paistamiseen. Finravin-

to 2002 –tutkimuksen mukaan rasvan laadullisen määrällisen käytön aikaisempi 

myönteinen kehitys on pysähtynyt. Ruokaohjelmissa rasvaa käytettiin annoskoh-

taisesti määrällisesti paljon. Valmiissa annoksissa kovan rasvan kokonaismäärä 

kasvoi erittäin suureksi, koska valmistuksen eri vaiheissa käytettiin piilorasvoja, 

esimerkiksi juustoja. 

 

Voin ja öljyn runsaan käytön yhtenä syynä liha- ja kalaruokien kypsennyksessä on 

mielestäni kauniin värin saaminen raaka-aineisiin. Liha tai kala paistettiin voissa 

tai voi-öljyseoksessa pannulla ja usein loppu kypsennettiin uunissa. Myös peru-

nalisäkkeen valmistuksessa joka kolmannessa annoksessa käytettiin rasvaa. 

Näin annokset saatiin kauniiksi ja raaka-aine herkullisen näköiseksi. Rasvaa li-

sättiin annoksiin myös sellaisenaan makua antamaan, tuoreuden säilyttämiseksi 

ja estämään ruoan tarttumista kypsennysastiaan. Myös kasvisten valmistuksessa 

lähes jokaisessa annoksessa käytettiin rasvaa. Kasviksissa rasvan käytön syynä 

olivat muun muassa öljyssä kuullottaminen, rasvassa kypsennys sekä maustami-

nen. Esimerkkinä tuoreuden säilyttämisestä ja maustamisesta rasvalla on oliiviöl-

jyn lisääminen valmiiseen salaattiin etikan lisäksi.  

 

Pelkän maidon osuus kokonaismaitotuotteista oli erittäin pieni, mutta muita mai-

tovalmisteita käytettiin runsaasti. Kokkiohjelmissa 27 annoksessa käytettiin mai-

totuotteita. Maitotuotteiden runsas käyttö perustui mielestäni rasvojen, juustojen, 

ruoanvalmistusjogurtin ja kerman käyttöön. Maitotuotteilla annoksiin saatiin väriä, 
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makuun pehmeyttä ja valmistukseen helppoutta. Esimerkiksi kastike valmistettiin 

keittämällä kermaisen juustoista lientä kokoon, jolloin kastiketta ei tarvinnut saos-

taa jauhoilla.  

 

Kokkiohjelmien ruoka-annoksissa käytettiin 2/3 paljon rasvaa sisältäviä maito-

tuotteita. Ainoastaan joka kolmas annos oli rasvapitoisuudeltaan normaali, vaik-

ka maitotuotteita käytettiin melkein jokaisessa annoksessa. Kevyttuotteeksi ei yl-

tänyt yksikään annos. Maitotuotteiden kokonaiskäytön rasvaisuutta nosti juuston 

runsas käyttö. Juustoa käytettiin kuorruttamiseen, kastikkeisiin, perunoihin, keit-

toihin sekä salaatteihin. Juustoista yleisimmin käytettiin eniten makua antavia, 

esimerkiksi sinihomejuustoa. 

 

 

 

5.3 Suola 

 

5.3.1 Suolan suositus 

 

Suolan käyttö ruoanvalmistuksessa ylittää ravitsemusneuvottelukunnan suosituk-

sen. Suolan runsaaseen käyttöön vaikuttaa se, että noin puolet saadusta suolas-

ta saadaan piilosuolana, jota on lisätty elintarviketuotteisiin (Aro ym. 1999, 16). 

Kuluttajalla ei välttämättä ole tietoa tuotteissa olevasta piilosuolan määrästä, ellei 

hän perehdy tarkemmin tuoteselosteeseen. 

 

Suolan suositusmäärä päivittäisestä ruoasta on viisi grammaa. Suomalaiset 

miehet saavat päivittäisestä ruoastaan noin kaksinkertaisen määrän suosituk-

seen verrattuna ja naisetkin saavat suolaa yli suositusmäärän. Suolaa tulisi käyt-

tää ateriakokonaisuudessa enintään kaksi grammaa, jossa pääruoan osuus 

suolan tarpeesta on vain yksi gramma. (Kokko & Lääperi 2000, 11, 20.) 

 

5.3.2 Suolan käyttö 
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Ruokaohjelmissa valmistetuissa kolmestakymmenestä annoksesta yhdessäkään 

ei mainittu suolan määrää. Sen sijaan annoksessa olevan kahden ruokalajin, 

kastike ja tartar, osalta suolan määrä mainittiin. Suolan määrä mainittiin esimer-

kiksi: ”maun mukaan”, ”aavistus suolaa” tai ”ripaus suolaa”. Tarkan suolan mää-

rän puutumiseen vaikutti muun muassa ”suolamyllyn” käyttö, josta aina tarvittaes-

sa pyöräytettiin muutama kierros ruokiin. Maku tarkistettiin ja usein suolaa sitten 

vielä lisättiin annoksiin. 

 

Ruokien valmistuksessa kiinnitin huomiota myös piilosuolaa sisältäviin elintarvik-

keisiin. Piilosuolaa sisältäviä elintarvikkeita käytettiin ruoanvalmistuksessasi 

muun muassa sinappia, ketsuppia, soijaa, lihaliemikuutioita ja valmismaus-

tesekoituksia. Piilosuolaa sisältäviä ruoka-aineita käytettiin ruokaohjelmien an-

noksissa usein. Useisiin ruokiin laitettiin lihalientä ja soijaa samassa annokses-

sa. Eräs ruokaohjelma käytti järjestelmällisesti jokaisessa ruoka-annoksen val-

mistuksessa sinappia ja ketsuppia. Muutamassa ohjelmassa valveutuneet kokit 

muistuttivat piilosuolan huomioimisesta suolaa lisättäessä ruokaan. Yhdessä 

ruokaohjelmassa kokki ansiokkaasti toi esille, että ”suolan pois jättäminen, tuo 

esiin uudenlaista aromikkuutta ruokiin”. 

 

Suolan ylenpalttinen käyttö tuntuu olevan monelle ihmiselle huono tapa. Suolaa 

tulee lisättyä valmiiseen annokseen, ennen kuin edes maistaa ruokaa. Suolan 

konkreettinen määrä ruoanvalmistuksessa on määrällisesti pieni (esimerkiksi 

0,5 grammaa), että sitä on työlästä joka kerta erikseen mitata. Tämän vuoksi on 

helppoa lisätä suolaa vain ”hyppysellinen” suolamyllystä. Suolan määrän mittaa-

minen perustuu maistamiseen ruoan valmistuksen yhteydessä. Pitkäaikaisen 

suolan käytön myötä ihmisen makuaisti turtuu suolan maulle, jolloin ruokaan on li-

sättävä vähän enemmän suolaa maun aikaansaamiseksi. 

 

 

5.4 Lautasmallit 
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5.4.1 Ruokailutottumukset lautasmallina 

 

Suositeltavaan ruokavalioon kuuluu muun muassa tuoreiden kasvisten syöminen 

päivittäin sekä kalan syöminen pari kertaa viikossa. Myös keitetyn perunan syön-

tiä suositellaan. (Lahti-Koski & Sirén 2004, 47—48.) Jotta ravitsemussuositukset 

toteutuisivat, edellyttäisi se kasvisten sisällyttämistä jokaiseen ateriaan. ( Lalluk-

ka, Lahti-Koski & Ovaskainen 2004, 1). 

 

Ravitsemussuositusten mukainen aterian lautasmalli esittää lautasen täyttämistä 

puoliksi vähän energiaa sisältävillä kasviksilla. Aterian koostamisen vaikeus ei 

olekaan pääruoan valinnassa, vaan monipuolisen ja tuoreen kasvisannoksen li-

säämisessä sekä koko aterian keventämisessä. Hyvän ravitsemuksen sovelta-

minen edellyttää usein perinteisen aterian muuttamista eikä pelkästään uuden 

tuotteen lisäämistä ruokavalioon. Useimmilla kuluttajilla on kuitenkin vaikeuksia 

valita ravitsemussuositusten mukaisesti muuttuvassa ruokakulttuurissa. (Ovas-

kainen 2004, 1—2.) Esimerkiksi kouluruokailussa itse pääruoka on säilyttänyt 

suosionsa, mutta kasviksia oppilaat saisivat syödä huomattavasti nykyistä 

enemmän (Lahti-Koski & Sirén 2004, 47—48). 

 

Kansanterveyslaitoksen julkaisemassa uudessa ravitsemussuosituksessa 

(2004,1) korostetaan ruokavalion monipuolista kokonaisuutta seuraavasti: 

 

Suositus lyhyesti: viljavalmisteita runsaasti, maitovalmisteita sopi-
vasti, perunaa monipuolisesti, kasviksista, marjoista ja hedelmistä 
väriä ja vaihtelua. Kalaa usein ja lihaa vähärasvaisena. Rasvoja 
niukasti sekä sokereita säästeliäästi. 

 
 
Suomalainen ruokavalio koostuu keskimäärin kuudesta ateriointikerrasta päi-

vässä. Aterioita syötiin työpäivinä useammin kuin koti- ja vapaapäivinä. Työpäi-

vinä lounas syötiin useasti evänä tai ruokaloissa. Kuitenkin varsinainen lämmin 

lounasateria jäi usein väliin. Päivittäisestä energiantarpeesta lähes puolet saatiin 

pääaterioista lounaasta ja päivällisestä. (Reinivuo, Tapanainen & Ovaskainen 

2004, 1). 
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5.4.2 Lautasmallin toteutuminen 

 

Tutkimuksessani olevista 30 annoksesta piirsin jokaisesta lautasmallin, jotka 

ovat liitteessä 2. Lautasmallin kriteerit täyttäviä annoksia ei valmistettu yhdessä-

kään tarkastelemassani ruokaohjelmassa. Lautasmallin mukainen annos tulisi 

koota siten, että puolet täytetään kasviksilla, yksi neljännes liha/kalalla sekä vii-

meinen neljännes peruna/pasta/riisillä. Annoksia, joissa oli joitakin kaikista lau-

tasmallin osista, valmistettiin ohjelmissa 12 kappaletta. Näissä annoksissa vaih-

teli kala/lihan, peruna/riisi/pastan sekä kasvisten määrällinen osuus niin, että an-

nokset eivät täysin vastanneet lautasmallia. Osassa annoksissa kala/lihaa taikka 

perunaa oli enemmän suhteessa muihin lautasmallin osiin. Joissakin annoksissa 

kaikkia lautasmallin osia oli ateriakokonaisuudessa yhtä paljon. Esimerkki an-

noksesta jossa käytettiin kaikkia lautasmallin osia: kyljyksiä, sienikastiketta ja 

uunivihanneksia, jossa peruna oli vihannesten pääraaka-aine. 

 

Annoksia, joissa oli vain kahta lajia ateriakokonaisuudesta, oli 12 kappaletta. 

Näistä annoksista 10 kappaletta oli annoksia, joissa oli vain kala/lihaa sekä kas-

viksia. Peruna/pasta/riisi puuttui näistä annoksista kokonaan. Esimerkki tällai-

sesta annoksesta on, paistettua lohta, jossa lisäkkeenä palsternakkaa ja ome-

naa. Kaksi annosta oli sellaisia joissa toteutui lautasmalli kahden osan kohdalta. 

Näistä ensimmäinen annos koostui vain kasviksista ja peruna/pasta/riisistä, joka 

oli feta-kasvisruukku ja salaatti. Toinen annos koostui liha/kalasta sekä peru-

na/pasta/riisistä, joka oli liha-makaronilaatikko. Tässä annoksessa ei ollut seas-

sa eikä lisäkkeenä kasviksia missään muodossa. 

 

Annoskokonaisuuksia, joissa toteutui vain yksi laji lautasmallista, oli neljä annos-

ta. Näissä neljässä annoksessa käytettiin pelkästään kasviksia. Tällaisia annok-

sia oli muun muassa sipuliketto ja kasvisateriakokonaisuus kasvispihveistä. An-

noksia joissa ei ollut lainkaan suosituksen mukaisia annoksia oli kaksi kappalet-

ta. Esimerkki tällaisesta annoksesta on juustokeitto, joka tehtiin jauhopohjaan ja 

siihen lisättiin juustoa, maitoa ja kermaa. 
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Ruokaohjelmissa lautasmallin mukaisia annoksia ei valmistettu lainkaan. Yhtenä 

syynä voi olla, että ohjelmissa pyritään ruoka-annosten näyttävyyteen ja herkulli-

suuteen. Ruoka-annosten näyttävyyttä korostettiin ohjelmissa laittamalla annok-

set esille erillisissä ja erikokoisissa tarjoiluastioissa. Tämän kaltainen annoksen 

tarjolle asettelutapa ei suosi lautasmallia, jossa ruokien ollessa samalla lautasel-

la voi jo silmämääräisesti nähdä aineosien keskinäisen suhteen. 

 

Kasvisten kokonaiskulutuksen osuus suomalaisessa ruokakulttuurissa on Finra-

vinto 2002 –tutkimuksen mukaan lisääntynyt. Kokkiohjelmissa kasvisten osuus 

annoksissa kertyi pääasiassa annoksen muihin raaka-aineisiin lisätyistä kasvik-

sista. Esimerkiksi uunivihanneksissa perunan joukossa oli melkein puolet kas-

viksia. Kasvisten osuus ei tullut lautasmalleihin vain tuoresalaatista eikä 

lämpimistä kasvislisäkkeistä. Tuoresalaattia valmistettiin vähän, vaikka toukokuu 

nauhoitusajankohtana tarjosi runsaasti tuoreita, kotimaisia kasviksia. Vain 

neljässä annoksessa käytettiin kasviksia tuoreena siten, ettei niitä kypsennetty 

missään vaiheessa.  

Kasvikset oli esikäsitelty aina ennen ruoan valmistusta, vaikkapa vain pesemällä. 

Esikäsittelyltään sellaisenaan eli pestyjä kasviksia käytettiin jopa 13 annokses-

sa. Valmistustavan mukaan neljässä annoksessa käytettiin vain tuoreita kasvik-

sia, ja ne olivat kaikki esikäsittelyltään pestyjä. Lisäksi sellaisenaan valmistetuis-

ta kasviksista oli yhdestä kasviksesta esikäsittelyn aikana poistettu sisus, mikä 

oli paprika. Muita esikäsittelyltään kokonaisena käytettyjä kasviksia (ei kuorittu 

eikä poistettu sisusta) oli muun muassa kesäkurpitsa ja munakoiso. 

 

Kasvisten osuuden vähyyteen ruokaohjelmissa on voinut vaikuttaa niiden esikä-

sittelyn eri vaiheet erilaisten raaka-aineiden kohdalla. Juurekset pitää pestä ja 

yleensä kuoria, samoin jotkut kasviksista. Eri kasvisten käyttö on ruokaohjelmas-

sa joissa on lyhyt esitysaika ongelmallista, jos kasviksia ei ole esikäsitelty jollain 

lailla. Kasviksilla on eripituiset kypsymisajat, kuten porkkanalla ja kesäkurpitsalla. 

Ehkä juuri ajankäytöllisten syiden vuoksi kasvisten käytön ja valmistuksen osuus 

jäi ruokaohjelmissa vähäiseksi. 
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6 OHJELMAT TERVEELLISEN RUOAN TUKIJANA 

 

Seurasin ruokaohjelmista ohjelma- ja annoskohtaisesti, missä määrin kokit tuo-

vat esille ravintoaineita, niiden terveellisyyttä ja saatavuutta eri aineksista. 30 

ruokaohjelmasta vain kahdessa mainittiin pavuissa ja kalassa olevan proteiineja. 

Vaikka useassa ruokaohjelmassa pyritään valmistamaan kiireiselle nykyihmisel-

le terveellisiä suoria, eivät ohjelmat kuitenkaan tarjoa katsojalle tietoa terveellisis-

tä ravintoaineista. Katsojan tietämyksen lisääminen olisi tärkeä askel terveelli-

semmän ruoan valmistusihanteen juurruttamisessa katsojille. 

 

Ravintoaineita, niiden saatavuutta ja käyttösuosituksia ei käytännössä esitellä 

lainkaan suomalaisissa ruokaohjelmissa. Parissa ohjelmassa mainittiin koko-

naisen ohran olevan kuitupitoinen ja hyvä vaihtoehto perunalle. Yhdessä ohjel-

massa opastettiin välttämään liikaa suolaa, mutta ohjelmassa ei kuitenkaan mai-
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nittu suolan käytön suositeltavaa määrää valmistetussa ruoka-annoksessa. Ruo-

kaohjelmissa erilaisten suositusten esittämisen vähyys tai kokonaan puuttuminen 

voi osaltaan johtua ohjelmien esitysaikojen lyhyydestä. Ohjelmissa pitäisi lyhyes-

sä ajassa valmistaa kiireettömän oloisesti ja helpon näköisesti katsojia houkutte-

levia ruokia. Kovassa kiireessä kokit eivät välttämättä ehdi puhumaan ravintoai-

neista keskittyessään käsillä olevaan ruoan valmistusvaiheeseen. Yhdessä ul-

komaalaisessa ruokaohjelmassa kokki tutustutti katsojat erikoistuotteisiin. 

 

Mielestäni ruokaohjelmissa näkyy niiden pyrkimys trendikkyyteen ja kansainväli-

syyteen. Tunnettujen ulkomaisten ruokaohjelmien sapluuna on omaksuttu myös 

osaksi suomalaisia ruokaohjelmia katsojalukujen lisäämiseksi. Ruokaohjelmien 

pitää, muiden ohjelmien tavoin viihdyttää katsojia. Kansainvälisten ruokakulttuu-

rien esiinmarssi suomalaisissa ruokaohjelmissa näkyy esimerkiksi maka-

ronituotteiden, riisin ja ulkomaisten mausteiden kuten soijan käytön lisääntymi-

sessä. Myös Välimeren lämmöstä saapunut oliiviöljy on lisännyt öljyjen osuutta 

ruoanvalmistuksessa. Perinteisiä suomalaisia juureksia ja ryynejä käytettiin ruo-

ka-annosten valmistuksessa suhteellisen vähän. Kasviksissakin ulkomaisten 

tuotteiden, kuten paprikan ja munakoison käyttö on lisääntynyt. Suomessa on 

alettu kiinnittää huomiota kotimaisien kasviksien saatavuuteen ympärivuotisesti. 

Nykyään esimerkiksi tomaatteja  ja kurkkuja saa myös talvella.  

 

Usein ruokaohjelmissa ruokien valmistuksen pääteemana oli ruoanlaiton vaivat-

tomuus. Vaivattomasti ja helposti valmistettaviksi tulkittavia ruokia ohjelmissa 

valmistettiin 15 annosta. Viiden annoksen kohdalla kokit erikseen korostivat esi-

tellyn ruoan valmistuksen olevan erittäin vaivatonta. Esimerkki vaivattomasta 

ruoasta oli pellillinen leipäpaloja, päälle ketsuppia, kinkkua, tomaattiviipaleita 

sekä juustoraastetta. Ja ei muuta kuin uuniin. Monimutkaisemmin eli vaikeammin 

valmistettavia annoksia ohjelmissa tehtiin viidesti. Ruoanlaittoon ei nykyään olla 

valmiita käyttämään sille kuuluvaa aikaa ja vaivaa, vaan kaikki pitäisi saada no-

peasti ja vaivattomasti. Ruoanlaiton ohella itse ruokailun tulisi kuitenkin tapahtua 

kiireettömästi.  
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Ruoan ahmiminen ja hotkiminen vähentävät terveellisistäkin ainesosista valmis-

tetun ruoan kokonaisterveellisyyttä, jos ruokaa ei esimerkiksi pureskella kunnolla. 

Kiireessä syödystä ravinnosta elimistö ei kykene hyödyntämän kaikkia tarjolla 

olevia ravintoaineita. Ruoka-aikojen oikeanlaista rytmitystä pidetään terveellise-

nä, koska säännölliset aterioinnit pitävät nälän tunteen loitolla ja samalla turhat 

napostelut jäävät pois. Nykyään ruoanlaiton ja ruokailun merkitys esimerkiksi 

perheen yhteisenä sosiaalisena hetkenä on jäämässä kiireen jalkoihin. 

 

Kokkiohjelmien ruoat olivat 22 tapauksessa ”kunnon ruokaa” eli lounaaseen ver-

rattavia annoksia. Valmistetuista annoksista kahdeksan ”vähäruokaisampia”, 

esimerkiksi juustokeitto sekä sipulikeitto. Tutkimuksessani mukana olleet ohjel-

mat oli suunnattu perheille juuri niiden sisällöllisen ruokaisuuden vuoksi. Hampuri-

laiset, pitsaleivät ja muut sellaiset eivät kelvanneet tutkimukseeni tutkimuskritee-

reiden perusteella. Nuorille suunnattuja ruokia oli kuitenkin neljä ja jos kaikki ruo-

kaohjelmat neljän viikon aikana otetaan huomioon, määrä on vielä suurempi. 

 

Television ohjelmien ohjeistus tarjoaa katsojalle mahdollisuuden kokeilla erilaisia 

ruokia. Ruokaohjelmissa valmistettiin ruoat pääasiassa vaaleista viljatuotteista, 

käytettiin vähän kasviksia, runsaasti sokeria ja paljon rasvapitoisia elintarvikkei-

ta. Kokematon ruoanlaittaja valmistanee ruoan pitkälti ohjeistuksen mukaisesti 

sellaisena kuin kokki sen ohjelmassa valmisti. Tällä tavoin ruoan terveellisyysvai-

kutus siirtyy katsojalle. Ruokaohjelmien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sii-

hen, millaisia ravintoaineita kokit käyttävät ruokia valmistaessaan. Hitaasti imey-

tyviä ja kuitupitoisia raaka-aineita pitäisi lisätä. Proteiinipitoisia tuotteita käytet-

tiin riittävästi, mutta niiden rasvapitoisuutta voisi vähentää. Esimerkiksi kevyttuot-

teiden käyttöä voisi lisätä ruoanvalmistuksessa. Rasvassa paistamiselle olisi hy-

vä miettiä myös muita vaihtoehtoja. Samoin juustojen ja kermojen käytölle pitäisi 

harkita muita kevyempiä valmistusmenetelmiä. Rasvoja käytettiin ruokaohjelmis-

sa suositusta enemmän. Näin ollen myös rasvojen käyttöä voisi vähentää. Suolan 

käytön osalta huomiota pitäisi kiinnittää piilosuolan runsaaseen esiintymiseen 

ruoanvalmistuksen eri vaiheissa. 
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Television ruokaohjelmia olisi osattava katsoa kriittisesti. Kriittisyyden edellytyk-

senä voitaneen pitää aikaisempia tietoja käsiteltävästä aiheesta. Nykyään puhu-

taan uusavuttomien määrän lisääntymisestä. Uusavuttomilla voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi ihmisiä, jotka eivät osaa itse valmistaa ruokaa. Tällöin, kun henkilön 

ruoanlaittotaito on vähäinen, on hänen vaikea punnita ruokaohjelmissa esitettyjen 

ruokien ainesosien ja valmistuksen terveellisyyttä. Hänen on siten myös vaikea 

keksiä vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä. Harhaanjohtavana voidaan pitää 

ruokaohjelman esimerkkiä, jossa annosta valmistaessa kokki mainitsi valmista-

vansa kevyempää ruokaa siipikarjasta. Kokki kuitenkin lisäsi ruokaan rasvaisia 

maitotuotteita, jolloin ruoan keveydeltä putosi pohja pois. Yksi raaka-aine ei tee 

annoksesta kevyttä, vaan kaikkien raaka-aineiden tulisi olla kevyitä tai rasvatto-

mia.  

 

Positiivisena asiana kokkiohjelmissa koen sen, että katsojat voivat innostua ko-

keilemaan uusia raaka-aineita ja valmistustapoja. Kun ruoanlaitto kotona tuntuu 

jatkuvasti vähenevän, niin ehkä ruokaohjelmien myötä kiinnostus ruoanvalmistuk-

seen kotona voisi herätä uudelleen. Ruokaohjelmat tarjoavat elämyksellisiä vaih-

toehtoja ruoanlaittoon. Jos kokkiohjelmilta vaadittaisiin terveellisyyden vaalimis-

ta, muuttuisivatko ne sisällöltään kohti perinteistä kotiruokaa? Tällöin televisio-

ruutujen ääreltä saattaisivat poistua uusia vinkkejä ja makuelämyksiä havittelevat 

katsojat. Toisaalta kilpailu katsojista voisi haastaa ohjelman tekijöitä kokeile-

maan ruoanlaittoa terveellisesti, joissa ruokia valmistettaisiin esimerkiksi ener-

giasuositusten tai lautasmallin mukaisesti. Terveellinen ruoanvalmistus voisi toi-

mia myös uutena suuntauksena, jolle löytyisi katsojia terveellisyyttä ihannoivassa 

nyky-yhteiskunnassa. 
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OTE RUOKAOHJELMIEN NAUHOITUSPÄIVÄKIRJASTA      LIITE 1 
 
Viikko kolme 
 
Päivä kellonaika ohjelma  selite    kanava  kesto 
 
MA 17.5 16:10 Ruokala (Ihanan  Tomaattikastike pastalle ja itsetehty ketsuppi MTV 3  15 min 
  Aamun toinen esitys) 
 
TI 18.5 16:10 Ruokala (toinen esitys) Coctail-leipiä    MTV 3  15 min 
  

18:40 Potut Pottuina Juusto-, sipuli- ja tomaattikeitto  TV-Jyväskylä 20 min 
 
KE 19.5 8:40, 9:05 Ihana Aamu: ruokavihje Zucchinilla ja purjolla täytetty lihamureke,  MTV 3  15 min 
    maissikastiketta  
 19:00 Sami kokkaa      Nelonen  30 min 
 
TO 20.5 19:25 Soppamies  Soppamies aloittaa suomenkiertueensa  MTV 3  30 min 
    erämaasta pääkaupungin laidalla  
 
PE 21.5 16:10 Ruokala (toinen esitys) Grillattua kanaa ja yrttiryyditettyä perunaa MTV 3  15 min 
  

20:35 Makujen matkassa Pohjoiset herkut, Etelä-Norjan saaristo  TV 2  25 min 
 
LA 22.5 12:00 Elixir      MTV 3  30 min 
 
SU 23.5 12:30 Retkiä Ranskaan Toulouse ja Kataarien maa  TV 1  30 min 
  

14:50 Tinan keittiössä Vinkkejä papujen ja muiden palkokasvien TV 2  40 min 
    käytöstä. Piknikille otetaan korissa mukaan....    
 17:05 FST: Strömsö     TV 1  40 min 
  

18:35 Maailmanmenoa Nurinkurinen ravintola   TV 1  5 min 
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OHJELMIEN LAUTASMALLIT                 LIITE 2 
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Annokset, joissa käytettiin kaikkia lautasmallin raaka-aineita 

2 5 2 5

 
0 kpl              4 kpl                        2 kpl      5 kpl         1 kpl 
 

Annokset, joissa käytettiin vain kahta lautasmallin raaka-ainetta  

 
         1 kpl                  1 kpl          1 kpl               1 kpl 

 
          5 kpl                   1 kpl            1 kpl              1 kpl 

 

Annokset, joissa käytettiin vain yhtä tai ei ollenkaan lautasmallin raaka-ainetta 

                     
 
          3 kpl                 1 kpl       2 kpl 
 

          liha/kala                     peruna/pasta/riisi             vihannekset 

 

 




