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1.Johdanto 
 
Martti Tiurin (2011, ss. 11-15) mukaan olemme ihmiskuntana samassa muutos-

vaiheessa kuin esi-isämme teollisuudenyhteiskunnan muutoksen alkuaikoina. 

Hyvinvoinnin lisääntyessä julkisen keskustelun ja politiikan tekemisen näyttä-

mölle on kohonnut huoli maapallon kestävyydestä. Ilmastonmuutoksen ohella 

ympäristön ja etenkin valtamerien roskaantumisesta on noussut merkittävä 

haaste niin politiikoille, päättäjille kuin yhteiskunnassa toimijoillekin. Tässä ympä-

ristökysymyksessä lainsäädäntö osaltaan huolehtii julkisten toimijoiden toimien 

oikeudenmukaisuudesta, sekä sitä kautta kestävästä yhteiskunnallisesta käyttäy-

tymisestä.  

 

Helsingin Sanomien artikkelissa koskien muovijätettä mainitsi Euroopan parla-

mentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala (vihr.), ettei muista muun ympäristöon-

gelman kuin muovin aktivoineen kuluneen muutaman vuoden aikana niin paljon 

tavallisia ihmisiä kuin yhdistyksiäkin. 5 500 saksalaista koululaista kolmesta sa-

dasta eri koulusta on siistineet kotiseutujensa jokia ja rantatörmiä muovista. 

Vuonna 2013 hollantilainen Boyan Slat keksi vasta 17-vuotiaana, kuinka voi sii-

vota suuria määriä muoviroskia valtamerten roskapyörteissä. Kehittelytyö on 

vielä vaiheessa, mutta alan asiantuntijat osaltaan uskovat kyseisen idean toimi-

vuuteen. Syyskuussa 2017 aloitettiin internetkampanja, joka ajaa kaksi kertaa 

Ranskan suuruista Tyynenmeren muoviroskalauttaa itsenäiseksi valtioksi. Bri-

tannian kuningatar Elisabeth on määrännyt helmikuussa 2018, ettei kruunun kiin-

teistössä käytetä enää muovisia pulloja eikä pillejä. Moni maa on kokonaan kiel-

tänyt kevyiden muovipussien käytön, koska esimerkiksi merten planktonit luule-

vat niitä sopivaksi ravinnoksi. Maaliskuussa vietettiin meillä täällä Suomessa 

muovitonta kuukautta, jonka Facebook-kampanja keräsi muutamassa päivässä 

7 000 osallistujaa, jotka yrittivät pärjätä kuukauden ilman kertakäyttömuovia. (HS 

4.4.2018.) Huhtikuun alkupuolella 2018 ympäristöministeriö ja Kaupan liitto käyn-

nistivät yhdessä ”Omat kassit mukana” -kampanjan, jonka tavoitteena on vähen-

tää muovijätteen aiheuttamaa roskaantumista (ESS 10.4.2018). Tässä muutamia 

ajankohtaisia esimerkkejä. 
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Muovi on ympäristönäkökulmasta haasteellinen tuote. Se on huokeaa ja moni-

käyttöistä. Muovi kestää myös paremmin kulutusta kuin aiemmin samassa käyt-

tötarkoituksessa käytetty puu, nahka tai paperi. Kehittyneessä jätelajittelussa 

muovi voidaan osin uusiokäyttää, mutta muovilaatujen runsaus ja epätietoisuus 

lajittelusta tuottaa muovijätettä paljon kaatopaikoille tai ympäristöön saasteeksi. 

Suuri osa muovijätteestä päätyy maailman valtameriin joko laivojen ja merenku-

lun tuotteena tai tuulen mukana kaatopaikoilta. Muovijätteen hajoaminen riippuu 

siitä, mitä raaka-aineita muovin valmistukseen on käytetty. Toiset muovit hajoa-

vat paremmin ja nopeammin kuin toiset. Osa muovista jää luonnon kiertokulkuun 

mikromuovina (Fjäder, 2016, s. 15) eikä näin ollen hajoa kokonaisuudessaan ol-

lenkaan. Mikromuovi saattaa päätyä maaperän kerrostumiksi joko maalle tai me-

relle. Tai se päätyy eliöiden ravinnoksi ja tätä kautta palaa myös ei-toivottuna 

ihmisen ruokalistalle.  

 

Yksittäinen ihminen tekee arjessaan monta päätöstä ja käytännön tekoa, joilla 

on iso merkitys kestävän tai kestämättömän tulevaisuuden näkökulmasta. Miten 

ja missä perhe asuu, miten kuljetaan ja kuinka kulutetaan ovat niin ilmasto-, 

kuin ympäristökysymyksen kannalta merkittäviä tekijöitä ja arjen pieniltäkin tun-

tuvilla valinnoilla on oma asemansa tässä yhtälössä. Näin ollen kotitalouksilla 

on valtava volyymi vaikuttaa kulutustottumuksillaan moneen yhteiskunnalliseen 

ja globaaliin asiaan. Tästä syystä tämä on keskeinen teema myös kotitalous-

opetuksessa.  

  

Muovijätteen ongelmiin on herätty sitten 1950—1970-lukujen muovin kultakau-

delta. Kuluttajat toki käyttävät paljon muovia niin itse hyödykkeissä kuin niiden 

pakkauksissa.  Näin ollen kotitalouksissa syntyy myös paljon muovijätettä. Osan 

muovijätteestä voivat kotitaloudetkin oikein lajiteltuna kierrättää tai korvata ympä-

ristöystävällisimmillä vaihtoehdoilla. Suomessa yksi arkinen toiminto, jolla pyri-

tään vaikuttamaan muovijätteen määrään ja laatuun, on kuluttajan mahdollisuus 

valita, millaiseen kassiin tai pieneen pakkauspussiin hän kaupassa ostoksensa 

pakkaa. Poiketen joistain muista Euroopan maista, Suomessa ei lailla ole kielletty 

kertakäyttöisiä muovikasseja, vaan kaupoilla ja kauppaketjuilla on käytössään 
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vaihtoehtoisia tapoja ohjata kuluttajan ostoskassi- ja pienten pakkauspussien va-

lintoja. Näitä ovat mm. kassien maksullisuus, erilaisten vaihtoehtojen tuominen 

esille ja asiasta tiedottaminen. Edellä mainituissa esimerkeissä on kyse kulutta-

jien pehmo-ohjauksesta, käyttäytymistaloustieteen termein nudgesta eli kulutta-

jien tuuppaamista haluttuun suuntaan esimerkiksi sosiaalisesti hyväksyttyjen toi-

mintamallien tai pienten pakotteiden, kuten kassien maksullisuuden avulla (Pel-

tonen, 2014; Halko & Hytönen, 2014, s.466).   

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisia ostoskasseja ja pakkaus-

pusseja kuluttaja valitsee ja mikä hänen valintaansa motivoi. Onko taustalla tot-

tumus vai onko esimerkiksi sosiaalinen ympäristö tai kauppiaiden pehmo-ohjaus  

vaikuttanut kuluttajan valintoihin? ”Hetkinen, hetkinen…mistäs mä erotan, että 

onko tavallinen muovikassi vaiko kierrätysmuovista valmistettu muovikassi?”, 

tämä kysymys tuntui olevan tutkimushaastatteluni mukaan yleisempi kuin al-

kuunsa kauppaan lähtiessä tulisi miettineeksi.  Lisäksi tutkimuksessa kartoite-

taan, mikä motivoisi kuluttajia ottamaan ostoksille lähtiessään kauppakassin mu-

kaan jo kotoaan, eikä hän näin ollen hankkisi kaupasta aina uutta.  

 

Tutkimukseen on haastateltu 23 henkilöä. He ovat eri puolilta Suomea, eri-ikäisiä 

ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia kuluttajia. Taustatietoa kauppojen pehmo-

ohjaukseen on kirjallisuuden lisäksi haettu haastattelemalla eri kauppaketjujen 

ympäristö- tai vastuullisuushenkilöitä. Kyseessä on laadullinen tutkimus ja saatu 

tutkimusaineisto käsitellään teemoittelun avulla. 
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2. Muovi, meri ja muovijäte  
 

2.1 Muovi 

 

Muovi syrjäytti 1950-luvulla usealla sektorilla yleisemmin käytössä olleet materi-

aalit, kuten puun, metallin, ja kiven. Myös kotitalouden useat kangas, lasi- ja pos-

liinitavarat korvattiin osittain muovilla ja pakkausteollisuus sai uuden käyttömate-

riaalin. Muovin etuina edeltäjiinsä olivat sen huokeus, keveys, sekä muokatta-

vuus. (Fjäder, 2016, s. 11.) 

 

Maailmalla yli 90 prosenttia tuotetusta muovista valmistetaan fossiilisista poltto-

aineista. Se vastaa 6 prosenttia koko maailman öljyn tuotannosta ollen lähes yhtä 

suurta maailman ilmailusektorin tarvitsemasta polttoainekulutuksesta. Itsessään 

sana muovi viittaa ryhmään erilaisia polymeerejä, joita on prosessoitu erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Näillä erilaisilla polymeereillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat paitsi sen muovautuvuuteen, kestoon kuin myös muovin jätekäyttäy-

tymiseen. (Fjäder, 2016, s. 14.) Muovit jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan kes-

tomuoveihin ja kertakäyttömuoveihin. Nimensä mukaisesti kestomuoveja voi-

daan kierrättää ja uusiokäyttää, kun taas kertakäyttömuovit ovat kertakäyttöisiä, 

eivätkä siten hyödynnettävissä. Fjäderin mukaan noin puolet muovituotannosta 

käytetään kertakäyttöisten tuotteiden valmistukseen, joten siitä syntyy suunnaton 

määrä roskaa. (2016, s. 11.) 

 

Taulukko 1. Fjäderin mukaan muovien käyttöosuudet eri sektoreilla EU:ssa, mu-
kaan lukien Norja ja Sveitsi (2015, s. 11)  
 

Sektorit Käyttöosuudet 

Pakkausteollisuus 39.5 % 

Rakennusteollisuus 20.5% 

Autoteollisuus 8.6 % 

Elektroniikkateollisuus 5,7 % 

Maatalous 3,7 % 

Muut 22,7 %1 

 

                                                 
1 Kategoria muu sisältää terveydenhuollon, kuluttajatuotteet ja kodinkoneet, huonekalut, turvalli-
suus- sekä urheiluvälineet 
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Viitaten edelliseen taulukkoon siinä merkittävämmäksi käyttöosuuksiksi mainitut 

pakkaustuotteet, sisältäen siis myös muovikassit ja kauppojen pienet pakkaus-

pussit, on valmistettu polyeteenistä (Polyetyhlene PE). Siitä tunnetaan useita eri 

muotoja, kuten suuritiheyksinen polyeteeni (HD-PE) ja pienitiheyksinen poly-

eteeni (LD-PE). Euroopassa käytettiin vuonna 2015 noin 14 000 miljoonaa tonnia 

PE-muovien eri muotoja ja ne hajoavat luonnossa hitaasti. Kertakäyttöiset muo-

vituotteet valmistetaan mm. polyuretaanista (PUR), epoksihartsista ja erilaista 

pinnoitteista, mutta kuitenkin fossiilisista polttoaineista. (Fjäder, 2016, s.14.) 

 

Kershaw’n mukaan synteettisten polymeerien lisäksi muovia voidaan valmistaa 

myös uusiutuvista materiaaleista, kuten selluloosasta, villasta tai tärkkelyksestä 

(2015, ss. 10, 16). Lisäksi luonnossa esiintyy itsessään eliöiden pinnalla ja raken-

nuspalikkoina ns. biopolymeerejä. Biopohjaisia muoveja valmistetaan myös sitä 

käyttötarkoitusta varten kasvatetusta biomassasta (kuten kasviöljy, maissi tai so-

keri), mutta sen tuottaminen on monitahoinen kysymys. Siitä valmistetut tuotteet 

ovat yleensä kalliimpia ja biomassan kasvattamiseen tarvittava maapinta-ala ku-

luttaa ennestään maapallon riittämättömiä tuotantomaita. Biopohjaisia muoveja 

käytetään myös jossain määrin pakkausmateriaaleina, vaikkakin niiden pääasial-

linen käyttökohde löytyy lääke- ja vaateteollisuudesta. 

 

Kershaw’n mukaan pitää myös erottaa käsitteet ”biopohjainen muovi” ja ”bioha-

joava muovi”. Se, että jokin tuote on valmistettu biopohjaisesta muovista, ei tuot-

teen elinkaaren loppupuolella tarkoita sitä, että se olisi myös biohajoava. (2015, 

s. 16.), kuten seuraavan sivun kuviosta 1 käy ilmi. Kuviossa 1 mainitulla ”tuote-

tulla primäärisellä muovilla” tarkoitetaan sitä, että muovituote itsessään, ennen 

rapautumista päätyy roskaksi ja hajotessaan edelleen pienemmiksi muoviosiksi 

syntyy sekundääristä muoviroska, mm. mikromuovia. Mikromuovia siirtyy vesis-

töihin myös primääriroskana ilman rapautumista esimerkiksi kosmetiikan mukana 

hankaavissa ja poispestävissä tuotteissa (Teknokemian yhdistys 2017). 
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Fossiiliset polttoaineet 
 Biologiset materiaalit 

Synteettiset 
polymeerit 

Biomuovit selluloosa, 

kitiini, tärkkelys, lignini 

Kertamuovit Kestomuovit PLA, PBS 

PE, PP, PS, PVS, 
PET PU, SR, epoksi 

Muoviroska 
Tuotettu primäärinen 

muoviroska 
Tuotettu primäärinen 

muoviroska 

Rapautuminen sekundäärinen 

Mikromuovit 

Kuvio 1. Kaavakuva muoviraaka-aineiden, laatujen ja mikromuovien muodostumisen suhteesta 
(Lähde: Fjäder 2016 s. 14.) Kuvan olen muokannut alkuperäisen Biodegraadable Plasticks, 
Kershaw 2015 pohjalta 
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Tultaessa vuoteen 2014 muovin tuotanto on kasvanut maailmanlaajuisesti sitten 

1950-luvun 1.5 miljoonasta tonnista 311 miljoonaan tonniin (Fjäder, 2016, s. 11). 

Samassa suhteessa ovat kasvaneet myös muovijätteen tuomat ongelmat. 

 

2.2 Meri ja muovijäte 

 

Merten roskaantuminen on ilmastokysymyksen rinnalle noussut kansainvälinen 

huolen aihe ja toimenpiteiden kohde. Ongelmien havaitseminen aloitettiin jo 

1970-luvulla tutkijoiden havaittua Atlantilla ja Tyynimerellä veden pintakerroksiin 

kerääntyneet laajat jätepyörteet, mutta muovituotannon räjähdysmäinen kasvu 

on entisestään nopeuttanut rappiollista kehitystä.  

 

Puhutaan merten muovisopasta (plastic soup), jossa hienojakoiseksi, mutta su-

lamattomaksi jäänyt muovimassa muodostaa oman ”systeeminsä” (Fjäder, 2016, 

s.9). Tämä meren jäte on saavuttanut jo kaikki meren alueet; syrjäiset ja arktiset 

alueet, vesipatsaat, merenpohjat, pinnat ja meren sedimenttialueet. Syvimmät 

alueet ja rannat toimivat jätteen kerääntymisalueina, joista merivirrat ja tuuli kul-

jettavat sen sitten muualle merelle. Noin 70 prosenttia jätteestä päätyy meren-

pohjaan. (Kammann, Aust, Bahl & Lang, 2017; s.1)  

 

Poiketen muusta kiinteästä meriroskasta (kuten metallista, paperista, kumista 

jne) valtaosa kelluvasta jätteestä muodostuu tästä muovisopasta. Myös Itämeri 

on saanut osansa roskaamisongelmasta ja esimerkiksi Norjaan, Tanskaan ja 

Ruotsiin rajoittuva Skagerrakin alueella on Atlantin virtauksen myötä havaittu me-

riroskan kertymistä kyseiselle alueelle. Osansa roskaantumiseen aiheuttaa myös 

Itämereltä työntyvä vähäsuolainen pintavesi. (Fjäder, 2016, ss. 9-10.) 

 

Vuosina 2013—2015 suoritettiin Pohjanmerellä sekä Itämerellä tutkimus, jossa 

tutkittiin meren jätteitä merenpohjassa, niiden runsautta ja koostumusta. Troolaa-

malla saatu jätesaalis vaihteli suuresti maantieteellisesti siten, että Pohjanmerellä 

saatiin kolme kertaa suurempi jätesaalis kuin vastaavana aikana Itämerellä. 

Vaikka merenpohjassa oli laaja valikoima erilaisia materiaaleja, kuten lasia, me-

tallia, puuta, muovia, terästä ja kumia, oli niistä kuitenkin suurin osuus muovia. 
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Pohjanmeren muoviosuus meren jätteestä tutkimusaikana oli 83 prosenttia ja Itä-

merellä 66 prosenttia, keskimäärin muovin ollessa 80 prosenttia koko jätekuor-

masta. (Kammann ym., 2017, s 3) 

Kansainvälinen kiertonäyttely ”Meri hädässä” (Out to Sea) järjesti tapahtuman 

myös Tampereen Taidehallissa vuoden 2013 aikana. Näyttelyn antamien tietojen 

mukaan maailmassa valmistui tuolloin 8000 kiloa muovitavaraa joka sekunti ja 

meriin päätyy vuosittain 6,4 miljoonaa tonnia muovijätettä. Fjäderin (2016) mu-

kaan on arvioitu, että maailman merissä kelluu noin 150 miljoonaa tonnia muovia. 

Arktisille vesille virtaavan muovin määrä vuonna 2010 ollut UNEP:n2 arvion mu-

kaan 62 000—101 000 tonnia. Kammannin ym. tutkimuksen mukaan vuosittain 

maailman valtameriin virtaa arviolta 4,8 – 12,7 miljoonaa tonnia erilaista jätettä, 

joista suurin osa on muovia (Kammann ym., 2017, s. 1). Muovijäte säilyy meressä 

ja sen eri kerrostumissa koostumuksestaan riippuen useita vuosia, jopa vuosi-

kymmeniä tai -satoja. Esimerkiksi muovipussit säilyvät luonnossa lähes hajoa-

mattomana 20—30 vuotta ja vastaavasti muovisen kertakäyttövaipan hajoami-

nen kestää n. 500 vuotta. (Fjäder, 2016, s. 10).  

 

Arvioiden mukaan 80 prosenttia mereen päätyneestä roskasta on peräisin maalta 

ja koostuu pääosin muovista. Roskaamislähteitä ovat päästölähteet, huonosti 

hoidetut kaatopaikat, hulevedet, jätevedenpuhdistamot, sekä yleinen roskaami-

nen ja niiden dumppaaminen rannikoiden lähelle, sekä turismi.  Merellä syntyvien 

päästöjen osuus on sen sijaan noin 20 prosenttia, tosin vaihdellen alueellisesti 

(kauppa-alukset, huviveneily, kalastus ym). (Fjäder, 2016, s.19.) 

  

                                                 
2 Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (The Unites Nations Environment Programme) 
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2.3 Mikromuovi ja sen haitat 

 

Muovi hajoaa sekä mikrobien, kulutuksen, sekä rapautumisen vaikutuksesta pie-

nemmiksi aineiksi (kts kuvio 1, s. 15). Toinen muovilaatu rapautuu nopeammin, 

toinen hitaammin. Viime vuosikymmeninä on alettu kiinnittämään enenevissä 

määrin huomiota muovin pienhiukkasiin eli mikromuoveihin. Tosin teollisuus val-

mistaa mikromuovia myös sellaisenaan hyödyntäen sitä esimerkiksi kosmetiikka-

teollisuudessa, tulostimien musteissa ja hiekkapuhalluksen muovirakeissa (pri-

määrit mikromuovit). Sekundääriseksi mikromuoviksi kutsutaan yleisesti alle 5 

mm kokoista muoviroskaa, joka ei siitä enää hajoa tai hajoaa hitaasti aiheuttaen 

sekä merelle, sen eliöstölle että kalastajille ongelmia. Mikromuoviesiintymät toi-

mivat myös ei-toivottujen mikrobistojen ”kuljetusaluksina”.  

 

Muovien hajoaminen on nopeinta rannikoilla sekä veden pintaolosuhteissa. Läm-

pötila, UV-säteily sekä hapettomuus vaikuttavat muovin hajoamiseen pienem-

miksi partikkeleiksi. Niin mikromuovi, kuin suuremmatkin muovinkappaleet kulke-

vat tuulen ja virtausten mukana ja näin ollen niitä, etenkin mikromuovia on pää-

tynyt arktisillekin alueille, jossa sillä ei ole ns. luonnollista virtaustietä tuulta ja 

sadetta lukuun ottamatta (Fjäder, 2016, ss. 15 – 15, 42). 

 

Mikromuovin haitat ovat moninaiset, tosin tutkimukset sen suhteen ovat vielä kes-

ken. Varmaa on kuitenkin, että se voi päästä eliön kehoon aiheuttaen joko eliön 

kuoleman tai sairastumisen. Se voi myös alustavien tutkimusten mukaan siirtyä 

meren eliöihin solujen kautta vaikuttaen evoluutioon. Osa meren elävistä, kuten 

planktonit saattavat syödä sitä ulkonäkönsä puolesta ravinnoksi ja muun muassa 

simpukat keräävät herkästi mikromuovia. Näin ollen vesistöjen antimista, joita 

myös ihmisravinnoksi käytetään, muovijäte saattaa päätyä mikro- muovina kulut-

tajan lautaselle. (Fjäder, 2016; Kershaw, 2015.) Meren yleisin jätemuovityyppi on 

fossiilisesta polttoaineesta valmistettu erityyppinen polyeteeni, josta mm. ostos-

kassit ja kauppojen pakkauksiin käytettävät pikkupussit valmistetaan. On myös 

jokainen kuluttaja vastuulla pieniltäkin tuntuvilla teoilla kantaa huolta maapallon 

vesistöjen hyvinvoinnista ja sitä kautta oman elinympäristönsä turvallisuudesta. 
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3. Kuluttajan päätöksenteko 
 

3.1 Yleisesti kuluttamisesta 

 

Nykyajassa me kaikki olemme kuluttajia. Johanna Pentikäisen mukaan länsimai-

nen kuluttajuus on saanut alkunsa 1700-luvulla alkaneesta teollistumisesta ja sitä 

seuranneesta massatuotannosta. Sitä ennen vain harvoilla oli mahdollisuus valita 

tarvitsemiaan hyödykkeitä ja suurin osa tarve-esineistä valmistettiin itse. Penti-

käisen mukaan ”kuluttaja on sellainen, joka vaihtaa, ostaa ja käyttää erilaisia tois-

ten tuottamia hyödykkeitä omiin tarpeisiinsa”. (2009, s.9.) Näin ollen kuluttamisen 

vastakohdaksi voisi määritellä omavaraisuuden. Koska täysin omavaraisia koti-

talouksia jossain päin maailmaa löytyy vain luonnonvaraisista kansoista, voidaan 

kuluttajuuden koskevan jollain tapaa lähes jokaista maailman kotitaloutta.  

 

Me kulutamme niin tuotteita kuin palveluitakin. Päivittäinen arki ja juhla muotou-

tuu kuluttamisen ympärille ja kuluttajien valinnat näin ollen ohjaavat markkinoita. 

Toisaalta kysynnän ja tarjonnan laki ohjaa sitä, mitä kulutamme. Kuluttaminen on 

tavara- ja palvelurunsaudessaan muotoutunut yhä lisääntyvissä määrin kulutta-

jan ja tuottajan vastavuoroisuudeksi, johon vaikuttaa myös ympäröivä sosiaalinen 

maailma, jossa elämme. Kuluttaminen määrittelee näin ollen myös identiteet-

timme erilaisissa olosuhteissa ja toimintamme kuluttajina on sidoksissa vahvasti 

omiin elämänarvoihimme (Solomon, 2013, s. 28). 

 

Kuluttamiseen liittyviä kotitaloustieteen pro gradu- tutkielmia ovat tehneet Helsin-

gin yliopistossa viime vuosina Hanna-Mari Salminen ”Päivittäistavarakaupan 

työntekijöiden näkökulmia elintarvikkeiden kuluttamisessa ja valikoimissa tapah-

tuneisiin muutoksiin” (2014), Hanna Niemi ”Siis näähän on kallistunut ihan älyttö-

mästi: Kuluttajien ruoanvalinta päivittäistavarakaupan kontekstissa” (2015) ja 

Terhi Nurmi ”Perheenäidit ostoksilla -kuluttaminen ja kanta-asiakkuus päivittäis-

tavarakaupassa” (2014). Vastuullisuuteen liittyvän pro gradu- tutkielman on teh-

nyt Selma Wennonen ”Vastuullisuuskasvatus kotitalousopetuksessa” (2014). 

Siinä kirjoittaja otti kantaa pohdinnoissaan siihen, miten vastuullisuuskasvatus 

saataisiin enemmän konkreettisena osaksi kotitalousopetuksen arkea (2014, s. 

78) ja näin vastuullisuus siirtyisi oppilailla taitona myöhempää elämää varten. 
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Perinteinen uusklassisena talousteoriana tunnettu ajattelusuuntaus esittää kulut-

tajan itsenäisenä ja yksilöllisenä päätöksentekijänä. Tämän filosofian mukaan 

markkinointi kohdistetaan suoraan yksilöön ja muu sosiaalinen ympäristö elää 

kuluttajan omien valintojen ja mieltymisten mukaan tai niiden rinnalla, eikä näin 

ollen ”pääse kuluttajan nahan alle” vaikuttamaan tämän päätöksiin (Halko & Hy-

tönen, 2014, s. 466).Richard H. Thalerin (2015) mukaan perinteisen uusklassisen 

taloustieteen kannattajat korvaavat homo sapiensin käsitteellä homo 

economicus; ihminen, joka taloudellisella päätöksenteollaan pyrkii aina optimoi-

maan oman taloudellisen voittonsa.  

 

Optimoinnin sijaan taloustieteilijät ovat kuitenkin toistuvasti joutuneet tilantee-

seen, jossa ihminen optimoinnin sijaan on päätynyt taloudellisen voiton kannalta 

heikompaan lopputulokseen. Ihmiset ovat näin ollen ”väärinkäyttäytyneet” talou-

dellisen voiton optimoinnin sijasta. Puhutaan käyttäytymistaloustieteestä. Kulu-

tuksen motiivit ovat oman voitontavoittelun sijasta värittyneet muilla tekijöillä, esi-

merkiksi normatiivisten arvojen (halu toimia oikein) mukaan. Kuluttajan on aivan 

mahdoton myös tietää, mikä palvelu tai tuote runsaasta tarjonnasta on juuri se 

ihanteellisin ja optimaalisin hinta-laatusuhteeltaan hänen tarpeisiinsa. Hänen va-

lintaansa vaikuttavat monet muut tekijät. Thaler käyttää niistä ilmaisua ”epäolen-

naiset tekijät”, jotka näyttävät kulutuskäyttäytymisen voittoa tavoittelevan opti-

moinnin sijasta säätelevän enemmän ihmisten kulutuskäyttäytymistä kuin perin-

teisesti taloustieteilijät ovat ajatelleet. Näitä ovat esimerkiksi tuotteiden tai palve-

luiden saatavuus, sosiaalisen ympäristön normit ja mielihyvän tavoittelu, sekä eri 

kulttuurien tuomat ”vinoumat” kulutukseen. (Thaler, 2015, ss. 18-25.) Eri kulttuu-

rien vinoumilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi sitä, että aasialainen asiakas toden-

näköisesti pakkaa viikoittaiseen ostoskoriinsa pääpiirteittäin eri tuotteita kuin eu-

rooppalainen asiakas. 

 

Viimeisen kymmenen vuoden tutkimukset käyttäytymistaloustieteen alalla sekä 

esimerkiksi psykologian ja neurotieteen alalla ovat näin ollen haastaneet ajatuk-

sen sosiaalisesta ympäristöstä riippumattomasta kuluttajasta. Käyttäytymista-

loustieteen keskeisen ajatuksen mukaan sekä ympäristö että tunteet vaikuttavat 

yksilön päätöksentekoon voimakkaammin kuin aiemmin olemme ajatelleet. Ihmi-
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sen tiedolliset ja toiminnalliset rajoitteet estävät käytännössä puhtaan taloudelli-

sen voiton tavoittelun monessa tilanteessa. Tiedollisilla toiminnoilla tarkoitetaan 

tässä esimerkiksi eettisiä arvoja. Tutkimusten mukaan tappiokammo vähentää 

riskinottoa tehokkaammin kuin mahdollinen tappiota vastaava saavutettava 

voitto. Jos kuluttajalla on valinnallaan riski menettää jotain hänelle arvokasta, 

päätyy hän todennäköisesti itsensä kannalta taloudellisesti kalliimpaan ratkai-

suun. (Kahneman, 2012, ss. 319-331; Thaler, 2015, ss. 29-33; Halko & Hytönen, 

2014, ss. 466-467.)  

 

Edellä esitettyjen esimerkkien edustamaa käyttäytymistaloustieteen teoriaa on 

vahvistanut voimakkaasti ensin taloustieteen alalla psykologi Daniel Kahnemanin 

ja kokeellisen taloustieteen tutkija Vernon Smithin saama Nobel-palkinto vuonna 

2002.He kehittivät prospektiteorian, joka taloustieteen valtavirrasta poiketen otti 

jo tuolloin taloudellisessa päätöksenteossa intuition, maalaisjärjen ja muut epä-

olennaiset tekijät huomioon. (Herne & Tammi, 2002, ss.363, 367.)  Vuonna 2017 

taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin Richard H. Thalerille uraa uurtavasta 

tutkimustyöstöään käyttäytymistaloustieteen alalla. Kirjassaan Väärin käyttäyty-

minen - Käyttäytymistaloustaloustieteen synty (2015) Thaler käy läpi lukuisia tut-

kimuksia, joilla hän osoittaa, ettei ihminen päätöksenteossaan toimi aina ratio-

naalisesti.  

 

3.2  Reilu kuluttajuus käyttäytymistaloustieteen teorian näkökulmasta 

 

Käyttäytymistaloustieteen perusajatuksena on kuluttajan ”vapauttaminen” pel-

kästään oman hyödyn maksimoimisesta ja kuluttamisella sekä sitä koskevilla 

päätöksillä pyritään myös vastavuoroisuuteen ja reiluuteen (Halko & Hytönen, 

2014, ss 466-467). Tässä tapauksessa vastavuoroisuudella tarkoitetaan esimer-

kiksi sitä, että kuluttaja omalla ostopäätöksellään kannattaa sitä arvomaailmaa, 

mitä tuote edustaa, vaikkei tuote esimerkiksi hankintahinnaltaan olisikaan kulut-

tajille edullisin. Kuluttajalla ei välttämättä ole edes sillä hetkellä akuuttia tarvetta 

kyseiselle tuotteelle. Näin voisi olla esimerkiksi silloin, kun ostetaan vaikka Roosa 

nauha -keräystuotteita. Perussyyt tähän ostokäyttäytymiseen voivat olla ihmisen 

tarve tehdä hyvää tai se, että rintasyöpä on jollain tapaa koskettanut kyseisen 

kuluttajan elämää. Kuluttamisen motivaatiot ja tarpeet liittyvät näin ollen suoraan 
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siihen kulttuuriseen kontekstiin, jossa kuluttaja elää (Solomon, 2013, s. 140).  

Klassisen talousteorian mukaan kuluttaja päätyisi siihen tuotteeseen, joka antaisi 

itse kuluttajalle maksimaalisen hyödyn esimerkiksi hinta-laatu-suhteessa.  

 

Reilu kuluttaja on huolissaan siitä, mitä muut saavat tuotteesta (Halko & Hytönen, 

2014, ss. 466-467). Tämä ilmenee kuluttajien kiinnostuksesta tuotteen alkupe-

rästä, onko se kotimaista, kierrätettyä tai onko sen tuottamisessa esimerkiksi käy-

tetty lapsityövoimaa. Tuotteen tai palvelun ostopäätöksen tai ylipäänsä kulutta-

mispäätöksen maksimaalinen hyöty voidaan mitata muutoinkin kuin rahassa. 

Käyttäytymistaloustieteessä sosiaalisen käyttäytymisen motivaationa voidaan pi-

tää myös sitä, millaisen kuvan muut ihmiset saavat kuluttajan valintojen perus-

teella hänestä ihmisenä. Kuluttajan halu on saada mainetta ja kunniaa joko välit-

tömästä tai varastoituna myöhempää hyötykäyttöä varten (Halko & Hytönen, 

2014, s. 467). 

 

Reiluutta osoittaa Thalerin mukaan myös tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. 

Kuluttajat esimerkiksi suhtautuvat eri tavalla hinnanmuutoksiin riippuen siitä, mi-

ten korotuksen syy ilmoitetaan. Hän käyttää kirjassaan käsitettä ”omistusvaiku-

tus” (2015, s. 32). Jos esimerkiksi tämän pro graduni aiheeseen liittyen ajatellaan 

kauppojen muovikassien sisältyvän ostoksen hintaan, kokee homo economicus-

kuluttaja epäreiluksi ostoskassin hinnoittelun. Näin, koska kuluttajalla on siihen 

ostospäätöksensä myötä omistus. Thaler nimittää vastaavaa tilannetta status 

quo - tilanteeksi eli vallitsevaksi olotilaksi, jota ei tarvitse muuttaa, vaan siihen on 

totuttu (2015, ss. 147-148). Kun kauppias alkaa periä maksuja perinteisesti kaup-

paan kuuluvasta tai ilmaiseksi koetusta tuotteesta tai etuudesta, rikkoo maksun 

periminen normia. Tosin kuluttaja voi olettaa, että kauppiaalla on tietty oikeus 

voitontavoitteluun. Mutta muovikassilla rahastamista voidaan verrata jonkin ku-

luttajajoukon mielestä vaikkapa siihen, että ravintolassa ruokailijan pitää maksaa 

myös käyttämästään tuolista vuokraa, eikä tuolipaikka näin ollen kuulu automaat-

tisesti ostettavan palvelun piikkiin. Vaihtoehtona on syödä seisten tai tässä kaup-

paostostapahtumassa kantaa ostokset joko omissa kasseissaan tai irtokappa-

leina ulos kaupasta. 
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Yksi Thalerin mainitsema toimi hinnanmuutokselle on se, että aiemmin kuluttajat 

ovat saaneet ostoksistaan näennäisesti alennusta (kauppakassin hinnan verran) 

ja nyt ostoserän hinta on kauppakassitilanteessa palautettu normaalitasolle ja 

kauppakassin veroinen alennus on poistunut. Lisämaksulla on kuluttajien kes-

kuudessa aina negatiivinen kaiku, vaikka rahallisesti puhuisimmekin samasta asi-

asta. Jos lisämaksua perustellaan yleisellä hyvällä, tässä tapauksessa saastumi-

sen vähentämisellä, lisämaksua kohtaan asetettu kritiikki pienenee (vrt. Thaler, 

2015 s. 146). Se, millä tapaa saastumisen vähentäminen tuodaan kuluttajien tie-

toisuuteen, on mainonnallisesti merkittävä asia. Vaikka kylmät tilastofaktat valta-

merien muovimassoista kertoisivat sen saman kuin kuva muovimeressä uivista 

kärsivistä vesilinnuista, on tiedon välittymisen vaikutus eri luokkaa. Rahan sijasta 

vedotaan niihin Thalerin mainitsemiin epäolennaisiin tekijöihin— vedotaan ihmi-

sen tunteisiin. 

 

3.3 Päätöksenteon kaksi ajatusmallia 

 
Ihminen on laumaeläin. Muut ihmiset voivat vaikuttaa meihin joko suoraan tai vä-

lillisesti, ilman suoraa vuorovaikutusta. Kun kuluttajille suunnattu viesti tavoittaa 

yhden lauman jäsenen, muut seuraavat lauman johtajan esimerkkiä. Halkon ja 

Hytösen mukaan kuluttajat pyrkivät valinnoillaan joko yhdenmukaisuuteen eli 

konformismiin tai erilaisuuteen eli antikonformismiin (2014, s. 467). Esimerkiksi 

nuoren halutessa uutta kännykkää valinta suuntautuu todennäköisesti sinne, 

millä saadaan suurin yhteenkuuluvuus omaan kaveripiiriin, eikä niinkään sinne, 

mihin vanhempien rahat parhaiten tässä tapauksessa riittäisi. On sitten perheen 

sisäinen neuvottelukysymys, miten asiat arvotetaan.  

 

Kuluttaja voi saada myös tartunnan muiden kuluttajien hankinnoista. Grinladin, 

Keloharjun ja Ikäheimon (2008) tutkimuksen mukaan myös Suomessa on todettu 

autokuumeen tarttuvan (Halko & Hytönen, 2014, s. 467) ja useat ympäristössä 

mielleyhtymiä luovat, esimerkiksi katukuvassa tietyn kauppaketjun kassit, ohjaa-

vat kuluttajien askelia, sekä myös päätöksentekoa. Valinnoillaan kuluttaja haluaa 

joko kuulua tai erota tietystä viiteryhmästä. Täysin sosiaalisen yhteisön ulkopuo-

liseksi jääminen on pelko, jota myös torjutaan kuluttajan valinnoilla (Haiko & Hy-

tönen, 2014, s. 472) 
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Toisaalta voi olla kyse systeemistä, jolloin kulutusprosessi ei ole ollut vielä tietoi-

nen. Solomonin (2013, s. 28) mukaan kuluttajan käyttäytyminen on aina prosessi. 

Daniel Kahleman on jakanut kirjassaan Ajattelu hitaasti ja nopeasti (Thinking, 

Fast and Slow, 2011) ajatteluprosessit kahteen osaan: automaattiseen, ilman sen 

suurempia ponnisteluja tapahtuvaan tai sitten tietoiseen, itsekontrollin alla ole-

vaan ajatteluun. Ensimmäisessä, järjestelmä 1:ssä kuluttaja tekee hankintapää-

töksen automaattisesti, paljolti entisten rutiinien tai ympäristön yleisten normien 

mukaisesti tai omien fysiologisten tarpeidensa ajamana. Järjestelmä 2:ssa kulut-

taja pysähtyy pohtimaan päätöksen teon äärellä mitä, miksi ja miten. Järjestelmä 

2:een kuuluu aina toimijuuden, valinnan ja keskittymisen kokemukset. Kahneman 

käyttää esitystyylinsä selkeyden vuoksi käsitteitä ”järjestelmä1 ” ja ”järjestelmä 

2”, vaikka hänen mukaansa oikeammin kuvaavampia ilmaisuja olisikin ensimmäi-

sestä ”automaattinen järjestelmä” ja toisesta ”ponnisteleva järjestelmä”. (Kah-

neman, 2011, ss.29-41) 

 

Esimerkiksi järjestelmä1:n mukaan kuluttaja menee kassalle ja ottaa lähimmän 

ostoskassin telineestä, totuttuun tapaan. Järjestelmä 2:ssa kuluttaja taas, ilmei-

sen perustellusta syystä, pysähtyy kassan ostoskassivalikoiman äärelle kiinnit-

täen huomiota siihen, millaiseen kassiin hän pakkaa ostoksensa. Tai hän on teh-

nyt valintapäätöksen jo kotoa kauppaan lähtiessään varustautumalla kestokas-

silla. Kuluttaja on tullut tietoiseksi vaihtoehdoista ja valinnut itselleen sopivimman 

vaihtoehdon. Motivaationa tässä voi toimia tarve tehdä hyvää ja kestävän kulut-

tamisen tuoma sosiaalinen hyväksyntä. 

 

Di Paolon & Jaegehrin (2012) esittämän mallin mukaisesti Halkon & Hytösen mu-

kaan sosiaalisessa neurotieteessä, johon käyttäytymistaloustiede osaltaan poh-

jautuu, olisikin ajatteluun perustuva moodi järjestelmä 1. Kahnemanin mukaan 

rutiiniin perustuva toiminta olisi järjestelmä 1 ja ajatteluun perustuva siis järjes-

telmä 2.  Halkon ja Hytösen mukaan kuluttaja pysähtyisi ensin ajattelemaan pää-

töksentekonsa seurauksia ja vasta toissijaisesti tekisikin päätöksensä automaat-

tisesti (järjestelmä 2). Halko & Hytönen käyttävät käsitettä ”vuorovaikutteiset ai-

vot”, jossa sosiaalinen ympäristö on päätöksessä aina läsnä, vaikkei tilanteeseen 

sisältyisikään suoranaista sosiaalista vuorovaikutusta. (2014, s 468.) Samasta 
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asiasta kertoo myös pro gradu -tutkielmassaan Roope Karonen. Hän kuvaa ku-

luttajan, joka ensisijaisesti liikkuu ostoksilla ajatuksella ”minä tarvitsen tätä”, 

mutta   pysähtyykin vaikka päivittäistavarakaupassa ja muuntaa heti ajattelumal-

linsa siten, että ”minä tarvitsisin tätä, mutta miten se on valmistettu…?”. Tämä 

taas johtaa mahdollisesti ympäristöystävällisemmän päätöksenteon suuntaan. 

(2016, s.40.) Karosen tutkimuksen mukaan ihmisellä on enemmän sisäistä hil-

jaista tietoa otettavaksi käyttöön myös arkipäivän ympäristökysymyksissä (Karo-

nen, 2016, s.33). 

 

3.4 Kuluttamisen motiivit eli kehystämisvaikutukset 

 

Barbopoulosin (2017) mukaan kuluttamisen motiiveista voidaan erottaa ensin 

kolme pääulottuvuutta.  

 

Tavoitekehysteorian mukaan kuluttamisella voidaan tavoitella voittoa tai paran-

taa kuluttajan olosuhteita. Tavoitekehysteorialla tarkoitetaan niitä motiiveja, jotka 

ohjaavat kuluttajien valintoja. Esimerkiksi perhe hankkii uudemman auton, vaikka 

entinen toimisi tehtävässä edelleen moitteettomasti. Kuluttaminen toimii näin 

eräänä kotitalouden statussymbolina eli sillä tavoitellaan rahan tuomaa arvos-

tusta.  

 

Kuluttamisella on myös hedonistinen tavoite, jolla pyritään hakemaan mielihyvää 

ja nautintoa. Esimerkiksi nälän voi toki tyydyttää kaupan einesruoalla, mutta ruo-

kailemalla gourmet- ravintolassa haetaan myös aistillista mielihyvää. Tosin gour-

met-ravintolassa ruokailulla voi samaan aikaan olla myös statussymbolinen arvo. 

 

Kolmas kuluttamisen ulottuvuus on normatiivinen, jolloin kuluttaja kulutuskäyttäy-

tymisellään pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja sosiaalisesti hyväksytysti. (Bar-

bopoulos, 2017, ss. 28-34.) Esimerkiksi käyttämällä hyväksi kierrätystuotteita ku-

luttaja viestittää ympäristölleen toimivansa tietyn viiteryhmän yleisesti hyväksyt-

tyjen arvojen mukaisesti. Vastaavasti valitsemalla kestotuotteiden sijasta kerta-

käyttöisiä tuotteita toimii hän tämän viiteryhmän arvojen vastaisesti. Toki valinnan 

motiivina voi olla myös esimerkiksi tuotteiden edullisuus verrattuna muihin vas-

taaviin tuotteisiin. 



 

17 
 

 

Kuluttaja on tehnyt hankintapäätöksen kuitenkin jonkin ensisijaisen motiivinsa 

pohjalta; voiton, mielihyvän tai sosiaalisen hyväksynnän pohjalta. Joskin valinnan 

puolesta tai vastaan voi nousta useampi motiivi, kuten yleensä onkin. Jo aiemmin 

samanlaista päätöksen tai tarjonnan kehystämistä tutki ansioituneesti Kahneman 

yhdessä Amos Tverskyn kanssa. Myös heidän tutkimuksissaan toimi pohjana 

Richard Thalerin käyttäytymistalousteoria. (Kahneman, 2012, s. 416.) 

 

Barpopoulos (2017) on päätynyt tutkimustensa perusteella näiden kolmen tavoi-

tekehysteorian pääulottuvuuden sijasta kuluttamisen seitsemään ulottuvuuteen, 

jotka kuitenkin ryhmittyvät näiden kolmen pääulottuvuuden alle. Vapaasti suo-

mentamanani ne kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Rahan arvo (value of money): Kulutetaan saadakseen paljon omai-

suutta/omistusta, vältetään tuhlaamista 

2. Laatu (quality): Saadaan jotain korkealaatuista, vältetään epärealistisuutta 

3. Turvallisuus (safety): Ollaan turvassa ja vakaassa tilanteessa, vältetään 

epävarmuutta 

4. Aktivoiminen tai kiihottaminen (stimulation): Saavutetaan jotain ainutlaa-

tuista tai jännittävää, vältetään tyytymättömyyttä 

5. Mukavuudenhalu (comfort): Saavutetaan jotain miellyttävää ja nautinnol-

lista, vältetään vaivaa. 

6. Etiikka (ethics): Toimitaan omien ihanteiden ja velvoitteiden mukaan, väl-

tetään syyllisyyttä. 

7. Sosiaalinen hyväksyntä (social acceptance): Toimitaan ympäristön omak-

sumien normien mukaan, vältetään virheaskeleita 

 

Barbopolosin (2017) tutkimus jakautui kolmeen hänen tutkimusartikkeliinsa sekä 

niiden selvityksiin. Tutkimusartikkelien mukaan kahdeksan toisistaan riippuma-

tonta otosta kuluttajilta kerättiin siten, että otoskoko oli yhteensä 2835. Erilaisia 

tuoteryhmiä, joihin kuluttajien valinnat kohdistuivat, muodostui esimerkiksi 

ruoista, vaatteista aina matkustamiseen sekä investointeihin saakka. Tutkimuk-

sen mukaan kuluttajien motivaatioasteikko (Consumer Motivation Scale, CMS) 

jakaantui päätavoitteiden osalta siten, että voittotavoitteeseen sisältyivät rahan 
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arvo, laatu ja turvallisuus, hedonistisiin tavoitteisiin aktivoiminen ja mukavuuden-

halu, sekä normatiivisiin tavoitteisiin toimiminen eettisesti ja sosiaalisesti hyväk-

sytysti (Barbopoulos, 2017, s. 27). 

 
3.5 Kuluttajien pehmo-ohjaus eli nudge 

 
Se, että kuluttaja olisi puhtaasti itsesäätelyn ja rajoittaviin lakeihin nojaava yksilö 

on käyttäytymistaloustieteilijöiden mukaan mennyt ja haudattava ajatus. Itsekes-

keisen voittoa tavoittelevan ja etuoikeutetun kuluttajan keulakuva on pikkuhiljaa 

vaihtunut osaltaan hyvää tavoittelevaksi, yleistä etua ajavaksi kuluttajan kuvaksi. 

Tosin markkinat eivät tätä kuluttajakuvaa ole luoneet vaan uudempien tutkimus-

ten mukaan kuluttava ihminen on syntyjään sellainen. (Halko & Hytönen, 2014, 

s. 468.)  

 

Thaler ja Sunstein (2008) käyttävät termiä nudge tarkoittaen tällä kevyttä tö-

näisyä tai konkreettisesti ilmaistuna ikään kuin hienovaraista ohjausta olka-

päästä. Itse käytän tässä tutkielmassa termiä pehmo-ohjaus. Thaler ja Sunstein 

kuvaavat teoksensa ”Nudge” alussa ensimmäisiksi pehmo-ohjauksen malliksi 

esimerkin satojen koulujen ruokahuollosta vastaavasta Carolynistä, joka kau-

panalalla työskentelevän ystävänsä kanssa kehitti kokeellisen mallin, jossa eri 

ruokalajien esillepanolla pystyttiin ohjaamaan oppilaiden ravitsemuksellisia valin-

toja joko parempaan tai huonompaan suuntaan. (2008, ss.1-5.) Myöhemmin 

käyttäytymistaloustieteen termi nudge on näkynyt niin kuluttajia, politiikkoja, kuin 

taloustieteilijöitäkin koskevassa keskustelussa. Karonen (2016) mainitsee pro 

gradunsa tiivistelmässä ihmisten ”hiljaisten kehysten” eli hiljaisen tiedon muok-

kaamisesta ja sitä kautta hän käyttää termiä tuuppaaminen. Ihmisiä ohjataan 

huomaamattomin, arkisin keinoin parempien valintojen äärelle hyödyntäen jo val-

miiksi heillä olevaa hiljaista tietoa.  

 

Jyrki Tala Helsingin yliopistosta tuo kirjallisuusesseessään koskien Thalerin ja 

Sunsteinin pehmo-ohjausta esille hyvin sen, että vaikka ihmisellä olisikin hiljainen 

tieto olemassa oikeasta tai väärästä valinnasta, tarvitaan oikeanlaisia ohjaimia ja 

valinnan arkkitehtuuria. Thaleria ja Sunsteinia mukaillen Tala toteaa, että ” meiltä 

tavallisilta ihmisiltä puuttuu Einsteinin äly, tietokoneen informaatiovaranto ja 
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Gandhin tahdonlujuus”, joten siksi olemme alttiita monen kannalta epäviisaille 

valinnoille. Ilman kovaakin ohjausta ihmisen hiljaisen tiedon kautta oikein ohjaa-

malla valinnat ohjautuvat näin yleisesti hyväksyttyyn suuntaan. (Tala, 2010, ss. 

460-462.) 

 

Toimittaja Laura Raim mainitsee artikkelissaan ”Psykotaloustiede” (2013), että 

myös taloudellisiin toimijoihin vaikuttavat tunteet, uskomukset ja intuitiot, joita ei 

voi perustella pelkällä järjenkäytöllä. Kuluttaja peilaa valinnoillaan niin vallitsevaa 

todellisuutta, tavoiteltavaa tulevaisuutta, kuin myös pelkojaan. Markkinointimie-

lessä kuluttajan tavoittaa paremmin positiivinen, mielekäs ajatus, kuin negatiivi-

suuteen, esimerkiksi pelotteluun perustuva ajatus (Halko & Hytönen, 2014, ss. 

468-470). Samaa asiaa voidaan lähestyä siis ” onko lasi puoliksi tyhjä vaiko täysi” 

-ajatuksella (saanko vai menetänkö jotain -ajatus). Vaikka ajattelumallissa ei itse 

tuote tai palvelu muutu, muuttuu kuluttajan suhtautuminen kyseiseen tuottee-

seen, joko myönteiseen tai kielteiseen suuntaan.  

 

Käyttäytymistaloustieteen pioneerit Daniel Kahneman Ja Amos Tversky tutkivat 

jo 1970-luvulta ihmisten kognitiivisia harhaluuloja, jotka saivat nämä tekemään 

epärationaalisia päätöksiä. Siitä syntyi myöhemmin pohja framing- eli kehystys-

vaikutusteorialle. Kehystysvaikutuksista olen aiemmin tässä tekstissä maininnut 

kappaleessa 3.4. Kehystysvaikutuksen mukaan ihminen suhtautuu samaa tar-

koittavassa asiassa esimerkiksi 40 prosentin voittomahdollisuuteen myönteisem-

min, kuin samaan asiaan ilmaistuna kielteisemmin: ”60 prosentin tappio-odotus” 

- vaikkakin kyse on eurolleen samasta asiasta. (Raim, 2013, s. 35.)  

 

Käsitteitä pyörittelemällä voidaan kuluttajalle luoda ikään kuin optinen harha ja 

suunnata päätöksentekoa käyttämällä tietoisesti hyväksi tätä mahdollisuutta. Ku-

luttajaa tulee pehmo-ohjata haluttuun suuntaan ilman, että laaditaan esimerkiksi 

valinnanvapautta rajoittavia lakeja tai muita kieltoja. Perinteinen talousteoria poh-

jautuu paljolti Thalerin (2015, s. 276) käyttämän nimityksen ” ekonien” (homo eco-

nomucs) käsitykseen siitä, että asiat sujuisivat parhaiten, kun annetaan puhtaasti 

markkinoiden hoitaa asiat. Thalerin mukaan markkinoita ohjaa kuitenkin kolme 

rajoitusta, joita hän kutsuu rajoitetuksi rationaalisuudeksi (esimerkiksi tarjonnan 
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runsaus, kuluttajan on mahdoton päättää paras hinta-laatusuhde hänen tarpei-

siinsa), rajoitettu tahdonvoima (mielihyvän ja nautinnon haku) ja rajoitettu oma 

etu (reiluus). Eli ne samat elementit, joita mainitsin Barboulosin motiiveiksi kap-

paleessa 3.4. Thaler (2015, ss.357-358) kertoo kirjassaan varsin valaisevan esi-

merkin melko mittavasta kokeellisesta pehmo-ohjauspolitiikasta, jolla alhaisin 

kustannuksin saatiin varsin merkittävä hyöty ilman että britannialaisia maksamat-

tomien verojen ihmisjoukkoa suorastaan holhottiin. Saati, että heille laadittiin mi-

tään erillistä sanktioita. Tai jos laadittiinkin, niin ne olivat luonteeltaan lähinnä 

psyykkisiä. Lainaan suomentajan tekstin suoraan, jotta alkuperäinen idea ei 

pääse oman tekstini kautta katoamaan: 

 

[Kokeen] otoksessa oli lähes 120 000 [britannialaista] veronmaksajaa, joi-
den verorästit olivat 351-50 000 puntaa. (Suurempia verovelkoja käsiteltiin 
muilla tavoin.) Jokainen sai muistutuskirjeen, jossa selitettiin, miten heidän 
laskunsa voitiin maksaa, ja valvontaehtojen lisäksi kussakin kirjeessä oli 
yhden lauseen mittainen tönäisy, joka oli jonkinlainen muunnos Cialdin pe-
rusteemasta, että useimmat maksavat ajallaan. Muutamia esimerkkejä: 
 

• Britanniassa ihmisten suuri enemmistö maksaa ajallaan. 

• Kotiseutusi ihmisten suuri enemmistö maksaa veronsa ajallaan. 

• Kuulut tällä hetkellä erittäin pieneen vähemmistöön, joka ei ole 
maksanut veroja ajallaan. 
 

Kaikista manipulaatioista oli apua, mutta tehokkain viesti yhdisti kaksi tun-
netta: useimmat maksavat ja sinä olet yksi niistä, jotka eivät ole maksa-
neet. Tämä kirje lisäsi yli viidellä prosenttiyksiköllä niiden veronmaksajien 
lukumäärää, jotka maksoivat 23 päivässä3 

 

Pehmo-ohjaus voi tapahtua mainonnan avulla, mikä ohjaa kuluttajaa sosiaalisesti 

hyväksyttyyn päätöksentekosuuntaan tai lievien rajoitteiden, kuten lisämaksun tai 

sosiaalisen paineen avulla. Esimerkiksi maailman muovikuormaa hillitsemään on 

laadittu eri maissa, kuten myös Suomessa, kuluttajille erilaisia porkkanoita tai 

sanktioita kauppaketjujen toimesta ilman, että kuluttajiin olisi pyritty vaikuttamaan 

suoraan lainsäädännöllä. Pehmo-ohjauksen perusajatus on kuitenkin, että ih-

mistä ohjataan tekemään valintojaan yleisen edun mukaisesti. Tätä yleistä etua 

ei tarjota tai tyrkytetä kuluttajalle millään tarjottimella, vaan ajattelevana, sekä 

                                                 
3 Jos Britanniassa ei ole maksettu verolaskua 23 päivän kuluessa laskun päiväyksestä hallinto-
järjestelmä lähettää uuden kirjeen. 
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ympäristöään lukevana ihmisenä hän ikään kuin itse etsiytyy halutun äärelle hil-

jaisen tietonsa avulla. Saastuttamisen vähentäminen on ylikansallisesti varmasti 

yksi, yleisesti hyväksytty tavoite käsitti se sitten millaisia kuluttajan valintoja ta-

hansa. (Raim, 2013, s. 37.) Pehmo-ohjauspolitiikka ei kuitenkaan poista kaikkia 

ongelmia, vaan kieltoa ja rajoittavaa lainsäädäntöä tarvitaan edelleen. 
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4.Kauppa ja ostoskassit 
 

4.1 Kaupat  

 

Kaupoilla tässä tutkielmassani tarkoitan päivittäistavarakauppoja ja tavarataloja. 

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan kaupat jaetaan myymälätyypeittäin seuraa-

vasti: 

➢ Tavaratalot  

➢ Hypermarketit 

➢ Supermarketit ja marketit 

➢ Discounterit (ns. halpahintamyymäläketjut) 

➢ Valintamyymälät ja muut lähikaupat 

➢ Pienmyymälät ja kioskit 

➢ Liikennemyymälät ja huoltamot 

➢ Tuotekohtaiset päivittäistavaramyymälät (esim. kauppahallit, torimyynti). 

 

Päivittäistavarakaupat myyvät elintarvikkeita, juomia, teknokemian tuotteita, leh-

tiä, kodin paperitarvikkeita, hygienia- ja tupakkatuotteita. Päivittäistavarakaupat 

toimivat pääsääntöisesti itsepalveluperiaatteella, vaikka suurimmissa saattaa olla 

erillisiä palvelutiskejä esimerkiksi lihalle ja kalalle. Kaupoista poistutaan yhtenäi-

sen kassalinjaston kautta. Se, mihin päivittäistavarakauppa ryhmään liike kuuluu, 

liittyy joko myymälän pinta-alaan tai valikoiman laajuuteen. 

 

Tavaratalot eroavat päivittäistavarakaupoista siten, että ne ovat kooltaan suuria, 

monikerroksisia sekä sisältävät laajan tuotevalikoiman, joka edustaa alan erikois-

liikkeiden tarjontaa. Niiden palveluaste on korkea ja kassoja sijaitsee eri osasto-

jen yhteyksissä. Tavaratalot sijaitsevat kaupunkien keskustassa tai muualla si-

jaitsevan ostoskeskuksen yhteydessä. (Kaupan liitto, 2017) 

 

Kauppojen ostoskassien valmistuksesta ja kierrätyksestä sekä hävityksestä on 

tehty vuonna 2009 Suomessa ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta yksivuoti-

nen tutkimushanke ”Liiketoiminnan sopeuttaminen ilmastonmuutoksen hillinnän 

vaatimuksiin – case ostoskassi, OPTIKASSI-hanke”. Siitä on verkossa saata-

vissa julkaisu Ostoskassien ilmastovaikutusten vähentäminen (Mattila, Kujan-
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pää, Myllymaa, Korhonen, Soukka& Dahlbo). Tutkimus toteutettiin yhdessä Tam-

pereen teknisen yliopiston kanssa ja julkaisu sisältää edelleen ajankohtaista tie-

toa. Esimerkiksi sen, että muun kulutuksen rinnalla ostoskassien ja muovipussien 

aiheuttama ympäristövaikutus etenkin ilmaston osalta on vähäinen. Ostoskassi 

painaa n. 10-20 g ja kattaa Suomessa vain 0.2-0.3 prosenttia vuosittaisista koti-

talouksien jätevirroista. (Mattila ym., 2009, ss. 7-8.) Sen sijaan ilmeisesti muovi-

jätteen merkityksestä maailman valtamerille ei tuolloin oltu aivan perillä. Muun 

muassa tästä johtuen EU:n säädöksissä on tapahtunut tuon ajan jälkeen merkit-

täviä muutoksia.  

 
4.2 EU:n säädökset kaupan ostoskasseille ja pienille pakkauspusseille 

 

EU on ottanut käyttöönsä pakkausjätteenkäsittelyä koskevan toimenpiteet jo 

1980-luvun aikana. Koska direktiivi antoi jäsenmailleen varsin vapaat kädet, sitä 

muutettiin vuonna 1994 jäsenmailleen yhtenäisemmiksi. Pakkausmateriaalien 

kriteerien ja kierrättämisen osalta direktiiviä selvennettiin vuosina 2004—2005. 

Samaiseen direktiiviin tehtiin lisäyksiä vielä 2013.(Euroopan komissio, 2017.) 

Pakkaus -ja pakkausdirektiivien osalta uusin tarkastus on tehty vuonna 2015 hy-

väksymällä EU:n pakkausdirektiivi 2015/720/EU. Direktiivi määrää jäsenvaltiot it-

selleen parhaaksi katsomalla tavalla vähentämään muovisten kantokassien ja 

pienten muovisten pakkauspussien vähentämistä. Komission mukaan vuonna 

2014 keskimääräinen muovikassien kulutus asukasta kohden EU:ssa oli keski-

määrin 198 kappaletta, Suomessa sen ollen tuolloin noin 55 kappaletta asukasta 

kohden vuodessa. Kevyiden pakkauspussien (kuten hedelmäpussien) kulutus ei 

sisälly noihin lukuihin. Jotta kulutus saataisiin EU:n tasolla merkittävästi vähene-

mään, direktiivi asetti jäsenmailleen kaksi vaihtoehtoa. (Ympäristöministeriön tie-

donanto 21.11.2014.) 

 

Ehdotuksen mukaan jäsenmaat voisivat päättää kansallisesti tarkoituksen-
mukaisista toimista. Jäsenmaiden tulisi: 

• joko asettaa muovikassien vähentämistavoitteeksi korkeintaan 90 
kassia/asukas/vuonna 2019 ja 40 kassia/asukas/vuonna 2025 ja 
päättää toimista sen saavuttamiseksi 
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• tai varmistaa, että kaikki kaupoista saatavat muovikassit ovat maksul-
lisia vuoden 2019 alusta lähtien tai ottaa käyttöön muita yhtä tehok-
kaita toimia muovikassien käytön vähentämiseksi. 

Jäsenmaat voivat jättää edellä mainittujen toimien ulkopuolelle hyvin ohuet 
muovikassit, ns. hedelmäpussit, silloin kun niiden käyttö on perusteltua hy-
gieniasyistä tai irtoruoan pakkaamiseen jätteen synnyn ehkäisyn edistä-
miseksi. 

 

Jäsenmaat voivat siis kansallisesti päättää, miten uusi muovikassien ja pienten 

pakkauspussien vähentämiseen tähtäävä toiminta otetaan käyttöön. Laki kuiten-

kin velvoittaa ostoskassien tai pienten pakkauspussien vähentämiseen joko kovin 

eli lainsäädännöllisin keinoin tai pehmenin keinoin, jossa kaupan ala itse voi päät-

tää minimivaatimusten lisäksi muut, heidän toimintakulttuuriinsa sopivat keinot. 

(Valtioneuvosto, 2014) 

 

Muovipussien rajoituksia ja kieltoja on tehty vaihtelevasti eri maissa. Esimerkiksi 

joitain Aasian maita ja Kenia on asettanut täyskiellot muovipusseille. Usein on-

gelma ei suinkaan ole ollut maksullisissa muovikasseissa vaan ilmaiseksi jae-

tuissa kevyissä muovipusseissa. Monissa länsimaissa on otettu käyttöön muovi-

pussia koskeva lisämaksu tai vero. Toisaalta se on lisännyt maksullisten jätepus-

sien ostoa. Lisäksi on myös todettu, että muovi on merkityksellinen jätehuollolle. 

Turvallisempaa ja hygieenisempää pakkausmateriaalia eri jätetyypeille ei vielä 

ole löydetty. Erilaisille jätetyypeille on myös eri lailla hajoavia muoveja (A-kassi, 

2017). 

 

Suomessa lähdettiin vähentämään muovikassien ja pussien käyttöä siis vapaa-

ehtoisin toimin. Kaupan liitto ja ympäristöministeriö tekivät vuonna 2016 sopimuk-

sen (ns. Green Deal-sopimus), jolla tähdätään EU:n asettamiin vaatimuksiin. Mui-

hin EU-maihinhan verrattuna suomalainen muovikassikulutus on vähäistä, mutta 

siinäkin on parantamisen varaa, jotta päästään vuoteen 2025 mennessä 40 kap-

paleeseen asukasta kohden. Sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka ja sopi-

muksessa mukana olevat kaupan alan yritykset raportoivat tuloksistaan vuosit-

tain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään. Kaupan yritys pää-
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see mukaan sopimukseen, kun se on liittynyt em. järjestelmään tekemällä hyväk-

sytyn toimenpidesuunnitelman kevyiden muovisten kantokassien vähentä-

miseksi. Tietojeni mukaan 26.9.2017 mennessä yhdeksän suomalaista yritystä 

on tehnyt vastaavan sitoumuksen. (https://kassi-info.fi.) 

 

4.3  Ostoskassit ja kaupan pienet pakkauspussit 

 

Koska keskityn tässä pro gradu -tutkielmassani kauppojen kuluttajille tarjoamiin 

ostoskasseihin ja pienten pakkauspussien vaihtoehtoihin sekä niiden jätekuor-

maan, rajaan tarkastelusta pois muun koitalouden muovin ja siitä syntyvän muo-

vijätteen.  

 

Kierrätyksellä ostoskassien ja pienten pakkauspussien osalta tarkoitan joko tuot-

teen uudelleen hyödyntämistä sellaisenaan tai laittamalla tuote sille sopivaan jät-

teenkeräyspisteeseen, mistä asianmukainen jatkojalostus saa raaka-aineensa. 

Viimeisin ja haitallisin vaihtoehto on muovin päätyminen joko sellaisenaan kaato-

paikalle tai roskana luontoon.  

 

Lähteenä eri ostoskassityypeistä ja kaupan pienistä pakkauspusseista olen käyt-

tänyt Suomen ympäristökeskuksen OPTIKASSI-tutkimusta (2009), sekä Kaupan 

liiton kassi-info.fi-sivustoa. 

 

Ostoskassit 
 

Muovikassi 

 

Tavallinen muovikassi valmistetaan pääosin fossiilisesta raaka-aineesta. Sokerin 

tuotantoprosesseissa syntyvää sivutuotetta etanolia voidaan hyödyntää myös 

muovikassien valmistuksessa ja tällöin kassi on valmistettu ei-fossiilisesta raaka-

aineesta. Edellä mainittujen muovikassien määrä on kuitenkin vähäistä ja valmis-

tus kallista.  Muovikassien tuotantoprosessi itsessään kuluttaa vähän vettä, ener-

giaa ja luonnonvaroja. Haittana on kuitenkin muovikassin hidas hajoamisprosessi 

luonnossa ja osa jää luonnon kiertokulkuun mikromuovina. Muovikassin voi hyö-

dyntää tehokkaasti uusiokäytössä kotitalouksissa uudelleen kauppakasseina, 
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pullonpalautuskasseina, jätekasseina tai erilaiseen kodin suojaus- tai varastoin-

titarpeeseen. Tärkeää on käytöstä poistettavan muovikassin oikea loppusijoitus-

paikka. Kauppojen läheisyydessä on myös erikseen pelkästään muovikasseille 

tarkoitettuja palautuspisteitä, joista muovikassit toimitetaan kierrätysmateriaa-

liksi. 

 

Kierrätysmuovikassi 
 

Kierrätysmuovikassissa kierrätysmuovin osuus vaihtelee 60-90 prosenttia. Kassi-

info.fi käyttää sellaisesta muovikassista, jonka kierrätysmuovin osuus on yli 90 

prosenttia, nimitystä kiertokassi. Kierrätysmuoviksi hyödynnetään erilaista muo-

vista pakkausjätettä, sekä käytettyjä muovikasseja. Tuotantoprosessi ei niin 

ikään kuluta paljoa vettä, energia tai luonnonvaroja. Kierrätysmuovista valmistet-

tujen pussien väri ja haju saatavat vaihdella, eikä muoviakaan voi kierrättää lo-

puttomiin. Kierrätettyään sitä ostoskassina tai muussa kotitalouden hyötykäy-

tössä kotitaloudet voivat lopulta hyödyntää sen jätekassina. Kierrätyskassin erot-

taa neitseellisestä muovikassista paitsi sen ehkä himmeämmästä väristä ja hie-

man karheasta pinnasta sen pohjassa olevista merkinnöistä (kuva 1). 

 

 

 

 
KUVA 1: Kierrätysmuovikassien tunnuksia  
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Paperikassit 
 
Paperikassit on valmistettu uusiutuvasta materiaalista eli puusta. Valmistuspro-

sessiltaan paperikassit kuluttavat enemmän luonnonvaroja kuin muovikassit, 

mutta ne ovat biohajoavia. Uusiokäytön jälkeen kotitaloudet voivat kierrättää 

valkoisen paperikassin tavallisen paperinkeräyksen kautta, mutta ruskea paperi-

kassi pitää värinsä vuoksi lajitella kartongin keräykseen. Kotitaloudet voivat hyö-

dyntää paperikassit myös polttamalla ne energiaksi.  Suomessa tehdyissä tutki-

muksissa ilmastovaikutukseltaan paperikassi on muovia ystävällisempi, sillä sen 

valmistuksessa käytetään puun sivutuotteita. Muualla maailmassa paperin val-

mistukseen joudutaan käyttämään maalämpöä.  

 

Biohajoavat muovikassit 

 

Biohajoavat muovikassit on valmistettu maissi- tai perunatärkkelyksestä, sekä 

biopolymeereistä eli luonnossa hajoavista polymeereistä. Biohajoavat muovi-

kassit saattavat kuitenkin sisältää pienen määrän fossiilisia raaka-aineita. Bio-

hajoavat muovikassit eivät ole kovinkaan kestäviä uusiokäytössä, joten niiden 

jatkosijoituspaikka on muutaman käyttökerran jälkeen joko kodin kompostissa 

ruoantähteiden kanssa tai sekajätepusseina. Biohajoavat muovikassit voi viedä 

myös muovikassien keräyspisteeseen, mutta sieltä ne erotetaan energiantuo-

tantoon. Biokassin tunnistaa pohjassa olevista merkinnöistä ja bio- sanasta 

(kuva 2). Kierrätysmuoviin ei lisätä biohajoavaa muovia. 

 

KUVA 2: Biohajoavan muovikassin tunnus 
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Kestokassit 

 

Kestokasseja valmistetaan sekä kankaisia, että muovisia. Muovisissa kestokas-

seissa hyödynnetään myös kierrätysmuovia. Myös kankaisia kestokasseja on 

valmistettu kierrätysmateriaalista. 

 

Muovisia kestokasseja valmistetaan polypropeenista joko painamalla tai kuto-

malla. Kassit ovat kevyitä, kestäviä ja helppo pitää puhtaina. Ne eivät hajoa 

luonnossa. Kankaisia kestokasseja valmistetaan esimerkiksi puuvillasta, non-

woven-kuitukankaasta, polyesteristä tai polypropeenista. Etenkin puuvillaisen 

kestokassin valmistus kuluttaa paljon luonnonvaroja, mutta se hajoaa luon-

nossa. Jotta kestokassien ympäristövaikutukset tulisivat hyödynnettyä, pitää 

kestokassien käyttöiän olla pitkä. Kassit tulee olla sekä kulutusta kestäviä, että 

helposti puhdistettavia. Kestokassi on myös muistettava ottaa mukaan kauppa-

reissulle sieltä kotoa. 

 

 

KUVA 3: Erilaisten ostoskassien tarjonta Prisman kassalinjastolla. Jonottavasta 

kuluttajasta nähden ensinnä ovat tarjolla paperiset ja biohajoavat kassit. Viimei-

senä ovat kierrätysmuovikassit. Ns. neitseellisiä muovikasseja ei ollut lainkaan. 
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Pienet pakkauspussit 
 

Pieniä pakkauspussia on päivittäistavarakaupoissa vapaasti tarjolla leipä-, vihan-

nes- ja hedelmäosastoilla. Kassoilta saa pyydettäessä tarpeeseen pienen pak-

kauspussin. Tavarataloissa on eri osastoilla myytävänä erikokoisia muovipus-

seja, joista osa on valmistettu kierrätysmuovista, osa neitseellisestä muovista, 

osa paperista tai pinnoitetusta paksummasta paperista (esimerkiksi kalliimmille 

design- tuotteille). Jälkimmäisen loppusijoituspaikka on energiajäte.  

 

Kaupan yleisin pieni pakkauspussi on vielä toistaiseksi ollut läpinäkyvä, kirkas 

painamaton PE-muovista valmistettu pussi. Sen valmistusta ja hyötykäyttöä kos-

kevat samat seikat, kuin yleensä tavallista muovikassia. Sen lisäksi se kevey-

tensä vuoksi kestää roskapussina heikosti ja lentää helposti tuulen mukana ros-

katen luontoa. PE-pussin rinnalle ilmestynyt pieni biohajoava pakkauspussi on 

valmistettu samoin kuin biohajoava muovikassi (kuva 5 ja 6). Pienen kokonsa 

vuoksi se kestää paremmin esimerkiksi kodin kompostoituvaa jätettä. Biopussi 

hajoaa luonnossa. Lisäksi useiden päivittäistavarakauppojen hedelmä- ja vihan-

nesosastolle on tullut kestopusseja (kestohevipussit), joita koskee samat ominai-

suudet ja käyttöohjeet kuin kestokasseja. 

 

 

Kuva 4: Kestohevipussi 
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Hedelmä- ja leipäosastolla on myös joissain päivittäiskaupoissa tarjolla vaihtoeh-

doksi paperipusseja (kuva 6). Niistä valkoiset kelpaavat normaaliin paperinke-

räykseen tai energiajätteeksi. Ruskeat paperipussit taas kerätään samaan, kuin 

kartongit niiden värin vuoksi, ellei niitä esimerkiksi kotona polteta tai laiteta ener-

giajätteeseen. Ruskean paperin väri on sen kuidussa, eikä sitä näin ollen uu-

siopaperia valmistettaessa pystytä pesemään pois, vaan se näkyy paperissa 

tummina läiskinä. Myös ikkunalliset paperipussit voidaan kotona laittaa paperike-

räykseen, jos ne ovat sisältä muutoin puhtaita.  

 
 
Kuva 5: HD-pussit ja biopussit 
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KUVA 6: Vihannes- ja hedelmä, sekä leipäosaston pieneten pakkauspussien si-

joittelua Prismassa (HD-pussi, biopussi, paperipussi). Tässä hypermarketissa ei 

vielä ollut käytössä kestohevipusseja kyseisillä osastoilla.  

 

4.4  Esimerkkejä Suomen kaupan alan toimijoiden pehmo-ohjauk-

sesta muovikassien ja pienten ostoskassien vähentämiseksi 

 

Jotta teoreettinen pehmo-ohjaus saisi tässä tutkielmassa konkreettisia malleja, 

haastattelin tutkimusta varten kahta Suomen kaupan alan myymäläketjujen vas-

tuullisuusasioista vastaavaa henkilöä siitä, mihin toimiin heidän kauppaketjunsa 

ovat pakkausjätedirektiivi 2015/720/EU myötä lähteneet. Lähetin alun perin haas-

tattelupyynnön kolmelle päivittäistavarakauppaketjun toimijalle (LIITE 1), joiden 

vuoden 2016 yhteenlaskettu markkinaosuus kaikesta päivittäistavarakaupasta 
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käsitti noin 84 prosenttia (Päivittäistavarakauppa, 2017). Haastatteluun osallistui-

vat yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Stänbäck Stockmann-konsernista ja 

vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 

(SOK) vähittäiskaupan ketjuohjauksesta. 

 
Stockmannin pehmo-ohjaustoimet  

 

Vuoden 2016 päivittäiskaupan markkinaosuuksista Stockmann-konserni edusti 1 

prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että Stockmannin myymäläverkosto kattaa 

pääosin pääkaupunkiseudun lisäksi vain Tampereen ja Turun edustaen tässä tut-

kimuksessa myymälätyypiltään tavarataloa, vaikka tavaratalojen yhteydessä toi-

mii aina myös elintarvikemyymälä. Stockmann-konserniin kuuluva Lindex on vaa-

tetusliikeketjuna tämän tutkimuksen ulkopuolella.  

 

Yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Stenbäckin (14.9.2017) mukaan konsernin 

solmittua vuonna 2016 ympäristöministeriön ja Kaupan liiton kanssa ns. Green 

Deal- sopimuksen4 ovat kaupan toimet mennen reilun vuoden aikana jakautuneet 

prosessimaisesti useampaan osaan:   

 

➢ Vapaasti tarjolla olevat kassit poistettiin käytöstä. Vapaasti valittavia pik-

kupusseja on ollut aiemmin tarjolla linjastojen päässä ja esimerkiksi päivit-

täiskosmetiikan myyntipisteissä. 

 

➢ Tarjolla olevaa ostoskassivalikoimaa supistettiin siten, että kasseista pois-

tettiin niitä, joilla on vähiten uusiokäyttömahdollisuuksia. Tarjolla olevaa 

valikoimaa suunnattiin mahdollisimman vastuulliseen suuntaan. Kierrätys-

muovin osuutta muovikasseissa lisättiin ja sen osuus eri osastoilla vaihte-

lee. Esimerkiksi Stockmann Herkun harmaiden muovikassien kierrätys-

muoviosuus on 90 prosenttia. Kun taas esimerkiksi Stockmannin perin-

teisten ”Hullujen päivien”- keltaisissa muovikasseissa kierrätysmuovin 

osuus on kuitenkin 40 prosenttia johtuen lähinnä kassin väristä. 

 

                                                 
4 Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yh-
dessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. 
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➢  Kestokasseissa on panostettu designiin yhteistyössä Globe Hopen5 

kanssa. Elintarvikemyymälöissä pienten tavallisten pakkauspussien rin-

nalla on tarjolla biohajoavia pusseja, paperipusseja ja kestopusseja. 

 

➢ Tavaratalon puolella ostoskasseista tehtiin maksullisia. Elintarvikemyymä-

löiden kassit ovat Suomessa olleet maksullisia jo pitkään.  

 
➢ Kaikki myymälät on ohjeistettu yhtenäisesti ostoskassien ja pienten pak-

kauspussien esille laitossa, jotta siinä mentäisiin ikään kuin ”ympäristö 

edellä” ja henkilökunta on ohjeistettu ohjaamaan ja tiedottamaan ostos-

kasseihin ja pieniin pakkauspusseihin liittyvissä asioissa kuluttajia.  

 
Stockmann-tavaratalon ohjaustoimet koskevat yhtäläisesti kaikkia Suomen liik-

keitä. Kun Stockmann lanseerasi kampanjalla syyskuussa 2016 kassien maksul-

lisuuden, niin sen yhteyteen solmitulla sopimuksella WWF:n6 kanssa jokaisesta 

kuluttajan ostamatta jättämästä muovikassista lahjoitettiin viisi senttiä Itämeren 

suojelutyöhön. Tämän vuoden 2017 lokakuun ”Hulluilla Päivillä”- kampanjoitiin 

myös kestokassien puolesta, jolloin ostetusta kestokassista lahjoitettiin osa Itä-

meren suojelutyöhön. Kaikista ostoskasseihin ja pieniin pakkauspusseihin liitty-

vistä muutoksista ja asiasta tiedottamiseen on panostettu sekä itse liikkeissä, että 

median kautta. 

 

Eniten Stockmannin ohjaustoimissa on pyritty vetoamaan kuluttajan hedonistisiin 

motiiveihin ostoskassin ja pienen pakkauspussin valinnassa. Kassien sijoittelulla 

ja esille laitolla on pyritty vaikuttamaan siihen, mihin ostoskassiin asiakas tarttuu. 

Samalla on panostettu kassien ulkoasuun. MTV:n uutisten mukaan Grean Deal -

sopimuksen myötä on Stockmann arvioinut muovikassien menekin vähentyneen 

jopa 80- 90 prosenttia (MTV, 2018). On kuitenkin huomioitavaa, että kyseinen 

kauppaketju edustaa tavarataloja, jossa muovikassit olivat eri osastoilla tähän la-

kimuutokseen saakka maksuttomia ja ostetut tuotteet pakattiin automattisesti 

                                                 
5 Globe Hope on suomalainen vuonna 2003 perustettu tekstiilialan yritys, joka valmistaa kierrä-
tysmateriaalista laukkuja, asusteita sekä vaatteita. Kierrätysmateriaali tulee mm. laitoksista, yri-
tyksiltä sekä puolustusvoimilta. Yritys toimii Nummelassa ja sillä on myymälä Helsingissä. 
6 World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö 
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muovikasseihin. Päivittäistavarataloissa, kuten Prismoissa ja Salessa, kassit ovat 

olleet maksullisia jo pitkään. 

 

SOK:n pehmo-ohjaustoimet  
 

SOK:n omistamiin päivittäistavarakauppoihin kuuluvat Prismat, S-marketit, Salet 

ja pääkaupunkiseudulla pinta-alansa ja tarjontansa puolesta Salea vastaava 

Alepa. Erikoisliikkeistä siihen kuuluvat tavaratalo Sokos, Emotion-myymälät sekä 

Kodin Terrat. Tässä haastattelussa käsitellään päivittäistavarakauppojen Prisma, 

S-market, Sale, Alepa ja tavaratalo Sokoksen ostoskassien ja pienten pakkaus-

pussien kuluttajiin kohdistuvia pehmo-ohjaustoimia.  

 

SOK:n S-ketjun myymälät olivat vuonna 2016 47, 2 prosentin markkinaosuudel-

taan Suomen johtava päivittäistavarakauppa (Päivittäistavarakauppa, 2017). 

Vastuullisuuspäällikkö Senja Forsmanin (23.11.2017) mukaan S-ryhmä on sol-

minut vuonna 2016 Green Deal -sopimuksen Suomen ympäristöministeriön ja 

Kaupan liiton kanssa, missä kauppaketju on sitoutunut tarjoamaan vaihtoehtoja 

muovikasseille tavoitteenaan osaltaan vähentää muovikassien- ja pussien kulu-

tusta. 

 

➢ Suurin osa tällä hetkellä kaikissa S-ryhmän ketjuihin kuuluvista päivittäis-

tavarakauppojen muovikasseista on valmistettu kierrätysmuovista. Keski-

määrin kierrätysmuovin osuus on 60 prosenttia. Päivittäistavarakau-

poissa, kuten Prismassa tai Salessa on totuttu siihen, että muovikassit 

ovat olleet aina maksullisia. Ostoskassien hinnat vaihtelevat mm. kassien 

valmistusmateriaalien mukaan.  

➢ Kevyiden pakkauspussien ilmaisjakelusta kassoilla on luovuttu.  

➢ Erilaisia ostoskassivaihtoehtoja on tarjolla kaikkien myymälätyyppien kas-

soilla (kestokassi, kierrätysmuovi, biohajoava ja paperikassi) ja myös kaik-

kien myymälätyyppien hevi- osastoilla on tavallisen pienen pakkauspussin 

lisäksi tarjolla biohajoavia pakkauspussia. Kestohevipussien tarjonta laa-

jenee syksyllä 2017 yhä useampaan myymälään. 
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➢ Tavaratalo Sokokset ovat siirtyneet maksullisiin ostoskasseihin maalis-

kuussa 2017. Asiasta on tiedotettu liikkeiden ja erikoisosastojen kassojen 

lisäksi myös S-ryhmän asiakaslehdessä (Yhteishyvä) sekä sosiaalisen 

median kautta.  

 

Lisäksi S-ryhmä viestii jatkossa vielä aktiivisemmin asiakkailleen erilaisten ostos-

kassien ympäristövaikutuksista. Samalla tavalla kuin edellinen kauppaketju, on 

tässä pyritty vaikuttamaan ensisijaisesti kuluttajien hedonistisiin motiiveihin. S-

ryhmän Patarumpu- verkkotiedotteen mukaan muovikassisitoumuksessa mu-

kana olevan S-ryhmän myymälöistä Sokoksen muovikassien menekki on vähen-

tynyt 60 prosenttia ja ruokakaupoissa muovisten pienten pakkauspussien me-

nekki on vähentynyt viidenneksellä. Samalla biohajoavien hevipussien menekki 

on kasvanut 20 prosentilla. (SOK, 2018.) 
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5. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata niitä kuluttajien motiiveja, joi-

den pohjalta hän kaupassa asioidessaan pakkaa ostoksensa tietynlaiseen ostos-

kassiin tai pieneen pakkauspussiin. Onko kysymyksessä rutiini, jota ei ole pysäh-

dytty miettimään? Vai onko jotain tai jokin, mikä on ohjannut kuluttajien valintoja 

tiettyyn suuntaan? Lisäksi kartoitan sitä, miten kuluttajat saataisiin ottamaan joko 

kestokassin tai muovikassin mukaansa jo kotoa kauppaan lähtiessä ja näin he 

osaltaan vähentäisivät maailman merien muovikuormaa. 

 

Tutkimuskysymykset   ovat   seuraavat: 

 

1. Millaisiin ostoskassiin ja pieneen pakkauspussiin kuluttaja ostoksensa 

pakkaa? 

2. Mitä kuluttamisen motiiveja ostoskassien ja pikkupussien valinnassa on 

nähtävissä? 

3. Miten kauppiaiden pehmo-ohjaus näkyy kuluttajien ostoskassi- ja pak-

kauspussivalinnoissa? 

4. Miten kuluttajia voidaan paremmin ohjata ostoskassien ja pienten pak-

kauspussien ympäristöystävällisempiin valintoihin? 

 

Tutkimusta varten haastattelen 23 eri ikäistä, eri sukupuolta ja erilaisesta elämä-

tilanteessa olevaa kuluttajaa eri puolilta Suomea. Haastatteluotos on saatu hyö-

dyntämällä sosiaalista mediaa, jossa asiaa koskevaan ilmoitukseeni halukkaat 

ovat voineet yksityisviestillä vastata. Jotta otosta saatiin heterogeenisemmaksi, 

hyödynnettiin osaa vapaaehtoisista siten, että heidän kauttaan saatiin eri ikäisiä 

ja erilaisessa perhetilanteessa olevia haastateltavia. Haastateltaville lähetän 

aiemmin strukturoidun kyselylomakkeen, joka sisältää myös avoimia kysymyksiä. 

Näin heillä on aikaa valmistautua haastatteluun. Itse haastattelu suoritetaan pu-

helimitse ja se nauhoitetaan litterointia varten.  

 

Näin saatu aineisto käsitellään kvalitatiivisin menetelmin sisällön teemoittelun 

avulla. Teoriaohjaavassa teemoittelussa hyödynnän käyttäytymistaloustieteen 

pehmo-ohjaus käsitettä (Thaler & Sunstein, 2008), Kahnemanin (2011, ss. 29-
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41) kahteen ajatteluprosessiin (järjestelmä 1 ja järjestelmä 2) pohjautuvaa teo-

riaa, sekä Barbopoulosin (2017, kts. myös kappale 2.1) kuluttamisen kolmea ulot-

tuvuutta. Nämä muodostavat tutkimusta ohjaavan viitekehyksen. Luvut muovi, 

muovijäte ja merten muoviperäinen saastuminen kertovat sen, mitä tutkittavasta 

ilmiöstä jo edeltä tiedetään. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 19.) 
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6.Tutkimuksen toteutus 
 

6.1  Laadullinen tutkimus 

 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 28). Tutkimuksen voi määritellä laadulliseksi silloin, kun aineis-

tonkeruutapa, tutkittavien äänen esille saaminen, tutkittavien otanta ja aineiston 

analyysitapatapa edustavat tiettyjä ymmärtämiseen tähtääviä piirteitä. Laadulli-

nen tutkimus ei sulje sitä pois, etteikö laadullista aineistoa voi käsitellä myös mää-

rällisesti eli numeraalisesti, mutta ne selittävät toisiaan (Alasuutari, 2011, s. 32). 

Laadullinen tutkimus ei koskaan pohjaudu pelkkiin määrällisiin seikkoihin vaan 

taustalta pyritään löytämään aina ymmärrys, joka voi pohjautua johonkin esiole-

tukseen eli tutkimuksen tukena olevaan teoreettiseen viitekehykseen. Täysin teo-

riatonta tutkimusta ei olekaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei koskaan ole täysin 

objektiivista tietoa, vaan tutkija tekee omat johtopäätöksensä aina tutkimusase-

telmasta oman ymmärryksensä varassa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 20). Tässä 

tutkielmassa on kyseessä laadullinen tutkimus, jossa hyödynnän myös määrälli-

siä elementtejä siinä, millaisia ostoskasseja ja pikkupusseja haastateltavat valit-

sevat tai jättävät valitsematta. Määrällistä menetelmää olen käyttänyt kvantitatii-

visena sisällönanalyysinä (Salo, 2015, s. 169). Laadullinen ja määrällinen eivät 

sulje tässä tapauksessa toisiaan pois vaan tukevat tutkimusta ja sen kautta laa-

dullista päättelyä.  

 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole käytetty Brannen (2007, s. 283) tapaan mää-

rällistä ja laadullista tutkimusmenetelmää triangulaationa, tulee se esiin aineiston 

keräämisestä: Tutkimukseen on haastateltu sekä kuluttajia, että kauppaketjun 

edustajia ja lähestytty nimenomaan pehmo-ohjausteoriaa molempien näkökul-

masta. Koska etenkin kuluttajien haastattelussa on kyseessä melko rajattu ai-

neisto muodostuen strukturoidusta haastattelusta, jonka pohjana toimi lomake, 

on tutkimuksen laajuutta ajatellen haastavaa saada siitä irti riittävän ”laadullista” 

tietoa.  

 

Laadullinen tutkimus voidaan toteuttaa puhtaasti aineistopohjaisesti eli tutkimuk-

sessa lähdetään liikkeelle ilman ennakko-oletusta tai hypoteesia. Aiemmin hypo-

teesittomuus katsottiin jopa laadullisen tutkimuksen yhdeksi kriteeriksi. Kuitenkin 
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usein tutkijalla on tutkimuskohteestaan jonkin asteinen ennakko-oletus ja riip-

puen tutkimuksen raamiksi kootusta teoreettisesta viitekehyksestä, jonkinlainen 

esiymmärrys (Laine, 2007, s. 32), mahdollisista tutkimustuloksista. Laadulliselle 

tutkimukselle tyypilliseen tapaan esiymmärrys, joka on myös vaikuttanut tutki-

muskysymyksen muotoiluun ja sitä kautta aineistonkeruumenetelmän ja analyy-

sin valintatapoihin, voi tutkimuksen edetessä laadullisessa tutkimuksessa hyvin-

kin muuttua ja elää aina tutkimuksen loppuun saakka (Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 15). Tässä tutkimuksessa toimii esiymmärryksenä se, että kuluttajien valintoja 

ohjaa osin kauppiaiden pehmo-ohjaustoimet, ajatteluprosessit jakautuvat joko ru-

tiineihin tai harkintaan pohjautuviin malleihin ja kuluttamisella on jokin Bar-

bopoulosin mainitsemasta ulottuvuudesta. Näin tutkimuksen analyysi tehdään 

teoriaohjaavasti. 

 

6.2  Aineistonkeruumenetelmä  

 
Kun halutaan tutkia orientoivaa käyttäytymistä eli erilaisia aikomuksia käyttäytyä 

jollain tavalla, on kyselyyn perustuva aineistonkeruumenetelmä Tuomen & Sara-

järven (2009, s. 71) mukaan toimiva. Tässä tutkimuksessa haastattelen struktu-

roidun lomakkeen avulla 23 kuluttajaa eri puolelta Suomea. Pelkkä lomakehaas-

tattelu olisi aiheuttanut mahdollisesti sen, että vastaaminen olisi ollut vähäistä tai 

vastausten sisällöt olisivat saattaneet olla niukkoja. Haastateltavien kirjallinen il-

maisu olisi ollut heikkoa tai panos vastaamiseen olisi voinut olla puolinainen. Ky-

sely määritellään sellaiseksi menettelytavaksi, jossa vastaaja itse täyttävät heille 

esitetyn kyselylomakkeen joko valvotussa tilassa tai itsenäiseksi. Haastattelussa 

haastateltava merkitsee muistiin informantin esittämän vastauksen tai peruste-

lun. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73). Vaikka tässä tutkimuksessa haastattelurun-

kona toimi kyselylomake (LIITE 2), on metodologisesti kysymys haastattelusta. 

 

Haastateltaville lähetettiin lomake noin vuorokautta ennen haastattelua sopien 

samalla tarkan haastatteluajankohta, jotta haastateltava ja haastattelija pystyivät 

varautumaan häiriöttömään ympäristöön ja hetkeen. Tämä mahdollisti myös sen, 

että haastateltavilla oli mahdollisuus ennakkoon miettiä omia toimintatapojaan ja 

perusteluja. Samalla informoitiin haastateltavia siitä, mitä haluttiin tutkia, vaikka 
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tarkkoja tutkimuskysymyksiä haastateltaville ei avattukaan. Näin varmistettiin 

osaltaan tutkimuksen eettisyys. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73.) 

 

Haastateltavat edustavat eri ikäluokkia, perhemalleja ja ammattiryhmiä. Tutki-

mukseen osallistujat on kerätty sosiaalisen median kautta siten, että oman sadan 

hengen facebook-yhteisöni joukosta saattoivat halukkaat ilmoittautua haastatel-

tavaksi yksityisviestillä. Näin saatu otos oli kuitenkin melko homogeeninen sekä 

ikäjakaumaltaan, että perhetilanteeltaan, joten käytin osaa vapaaehtoisista vain 

siihen, että hankin heidän kauttaan haastateltavia, jotka edustivat erilaista ikäja-

kaumaa ja perhetilannetta. Näin ollen otanta on harkinnanvaraisen ja eräänlaisen 

lumipallo-otannan yhdistelmä. Ainoa ehto kyselyyn osallistumiselle oli, että osal-

listuja osallistuu säännöllisesti kotitaloutensa kaupassa asiointiin joko päivittäis-

tavaraliikkeissä tai tavarataloissa. 

  

Kuluttajien haastattelua varten laadittiin strukturoitu haastattelurunko (LIITE 2), 

joka vaihtoehtovastauksien ”kyllä tai ei”, sekä Likertin asteikon lisäksi sisälsi avoi-

mia kysymyksiä. Haastattelulomake pilotoitiin kolmella eri haastateltavalta. En-

simmäinen lapsiperheellinen haastateltava omasi omaa tuoretta tutkijakoke-

musta oman gradutyön kautta. Toinen yhden hengen taloudessa elävä haasta-

teltava edusti kuluttajajoukkoa, joka ei ole ollut itse tutkimustyön kanssa tekemi-

sissä ja kolmas haastateltava edusti useamman aikuisen taloudessa elävää ku-

luttajaa. Kyselylomaketta muokattiin näiden kokemusten perusteella liitteen 

edustamaan muotoon.   

 

Puhelinhaastattelun etuina on sen joustavuus, sekä edullisuus ajatellen ajankäyt-

töä. Sen avulla on myös mahdollisuus saavuttaa taloudellisesti kuluttajia eri puo-

lelta Suomea. Haastattelun edetessä haastateltavalla oli myös mahdollisuus esit-

tää tarkentavia kysymyksiä, mikäli jokin vaihtoehtovastauksia vaativasta kysy-

myksestä sitä edellytti ja haastattelijan avittaa apukysymysten avulla kuluttajaa 

vastaamaan perusteluja vaativiin apukysymyksiin. Puhelut nauhoitettiin ja litteroi-

tiin. 

 

Tutkijalle kokoon saatu aineisto saattaa ensinäkemältä ja kuulemalta vaikuttaa 

hahmottomalta massalta (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 13), niinpä 
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litteroinnin aikainen aineiston läpikäyminen vie tutkijan lähemmäksi tutkittavien 

kokemusmaailmaa toistamalla tutkittavan kokemusta tekstinä. Tällä tarkoitan 

sitä, että haastateltavan kuvaus omista kokemuksista tai perusteluista piirtyy en-

sin tutkijalle haastattelutilanteessa äänimaailmana saaden kuitenkin uuden muo-

don kirjoitettuna. Tällöin kokemuksista alkaa hahmottua tutkijalle toisenlaisia ko-

kemuksia liittyen siihen, millainen kuva tutkittavasta ilmiöstä on tutkijalle rakentu-

nut aiempien tutkimusten tai teorioiden valossa. Myöhemmin analyysivaiheessa 

esiin nousevat luokat saattavat nousta joko siis teoriasta tai tutkittavan tuotta-

masta tekstistä.   

 

6.3 Aineiston kuvaus  

 

Tutkimusaineisto muodostuu 23 kuluttajahaastattelusta sekä kahdesta kaupan 

vastuullisuushenkilön haastattelusta. Kuluttajien ikäjakauma oli haastattelussa 

21-68 vuotta ja he jakautuivat seuraavasti: 

 

• 21-30 vuotta: 6 henkilöä 

• 31-40- vuotta: 3 henkilöä 

• 41- 50- vuotta: 4 henkilöä 

• 51-60- vuotta: 6 henkilöä 

• 61-70- vuotta: 4 henkilöä 

 

Kuluttajahaastateltavista viisi oli miehiä ja loput naisia. Haastateltavat edustivat 

sekä yhden hengen talouksia, useamman aikuisen hengen talouksia, että lapsi-

perheitä. Maakunnista edustettuna olivat useamman uusimaalaisen sekä päijät-

hämäläisen lisäksi Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, sekä Lapinlääni. 

Haastateltavista viisi työskenteli tai oli työskennellyt kaupanalalla. Haastattelut 

tehtiin joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana.  

 

6.4   Aineiston analyysi: teemoittelu 

 
Kuluttajien litteroituja kysymyslomakkeita haastatteluista syntyi 93. Haastattelu-

litteraateissa päädyin pelkistämään tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja jätin 

tietoisesti osan haastattelulitteraateista käyttämättä. Pelkistettyjä litteraattisivuja 

syntyi 23. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen mukaan aineiston rajaus tulee 
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olla perusteltua (2010, s. 15) ja perusteet tähän rajaukseen etsin tutkimuskysy-

myksistä: Olin kiinnostunut niistä vastauksista ja perusteluista, jotka kertoivat jo-

tain kuluttajien kulutusmotiiveista, ajatuksista valita ympäristölle kestävämpi vaih-

toehto sekä niistä kertomuksista, mitkä ilmensivät kuluttajien ajattelua valinnan 

hetkellä — oliko kyse rutiinista vaiko tietoisesta valinnasta. Analyysiyksikkönä 

toimi pääosin kuluttajan yksittäinen puheenvuoro ja osalla analyysistä sen sisällä 

oleva maininta, joka piti sisällään analyysin kannalta merkittävän sanan tai sana-

parin. Rajaus on siten johdonmukainen, että jokaisen kuluttajan haastattelu on 

otettu huomioon, eikä yhtäkään ole jätetty tutkimuksen ulkopuolelle (Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 15). Aineiston tarkastelusta jätin huomioimatta 

myös kuluttajien taustatiedot siten, että yksittäinen lausuma ei edusta esimerkiksi 

tietyn ikäisiä henkilöitä tai toisen sukupuolen mielipiteitä. Vaikka haastattelukysy-

myksissä olen tiedustellut haastateltavien mielipiteitä kyllä/ei- asteikolla (esimer-

kiksi tulisiko muovipussit Suomessa kieltää lailla, kuten joissain Euroopan 

maissa), ei haastateltavien enemmistön tai vähemmistön voi katsoa edustavan 

mitään yleisempää mielipidettä (Ruusuvuori ym, 2010, s. 17).   

 

Aineiston analyysissä olen edennyt, kuten esimerkiksi sisällönanalyysiä tehdessä 

esitetään edettäväksi, mutta se sopii myös tähän teemoitteluun (Koppa, 2018):  

 

1) pelkistin aineiston edellä esitetyn tapaan  

2) ryhmittelin aineiston esimerkiksi kyllä/ei-väittämien mukaan (kaikki kysy-

mykset eivät sisältäneet kyllä/ ei-valintoja, tällöin päästiin suoraan teemoit-

teluun seuraavan vaiheen mukaisesti)  

3) teemoittelin kysymysten vastausten perustelujen mukaan käyttäen hy-

väksi aiemmin mainitsemiani teorioita, sekä poimin aineistoista ne esille 

nousseet asiat, jotka eivät suoraan asettuneet minkään teeman alle 

4) käsittelin aineiston teorian kanssa (Salo, 2015, s. 167)   

5) etsin aineiston teemoista sitä ymmärrystä, millä kuluttaja ostoskassi- ja 

pienen pakkauspussivalintansa tekee.  

 

Teemoittelun koodaamisessa käytin apuna tutkimuskysymys 2:ssä (kuluttajien 

motiivit) Barbopoulosin kulutusmotiiveja voitontavoittelu, hedonistiset tavoitteet ja 
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normatiiviset tavoitteet. Apuna pelkistettyjen litteraattien läpikäymiseen käytin vä-

rikyniä. Tutkimuskysymys 3:ssa, joka koski pehmo-ohjaustoimia, etsin sitä kos-

kevista haastattelukysymyksistä mainintoja, jotka koskivat teorian pohjalta muo-

dostamaani käsitettä pehmo-ohjaustoimista. Siinä toimi myös apuna kauppaket-

jujen vastuullisuushenkilöiden haastattelut, joissa he olivat kertoneet kauppaket-

jujen omista toimenpiteistä muovikassien ja -pussien käytön säätelyyn. Näin saa-

tuja mainintoja peilasin myös Barbopoulosin kulutusmotiiveihin, sekä myös Kah-

nemanin ajatusmalleihin rutiineista ja tietoisista päätöksistä. Kuluttajien valintoja 

peilaan lopuksi kauppaketjujen omiin pehmo-ohjaustoimiin ja pohdin, onko tämän 

tutkimuksen näkökulmasta ohjaustoimet oikeita tai riittäviä ja miten kuluttajat 

ehkä saataisiin vielä paremmin näihin muovinvastaisiin talkoisiin mukaan käyt-

täen hyväksi kuluttajien omia ajatuksia siitä, miten motivointia voitaisiin parantaa. 

Myös näitä ajatuksia voi peilata Barbopoulosin kuluttamisen motiiveihin (voiton-

tavoittelu, hedonistiset – ja normatiiviset tavoitteet) ja pohtia onko syytä tämän 

tutkimuksen valossa käyttää hyväksi esimerkiksi enemmän kuluttajien hedonisti-

sia motiiveja kuin nyt tehdään. 

  



 

44 
 

 7. Tutkimustulokset  
 

Tässä luvussa kuvaan tutkimustuloksia. Tutkimustulosten esittelyssä etenen tee-

mahaastattelurungon järjestystä noudattaen.  

 

7.1.  Haastateltavien suhtautuminen ostoskassivalintaan 

Tässä luvussa esitän haastateltavien kuluttajien ajatukset ostoskassin ja pienen 

pakkauspussin valinnasta.  

 

Kahnemann on jakanut kuluttajan ajatteluprosessin kahteen osaan: Järjestelmä 

1:ssä kuluttaja suorittaa valinnan ilman ponnisteluja, entisten tottumusten ja rutii-

nien ohjaamana. Järjestelmä 2:ssa kuluttajan valinta pohjautuu ajatteluun, poh-

dintaan ja harkintaan vallitsevien olosuhteiden ja olemassa olevien tietojen va-

lossa. (Kahneman, 2011, ss.29-41.) Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat 

usein pysähtyneet ajattelemaan ostoskassivalintaansa jo aiemmin ja näin ollen 

kassalla tapahtuva toiminto pakatessa tapahtui automaattisesti, ilman erillistä 

ajattelua.   

 

Minulla on aina käsilaukussa kestokassi, jos menen vaikka Helsingissä vaateliik-
keeseen tai vastaavaan, en ota koskaan muovikassia…ellei ole jostain syystä 
unohtunut, mikä harvinaista. Minulla on aina autossa ja käsilaukussa kestokas-
seja. Yllätysostoksia varten. Ihan ekologisista syistä. En halua turhaan roskiska-
maa. Meill ostetaan erillisinä roskapusseiksi. (H4) 
 
Koska se (oma kassi) seuraa aina mukanaan. Tottumuskysymys. Aikanaan ollut 
ekologinen valintakysymys. (H17) 

 

Kuluttamisen eettisiä ja taloudellisia vaikutuksia oli pohdittu ennakkoon, sekä 

myös hahmotettu omaan tarpeeseen perusteltuja valintoja. 

Pyrin pitämään ostoksilla mukana muovisia kestokasseja, jotka kestävät ja joihin 
mahtuvat isotkin ostokset. (H15) 

 

Haastatteluissa ilmeni useamman henkilön kohdalla, että oman kassin tai kesto-

kassin kuljettaminen mukana kauppareissulla oli muodostunut jo rutiiniksi. Oma-

kohtainen ajattelutyö oli tehty mahdollisesti jo useampi vuosi aikaisemmin ja va-

linta perusteltiin useimmin ekologisilla syillä, joihin myös muu perhe vaikutti: 

 

Tyttären valitus (ostoskassi ja pakkauspussi) asiasta jos olen valinnut jo-
tain muuta epäekologista.(tytär 17 vuotta, H3) 
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Saku (aviomies) on ollut aina kovin tarkka (ostoskassien ja pikkupussien 
valinnassa). Oman opiskelun kautta olen saanut tietoa ekologisuudesta 
(H13) 
 
 

Kuluttajien 23 perustelussa eniten käyttämille kassivaihtoehdoille ilmeni 12 pe-

rustelussa, että kysymys oli rutiinista. Eniten ilmoittivat rutinoituneensa ne henki-

löt, jotka olivat ilmoittaneet käyttävänsä ostoksilla usein miten omaa kassia 

(7/23).  

 

Kysyttäessä haastateltavien nykytilanteesta, miten he kiinnittivät huomiota ostos-

kassien ja -pussien valintaan, vastasi 9/23 (39 %) kiinnittävänsä huomiota ”jos-

kus” ja 14/23 (61 %) ilmoitti kiinnittävänsä huomiota ”aina”. Kukaan haastatelta-

vista ei ilmoittanut jättävänsä asiaa huomiotta. Peilaten Barpoulosin kulutusmo-

tiiveihin, kiinnitti ”aina”-vaihtoehdon valinneista suurin osa huomiota asiaan juuri 

ekologisista eli normatiivisista syistä. ”Joskus”-vaihtoehdon valinneiden joukossa 

sen sijaan sekä normatiivisuus (ekologisuus) ja hedonistiset (mukavuus, tottu-

mus) arvot menivät tasan. Voiton tavoittelua tai rahan merkitystä ei näissä vas-

tauksissa tullut lainkaan esille (kts. myös taulukko 2, s.53).  

 

7.2  Valinnat  

 

Tällä teemakysymyksellä selvitettiin tutkimusongelmasta sitä, millaisia ostoskas-

seja ja pikkupusseja kuluttajat kertovat valitsevansa. Ensin esitän ostoskassien 

ja pienten pakkauspussien valinnat määrällisesti, kuluttajien suhtautumisen vaa-

kaetiketin liimaamiseen suoraan tuotteeseen ja suhtautumista kestohevipussiin. 

Jäljempänä käsittelen ostoskassi ja pienten pakkauspussien valintoja laadulli-

sesti verraten niitä Barbopoulosin kulutusmotiiveihin. 

 

7.2.1  Ostoskassivalinnat  
 

Kuvio 2 esittää, mitä ostoskasseja haastateltavat ovat eniten ilmoittaneet käyttä-

vänsä pakatessaan kaupassa ostoksiaan. Tulos on kerätty siten, että kunkin 

haastateltavan kohdalta on huomioitu se tai ne kassivaihtoehdot, joita he ilmoitti-

vat käyttävänsä eniten eli ”usein” tai ”aina”. Osalla oli siis useampi yleisemmin 
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käytössä oleva käytänne, esimerkiksi oman kassin lisäksi kaupasta ostettiin bio-

hajoava muovikassi. Tällöin haastateltava on molempiin kohtiin ilmoittanut joko 

”usein” tai ”aina”. 

 

 
Kuvio 2: Haastateltavien yleisemmin käyttämät ostoskassit 
 
 
Kysyttäessä kierrätysmuovista valmistettavasta muovikassista haastateltavista il-

moitti 5/23:sta eli 22 prosenttia vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Tällöin haastatel-

tavat eivät tunnistaneet kierrätysmuovista valmistettua kassia eroon tavallisesta, 

neitseellisestä muovista valmistetusta kassista. 

 

-Hetkinen, hetkinen…mistäs mä erotan, että onko tavallinen muovikassi vaiko 
kierrätysmuovista valmistettu muovikassi? (H3) 
 
- En minäkään ennen tätä tiennyt, niin nyt tiedän, että melkein kaikki päivittäista-
varakaupan kassoilla olevat kassit ovat kierrätysmuovikassia, jos niitä on vain 
saatavilla. Kasseissa on pohjassa merkintä, mistä näkyy, että ne ovat valmistettu 
kierrätysmuovista tai prosenttiluku paljon kierrätysmuovia on käytetty (60 -90 %) 
ja sen voi tunnistaa siitä, että ovat silleen harmahtavampia ja käden tuntuun hie-
man karheampia. (K) 
 
-No sitten on ollut aina sattuma, ett sellainen on tullut käteen, koska en ole tiennyt 
valinneeni kierrätysmuovikassia. (H3)  

 

Tämän kyselyn tuloksena ilmoitti 14 prosenttia eli 3/23:sta valitsevansa usein tai 

aina kierrätysmuovikassin. Jos siihen lisätään nuo epäselvät tapaukset eli haas-

tateltava onkin valinnut kierrätysmuovikassista valmistetun kassin esimerkiksi ta-

vallisen, neitseellisestä muovista valmistetun kassin sijasta (joita ilmoitti 7/23:sta 

valitsevansa ”usein” tai ”aina”), muuttaa se taulukon järjestystä. 
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Tuloksia voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta (kuvio 3), miten kuluttajat 

ovat ilmaisseet ”ei koskaan”- valinnat. Niistä ilmaisuista löytyi enemmän yhden-

mukaisuutta kuin ”aina” tai ”usein”- valinnoista. 

 

 

Kuvio 3: Haasteltavien ei koskaan käyttämät ostoskassit 

 

Vaikka erityisiä syitä olla käyttämättä jotain ekologista kassivaihtoehtoa ei kysyt-

tykään, ilmeni joissain haastatteluissa perusteluita myös tälle seikalle. Kolmen 

ensimmäisen kärki, paperipussien tai biohajoavan kassin valitsematta jättäminen 

perusteltiin niiden heikolla kestävyydellä. Biohajoava muovikassi ei kestänyt pai-

navampia ostoksia, kuten esimerkiksi useampaa maitopurkkia tai paperikassi ei 

kestänyt käytössä Suomen kosteita ilmasto-olosuhteita. 
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7.2.2  Pikkupussivalinnat   
 

Kuvio 4 esittää millaisiin pikkupusseihin haastateltavat ovat ilmoittaneet pakkaa-

vansa ostoksiaan aina tai usein. Tavallinen muovipussi eli HD-pussi oli selkeästi 

eniten käytetty vaihtoehto, vaikka sen ympäristövaikutukset ovatkin huomattavan 

haitalliset. Se on valmistettu fossiilisesta raaka-aineesta, lentää tuulessa helposti 

ja näin roskaa helposti (Kassi-info.fi, 2017). 

 

 

Kuvio 4: Haastateltavien yleisemmin käyttämät pikkupussit 

 

 

Kuvio 5: Haastateltavien ei koskaan käyttämät pikkupussivaihtoehdot 
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Paperipussien kohdalla ei suoraan ilmennyt, miksi niitä ei juuri konditoriatuottei-

den pakkaamista lukuun ottamatta käytetä. Sen sijaan biopusseille löytyi niin kan-

nattajat, kuin vastustajatkin. Muutamat ilmoittivat biopussien kohdalla, etteivät 

nämä ole käytössä kestäviä: 

 

- Pakonsanelemana. Se (tavallinen muovipussi) on kestävin. Se on kokeiltu 
(H4). 

- Et käytä biopussia? (K) 
 - Se on kokeiltu, ne ei kestä ja se tuntuu jo aika ällöttävältä Tuntuu, ett siel sisällä 
olevat hedelmät alkaa jo itsessään hajota. Mut en ota koskaan pikkupussia esi-
merkiksi pakasteita varten (H4) 
 
- Niitä on tarjolla hyvin, biohajoavat eivät kestä. Konditoriatuotteet pakkaan 

aina paperipussiin (H5) 

 
Sama seikka ilmeni myös kysyttäessä mieltymyksiä ostoskassivalinnoista. 
 

7.2.3  Haastateltavien asenteet vaakaetikettien liimaamisesta suo-
raan tuotteeseen ja kestohevipussista 
 

Kaikki haastateltavat suosivat vaakaetiketin kiinnittämistä tuotteeseen silloin, kun 

se oli mahdollista ja järkevää. Vaakaetiketti kiinnitettiin yleensä suoraan banaa-

niterttuun ja   vesimeloniin. Joissain tapauksissa vaakaetiketin kiinnittäminen yk-

sittäiseen sitruunaan tai vastaavaan nähtiin ongelmaksi kiinnittymisen vuoksi. 

Kaikissa perusteluina nähtiin turhan muovijätteen ja roskan syntymisen ehkäisy.  

 

Sen sijaan kestohevipussin mahdollinen käyttö jakoi hieman haastateltavien mie-

lipiteitä. 20/23 eli 87 % käytti tai oli valmis käyttämään tulevaisuudessa kestohe-

vipussia. Näistä kuitenkin neljä pohti perusteluissaan vielä sitä, miten rutinoituisi 

käyttämään kestohevipussia. 

 

Omistan kankaisia ja käytänkin niitä, kun muistan vain ottaa ne mukaan (H14) 
 
Periaatteessa kyllä, käytännössä en näin ole kuitenkaan toiminut. Oman muistini 
tuntien en kuitenkaan muistaisi ottaa hevipusseja mukaan kauppaan, kun isotkin 
ostoskassit tahtovat välillä unohtua (H15) 
 
Totuttelun jälkeen olisin valmis, jos Suomessa niin päätettäisiin menetellä. Aja-
tuksena tuntuu vähän hankalalta. (H22) 
 
Siinä vähän on se ehto, mikä on sen hinta ja mistä materiaalista se on valmis-
tettu. Mukaan ottaminen on alkuunsa ehkä yksi hankalimmista asioista. (H23) 
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Kolme haastateltavaa oli suoraan sitä mieltä, etteivät he käytännössä muistaisi 

kyseistä pussia ottaa mukaansa ja vastasivat siten ”ei”.  Myös kestohevipussin 

puhtaana pitäminen askarrutti yhtä haastateltavista. 

 

7.2.4  Perustelut ostoskassi- ja pakkauspussivalinnoista pohjautuen 
Barbopoulosin kulutusmotiiveihin 

 

Kuluttamisen kolme päämotiivia eli kehystämisteoriaa tai ulottuvuutta, kuten Bar-

bopoulos (2017) esittää väitöstutkimuksessaan, ovat voitto, mielihyvä ja sosiaa-

linen hyväksyntä. Käytän tässä tutkielmassani käsitettä kuluttamisen motiivit. 

Barbopoulos on jakanut kolme päämotiivia vielä seitsemään alaryhmään, jotka 

asettuvat pääryhmien alle seuraavasti: 

 

1. Voiton tavoittelu: rahan arvo, laatu, turvallisuus 

2. Hedonistiset arvot: mielihyvä, mukavuus 

3. Normatiiviset arvot: eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytty toiminta 

 

Tässä tutkielmassa tutkin haastateltavien kulutusmotiiveja analysoimalla heidän 

perustelujaan. Voitontavoittelua edustivat perusteluissa sellaiset perustelut, kuin 

taloudellisuus, raha, säästö. Hedonistisia arvoja edustivat sellaiset perustelut, 

kuin tottumus, tottumuskysymys tai ilmaisu ”aina mukana”. Normatiivisia arvoja 

edustivat sellaiset perustelut, kuin ympäristö, ekologisuus ja ilmaisut ”roskaami-

sen välttäminen”. 

 
 

Ostoskassivalinnat 

 

Jäljempänä esitetty taulukko 2 kuvaa tiivistetysti kuluttajien motiiveja ostoskassi-

valinnoissaan. Taulukkoa tulkitessa täytyy huomioida, että useampi haastatel-

tava ilmoitti käyttävänsä useampaa kassivaihtoehtoa ”usein”, ”aina” tai ”joskus”. 

Esimerkiksi haastateltava 5 ilmoitti käyttävänsä aina omaa kassia, usein muo-

vista kestokassia ja joskus sekä tavallista muovikassia tai kierrätysmuovikassia. 

Perustelut on kerätty kyselylomakkeesta kohdasta, joissa pyydettiin perusteluja 

kuluttajan eniten käyttämälle kassivaihtoehdolle (LIITE 2). Paperiset kassit on ko-

konaan jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden osuus oli suurimmaksi osaksi 
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vastauksista ”ei koskaan” tai muutama ”joskus”, mutta missään tapauksessa 

näistä 23 haastattelusta se ei ollut eniten käytetty ostoskassivaihtoehto.  

 

Tämän tutkielman haastateltavien ostoskassivalinnoissa, nousi esille eniten nor-

matiiviset arvot. Haastateltavista yhdeksän, jotka olivat maininneet käyttävänsä 

aina oma kassia tai kestokassia, ilmaisivat huolensa ympäristön hyvinvoinnista 

ja kannattavansa valinnoissa aina ensisijaisesti ekologisuutta, kuten haasteltava 

13 asian tiivisti ”ympäristöystävällisyys, ei tuhlata eikä saastuteta luontoa”. Mai-

nittava on myös, että kaksi 23:sta haastateltavasta ehdottomasti olivat päätyneet 

omissa ostoskassivalinnoissa täydelliseen ”muovikassipannaan” ja käytössä oli 

aina oma kassi tai kankainen kestokassi:” Sen takia, ettei muovikassia tule kotia. 

Minulla on aina autossakin mukana oma kassi. Ympäristöä ajatellen (H11)” Li-

säksi yksi noudatti muovikassin käyttökieltoa, mutta käytti ostoksillaan oman kas-

sin lisäksi muovista kestokassia.  

 

Toisena kulutusmotiivina, lähes tasavertaisena normatiivisten arvojen kanssa, 

nousi esille hedonistiset arvot. Monelle oman kassin tai kestokassin käyttäminen 

ostoksien pakkaamiseen oli kyse vuosien tuomasta rutiinista: ”siitä on tullut tapa 

ottaa omat kauppakassit mukaan, kassi ja kori” (H8). Hedonistisilla arvoilla tar-

koitan tässä mukavuutta, rutiinin tuoma helppous vapauttaa kuluttajalta ajattelu-

kapasiteettia muuhun toimintaan. Lisäksi moni koki, että muovikassien määrä ko-

tona tuotti ongelmia. Niitä olisi kertynyt enemmän, mitä tarvitsee esimerkiksi ros-

kapusseiksi. Moni yksinasuva ja/tai opiskelija käytti pääsääntöisesti omaa kassia 

ostosten pakkaamiseen, mutta valitsi silloin muovikassin, kun kotona ilmeni ros-

kapusseille tarvetta. Hedonistiset arvot voisivat olla myös mielihyvän tavoittelua, 

mikä kumpuaa esimerkiksi jostain esteettisestä kokemuksesta. Monille haasta-

teltaville kassien ulkonäöllä oli merkitystä.  

 

Voitontavoitteluun ja rahaan tai taloudellisuuteen ei tässä kyselyssä noussut 

esille juurikaan mielipiteitä. Jos sellaisena ei sitten pidä sitä, että ihmiset hyödyn-

tävät muovikassit roskapusseina. Osa kuluttajista oli sitä mieltä, että muovikas-

seille voitaisiin asettaa nykyistä kalliimpi hinta. Taloudellisuus liitettiin yleensä 

myös kestävyyteen kestokassien kohdalla tai käänteisesti muovi- ja paperikas-

sien kestämättömyydellä: 
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Koriin mahtuu paljon ja se ei mene rikki. Muovikassit menee rikki, eikä niitä voi 
siten uudelleen käyttää. Myös tyhjät pullot viedään korilla kauppaan. Tottumus-
kysymys. Paperipussi ei kestä. 

 

Tavallisen muovikassin suosiota selitti sen helppo saatavuus sekä tottumus, jotka 

molemmat viittaavat Barbopoulosin hedonistisiin (mielihyvän ja mukavuuden) 

motiiveihin. Lisäksi biokassi nähtiin myös huonosti kestävänä tuotteena: 

 

Unohtaa ottaa sen kestokassin mukaan, niin silloin joutuu turvautumaan muoviin. 
Biomuovikassi ei kestä esimerkiksi useampaa maitotölkkiä, hedelmiä jne.(H18) 

 

Tottumus tavallaan…kun tulee ostettua kestokassi, niin se jää himaan ja joutuu 
ostamaan muovikassin. Biomuovikassi on niin heikkokestoinen, maitoa tai muuta 
kun pakkaa, se hajoaa. (H9) 

 
Myös se tosiasia, että kestokassi unohtuu usein kotiin, ilmeni monen vastaajan 
kohdalla. 
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Taulukko 2. Kuluttajien päämotiivit ostoskassivalintoihin ja heidän perustelujaan 

tiivistettynä  

Kuluttaja valitsee 
tietyn kassin jos-
kus 

 Voittomotiivi Hedonistiset 

motiivit 

Normatiiviset motiivit 

Oma kassi 

tai kesto-

kassi: 

17 mainintaa 

 H6: monikäyt-

töinen, kestävä 

H1: perheenjäsenen eko-
loginen toive 
H10: huoli ympäristöstä 
H12: Huoli ympäristöstä 
H23: Huoli ympäristöstä 

Muovikassi, 

myös bio 

 

32 mainintaa, 
joissa seitse-
mässä  ilmoi-
tettiin käyttä-
vän joskus 
biokassia 

 H2: Kassin ul-
konäkö 
H18: ostetaan 
tarpeen mu-
kaan 
H22: Huomioi-
daan kodin tar-
peet (roska-
pusseina ym, 
voi olla myös 
voitontavoitte-
lua) 

H16: Ekologisuus (bio-
kassi) 

Kuluttaja valitsee 
tietyn kassin aina 
tai usein 

Oma kassi 

tai kesto-

kassi: 

 

31 mainintaa 

 H4: Turhien 
pussien määrä 
kotona 
H7: Koska 
muovikasseja 
ei niin hirveästi 
tarvitse 
H9: ostan muo-
vikassin vain 
silloin, kun ko-
tona on roska-
pussitarvetta 
H15: Muovi-
kassien turha 
määrä kotona 
H17: Tottu-
muskysymys 
H19: Muovi-
kasseja kertyisi 
turhaan, eikä 
meillä ole niille 
jatkokäyttöä 

H5:Turhaa muovia muo-
vin päälle 
H8:Muovin ympäristöhai-
tat 
H11:Turhaa roskaa luon-
nonkiertokulkuun 
H13:”Muovilautat me-
ressä”- ohjelma herätti 
H14: Perheenjäsenen 
asenne ja oma opiskelu 
herätti ekologisuuteen 
H20: Turhaa roskaa  
H12: Kierrättämättömän 
jätteen määrä 
 
 



 

54 
 

 

 

Pienet pakkauspussivalinnat 

 

Taulukossa 3 on huomioitu ainoastaan ne kuluttajien ilmoittamat vaihtoehdot, 

joita hän käytti ”usein” tai ”aina”. Kaikille näillekään valinnoille he eivät olleet il-

moittaneet perusteluja, mutta ilmoittaessa esimerkiksi ”usein” valitsevansa pape-

ripussin, tarkoitti kuluttaja pakkaavansa siihen yleensä konditoriatuotteita. Taulu-

kosta on jätetty huomioimatta ”ei koskaan” ja ”joskus”- valinnat, koska niitä ei 

myöskään ollut perusteltu. Pienissä pakkauspusseissa oli kuluttajalle vähemmän 

vaihtoehtoja kuin ostoskassien valinnassa. Kestohevipussin käytöstä ostoksia 

tehdessä ei myöskään tässä kysytty, koska haastattelujen tekemisen aikana niitä 

ei vielä yleisesti ollut kaikissa myymälöissä tarjolla.   

 

Tämän tutkielman haastateltavien pikkupussivalinnoissa nousivat eniten esille 

hedonistiset kulutusmotiivit. Pikkupussiksi valikoitui usein miten tavallinen HD-

muovipussi sen helpon saatavuuden ja osittain sen jatkokäytön vuoksi. 

 

Tavallinen pikkupussi on uudelleenkäytettävissä. Kestävä. Meill käytetään niitä 
vaikka mihin (H1). 
 
Aina tarjolla vieressä ja sillä on meillä jatkokäyttöä esim. ruokien jatkosäilytyk-
seen (H18). 
 
Usein laitan eri tuotteita samaan pussiin ja etiketit rinnatusten siihen kassaa var-
ten. Biopusseja löytyy harvemmin (H17) 
 
Se on hollilla, helpommin saatavissa. Esimerkiksi niitä vihreitä biopusseja ei kai-
killa heviosastolla edes näe (H20). 

 

Muovikassi, 

myös bio:  

14 mainintaa, 
joissa nel-
jässä ilmoitet-
tiin   käytettä-
vän  aina tai 
usein biopus-
sia 

 H3:Helpoiten 
saatavissa 
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Samalla muutamassa tapauksessa ilmeni myös ympäristöystävällisempi tapa 

käyttää tavallista muovipussia: Useampi eri tuote laitettiin samaan pussiin ja kas-

saa varten laitettiin vaakaetiketit riviin pussin kylkeen.  Sekä myös se, että haas-

tateltavat kokivat biopussien saatavuuden useassa tapauksessa huonommaksi. 

Yksi haastateltava mainitsi käyttämässään ostospaikassa biopusseja löytyvän 

helpommin, kuin tavallisia muovipusseja. 

 
He, jotka valitsivat ensisijaisesti pikkupussivaihtoehdokseen biopussin, peruste-

livat sen ekologisilla eli normatiivisilla tekijöillä.  

 

Selkeä valinnan mahdollisuus, (biopussi) selkeästi saatavilla ja luontoystävälli-
nen (H10). 
 
Biohajoava pussi maatuu ja sitä voi jatkokäyttää kotona bioroskiksien pussina, 
jolloin ei tarvitse ostaa erikseen bioroskikseen pusseja (H15). 
 
 Pelkästään ekologisuus ja niitä (biopusseja) on nykyään paremmin saatavilla. 
Joskus on ollut, ettei ole ollut saatavilla muuta kuin biopusseja (H16). 

 

Taloudellisuutta sivuttiin tavallisen pikkupussin, sekä myös biopussin kohdalla si-

ten, että pussilla oli kotona jatkokäyttöä. Tavallinen muovipussi koettiin myös kes-

tävämmäksi ja sillä perusteella taloudellisemmaksi valinnaksi.  

 

Taulukko 3. Kuluttajien päämotiivit pienten pakkauspussien valinnassa ja heidän 

perusteluja tiivistettynä 

 

 Pussi Voittomotiivi Hedonistiset 

motiivit 

Normatiiviset 

motiivit 

Kuluttaja va-

litsee 

usein/aina 

HD-pussi 

15 mainintaa 

H1: uudelleen-
käytettävissä ja 
kestävä. 
H4: Se on kestä-
vin 
H18: Meillä on 
jatkokäyttöä 
niille. 
 

H2: se on sopi-
van kokoinen ja 
mä nään mitä 
siinä on 
H3: saatavilla ja 
tottumus 
H5: Niitä on tar-
jolla hyvin 
H6: Tarjolla hy-
vin 
H7: ei ole vaihto-
ehtoja 
H9: Niitä rullia on 
paljon, niitä on 
kaikkialla. 
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H17: Biopusseja 
löytyy harvem-
min.  
H18: Aina tar-
jolla vieressä 
H19:Tavallisia 
pikkupusseja 
löytyy helpoiten 
H20: Se on hol-
lilla, helpommin 
saatavissa. Esi-
merkiksi niitä 
vihreitä biopus-
seja ei kaikilla 
heviosastolla 
edes näe. 
H22: Niitä on 
aina tarjolla. 
 

Biopussi 

12 mainintaa 

H15: sitä voi jat-
kokäyttää ko-
tona bioroskik-
sien pussina, jol-
loin ei tarvitse 
ostaa erikseen 
bioroskikseen 
pusseja.  

 

 

H13: silloin kun 
oma kestopikku-
pussi jää kotiin, 
käytän muita 
vaihtoehtoja 
H16: niitä on ny-
kyisin paremmin 
saatavilla 
H21:Biopussia 
käytän aina, kun 
saatavilla. Kai-
kissa kaupoissa 
ei ole. 
 

H10: selkeä va-
linnan mahdolli-
suus, selkeästi 
saatavilla, luon-
toystävällisyys 
H12: bioha-
joavuuden takia. 
H14: mieluiten 
en käytä ollen-
kaan, mutta bio-
hajoava on pa-
rempi vaihtoehto 
H15: pussi maa-
tuu 
H16: ekologi-
suus 
 
 
 

Paperipussi 

6 mainintaa 

 
 

H5: Kondito-
riatuotteet pak-
kaan aina pape-
ripussiin 
H6:Kondito-
riatuotteet pak-
kaan ikkunalli-
siin paperipus-
seihin, jos niitä 
on. 
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7.3  Ostoskassien ja -pussien käytön säätely 

  

Kysymyksellä, miten haastateltavat ovat saaneet tietoa kaupan ostoskassien ja 

pienten pakkauspussien valinnasta tai rajoitteista, kartoitettiin kyseisen kuluttaja-

joukon kokemuksia saamastaan ohjauksesta. Pehmo-ohjauksella tarkoitetaan 

niitä ympäristön hienovaraisia ohjauskeinoja, joissa hyödynnetään ihmisen hil-

jaista tietoa ja ohjataan hänet näin omilla valinnoillaan kohden parempaa loppu-

tulosta (Karonen 2016). Thalerin mukaan markkinoita ohjaa kolme rajoitusta, joita 

hän kutsuu rajoitetuksi rationaalisuudeksi (esimerkiksi tarjonnan runsaus), rajoi-

tettu tahdonvoima (mielihyvän ja nautinnon haku) ja rajoitettu oma etu (reiluus) 

(2015, s. 276). Nämä ovat samoja elementtejä, joihin pohjautuu myös Barpo-

poulosin kulutusmotiivit (kappale 3.4). Hyödyntämällä kuluttamisen kehyksiä, voi-

daan kuluttajaa ohjata hyvinkin arkisilta ja näkymättömillä keinoilla kohden eetti-

sesti sopivampia toimintatapoja. Talan (2010, ss. 460-462) mukaan tarvitaan oi-

keanlaisia ohjaimia ja valinnan arkkitehtuuria, jotta saadaan ihmisillä oleva hiljai-

nen tieto käyttöön. Esimerkiksi tässä kyseisessä tutkielmassa vähentämään 

muovikassien käyttöä ja valitsemaan pienistä pakkauspusseista sen vaihtoeh-

don, joka vähiten kuormittaa luontoa. Lisäksi kartoitin sitä, pitäisikö muovikassit 

kieltää myös Suomessa lainsäädännöllä.  

 

7.3.1  Kuluttajien kokemuksia tiedon saannista 
 

Kysyttäessä haastateltavilta millä tavalla he ovat saaneet ohjausta tai tietoa 

kauppojen ostoskassi ja pienistä pakkauspussivaihtoehdoista yleinen reaktio oli 

alkuun, ettei tietoa ole juuri saatu — ainakaan kaupan toimesta. Kun vastauksia 

analysoi tarkemmin ilmeni kuluttajiin kohdistuneen toimia, jotka voidaan luokitella 

aiemman määritelmän mukaisesti pehmo-ohjaustoimiksi. 

 

Vastaukset luokittelin niiden ilmaisujen perusteella. Analyysiyksikkönä oli sana 

tai sanapari, esimerkiksi ”myyjän toimesta”, ”en mistään”, ”tiedotusvälineistä” tai 

”uutisista”. Kaikkien haastateltujen vastaukset jakautuivat viiteen eri kategoriaan 

mainintoineen seuraavasti: 

 

1. ohjausta ei ollut saatu ollenkaan  12 mainintaa  

2. sitä oli saatu kaupan toimesta  10 mainintaa  
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3. median välityksellä   12 mainintaa   

4. kotoa     1 maininta  

5. oman työn/opiskelun kautta.  4 mainintaa 

 

Vaikka lähes puolet vastaajista (12/ 23) ilmoitti, ettei ohjausta ole saatu nimen-

omaan kaupasta ollenkaan, ilmeni osasta vastauksista kuitenkin, että kaupassa 

on ollut sanatonta viestintää, mikä on ohjannut kuluttajaa valinnoissaan.  

 

Kuluttajan roolissa pääasiallinen ohjaus on tapahtunut tarjolla olevien pussivaihto-
ehtojen muodossa, sekä joitain yksittäisiä ohjekylttejä, joita myymälän heviosastoilla 
on näkynyt biohajoavien pussien liepeillä (H15). 
 
Olen saanut tietoa välttävästi. Olen itsekin ollut kaupan kassalla töissä, jolloin pus-
seja jaettiin aika paljon. Nyt on lakattu kassalla kyselemästä, että laitetaanko pikku-
pussiin. Vaatekaupoissa nyt kysytään, että ostatko erikseen muovikassin (H12).  

 

En mä ole saanut muuta ohjausta kuin kaupassa, ett niitä (pikkupusseja) ei ole enää 
näkyvillä kassoilla. Sitten kun niitä kysyy, niin ne sanovat ett on tullut sääntö, ettei 
niitä ei saa olla enää tarjolla (H16). 
 

Kauppojen ohjaus ja informaatio koettiin nimenomaan tiedottamisena siitä, että 

ilmaisjakelupussit katosivat kassojen lähettyviltä ja myös tavaratalojen sekä eri-

koisliikkeiden muovikassit muuttuivat maksullisiksi viimeistään vuoden 2017 ai-

kana. Toinen väylä pehmo-ohjaukseen on median välittämä tieto. Haastattelun 

mukaan ihmiset olivat saaneet tietoa muovikasseista, muovista ja sen tuomista 

haitoista niin lehtien, internetin, tv:n, radion, kuin sanomalehtienkin välityksellä. 

Erään haastateltavan mukaan ennen kaikkea tieto siitä, mihin muovikassien vä-

hentämisellä pyritään, puhuttelee kuluttajaa:  

 

No, kyllä tämä on tietysti saanut ajattelemaan, miten paljon on tullut uutisointia 
siitä, miten paljon merissä on muovijätettä, kakkaroita ja näin poispäin. Kyllähän 
se panee ajattelemaan, ett kyllähän se osaltaan pitäis jokaisen tekemään jotain 
(H3). 

 

Mikäli tietoa on tullut oman työn tai opintojen kautta, on ammattiala edustanut 

sellaista alaa, missä ollaan vastuullisuusasioiden kanssa tekemisissä. Neljä 

haastateltavista toimi tai on toiminut itse kaupanalan työtehtävissä. 
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Pehmo-ohjaustoimiksi voidaan tässä haastattelussa katsoa ne kaupan ja median 

toimet, jotka ovat ohjanneet kuluttajien ostoskassivalintoja konkreettisesti suo-

raan ostoskassitarjonnalla, kassien ja pussien sijoittelulla myymälässä ja niiden 

hinnoittelulla. Pehmo-ohjausta on myös tiedon välittäminen muovijätteen tuo-

mista ongelmista ja se, mitä ovat yksittäisen kuluttajan vaikutusmahdollisuudet 

osaltaan vähentää ympäristön muovikuormaa. 

 

Yhdeksän haastatelluista mainitsi, ettei kaupasta tai mediasta saamalla tiedolla 

ole ollut mainittavaa merkitystä omiin rutiineihin ja tottumuksiin. Yksi näki, että 

muutos hänen toiminnassaan oli puhtaasti kotiolosuhteiden sanelemaa.  

 

En ole kylläkään mistään saanut tietoa, ainakaan kaupasta. Mua alkoi vaan 
hermostuttaa, ett niitä pusseja on kotona niin viljalti. Muitakin vaihtoehtoja on 
löydyttävä ja siten olen alkanut käyttämään enemmän omia kasseja ja kesto-
kasseja (H11). 

 

Loput kahdeksan koki, ettei omissa käytänteissä ollut tarvetta muuttaa, koska toi-

mivat jo valmiiksi tässä asiassa ympäristöystävällisesti käyttäen etupäässä omia 

kasseja, biohajoavia kasseja ja kestokasseja.  

 

Haastateltavista 14 koki, että kaupasta tai mediasta saama tieto on saanut hänet 

muuttamaan omia rutiineja ja käytänteitä. Usea mainitsi yleisesti ekologisen ajat-

telun lisääntyneen, kuten esimerkiksi ”luonnonsäästämisen näkökulmasta olen 

ajatellut, että minunkin on taivuttava siten, etten aina ajattele mikä minulle on 

helpointa (H22) tai ” kun on saanut tietoa merten roskaantumisesta, niin se on 

saanut minut muuttamaan tottumuksia (H7) ”. Konkreettisesti käytännön toimia 

mainittiin kahdeksassa palautteessa. Niistä kolme koski pikkupussien käytön vä-

hentämistä ja viisi kestokassin tai biohajoavan kassin käytön lisäämistä.  

 

Kysyttäessä, miten paljon haastateltava on valmis maksamaan erilaisesta ostos-

kassista, noudatti heidän hinnoittelunsa yleisesti voimassa olevaa hinnoittelua. 

Neljä haastateltavaa oli sitä mieltä, että erilaisista muovikasseista, etenkin neit-

seellisesti valmistetusta, voitaisiin pyytää myös enemmän kuin tällä hetkellä teh-

dään.  
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7.3.2 Muovikassien kieltäminen lainsäädännöllä 
 

Kysymys muovikassien kieltämisestä lailla jakoi haastateltavien mielipiteet sekä 

puolesta, että vastaan. Analyysiyksikkönä käytin ilmaisuja tai lauseita. 

 

Muovikasseja kieltävän lainsäädännön kannalla olevat vastaajat 

 

Lainsäädännön kannalla oli kymmenen haastateltavista ja heidän vastuksensa 

perustelut jakautuivat kahteen eri kategoriaan. Viisi vastaajaa näki, että lainsää-

dännön pakkokeinoilla voidaan parhaiten toteuttaa kuluttajien tottumusten muok-

kaaminen. 

 

Me hukutaan muoviin. Jos tämä on yksi keino, jolla sitä vois vähentää, 
se olis hyvä. Se olis ihmisille tottumuskysymys. Muovikassit olis vähän 
aikaa pois, ihmiset ei enää osais kaivata niitä (H16) 
 
En näe mitään estettä miksei voisi (kieltää lailla), ei liian tiukka toimen-
pide. Niin kauan kuin se ei ole lainsäädännössä, iso osa kuluttajista 
eivät osaa tai halua luopua muovikassien käytöstä (H19). 
 
Se (lailla kieltäminen) olis ainakin sellainen pakkokeino, kun sitä muo-
vikuormaa pitäs alemmaksi saada ja mä en usko sellaiseen kuluttaja-
lähtöiseen, ett ihmiset muuttaisivat tarpeeksi tottumuksiaan vapaaeh-
toisesti. Kyllähän lailla kielletään muitakin juttuja ja nämä ympäristöky-
symykset ovat pitkään olleet tapetilla, niin lainsäädännöllä saataisiin 
ehkä kivuttomasti tämä asia eteenpäin. Jos nyt joku alkaa itkemään 
siitä, ettei muovikassia saa, niin ihme juttu. Ja kun on muita kassi- ja 
pussivaihoehtoja (H10). 

 

Toiset viisi vastaaja kokivat ehkä vähän lievemmin, että muillakin vaihtoehdoilla 

pärjätään, eivätkä siten nähneet mitään estettä lainsäädännölle. Yksi vastaajista 

pohti kotien roskapussikysymystä, miten muovikassien totaalikielto vaikuttaisi 

roskapussien kysyntään. 

 

Kyllähän se muovikassi pitäisi pyrkiä poistamaan käytöstä. Tosin aika 
monelle se on myös roskapussi, joten siihen pitäisi sitten keksiä oma rat-
kaisunsa, joka ei kuormita luonto enempää (H18). 

 
 

Muovikasseja kieltävän lain vastustavat vastaajat  
 

Vastaajista 13 ei kannattanut muovikassien ja pussien kieltämistä lainsäädän-

nöllä.  Perustelut jakautuivat vastaajilla neljään eri pääkategoriaan: 
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1. Perustelu sisälsi kieltolain korvaavia toimenpiteitä, 4 mainintaa 

2. Kieltolakia pidettiin liian radikaalina toimenpiteenä, 10 mainintaa 

3. Kannatettiin pehmeitä ohjauskeinoja, asennekasvatusta, 6 mainintaa 

4. Muovikasseille nähtiin oma tarpeensa, 4 mainintaa 

 

Kieltämisen sijasta esitettiin, että muovikassien ja pussien saatavuutta kaupassa 

rajoitettaisiin vahvasti ja niille asetettaisiin kunnon hinta, mikä saisi kuluttajat ajat-

telemaan tarvitsevatko he todella muovikassia tai pussia. Korkeamman hinnan 

myötä he tottuisivat mahdollisesti enemmän käyttämään omaa kassia ja kesto-

kassia. Korvaavat toimenpiteet yhdistettynä asennekasvatukseen edustavat ni-

menomaan niitä pehmo-ohjauksen toimenpiteitä, joita tutkielmassani osin selvi-

tän. Lisäksi mainittiin, että mahdolliset totaaliset rajoitteet aiheuttaisivat mahdol-

lisesti uudenlaisia ongelmia. 

 

Suomi on täynnä kieltoja, vaan tapakasvatuksella ja porkkanoita enem-
män. Vaikka ne (muovikassit ja -  pussit) kiellettäis, niitä kuitenkin olis ja 
keksittäis kiertotie (H8). 
 
Muovikasseille löytyy tarpeellista käyttöä kotitalouksista. Se ei tarkoita, ett 
jos jotain kielletään, tilalle tulis jotain ekologisempaa, vaan voi tulla jotain 
pahempaa (H7). 
 

Kannanotoissa kieltolaki nähtiin mm. ”liian radikaalina toimenpiteenä” (H6) ja 

(H3) ja että ”kyllä ostokset tulee saada tehdä ostajan ehdoilla” (H2). Lisäksi yh-

dessä kannanotossa, joka edusti kaupassa työskentelevää henkilöä, oli nähty 

käytännön kautta, ettei asiakas kokenut biokassia tai paperikassia riittävän kes-

täväksi vaihtoehdoksi omille ostoksilleen vaan muovikassi oli perusteltu toimi-

vaksi vaihtoehdoksi silloin, kun oma kassi on jäänyt kotiin.  

 

7.4 Kehittämisajatuksia kuluttajilta  

 

Tutkimuksella voi olla muukin intressi, kuin pyrkiä asioiden ymmärtämiseen —

sillä itsellään voidaan pyrkiä myös muutokseen (Rastas 2010, s. 71). Tutkimus-

kysymyksessä neljä kysyin myös sitä, miten kuluttajia voisi paremmin motivoida 

ympäristöystävällisiin valintoihin tässä kassi- ja pussiasiassa. Keskustellessani 

Kaupan Liiton ympäristöasioiden asiantuntija Marja Olan (henkilökohtainen tie-
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donanto 2. ja 16.10.2017) kanssa pro gradu -tutkielmani aiheesta ja ennen kaik-

kea kuluttajille suunnattavasta kyselystä, ilmeni, että kuluttajien motivointi kaup-

pakassin mukaan ottoon kauppaan lähtiessä oli herättänyt myös liiton jäsenjär-

jestöissä keskustelua: Miten motivoida kuluttajat tähän? Kysyin haastattelussa 

kaikilta kuluttajilta mielipidettä ja jokaisella myös sellainen oli. Vastauksissa 

nousi esille kuusi pääteemaa ja joukko erillisiä, yksittäisiä ehdotuksia. 

 

• Muovikasseille huomattava hinnan korotus 10 mainintaa 

• Ekologisemmat kassivaihtoehdot edullisemmaksi 4 mainintaa 

• Tietoisku/asennekasvatus/mainostaminen (etenkin kaupan toi-

mesta) 9 mainintaa 

• Maksun palautus, jos oma kassi mukana 4 mainintaa 

• Jokin muu bonus, jos oma kassi mukana 3 mainintaa 

• Panostettava kestokassien designiin 4 mainintaa  

Eräs kuluttaja toivoi enemmän universaaleja kestokasseja, ilman kaupan logoja: 

Tehä tästä sellainen kampanja ja perustella miksi tämmöistä tehdään. Toisaalta 
he (kaupat) kehittäis näitä korvaavia tuotteita ja hyvittäis tästä ettei niitä muovi-
kasseja osteta. Jos tästä panee tietoa myös Kaupan liittoon, niin vois kaupat 
tehdä yhteistyötä. Johan noin pohjoismaiden armeijat menee samanlaisissa 
asusteissa. Niin kestokasseissakin vois olla yhtenäinen linja, vaik siel sitten jokin 
pieni logo näkyisikin. Se olis tälläinen yhtenäinen luontoystävällinen ekoteko 
(H3). 

 

Yksittäisiä ehdotuksia olivat: 

• koulussa käsityötunneilla virkattaisiin kestopusseja esim. äitienpäivälah-

jaksi: 

Hinnankorotus perusmuovikasseille 50 senttiä/kpl. Kuluttaja vois myös itse vir-
kata kestopikkupusseja, koska ympäristöasiat ovat trendikkäitä. Kouluille kässä-
tunneille ohjelmaksi…esimerkiksi äitienpäivälahjaksi. Se olis sellai kasvatuksel-
linen näkökulma ja vanhemmat olisvat ylpeitä, kun käyttävät lapsen tekemää 

hedelmäpussia kaupassa (H10)  

• kauppoihin pienempiä kestokasseja 

• puhelimeen ostoslistaäppi, joka muistuttaa kestokassista 
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• autoon kestokasseille teline, etteivät ne pyöri lattialla ja penkeillä 

• muovikassien saatavuutta rajoitettava paremmin 

• kestokassien saatavuutta parannettava (paremmin näkösälle) 

• kauppa/kauppaketju lahjoittaa ostamattomia muovikasseja vastaavan 

määrän rahaa johonkin luonnonsuojeluun (kampanja). 

 

7.5 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen valossa kuluttajien ostoskassivalintoja säätelee eniten nor-

matiiviset arvot eli halu toimia sosiaalisesti ja eettisesti hyväksytyllä tavalla. Pien-

ten pakkauspussien osalta hedonistiset arvot eli helppous ja mukavuus nousivat 

eniten esille.  

 

Kun kuluttajien motiivit ostoskassivalinnoissa tämän tutkielman valossa pohjau-

tuivat lähes yhtä paljon hedonistisiin motiiveihin eli kuluttajat hakivat valinnoilla 

sekä mukavuutta, että osassa myös esteettistä mielihyvää, noudattivat kuluttajat 

tällöin pääasiassa Kahnemanin teoriaa automaattisesta, ilman ajattelua tapahtu-

vasta valinnasta. Kun kuluttaja oli valinnut ostoskassin tai pienen pakkauspussin 

ekologisin perustein, ilmeni että valintarutiinin takana oli aiempi ajattelu, jolloin 

kuluttaja oli ensisijaisesti toiminut normatiivisten arvojen eli halu toimia sosiaali-

sesti ja eettisesti oikein, mukaisesti. Eniten ilmoittivat rutinoituneensa ne henkilöt, 

jotka käyttivät ostoksilla omaa kassia. Myös muun perheen asenne vaikutti eten-

kin ekologisesti kestäviin valintoihin. Kaikki 23 vastaajaa ilmoittivat kiinnittävänsä 

ostoskassin valintaan huomiota ainakin joskus. 

 

Lähes viidennes vastaajista ei tunnistanut eroa neitseellisestä muovista ja kier-

rätysmuovista valmistetun kassin välillä. Näin ollen tässä on kauppiailla ja medi-

alla mahdollisuus vaikuttaa tiedottamalla kuluttajiin. Toisaalta kuluttajat ottavat 

kassalta niitä kasseja, mitä on tarjolla ja tavarataloissa myyjät pakkaavat niihin 

kasseihin, mitä on saatavilla. Tässä on mahdollisuus vaikuttaa kauppiaiden 

pehmo-ohjaustoimenpiteillä. Kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden haastatte-

lusta ilmeni, ettei kierrätysmuovista valmistettuja kasseja ole aina saatavilla niin 

paljon kuin olisi kysyntää.  
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Huolimatta, että pikkupusseista tavallinen HD-muovipussi on ympäristökuormal-

taan haitallisin, valitsi suurin osa haastatelluista sen pakatessaan vihanneksia ja 

hedelmiä. Biopussit koetiin osin epämiellyttäviksi tai niiden saatavuus hedelmä- 

ja vihannesosastolla oli huonoa. Tässä ilmeni selkeä seikka kauppiaiden vaikut-

taa siihen, mitä pusseja kyseisellä osastolla käytetään. Myös kesto-hevipussi 

nähtiin varteenotettavana vaihtoehtona, kunhan sen käyttöön ensin rutinoidutaan 

ja niitä olisi myös kaupoissa paremmin saatavilla.  

 

Kauppaketjujen pehmo-ohjaustoimet ostoskassien ja pienten pakkauspussien 

suhteen käsittivät ensisijaisesti niiden esille laittoa ja saatavuutta. Myös designiin 

oli panostettu. Kuluttajien voitontavoittelun motiivia hyödynnettiin siten, että muo-

vikassien ilmaisjakelusta oli luovuttu. Vaikka kuluttajat eivät tämän tutkielman va-

lossa kokeneet saaneensa kaupoista informaatiota ostoskassien ja pienten pak-

kauspussien valinnassa, ohjasi käytännössä kuitenkin kaupan toimet kuluttajien 

valintoja. Näin ollen voidaan katsoa pehmo-ohjauksen toimivan ja olevan hyvä 

vaihtoehto tiukalle lainsäädännölliselle ohjaukselle. Suomessa muovikassien 

kieltäminen lailla jakoi haastateltavien mielipiteet tasan kahtia; puolesta ja vas-

taan. Siinä missä lainasäädännön ehdottomuus nähtiin turhan tiukkana ja rajoit-

tavana toimenpiteenä, nähtiin se toisaalla ainoana keinona todella vaikuttaa ku-

luttajan valintoihin. 

 

Kuluttajilla oli myös ajatuksia siitä, mikä motivoisi kuluttajia enemmän ympäris-

töystävällisimpiin valintoihin ostoskassi- ja pussivalinnassa. Ensinnä kuluttajan 

valinta haluttiin helpottaa sekä hinnoittelulla, erilaisilla bonusjärjestelmillä ja kas-

sien ulkoasuun panostamisella. Tässä tapauksessa voitontavoittelulla oli merki-

tystä kuluttajien motivoinnilla. Myös eri vaihtoehtojen esille tuomiseen haluttiin 

lisää panostusta.  
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8.Luotettavuus 
 
 

Tarkastelen tässä luvussa tutkielmani luotettavuutta, sen laatua ja myös eettisiä 

näkökohtia. Eskolan ja Suorannan (2008, s. 210) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuus perustuu siihen kuvaukseen, miten tarkasti ja uskottavasti tutkija 

on pystynyt kuvaamaan tutkimusprosessin. Laadullisessa tutkimuksessa tutki-

muksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, onko valittu metodi ollut luotettava ja joh-

donmukainen, sekä validiteetilla sitä, onko tutkimus perusteellisesti tehty (Kvali-

MOTV, 2018) Vaikka käsitteet validius ja reliaabelius tulevat määrällisen eli kvan-

titatiivisen tutkimusperinteen piiristä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2015, s. 

232), voidaan niitä soveltaa myös laadullisen tutkimuksen arviointiin.  

 

Tutkimusideani kumpusi omasta kiinnostuksesta kuluttajana vaikuttaa maapallon 

ekologiseen tilaan. Lisäksi tutkimuksen edetessä muovikassi asia nousi usein 

esille erilaisissa medioissa. Näin ollen tutkimukseni oli ajankohtainen ja sain tut-

kimuksen kautta vastauksia niihin kysymyksiin, joita olin tutkimukselleni asetta-

nut.  

 

Tutkimuseettisesti (Suoranta & Eskola, 2008, ss. 52-53) tässä tutkielmassa nousi 

esille haastateltavien lupa käyttää haastatteluaineistoa tutkimukseen. Jokainen 

haastateltava lupautui osallistuessaan aineiston käyttöön. Kauppaketjujen vas-

tuullisuushenkilöt antoivat suostumuksensa tutkimusaineiston käyttöön, samoin 

kuvausluvan kauppaketjun liikkeisiin, jota tarkennettiin vielä kuvattavan liikkeen 

myymäläpäälliköltä. Tutkimustuloksissa haastateltavien taustatiedot; ikä ja suku-

puoli on häivytetty aineistositaateista. Tällä on haluttu varmistaa, ettei lukijalle 

synny mielikuvaa, että kyseinen aineistositaatti edustaisi tietyn sukupuolen tai 

ikäryhmän yleistä mielipidettä. Se, että tutkimusaineisto oli osin hankittu tutkijan 

oman facebook-yhteisön kautta, saattoi vaikuttaa vastaajien aktiivisuuteen ja sii-

hen, että haastateltavat edustivat pääpiirteittäin ekologisuuteen myönteisesti 

suhtautuvia henkilöitä. Jos tutkimusaineisto olisi muodostunut satunnaisotan-

tana, olisi tulos mahdollisesti ollut heterogeenisempi. 

 

Kuluttajien strukturoitu haastattelu pohjautui kyselylomakkeeseen, joka lähetet-

tiin kaikille noin vuorokautta ennen varsinaista haastatteluaikaa. Strukturoitu 
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haastattelu testattiin ensin kolmella erilaisella kuluttajalla, jonka perusteella lopul-

linen kyselylomake muotoutui. Tämä lisäsi Eskolan & Suorannan (2008, s. 86) 

mukaan strukturoidun haastattelun luotettavuutta. Kaikille kuluttajille kysymykset 

esitettiin samassa muodossa ja järjestyksessä. Osa kuluttajista oli jo ennakkoon 

kirjannut vastauksia kyselylomakkeelle ja näin pohtinut ennakkoon perusteluja 

omille valinnoille. Mielestäni kyselylomake toimi hyvin siinä muodossa kuin se 

haastateltaville esitettiin.  Vaikka tutkielmassa kysyttiin kuluttajilta myös kyllä- ja 

ei-kantoja, sekä niiden perusteluja, ei haastateltavien määrä, 23 henkilöä, anna 

vielä pätevyyttä määrälliseen arviointiin. Vaan määrällinen tarkastelu tässä tut-

kielmassa toimi laadullisten perustelujen pohjana (Ruusuvuori, ym. 2010, s. 17). 

 

Sen sijaan kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden teemahaastatteluja ei etukä-

teen testattu, vaan haastateltavat saivat melko vapaasti kertoa niistä kauppaket-

jujensa toimenpiteistä, joilla kuluttajia on pyritty ohjaamaan ostoskassien ja pien-

ten pakkauspussien valinnassa. Tämä asetti omat haasteensa litteroinnin tark-

kuudelle. Toinen haastateltava vastasi teemahaastatteluun kirjallisesti ja toinen 

puhelimitse. Kirjallisen vastaajan vastauksia tarkennettiin vielä puhelinhaastatte-

lulla.  Jotta triangulaatio (Hirsjärvi ym, 2015, s. 233) olisi antanut enemmän sy-

vyyttä tarkastella kuluttajien kokemuksia kauppojen ohjauksesta, olisi useamman 

kauppaketjun vastuullisuushenkilön mukaan saaminen lisännyt tutkimuksen vali-

diteettia. Koska vastuullisuushenkilöitä ei saatu mukaan kuin kaksi, olisi monime-

netelmällisyyttä voinut hyödyntää muulla tavalla, esimerkiksi etnografialla. Sekä 

Barbopoulosin, että Kahnemanin teorioiden toimivuus olisi saanut lisäsyvyyttä, 

kun teorioita olisi testattu esimerkiksi seuraamalla kuluttajien valintaprosessia to-

dellisessa tilanteessa (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 27)  

 

Tutkimusanalyysissä päädyin teemoitteluun. Ensimmäinen ajatukseni oli käyttää 

tutkimuksen analysoinnissa sisällönanalyysiä, mutta tutustuessani metodikirjalli-

suuteen nähtiin useassa sisällönanalyysi turhan laveana käsitteenä ja kaiken 

analyysin olevan sisällönanalyysiä (Ruusuvuori, ym. 2010, s. 18). Näin ollen pää-

dyin yksikertaisesti teemoitteluun, joka vastaa hyvin pääosin strukturoidulla haas-

tattelulla kokoon saadun aineiston sopivaa analyysimenetelmää. Teemoittelun 

perusteena käytin apuna eri teorioita kuluttajuuden toimintatavoista ja motiiveista, 
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joten käsittelin tuloksia aineiston kanssa (Salo, 2015, s. 167). Tuloksien tulkin-

nasta teorian kanssa voidaan käyttää myös käsitettä teoriaohjaava analyysi. Joh-

toajatus tässä on se, että tulosten pohdinnassa pyritään testaamaan teoriaa tai 

laajentaa sitä käsitteellisesti. (Salo, 2015, ss. 173-174.) Sekä Barbopolosin, että 

samoin Kahnemanin teoriat sopivat hyvin teoreettiseksi viitekehykseksi. Samoin 

käsite pehmo-ohjaus, joka esiintyi muodossa tai toisessa sekä kuluttajien, että 

kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden haastattelussa. 
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9.Pohdintaa 
 

Tässä tutkielmassa pyrin ymmärtämään niitä kuluttajien motiiveja, joilla hän os-

toskassi- ja pienen pakkauspussivalintansa kaupassa tekee. Onko kyse rutiinista, 

jota ei pysähdytä ajattelemaan vaiko ennalta jo pohdittu toimintatapa, jonka taus-

talta löytyy jokin Barbopoulosin mainitsemasta kolmesta päämotiivista: Voitonta-

voittelu, hedonistinen tai normatiivinen motiivi? Miten paljon kauppiaat voivat 

pehmo-ohjauksella vaikuttaa kuluttajan valintoihin ja toimiiko pehmo-ohjaus oike-

asti kuluttajien valinnan ohjaimena? 

 

Ekologisuus, kestävä kehitys sekä muovijätteiden aiheuttamat ongelmat ovat ol-

leet paljon esillä erilaisissa medioissa etenkin kuluneen vuoden aikana. Vuonna 

2017 muovi täytti 110-vuotta. Muovin valtakauden katsottiin alkaneen vuonna 

1907, jolloin belgialais- amerikkalainen tutkija Leo Baekeland keksi ensimmäisen 

täysin synteettisen muovin, bakeliitin. Tuon jälkeen on tutkijoiden mukaan muovia 

tuotettu maailmassa kaikkiaan noin 8 300 miljardia kiloa, josta tutkijoiden arvioi-

den mukaan on syntynyt 6 300 kiloa muovijätettä. Tuotetusta muovista on siis 75 

prosenttia heitetty maailman kaatopaikoille, luontoon ja meriin. Ellen MacArthur- 

järjestö7 totesi raportissaan alkuvuodesta 2016, että mikäli samanlainen tuotanto- 

ja jätteenmuodostustrendi jatkuu, on valtamerissä vuonna 20150 painonsa puo-

lesta enemmän muovia kuin kaloja. (ESS 17.12.2017.) Ehkäistäksemme tämän 

kehityksen tulee kaikkien tahojen, niin julkisten, kuin yksityistenkin tarkastella ja 

muuttaa toimintatapojaan suotuisamman kehityksen takaamiseksi.  

 

Suomessa käytetään vuosittain noin 300 miljoonaa muovikassia, joka tekee noin 

55 muovipussia henkeä kohden vuodessa. Luku on pienempi kuin useamman 

Euroopan valtion, mutta siitäkin on tavoitteena pienentää kassien määrää 40 kap-

paleeseen henkeä kohden vuoteen 2025 mennessä. EU:n lakimuutos, jossa hy-

väksyttiin muovikassien maksullisuus vuonna 2015 ja ohjattiin jäsenvaltioitaan 

ottamaan käyttöön erilaisia ohjauskeinoja vähentääkseen muovisten pakkaus-

pussien ja ostoskassien käyttöä, on johtanut monella kauppaketjulla totaaliseen 

                                                 
7 Ellen MacArthur- järjestö on brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on innostaa 
sukupolvia kestävän kehityksen saralla. 
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muovikassien käytön vähentämiseen. Etelä-Suomen artikkelin (10.4.2018) mu-

kaan Grean Deal -kampanjaan on lähtenyt puolessatoista vuodessa yhteensä 

3 300 yksittäistä myymälää eri kauppaketjuista. Tämän tutkimuksen edetessä 

syksystä 2017 kevääseen 2018 muovikysymys eli sekä mediassa, että kansain-

välisessä ja kansallisessa lainsäädännössä omaa vilkasta elämäänsä. 

 

Halko & Hytösen (2014, s. 467) yksi kuluttajan tavoite on valinnoillaan saada it-

selleen muun yhteisön silmissä myönteinen leima, joka kertoo hänestä omalla 

tavallaan myös sen, millaisia arvoja hän edustaa. Mainonnalla, tiedottamisella ja 

kauppiaiden pehmo-ohjaustoimenpiteillä voidaan luoda kuluttajille sellaisia valin-

nan ohjaimia (kts kpl 3.5, s. 18), joilla hän päätyy yleisen edun nimissä myöntei-

siin päätöksiin, mikä on myös pehmo-ohjauksen piilovaikuttamisen tavoite. Ku-

luttajat toimivat tämän tutkielman valossa siten, että pyrkivät valinnoillaan yhden-

mukaisuuteen eli konformismiin. Kuluttajat saavat tartuntoja muiden kuluttajien 

valinnoista ja esimerkiksi muiden perheenjäsenten arvoilla on heille merkitystä.  

Esteettisesti kaunis ekologinen kassi vetoaa paitsi kuluttajan normatiivisiin, niin 

myös kuluttajan hedonistisiin arvoihin: oikeat valinnat voivat olla myös esteetti-

sesti miellyttäviä. Lisäksi kuluttajat kaipasivat valinnoillaan myös helppoutta, mikä 

näkyi etenkin pienten pakkauspussien valinnassa. Otettiin se, mikä on helpoiten 

saatavilla vaikkei se täyttänytkään ekologisia arvoja. Näin ollen kauppiailla on 

mahdollisuus entistä enemmän vaikuttaa niihin valintoihin, joita kuluttaja etenkin 

hedelmä- ja vihannestiskillä tekee. Onko tarjolla biopusseja ja onko kuluttajan 

mahdollisuus alkaa harjaannuttamaan tottumustaan siihen suuntaan, että valit-

see kesto-hevipussin? 

 

Tämän tutkielman valossa näytti siltä, että kaikki 23 haastateltavaa kiinnitti ostos-

kassin valintaan huomiota ainakin joskus. Ne, jotka kiinnittivät valintaan huomiota 

aina, perustelivat sen normatiivisilla arvoilla. Oli sosiaalisesti oikein ja hyväksyt-

tävää kannattaa ekologisesti kestäviä arvoja. Ekologisesti kestävän ostoskassin 

valinta oli muodostunut jo rutiiniksi ja sen pohjatyö oli tehty usein jo vuosia aiem-

min. Näin oman kassin mukaan ottaminen ostosmatkalle ei enää kuluttanut ku-

luttajan ajatuksia, vaan hän toimi automaattisesti. Sen sijaan pienen pakkauspus-

sin valinta ekologisesti ajatellen vaatii näiltä haastatelluilta kuluttajilta ajattelua ja 
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uusiin rutiineihin totuttelua. Moni ajatteli periaatteessa kesto-hevipussia myöntei-

sesti, mutta epäili samalla, ettei siihen kovin helpolla rutinoituisi. Miksi näin, kun 

kuluttajat olivat rutinoituneet jo kestokassien, omien ostoskassin ja korien käyt-

töön?  

 

Kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden haastattelun mukaan kauppaketjujen 

kaikilla liikkeillä tulisi olla tarjolla erilaisia vaihtoehtoja niin kasseista, kuin pienistä 

pakkauspusseista. Tämä pitikin kuluttajien haastattelujen mukaan paikkansa os-

toskassien suhteen, vaikka kaivattiinkin enemmän designiä sekä universaaleja 

kestokasseja markkinoille. Sen sijaan pienten pakkauspussien suhteen osoittau-

tui, ettei kaikista myymälöistä tavalliselle HD-pussille edes löytynyt vaihtoehtoa. 

Kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden mukaan kesto-hevipussin tarjontaa ol-

tiin lisäämässä kaikkiin kauppaketjujen myymälöihin, mutta sen käyttö oli kuiten-

kin verrattain vähäistä. Sen sijaan osa kuluttajista laittoi useamman tuotteen sa-

maan pikkupussiin ja vaakaetiketit rinnatusten pussin kylkeen. Kaikki haastatel-

luista osti osan tuotteista ilman erillistä pakkauspussia ja kiinnitti vaakaetiketin 

suoraan tuotteeseen. Tämä oli kuluttajien mukaan jo suurimmaksi osaksi rutiinia, 

eikä vaatinut erillistä ajattelua asiasta. Yksi kuluttaja 23:sta koki hankalaksi sen, 

että vaakaetiketit eivät pysyneet oikeissa tuotteissa kiinni, vaan etiketit sotkeutui-

vat muihin ostoskorin pakkauksiin. Eräs vaihtoehto, joka nousi mieleeni, oli HD-

pussien kokonaan poistaminen kauppaliikkeiden valikoimista ja niiden korvaami-

nen biopusseilla, paperipusseilla ja kestohevipusseilla. Miten nopeasti ja kivutto-

masti kuluttajat tähän sopeutuisivat? 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen 7-9- 

luokkalaisten yleistavoitteista tämän tutkimuksen muovikassi – ja pussivalinnat 

kuuluvat osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden (L7) sisältöalu-

eeseen (POPS, 2014, s. 285). Luonnollista on ottaa asia esille jo esimerkiksi ko-

titalouden kuluttajakasvatuksessa. Tämän tutkimuksen valossa perheenjäsenillä 

oli merkitystä omaan ekologiseen toimintaan, joten eräs väylä viedä perheeseen 

ekologista tietämystä muoviasiassa on perheen koululaisten kautta.  

 

Koska kyseessä oli laadullinen tutkimus ja otoksen määrä oli pieni; 23 kuluttajan 

strukturoitua haastattelua, sekä kaksi kauppaketjujen vastuullisuushenkilöiden 
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haastattelua, luotettavuuden kannalta ei ollut mahdollisuutta tutkia esimerkiksi 

perhemallien tai kuluttajien elämänvaiheen vaikutusta ostoskassi tai pienten pak-

kauspussien valintaan, olisi määrällisellä tutkimuksella mielenkiintoista kartoittaa 

edellä mainittua kysymystä: Miten eroaa esimerkiksi nuorten, perheettömien ku-

luttajien valinnat perheellisten, ruuhkavuosiaan elävän kuluttajan valinnoista? 

Entä miten paljon kohdistetut pehmo-ohjaustoimet lisäisivät esimerkiksi kesto-

kassien menekkiä? Eräs kuluttajista ehdotti, että kampanjoimalla sitä, että hanki-

tusta kestokassista osa tuotosta luovutettaisiin johonkin luonnonsuojelulliseen 

kohteeseen, tosi lisää kestokassin käyttäjiä. Olisi mielenkiintoista tutkia esimer-

kiksi monimenetelmällisesti, olisiko oikeasti näin.  
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Liitteet 
 
LIITE 1 
 
Kysely kauppaketjujen vastuullisuusasiantuntijoille 

Tutkimuksen esittely ja vastaustesi merkitys 

Olen Marsa Salminen Helsingin Yliopiston kotitaloustieteen maisterivaiheen opiskelija ja teen 

parhaillani pro gradu-tutkielmaa työnimeltään "Toimiiko kuluttajien pehmo-ohjaus kuluttajien os-

toskassien ja pienten pakkauspussien valinnassa”. Perimmäinen ajatus on muovijätteen vähen-

täminen kuluttajien arkisissa toimissa ja näin myös maaperän ja merien suojelu. 

Olen kerännyt teoriaksi tietoa kuluttamisesta, kuluttajista ja mm. käyttäytymistaloustieteen käyt-

tämää termiä "tuuppaamisesta", nudgesta eli pehmo-ohjauksesta. Tässä tutkimuksessa se tar-

koittaa sitä, että ilman (lain säätämiä) pakotteita kuluttajat tekevät oikeamman valinnan itsenäi-

sesti vähän kuin siis tuupaten. Haastattelen 23 eri-ikäistä, eri puolelta Suomea ja erilaisissa 

elämäntilanteissa olevaa kuluttajaa niistä käytänteistä, millä he ostos- tai pakkauspussi-

valintansa tekevät. Lopuksi myös ideoita siitä, miten he jo kotiin hankkimansa muovi-/paperi- 

tai kestokassin myös ottaisivat mukaansa ostosreissulleen, eikä ne näin vain jäisi kerääntymään 

kaapinperukoille. Kyselyssä ei käy ilmi, mitä kauppaketjua he etupäässä käyttävät 

Tarvitsen kuitenkin kirjallisuusteorian ja kuluttajien vastausten välille kaupparyhmittymi-

nen näkemyksen siitä, miten kauppoja on velvoitettu/ohjeistettu ohjaamaan kuluttajien 

valintoja tässä tapauksessa. Tutkimukseni perimmäinen tarkoitus on, näkyykö ja toimiiko 

pehmo-ohjaus ja miten kuluttajat siihen suhtautuvat. Haen tämän teorian luiden ympärille li-

haa haastattelemalla johtavien kauppaketjujen vastuullisuusasioista päättäviä tai niiden 

kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. Valmis gradu on luettavissa Kaupan liiton Marja Olan 

kautta tai halutessaan lähetän sen myös teille haastatteluun osallistuneille. Asiatarkistuksen tei-

dän osuudestanne luetutan ennen sen lisäämistä graduuni. Toivon sinun ennättävän vastata 

vaikka lyhyestikin jäljempänä oleviin kysymyksiin ja lähettävän vastauksesi minulle mielellään 

marraskuun loppuun mennessä osoitteeseen marsa.salminen@helsinki.fi 

Kysymykset: 

1. Saako tutkimuksessa käyttää kauppaketjunne nimeä, sinun tehtävänimikettä ja myös 
omaa nimeäsi teoriaosuudessa, jossa esitän pehmo-ohjauksen arkisia toimenpiteitä? 

 

2. Nimeä niitä toimenpiteitä, joita voidaan pitää teidän kauppaketjulla pehmo-ohjauksena 
koskien muovikasseja tai pieniä pakkauspusseja (jakelu, hinnoittelu, esillepano tmv joko 
kertaluonteiset tai pysyvät muutokset)? 
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3. Milloin muutokset ovat astuneet voimaan? 

 

4. Koskevatko samat ohjeet teillä teidän ketjunne eri myymälätyyppejä?  Ellei, niin mitä 

eroavaisuuksia? 

 

5. Tämä kysymys esitetään myös kuluttajille ja käytän sitä aineistona, missä pohditaan ” 
kuinka sen kassin saisi otettua sieltä kotia jo mukaan? Kysymys on sinulle henkilökoh-
tainen, eikä tarvitse edustaa välttämättä kauppaketjusi linjaa. Eli miten motivoidaan ku-
luttaja ottamaan kotoa mukaansa jo joko hankkimansa kestokassi tai käytetty muovi-
kassi (jokin kampanja, alennus tmv).? 

 

6. Muuta, mitä haluaisit asiasta vielä kertoa? 

 

Kiitos osallistumisesta! 
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LIITE 2 

 

Haastattelurunko: Kuluttajien ostoskassi ja kauppojen pieneten pakkaus-
pussien valinta päivittäistavarakaupoissa ja tavarataloissa 
 
Käsitteiden määrittely: 
Ostoskassit ovat isoja kauppakasseja riippumatta valmistukseen käytetystä materiaa-
lista.  
Pikkupussit ovat esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla, sekä erityiskaupoissa ja 
apteekeissa käytettäviä asiakkaille annettavia pienehköjä pusseja. Myös irtomyynnissä 
olevat leipomotuotteet pakataan pikkupusseihin. Huomioitavaa on, että ns. ikkunalliset 
paperipussit edustavat myös muovipusseja. 
 
 
Mieti vastauksia valmiiksi Sinulle ominaisten tapojen, tottumusten ja tapahtumien va-
lossa. Tässä ei ole oikeita, eikä vääriä vastauksia. Kaikki tavat ja mielipiteesi ovat yhtä 
tärkeitä. Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellesi, eikä vastaaja ole tutki-
muksessa tunnistettavissa. 

 
A. Haastateltavan taustatiedot:  

 
1. Sukupuoli: mies, nainen, muu 
2. Ikä:____ 
3. Maakunta: 
4. Asuinpaikka: haja-asutusalue, taajama ( lähin kauppa min 3 km päässä), 

kaupunkikeskusta 
5. Kotitalouden rakenne: yhden hengen talous, lapsiperhe, useamman ai-

kuisen talous 
6. Haastateltavan ammattiala: 

 
B. Haastateltavan nykytilanne: 

 
1. Kiinnitän ostoksiani tehdessä ostoskassin ja pikkupussin valintaan huo-

miota 
 

en koskaan   joskus  aina 
 

a. Jos vastasit aina tai joskus, mikä konkreettisesti on saanut sinut 
kiinnittämään asiaan huomiota (mainitse esimerkkejä tilanteesta) 
 

b. Milloin tämä tapahtui? (vuosi, vuodenaika, kuukausi tai muu ai-
kaan sitova määritelmä)  

 
 

c. Jos olet lapsiperheestä, kerrotko muovijätteen aiheuttamista on-
gelmista lapsillesi/lapsenlapsillesi ja ohjaat esimerkiksi kassien ja 
pienten pakkauspussien valinnassa? Kyllä  En 
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C. Haastateltavan ostoskäyttäytyminen 

 
1. Valitsen ostoksia pakatessani  

   en koskaan   joskus   usein   aina   en osaa sanoa  
 
a) tavallisen muovikassin 
b) kierrätysmuovista valmistetun  

muovikassin 
c) biohajoavan muovikassin 
d) valkoisen paperikassin 
e) ruskean paperikassin 
f) kankaisen kestokassin 
g) muovisen kestokassin 
h) oma kassi 

Perustelut eniten käyttämällesi ostoskassivaihtoehdolle: 
 
Valitsen hedelmiä, vihanneksia tai konditoriatuotteita pakatessani 
   en koskaan   joskus   usein   aina   en osaa sanoa  
i) tavallisen muovisen pikkupussin 
j) biohajoavan muovipussin 
k) paperisen pikkupussin 

 
 

Perustelut eniten käyttämällesi pikkupussivaihtoehdolle:  
 
 
 

2. Mikä olisi edellisistä vaihtoehdoista sinun mielestäsi ympäristöystävällisin 
vaihtoehto? Perustele. 
 
 

3. Voisitko liimata vaakaetiketin suoraan punnittavaan tuotteeseen, silloin 
kun se on mahdollista? (esimerkiksi banaaniterttuun, yksittäiseen sitruu-
naan, vesimeloniin jne.)   a) Kyllä  b) En   
 
Mieti valmiiksi perusteluja vastauksellesi. 
 
 

4. Mikäli ostospaikassasi on mahdollista, olisitko valmis sijoittamaan ja 
myös käyttämään kankaista tai muovista kestopikkupussia. 
 

a) Kyllä   b) En  
Mieti valmiiksi perustelujasi vastauksellesi 
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D. Ostoskassien ja -pussien käytön säätely kaupan toimesta 
 

1. a) Millä tavalla olet saanut ohjausta tai tietoa kauppojen ostoskassi-  ja 
pikkupussivaihtoehdoista tai niiden rajoitteista 
 
b) onko saamasi tieto saanut sinua muuttamaan omia tottumuksiasi? 
 
c) jos on, niin miten ja miksi? 
 
d) jos ei, niin miksi ei? 

 
2. Vuonna 2015 muuttuneen EU:n pakkausjätedirektiivin (2015/720/EU) 

tavoitteena on vähentää kevyiden muovisten kantokassien kulutusta ja 
merten roskaantumista. Useassa maassa (esim. Ranskassa ja Itali-
assa) kertakäyttöiset muovikassit on kokonaan kielletty, osalla EU:n 
maista muoviset ostoskassit ovat maksullisia. (Lähde: Ympäristöminis-
teriön raportteja 23/2015) 

 
Paljonko itse olet valmis maksamaan  
a)  muovikassista? 
b) biohajoavasta muovipussista 
c) paperisesta ostoskassista 
d) kestokassista 

 
3. Millä keinon sinun mielestäsi voitaisiin motivoida kuluttajaa ottamaan 

mukaansa joko käytetyn ostoskassin tai kestokassin jo kotoa kaup-
paan lähtiessä (ettei niitä keräänny vain kotiin)? 

 
E. Valtion lainsäädäntö 

 
4. Kertakäyttöiset muovikassit – ja pussit tulisi Suomessa kieltää lailla 
 

a) Kyllä  b) Ei  
 
Perustele vastauksesi 

 
 
Mitä muuta haluaisit ostoskassi- ja pienet pakkauspussit- asiasta sanoa, kertoa 
tai kysyä (esimerkiksi välitettäväksi kauppaketjujen vastuullisuushenkilöille tai 
Kaupan liittoon)? 
 


