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Aikaisemman tutkimuksen perusteella kotimaisen ruoan arvostus on noussut 2000-luvun kuluessa ja on 
hinnan, maun ja terveellisyyden ohella kuluttajille tärkeä tekijä ruokaa koskevissa valinnoissa. 
Kuluttajat liittävät alkuperään laatuun, turvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja taloudellisiin 
olosuhteisiin liittyviä merkityksiä. Tässä artikkelissa tarkastelemme, missä määrin kuluttajat arvostavat 
kotimaista ruokaa, missä tuoteryhmissä ja mistä syistä. Tutkimus perustuu vuonna 2014 kerättyyn 
väestöä edustavaan internet-pohjaiseen kuluttajakyselyyn (N=1021), joka kerättiin osana 
Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikemarkkinoiden hinnanmuodostus -hanketta (2013–2016). 
Tarkastelemme kuluttajien asenteita liittyen elintarvikkeiden kotimaisuuteen ja selvitämme, miten eri 
tuoteryhmät eroavat toisistaan siinä, missä määrin kuluttajat suosivat kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita. 
Lisäksi tutkimme varianssianalyysia (ANOVA) käyttäen sukupuolen, iän, elämänvaiheen, asuinpaikan 
ja koulutuksen sekä syömistä koskevien motivaatiotekijöiden, kuten ruoan edullisuuden ja valmistuksen 
paikallisuuden, merkitystä kotimaisen ja ulkomaisen ruoan valinnassa. Tulosten mukaan jopa 87% 
vastaajista ilmoitti ostavansa kotimaista ruokaa hyvin mielellään ja 11% melko mielellään. Yli yhdeksän 
kymmenestä vastaajasta oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kotimaista ruokaa ostamalla voi 
tukea Suomen taloutta, että kotimaista elintarviketuotantoa tarvitaan huoltovarmuuden ylläpitämiseksi 
kriisitilanteissa ja että suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäminen edellyttää kotimaista ruoantuotantoa. 
Lähes yhtä moni uskoi, että kotimaista ruokaa kannattaa suosia ympäristösyistä. Kotimaisen ja 
ulkomaisen ruoan suosiminen vaihteli eri tuoteryhmissä. Vastaajat ilmoittivat ostavansa kotimaisia 
vaihtoehtoja erityisesti tuoretuotteissa, kuten maidossa, jogurtissa, leivässä, lihassa ja lihatuotteissa, 
mutta myös margariinissa ja esimerkiksi hiutaleissa. Esimerkiksi hedelmissä, makeisissa ja kekseissä 
ostettiin usein myös ulkomaisia tuotteita. Valintojen analyysissa löydettiin sosiodemografisten 
taustatekijöiden perusteella joitakin eroja. Varsinkin yli 60-vuotiaille kuluttajille kotimaisuudella oli 
suuri merkitys ruoan valinnassa. Samoin naiset, pariskunnat ja pienillä paikkakunnilla asuvat painottivat 
ruokavalinnoissaan muita enemmän kotimaisuutta. Kotimaista ostavat arvostivat muita enemmän 
tuotteiden tuttuutta, paikallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja sitä, ettei tuotannossa ole käytetty 
geenitekniikkaa. Tulokset kertovat, että suomalaiset kuluttajat suosivat kotimaista ruokaa niin 
asenteellisella kuin valintojen tasolla. Sosioekonomiset erot kertovat siitä, että kotimaisen ja ulkomaisen 
ruoan arvostus voi olla muuttumassa, sillä nuoret ja kaupungeissa asuvat suhtautuvat ulkomaiseen 
ruokaan muita myönteisemmin. 
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Johdanto 
Kuluttajat niin Suomessa kuin muuallakin ovat entistä kiinnostuneempia elintarvikkeiden alkuperästä1 
ja tuotantotavoista (Roininen ym. 2006, Regattieri ym. 2007). Schnettlerin ym. (2011) mukaan alkuperä 
on jopa hintaa tärkeämpi ruoan valintakriteeri. Myös aiemmat Suomessa tehdyt kuluttajakyselyt 
(Piiroinen ja Järvelä 2006, Peltoniemi ja Yrjölä 2012) osoittavat, että maun, hinnan ja terveellisyyden 
ohella alkuperällä, erityisesti kotimaisuudella, on suuri merkitys suomalaisten ruoan valinnassa. 
Peltoniemen ja Yrjölän (2012) mukaan kotimaisuuden tärkeys on entisestään kasvanut 2000-luvun 
kuluessa: vuoden 2005 kuluttajakyselyssä 76% vastaajista piti kotimaisuutta vähintään melko tärkeänä, 
kun vuonna 2011 samoin ajattelevien vastaajien osuus oli noussut jo 86 prosenttiin. 
Kotimaassa tuotettua ruokaa suositaan monenlaisista syistä. Tuontielintarvikkeiden lisääntymisen 
voidaan nähdä heikentävän kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä, taloutta ja työllisyyttä. Lähellä 
tuotettua ruokaa voidaan myös pitää eettisempänä tai ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona. 
Kuluttajien arvostuksiin vaikuttavat myös kotimaisen ja ulkomaisen ruoan laatuun, terveellisyyteen, 
turvallisuuteen ja hintaan liittyvät käsitykset. (Chambers ym. 2007, McEachern ym. 2010.)  
Aikaisemmassa, erityisesti markkinoinnin, tutkimuksessa on tarkasteltu kuluttajien kotimaisia ja 
ulkomaisia tuotteita koskevia asenteita ja valintoja kuluttajaetnosentrismin (consumer ethnocentrism) 
käsitteen avulla (esim. Shankarmahesh 2006, Chryssochoidis ym. 2007, Fernandéz-Ferrin ym. 2015). 
Etnosentrinen kuluttaja kokee tuontituotteiden ostamisen epäisänmaalliseksi, sillä hän uskoo sen 
vahingoittavan kotimaan taloutta ja aiheuttavan työpaikkojen menetyksiä (Shimp ja Sharma 1987, 
Sharma ym. 1995, Chambers ym. 2007). Kuluttajaetnosentrismi lisää kuluttajien halukkuutta ostaa 
paikallista ruokaa (Bianchi ja Mortimer 2015).  
Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on tarkasteltu erilaisten sosiodemografisten tekijöiden 
merkitystä kotimaisen ruoan suosimisessa. Chryssochoidis ym. (2007) osoittivat, että iäkkäät ja vähän 
koulutetut kuluttajat suhtautuivat varauksellisimmin ulkomailta tuotuihin elintarvikkeisiin. Myös Orthin 
ja Firbasovan (2003) tutkimuksessa iäkkäät kuluttajat olivat ruoan suhteen muita ikäryhmiä 
etnosentrisempiä. Juricin ja Worsleyn (1998) tulosten mukaan hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut 
nuoret suhtautuivat ulkomailla tuotettuihin elintarvikkeisiin myönteisemmin kuin pienempituloiset ja 
alemman koulutuksen saaneet iäkkäämmät kuluttajat. Tirelli ym. (2016) puolestaan havaitsivat, että 
naisten ruokaan liittyvät mielipiteet olivat yleisesti miehiä etnosentrisempiä, kun taas ostopäätöstä 
tehtäessä miehet olivat naisia etnosentrisempiä. Poudan ym. (2010) tutkimuksessa suomalaiset suosivat 
voimakkaasti kotimaista broileria. Enemmistölle kuluttajista tuotteen suomalainen alkuperä oli riittävä 
tae tuotteen korkeasta laadusta.  
Aikaisempi tutkimus viittaa siis siihen, että etnosentrismillä on merkitystä ruoan valinnassa. 
Tuotevalintoja käsittelevässä tutkimuksessa paljon käytetty kuluttajaetnosentrismin käsite keskittyy 
kuitenkin melko kapeasti kulutuksen taloudellisten vaikutusten näkökulmaan ja oman maan talouden 
tukemiseen. Valinnoissa kotimaisten ja ulkomaisten valintojen välillä on todennäköisesti kuitenkin kyse 
paljosta muustakin kuin taloudellisista vaikutuksista. Tässä artikkelissa laajennamme 
kuluttajaetnosentrismin käsitettä tarkastelemalla sitä, millaisia muitakin kuin taloudellisia näkökulmia 
kuluttajat liittävät kotimaiseen2 ruokaan ja nimitämme myönteistä suhtautumista ja kotimaisen ruoan 
suosimista valinnoissa ruokaetnosentrismiksi. Analysoimme sitä, missä määrin kuluttajat arvostavat 
kotimaista ruokaa erilaisilla asenteellisilla ulottuvuuksilla sekä sitä, miten sosiodemografiset ja 
syömisen motivaatioihin liittyvät taustamuuttujat selittävät kotimaisen ja ulkomaisen ruoan valintaa.  
 
Materiaali ja menetelmät 
 
Tutkimuksen aineistona on vuoden 2014 joulukuussa toteutettu internet-pohjainen kuluttajakysely. 
Kyselyn tavoitteena oli selvittää elintarvikkeiden eri ominaisuuksien tärkeyttä suomalaisille kuluttajille, 
valintojen taustatekijöitä sekä näihin liittyviä sosiodemografisia eroja. Kysely toteutettiin osana 

1 Elintarvikkeen alkuperällä viitataan yleensä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen (region of origin, ROO) tai 
varsinkin alkuperämaahan (country of origin, COO). Leen ja Ganeshin (1999) määritelmän mukaan alkuperämaa 
on mielikuva tai ulkoinen muuttuja, joka tiivistää tiedon ja toimii kuluttajan ostopäätöksenteon apuna.  
2 Chambersin ym. (2007) määritelmän mukaisesti tässä artikkelissa kotimaisella ruoalla tarkoitetaan maan 
rajojen sisällä tuotettua ja ulkomaisella ruoalla maan rajojen ulkopuolella tuotettua ruokaa.  
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Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikemarkkinoiden hinnanmuodostus -hanketta (2013–2016). 
Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy.  
Vastaajien (N=1021) joukossa oli hieman enemmän miehiä (53%) kuin väestössä (49% vuonna 2014) 
(Tilastokeskus 










