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Työn tavoitteena oli tutkia kuluttajien hintakäsityksiä funktionaalisista elintarvikkeista sekä
euron käyttöönoton vaikutuksia niihin.
Teoriaosassa tarkasteltiin funktionaalisen elintarvikkeen käsitettä ja sen hintaan liittyviä
kysymyksiä erikoistuotteen näkökulmasta sekä kuluttajan hintakäsityksen muodostumisessa
tärkeää osaa näyttelevää referenssihintaa ja sen vaikutuksia sekä teoreettista taustaa,
erityisesti adaptaatiotasoteoriaa. Lisäksi tarkasteltiin euron mahdollisia vaikutuksia
referenssihintaan sekä referenssihinnan roolia kuluttajan hintakäsityksen muodostumisessa.
Työn empiirinen osa koostui kahdesta kyselytutkimuksesta, jotka suoritettiin ennen euron
käyttöönottoa joulukuussa 2001 ja sen jälkeen huhtikuussa 2002. Ensimmäiseen kyselyyn
vastasi 182 ja toiseen 135 vastaajaa. Vastaajat olivat pääkaupunki- sekä Hämeenlinnan
seudulta. Tutkimuksen kohteena olevat tuotteet olivat Gefilus®-piimä ja –mehut, ja
kohderyhmänä niiden käyttäjät.
Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitettiin funktionaalisten elintarvikkeiden käyttö- ja
ostotottumuksia sekä mielipidettä niiden hintatasosta suhteessa terveysvaikutuksiin ja
tavallisiin elintarvikkeisiin. Referenssihintoja tutkimuksen kohteena oleville tuotteille
tutkittiin sopivana, korkeimpana ja alhaisimpana hyväksyttävänä hintana. Euron vaikutuksia
hintakäsityksiin tutkittiin vastausten eroissa kyselyjen välillä. Euron käyttöönoton
aiheuttamia referenssihintojen muutoksia tarkasteltiin hintaherkkyysmittari avulla. Lisäksi
tutkittiin euron käyttöönoton aiheuttamia muutoksia ostokäyttäytymisessä. Faktori- ja
ryhmittelyanalyyseja käytettiin vastaajien ryhmittelyyn.
Funktionaalisia elintarvikkeita pidettiin vastaajien joukossa kalliina suhteessa niiden
terveysvaikutuksiin tai tavallisten, ei-funktionaalisten, tuotteiden hintaan. Tutkimuksen
kohteena olleiden tuotteiden, Gefilus®-piimän ja –mehujen, hintatasoa pidettiin myös
kalliina. Gefilus®-mehujen hintaa pidettiin yleisesti liian kalliina.
Euron käyttöönotto aiheutti muutoksia vastaajien referenssihinnoissa. Euron käyttöönoton
voitiin havaita vaikuttaneen kuluttajien hintakäsityksiin siten, että hinnat vaikuttivat
aikaisempaa halvemmilta. Lisäksi euron käyttöönotto oli vaikeuttanut hintojen arviointia.
Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että euron käyttöönoton jälkeen hinnat olivat
nouseet. Euron käyttöönotto oli myös lisännyt pankkikortin käyttöä maksuvälineenä
käteisen sijaan.
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