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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Terveellinen ja ravitsemussuositusten mukainen syöminen on tärkeää niin yksilölle kuin koko 

yhteiskunnallekin. Huonot ruokailutottumukset voivat kasvattaa riskiä sairauksiin ja ylipainoon, 

joista koituu haittaa yksilölle ja kustannuksia yhteiskunnalle. Näiden ongelmien selvittämiseksi 

tarvitaan uutta ymmärrystä ja innovatiivisia ratkaisuja (Jokitalo, 2018, s. 201). Ruokakaupat ovat 

suuressa vastuussa kuluttajien ruokavalintoihin liittyen. Tuotevalikoima, tuotteiden mainonta ja 

markkinointi ja jopa tuotteiden esillepano ja järjestys ruokakaupassa vaikuttavat asiakkaiden 

kulutusvalintoihin. Tätä vastuuta ja valtaa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisen tavoitteen, 

terveellisemmän syömisen, saavuttamisessa. Ruoan ostoympäristössä tapahtuvat interventiot ovat 

osoittautuneet lupaaviksi (Hoenink ym., 2020, s. 2). Yksilö on aina viime kädessä vastuussa kulutus- 

ja ruokavaliovalinnoistaan, mutta oikeanlaisen, terveellisen valinnan mahdollistavan ympäristön 

luominen on tärkeää (Mikkelsen & Trolle, 2004, s. 66). 

Älypuhelimia, tietokoneita ja niihin saatavia erilaisia sovelluksia käytetään päivittäin helpottamaan 

arkea. Digitaalisia työkaluja hyödynnetään koko ajan entistä enemmän ja niiden kehitykseen 

panostetaan valtavasti. Verkkokauppa on tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja ostamista sähköisesti 

internetissä. Verkkokaupalla tarkoitetaan myös alustaa, jossa myyminen ja ostaminen sekä niihin 

liittyvä oheistoiminta tapahtuu. Verkko-ostaminen on suosittua, ja vuonna 2020 toteutetun 

tutkimuksen mukaan suomalaisista 69 % oli ostanut tai tilannut verkosta edeltävien 12 kuukauden 

aikana (Tilastokeskus, 2020, s. 28). Edeltävien kolmen kuukauden aikana verkosta ostaneita oli 54 % 

(Tilastokeskus, 2020, s. 28). Vuoden 2019 vastaavat luvut olivat 67 ja 50 % (Tilastokeskus, 2019, s. 

39), joten pientä, mutta nopeasti tapahtunutta kasvua on nähtävissä. 

Jacobe (2020, s. 11–12) listaa kolme tärkeintä tekijää verkkokaupan kasvulle: vähittäiskaupan 

muuttunut markkinadynamiikka, uudenlainen kuluttajakäyttäytyminen ja verkkokaupan tarjoamat 

hyödyt kuluttajille. Verkkokauppa on tuonut yritykset ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan ja lisännyt 

vähittäiskaupan markkinassa kilpailua räjähdysmäisesti tuoden näin lisää tarjontaa kuluttajille. 

Samalla kuluttajien käyttäytyminen ja vaatimukset ovat muuttuneet. Nykyään kuluttajat kaipaavat 

elämyksellisyyttä ja kustomointia ostoksilta ja ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa 

kokemuksiin kuin tavaroihin. Jacoben (2020, s. 14–15) mukaan myös työn ja vapaa-ajan rajat ovat 

hämärtyneet, ja verkkokauppa mahdollistaa useiden askareiden tekemisen samanaikaisesti, milloin 
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tahansa. Verkkokaupan hyödyt ovat lukemattomat: kätevyys ja ajan säästö, valikoiman laajuus, 

hintavertailun helppous ja heräteostosten vähentyminen ovat vain muutamia esimerkkejä. 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ruoan verkkokaupan ominaisuuksia, joilla kannustetaan kuluttajia 

terveellisempiin ruokaostoksiin. Verkkokaupan terveellisempiin ostoksiin kannustavalla 

ominaisuudella, tai lyhyemmin terveellisyysominaisuudella, tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ruoan 

verkkokaupan keinoa tai ominaisuutta, jonka avulla kuluttajaa ohjataan tai neuvotaan 

terveellisemmän ruokavalion suuntaan. Vaikuttaminen kuluttajien ruokailuun jo ruoan ostovaiheessa 

on tehokas keino terveellisemmän ruokavalion saavuttamiseksi; kun ruokaostokset ovat terveelliset, 

on ruokavaliokin suuremmalla todennäköisyydellä terveellinen (Adaji & Vassileva, 2017, s. 398). 

Kun ruokakaupasta ostaa terveellisempiä ostoksia, vähenevät mahdollisuudet ja houkutukset 

epäterveelliseen syömiseen kotona (Flaherty ym., 2018, s. 288). 

Ruoan verkkokauppa käsittää elintarvikkeiden ja usein samalla myös muiden päivittäistavaroiden 

myymisen ja ostamisen internetissä sekä tämän mahdollistavan verkkokauppa-alustan. Vuonna 2019 

suomalaisista 8 % osti elintarvikkeita verkosta (Tilastokeskus, 2019, s. 41). Vuonna 2020 vastaava 

luku oli myös 8 %, mutta kyseisen vuoden tutkimuksessa ruoka-annokset ravintoloista oli eritelty 

elintarvikkeista omaksi vastausvaihtoehdokseen, kun taas vuoden 2019 tutkimuksessa elintarvikkeet 

ja ravintola-annokset sisältyivät samaan vastausvaihtoehtoon (Tilastokeskus, 2020, s. 2). 

Elintarvikkeiden verkko-ostamisessa tapahtui siis kasvua. Yhä merkittävämpi kasvu voidaan nähdä 

pidempää aikajännettä tarkasteltaessa: vielä vuonna 2015 elintarvikkeita verkosta osti vain 4 % 

(Tilastokeskus, 2015, s. 24). 

Vuonna 2020 ruoan verkkokauppa kasvoi ennennäkemättömiin lukuihin. Ruoan verkkokaupan 

kasvuloikkaa selittää maailmanlaajuinen koronapandemia. Keväällä 2020 koronaviruksen alkaessa 

levitä myös Suomessa sosiaalisia kontakteja pyrittiin välttämään ja monet siirtyivät sen johdosta 

tilaamaan ruokaostokset verkkokaupasta. Paytrailin tutkimuksen (2020, s. 15–16) mukaan ylipäätään 

verkko-ostaminen lisääntyi kevään poikkeuksellisen tilanteen aikana lähes puolella vastaajista, ja 

verkosta ostettiin enemmän vaatteita, kenkiä ja asusteita, ruokaa ja elintarvikkeita sekä 

apteekkituotteita. Tilastokeskuksen tutkimuksen tuottamissa elintarvikkeiden verkko-ostamisen 

luvuissa ei välttämättä näy vielä kokonaisuudessaan koronan vaikutukset, sillä kysely toteutettiin 

20.3. ja 10.6. välisenä aikana ja puolet vastauksista oli kerätty jo huhtikuun puolivälissä 

(Tilastokeskus, 2020, s. 2). Ruokakauppojen raportoimat luvut sen sijaan kertovat hurjasta kasvusta: 

parhaimmillaan K-ruoka-verkkokaupan asioinnit kasvoivat kuukausitasolla 800 % verrattuna 

edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen (Kesko, 2020b). Ruoan verkkokaupan suuret kasvuluvut 

eivät jääneet ainoastaan koronapandemian alkuvaiheeseen vaan kuluttajat myös jatkoivat tilausten 
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tekoa, sillä vielä myöhemminkin kasvuluvut olivat 500-prosenttisia edelliseen vuoteen verrattuna 

(mt.). Kokonaisuudessaan vuonna 2020 K-ryhmän ruoan verkkokaupan myynti kasvoi noin 400 % 

(Kesko, 2021, s. 15). Vertailuna vuonna 2019 K-ryhmän ruoan verkkokauppa kasvoi 106 prosenttia 

(Kesko, 2020a, s. 16). 

Tietotekniikan hyödyntäminen ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen on kiinnostanut tutkijoita jo 

kauan (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2008, s. 200), ja järjestelmiä ja palveluita kehitetään 

muuttamaan ihmisten asenteita ja käytöstä (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 485). 

Verkkokaupassa kuluttajan valintoihin voidaan vaikuttaa eri tavoilla kuin fyysisessä ruokakaupassa. 

Digitaalinen ympäristö mahdollistaa kivijalkakauppaan verrattuna erilaisten palveluiden ja 

ominaisuuksien hyödyntämisen terveellisemmän ruokavalion saavuttamiseksi. Esimerkiksi 

asiakasdatan hyödyntämistä ja palveluiden personointia voidaan toteuttaa digitaalisella alustalla 

aivan eri tavalla kuin fyysisessä myymälässä. Joitakin terveellisempään ruoan kulutukseen ohjaavia 

ominaisuuksia on jo käytössä suomalaisissa ruoan verkkokaupoissa, mutta niitä olisi mahdollista 

myös lisätä. Aiheen tutkimus on siis tarpeen ja ajankohtaista. Ruokakauppojen vastuullinen asema 

ruokaostosten mahdollistajana sekä myös kulutusvalintojen ohjaajana tulisi hyödyntää yhteisen 

hyvän nimissä. Edellä mainittujen seikkojen, kuten digitaalisen ympäristön mahdollistamien 

ominaisuuksien sekä kasvavan asiakaskunnan vuoksi ruoan verkkokauppa on erinomainen väylä 

vaikuttaa kuluttajien ruokaostosten terveellisyyteen.  

Terveellisempiin ruokaostoksiin ohjaavia ruoan verkkokaupan ominaisuuksia ei ole aiemmin tutkittu 

tällä tavoin kootusti Suomessa. Aiheeseen kytkeytyviä ruoan verkkokaupan ominaisuuksia, kuten 

tehtyjen ostosten ravitsemustietojen näyttämistä kuluttajalle (Valli, 2020) ja personoituja 

suosittelujärjestelmiä (Paukku, 2019) on tutkittu yksinään. Kartoittamalla olemassa olevia 

ominaisuuksia sekä ideoimalla uusia ominaisuuksia tässä tutkimuksessa pyritään luomaan tarvittava, 

selkeä kokonaisuus ruoan verkkokaupan mahdollisuuksista terveellisyyden edistämisen saralla. 

Lisäksi selvitettäessä kuluttajien suhtautumista näihin ruoan verkkokaupan ominaisuuksiin voidaan 

ominaisuuksia myös vertailla toisiinsa. 

Terveellisempiin ruokaostoksiin kannustavien ominaisuuksien vaikuttavuus, eli saavatko ne 

todellisuudessa kuluttajat ostamaan terveellisempiä ruokia, jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Aiemmista tutkimuksista löytyy esimerkkejä siitä, että tämänkaltaisilla ominaisuuksilla ei ole ollut 

suurta vaikutusta ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Machín ym. (2018) tutkivat elintarvikkeiden 

ravitsemuksellisesta laadusta kertovien liikennevalomallin ja varoitusmerkkien hyödyntämistä ruoan 

verkkokaupassa. Näillä ei ilmennyt merkittävää vaikutusta kuluttajien ostoksiin, vaan ainoastaan 

makeisten ja jälkiruokien kategoriassa varoitusmerkit vähensivät kyseisten tuotteiden kysyntää (mt., 



4 
 

s. 49). Forwood ym. (2015, s. 7) tutkivat vähäkalorisemman vaihtoehdon ehdottamista valitun 

tuotteen tilalle samasta tuotekategoriasta, eivätkä nämä ehdotukset merkittävästi vähentäneet koko 

ostosten kaloritiheyttä. Richesin ym. (2019, s. 382) tutkimuksessa puolestaan ostosten suolan 

kokonaismäärä laski, kun kuluttajille tarjottiin vähäsuolaisempaa vaihtoehtoa myös valitun tuotteen 

tuotekategorian ulkopuolelta. 

Suomen päivittäistavarakauppa on keskittynyt vahvasti kahdelle toimijalle. Suurimman toimijan, S-

ryhmän, markkinaosuus oli vuonna 2020 46,0 % ja toiseksi suurimman toimijan, K-ryhmän, osuus 

36,9 % (Päivittäistavarakauppa ry, 2021, s. 9). Kolmantena oli Lidl 9,5 % osuudella pienempien 

ketjujen ja yksityisten kauppojen jakaessa loput markkinaosuudet (mt., s. 9). Tämä tutkimus rajataan 

koskemaan kahta suurinta toimijaa sekä niiden verkkokauppoja: S-ryhmän Foodie- ja K-ryhmän K-

ruoka-verkkokauppoja. Näissä ruoan verkkokaupoissa on suuremmalla todennäköisyydellä joitakin 

terveellisyyteen kannustavia ominaisuuksia jo käytössä ja lisäksi ne lienevät tutumpia kuluttajille 

kuin pienemmät ruoan verkkokaupat. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tässä tutkielmassa tutkitaan ruoan verkkokaupan ominaisuuksia, joilla kannustetaan ja ohjataan 

kuluttajia terveellisempään syömiseen. Lisäksi tutkitaan kuluttajien suhtautumista näihin 

ominaisuuksiin. Tutkimuskysymys on seuraava: Miten kuluttajat suhtautuvat ruoan verkkokaupan 

terveellisempiin ostoksiin ohjaaviin ominaisuuksiin? 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen ja 

teoriaan. Tällä teoriakatsauksella luodaan pohja ruoan verkkokaupasta jo löytyvien terveellisempiin 

ostoksiin ohjaavien ominaisuuksien tarkastelulle sekä uusien ominaisuuksien ideoinnille. Olemassa 

olevia terveellisyysominaisuuksia kartoitetaan tarkastelemalla ruoan verkkokauppoja. Näiden lisäksi 

ideoidaan uusia ominaisuuksia teoriaa hyödyntäen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuluttajien 

suhtautumista näihin ominaisuuksiin selvitetään kyselylomakkeella ja lomakevastauksista saatavan, 

tutkimuksen empiirisen aineiston, analysoinnilla. Näin pyritään koostamaan tutkimuksen kannalta 

olennainen ruoan verkkokaupan terveellisempiin ostoksiin ohjaavien ominaisuuksien kokonaisuus 

sekä kartoittamaan myös kuluttajien suhtautuminen näihin ominaisuuksiin. 

Tarjoamalla terveelliseen syömiseen ohjaavia ja kannustavia ominaisuuksia ruoan verkkokaupassa 

yritykset toteuttavat vastuullisuustyötään ja osallistuvat yhteisiin talkoisiin paremman terveyden ja 

hyvinvoinnin tavoittelussa. Samalla yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia lisämyyntiin sekä lisäarvon 
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tuottamiseen kuluttajille, ja näin kuluttajien sitouttamiseen. Tämän tutkielman tuloksia voidaan 

hyödyntää ruoan verkkokauppoja suunniteltaessa. Tutkimuksessa kartoitetaan kuluttajien 

suhtautuminen jo olemassa oleviin ruoan verkkokauppojen terveellisempiin ostoksiin kannustaviin 

ominaisuuksiin. Tulosten perusteella näitä ominaisuuksia voidaan kehittää paremmiksi ja enemmän 

kuluttajien toiveita vastaaviksi. Lisäksi tutkimuksessa ideoidaan ja esitellään uusia 

terveellisyysominaisuuksia ja tutkitaan kuluttajien suhtautumista niihin. Näitä ominaisuuksia voidaan 

lisätä verkkokauppoihin tuomaan lisäarvoa kuluttajille ja samalla yritykset voivat ottaa 

yhteiskunnallista vastuuta terveellisemmän syömisen edistämiseksi. 
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2 Ruokakauppojen vastuullisuus ja rooli terveellisessä syömisessä 
 
2.1 Vastuullinen yritystoiminta 
 

Yritykset eivät toimi tyhjiössä, vaan niiden toiminta vaikuttaa myös ympäristöön ja muihin 

toimijoihin (Forsman-Hugg ym., 2013, s. 32). Harmaalan & Jallinojan (2012, luku 1.1) mukaan 

yritysten yhteiskuntavastuu on käsite, joka korostaa yritysten vastuuta ihmisten ja ympäristön 

hyvinvoinnin rakentamisesta yhdessä yhteiskunnan kanssa. Yritysten tulee siis edistää yhteiskunnan 

näkökulmasta hyvinvointia lisääviä asioita oman taloudellisen etunsa tavoittelun lisäksi (Barauskaite 

& Streimikiene, 2021, s. 278). Yritysvastuullisuuteen kuuluu kolme ulottuvuutta: taloudellinen 

vastuu, kuten työllisyyden edistäminen, ympäristöstä huolehtiminen ja sosiaalinen vastuu eli 

hyvinvoinnin parantaminen (Harmaala & Jallinoja, 2012, luku 1.2). Dahlsrudin (2008, s. 4) 

määritelmässä yritysvastuullisuuteen kuuluu näiden kolmen lisäksi myös yrityksen ja tämän 

sidosryhmien välinen vuorovaikutus sekä vastuullisuustoimien vapaaehtoisuus. 

Vastuullisuus on tämän päivän markkinoilla tärkeä arvo ja ominaisuus yrityksille. Jatkaakseen 

kasvuaan yritysten on nykyään jopa pakko osallistua sosiaalisen vastuun kantamiseen (Barauskaite 

& Streimikiene, 2021, s. 278). Vastuullisen yrityksen imago voi kasvattaa tuotteiden kysyntää, 

houkutella sijoittajia ja osaavia työntekijöitä sekä sitouttaa vanhaa henkilöstöä, eli yritysvastuun 

toteuttaminen nähdään investointina tulevaisuuteen (Harmaala & Jallinoja, 2012, luku 3.2). 

Asiakkaat, viranomaiset, järjestöt, media ja ympäröivä yhteiskunta haluavat tietää, miten yritykset 

toimivat, miten tämä toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja miten yritys minimoi toiminnastaan 

aiheutuvat kielteiset vaikutukset (Forsman-Hugg ym., 2013, s. 31). Yritysvastuu voidaankin nähdä 

strategisena valintana, jolla voidaan hyvittää yrityksen toiminnasta muille aiheutuvat kielteiset 

vaikutukset (Islam ym., 2021, s. 123). Kuluttajat ovat entistä tietoisempia kulutuksen 

ongelmakohdista ja vaativat myös yrityksiä kantamaan vastuunsa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja 

työntekijöiden olojen suhteen. Paikallisten lakien noudattaminen on yritysten toiminnan 

vähimmäisvaatimus, ja yritysvastuun toteuttaminen taas tarkoittaa vapaaehtoisten 

vastuullisuustoimien ja -kampanjoiden järjestämistä ja jopa niiden sisällyttämistä yrityksen 

liiketoimintastrategiaan (Harmaala & Jallinoja, 2012, luku 3). Vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu 

ovat nousseet yritysten liiketoimintojen keskiöön ja osaksi markkinointistrategioita merkittäviksi 

kilpailutekijöiksi (Forsman-Hugg ym., 2009, s. 8). Panostamalla ihmisten ja ympäristön 

hyvinvointiin yritykset voivat saada taloudellista hyötyä esimerkiksi kustannussäästöjen tai kysynnän 

kasvun kautta (Harmaala & Jallinoja, 2012, luku 3.1). 
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Heikkurinen ja Forsman-Hugg (2011) tutkivat ruokaketjun vastuullisuuden ja yritysten strategian 

yhdistämistä. Yritysvastuu voidaan nähdä strategisena valintana kilpailuedun tavoittamiseksi (mt., s. 

310). Vastuullisuusstrategiana voi olla vallitsevaan tilanteeseen reagointi eli ulkoiseen kysyntään 

vastaaminen ja kysynnän ennakointi tai proaktiivinen toiminta eli uusien vastuullisuudesta 

kumpuavien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen etsiminen ja niiden luominen itse (mt., s. 309). 

Yritysvastuulla on todettu olevan vaikutusta kuluttajien uskollisuuteen, sillä yritysvastuullisuus 

parantaa yrityksen mainetta, joka on yksi tekijä asiakasuskollisuuden ja ostoaikomuksen taustalla 

(Islam ym., 2021, s. 132). 

Vastuullisuus on nykypäivänä olennainen osa yritysten strategiaa ja usein yritykset mainitsevat 

vastuullisuuden raporteissaan, kuten esimerkiksi Kesko vuoden 2019 vuosiraportissaan (Kesko, 

2020a). Raportissa Kesko (2020a, s. 3–6) kertoo tavoittelevansa toiminnassaan vastuullisuutta ja 

laaja-alaista arvonluontia yhteiskuntaan ja nimeää yhdeksi missiokseen hyvinvoinnin luomisen 

sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. Vastaavasti myös S-ryhmä nimeää tehtäväkseen hyvinvoinnin 

tuottamisen asiakkailleen (S-ryhmä, 2020, s. 27). 

 

2.2 Yritysvastuu elintarvikealalla 
 

Yritysvastuu on tärkeä ja haastava aihe elintarvikealalla Hartmannin (2011, s. 298) esittelemästä 

kolmesta syystä. Ensiksi, elintarvikealalla on suuri vaikutus luonnonvaroihin, ihmisiin sekä fyysisiin 

resursseihin. Toiseksi, ruoka on yksi ihmisen perustarpeista, joten se on ihmisille tärkeää ja se herättää 

voimakkaita näkemyksiä. Kolmanneksi, ruokaketju on monitahoinen ja ainutlaatuinen järjestelmä, 

jonka erikokoiset yritykset lähestyvät yritysvastuullisuutta hyvin eri tavoin. 

Elintarvikkeiden kohdalla kuluttajia kiinnostaa vastuullisuudessa ruokaketjun läpinäkyvyys, raaka-

aineiden alkuperä ja turvallisuus, ruoan ympäristövaikutukset sekä eläinten hyvinvointi (Forsman-

Hugg ym., 2009, s. 8). Elintarvikeketjun vastuullisuus voidaan jaotella seitsemään tekijään: 

ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja 

paikallisuus (mt., s. 26). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksessa vuodelta 2011 

kuluttajat kokivat ravitsemuksen näistä vastuullisuuden ulottuvuuksista tärkeimmäksi (Kotro ym., 

2011, s. 27). Ravitsemus ja siten ruoan terveellisyys on siis olennainen osa elintarvikeketjun eli myös 

ruokakauppojen vastuullisuutta. Kuluttajan auttamisen tulisi olla kaikkien vastuullisten 

elintarvikeyritysten strategian keskipisteessä (Jokitalo, 2018, s. 200). 
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Terveellisemmän ruokavalion edistäminen ei enää ole vain viranomaisten tehtävä, vaan myös 

yritykset osallistuvat kuluttajien ruokavalion parantamiseen sekä yksin että yhteistyössä 

viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa (Mikkelsen & Trolle, 2004, s. 61–62). Siksi 

elintarvikealan yritykset ottavatkin toiminnassaan entistä tarkemmin huomioon muun muassa 

tuotteiden ravitsemukselliset ominaisuudet ja turvallisuuden (Forsman-Hugg ym., 2009, s. 8). 

Ravitsemukseen liittyvä vastuullisuus pitää sisällään tuotteiden terveellisyyden ja terveysvaikutukset, 

tuotetiedot, etiketit, lisäaineet ja ympäristöön liittyvät asiat kuten hyönteismyrkkyjen ja lannoitteiden 

käytön (Forsman-Hugg ym., 2013, s. 40). Yritysten ravitsemusvastuuseen kuuluu ravitsemusstrategia 

eli tuotteiden ravitsemuksellisen laadun kehittäminen sekä tuoteinformaatio eli tuotetietojen oikeat ja 

riittävät merkinnät (Forsman-Hugg ym., 2009, s. 43–44). 

Ravitsemuksellinen vastuullisuus on myös yritysten ja muiden toimijoiden vuoropuhelua, aiheen 

esille nostamista ja yhteisiä tekoja. Muun muassa tähän tarkoitukseen Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2017 Ravitsemussitoumus-toimintamallin, jonka 

tavoitteena on parantaa väestön ravitsemusta parantamalla tuotteiden ravitsemuslaatua sekä 

ravitsemuslaadun markkinointia ja viestintää (Ruokavirasto, 2017). Ravitsemussitoumuksen 

tavoitteena on kehittää sekä koko ruokaketjun että eri hallinnonalojen, median sekä kuluttaja- ja 

kansanterveysjärjestöjen toimijoiden yhteisiä toimenpiteitä, joiden myötä kuluttajien on helpompi 

tehdä terveyden kannalta edullisia ruokavalintoja. Ravitsemussitoumus on kohdistettu laajasti eri 

elintarvikeketjun toimijoille, kuten elintarviketeollisuudelle, kaupalle, julkisille ruokapalveluille, 

ravintoloille, kahviloille ja medialle. Myös tämän tutkimuksen kohteena olevat toimijat, Kesko ja S-

ryhmä, ovat ottaneet osaa Ravitsemussitoumukseen. Vuonna 2017 Kesko liittyi mukaan 

ravitsemussitoumukseen kannustamalla asiakkaitaan lisäämään kasvisten käyttöä (Kesko, 2020a, s. 

27). S-ryhmä on myös osallistunut ravitsemussitoumukseen kasvisten kulutuksen lisäämiseksi (S-

ryhmä, 2020, s. 70). 

Myös digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää yritysten vastuullisuustyössä. Keskon 

vastuullisuusstrategiaan vuosille 2018–2022 kuuluu seuraava toimenpide: ”Käyttämällä 

asiakastietoa ja tekoälyä vastuullisesti luomme asiakkaille ja yhteiskunnalle tietoon pohjautuvia 

palveluita.” (Kesko, 2020a, s. 4). Keskon lisäksi myös S-ryhmä lupaa samankaltaisesti tuottaa 

asiakkailleen tietoa ja välineitä, joiden avulla asiakkaan on helppo tehdä itselleen sopivia 

kulutusvalintoja (S-ryhmä, 2020, s. 10). Keskon tavoitteena on tarjota asiakaspalvelua 

monikanavaisesti verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden sekä kauppapaikkojen 

yhdistelmällä (Kesko, 2020a, s. 19). Myös S-ryhmä kertoo tavoitteekseen verkkokaupan ja 

digipalveluiden yhteensovittamisen kivijalan kanssa toimivaksi palvelukokonaisuudeksi (S-ryhmä, 
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2020, s. 10). Molemmat yritykset ovat tällaisia digitaalisia palveluita jo julkaisseet, ja niitä 

tarkastellaan myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

 

2.3 Terveellinen ruokavalio ja sen edistäminen 
 

Ruokavalio vaikuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, tuki- ja liikuntaelinten 

sairauksien, ruoansulatuksen ja suun ongelmien ilmaantumiseen ja myös näiden sairauksien 

etenemiseen (Valsta ym., 2018, luku ”Esipuhe”). Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio edistää 

terveyttä ja pienentää riskiä sairastua useisiin sairauksiin (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, 

s. 11). Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan muun muassa epäterveellisestä syömisestä johtuva 

ylipaino on yhdistetty maailman yleisimpään kuolinsyyhyn, sepelvaltimotautiin (Adaji & Vassileva, 

2017, s. 398). Sepelvaltimotaudin lisäksi ruokavalio vaikuttaa muun muassa verenpainetaudin, 

joidenkin syöpien, tyypin 2 diabeteksen ja osteoporoosin syntyyn (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta, 2014, a. 11). Tilanteesta johtuen on tarpeen luoda yhteiskunnallisia 

linjauksia ja käytänteitä terveellisemmän elämäntavan saavuttamiseksi, mutta myös ihmisten 

käytöksen muuttaminen ja siihen vaikuttaminen on avainasemassa ongelman ratkaisemiseksi 

(Kaipainen, 2014, s. 17). 

Jotta voidaan tarkastella terveellisempiin ruokaostoksiin vaikuttavia tekijöitä ja suunnitella uusia, on 

tärkeää ymmärtää, mitä nykyisissä ostoksissa tulisi parantaa. Kaipainen (2014, s. 39) ilmaisee tämän 

tarpeen hyvin: jotta saataisiin aikaan halutut tulokset, tulee halutut muutokset ihmisten 

käyttäytymisessä ja edelleen terveydessä määritellä ja syyt muutoksiin tunnistaa. Siksi terveellisen 

ruoan määritelmien, kuluttajien ruokavalion ja sen terveellisyyden sekä terveellisen ruoan ostamiseen 

liittyvien haasteiden tarkasteleminen on välttämätöntä tämänkin tutkimuksen kannalta. 

Ravitsemussuositusten mukaan terveelliseen ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, marjoja, 

hedelmiä, täysjyväviljaa ja palkokasveja sekä myös kalaa, erilaisia kasviöljyjä ja niihin pohjautuvia 

levitteitä, pähkinöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 11). Valstan ym. (2018, luku ”Tiivistelmä”) mukaan suosituksen 

mukaisen määrän kasviksia syö ainoastaan 14 % miehistä ja 22 % naisista. Vastaavasti punaista ja 

prosessoitua lihaa syö yli suositusten jopa 79 % miehistä ja 26 % naisista, ja yhdeksän kymmenestä 

aikuisesta saa liikaa suolaa ruokavaliostaan. Lisätyn sokerin likiarvona käytettiin FinRavinto 2017 -

tutkimuksessa sakkaroosin saantia, joka ylitti suositukset 32 % naisista ja 22 % miehistä (mt., 2018, 

s. 70). Willet ym. (2019, s. 24) tutkivat koko maapallon ihmisten ruokavalioita ja niiden 
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yhteneväisyyksiä. Tällä kansainvälisellä tasolla ruokavaliomme sisältää liian vähän kasviksia ja 

hedelmiä, pähkinöitä, täysjyväviljaa, palkokasveja ja kalaa. Kananmunia ja punaista lihaa kulutamme 

puolestaan liikaa. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2014, s. 17–18) ehdottaa neljää askelta toimintaohjeineen 

suomalaisten ruokavalion parantamiseksi. 

1. ”Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään ravintoainetiheyttä ja parannetaan 
hiilihydraattien laatua” 

Kasvispainotteinen, runsaasti rasvaa ja/tai lisättyä sokeria sisältäviä elintarvikkeita ja alkoholijuomia 

välttelevä ruokavalio vähentää ruokavalion energiatiheyttä (mt., s. 17). Energiatiheys vähenee myös 

vaihtamalla valkoinen vilja täysjyvään, mikä lisäksi parantaa ruoan ravintoainetiheyttä. Näiden 

lisäksi suositellaan sokeroitujen juomien vähentämistä. 

2. ”Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä 
tyydyttyneen rasvan saantia ruokavaliossa” 

Rasvan laatua parannetaan muun muassa lisäämällä kasviöljyjen, pähkinöiden, siemenien ja rasvaisen 

kalan osuutta ruokavaliossa ja vähentämällä runsasrasvaisten eläinkunnan tuotteiden kulutusta (mt., 

s. 17). 

3. ”Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä” 

Vähärasvaisen, vaalean lihan suosiminen lihavalmisteiden ja punaisen lihan sijaan muun muassa 

parantaa rasvan laatua ja pienentää energiatiheyttä ruokavaliossa (mt., s. 17). 

4. ”Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoan valmistuksessa” 

Suolaa tulisi vähentää sekä ruoan valmistuksessa kotona, ruoan valmistusprosesseissa teollisuudessa 

ja valitsemalla vähäsuolaisempia vaihtoehtoja elintarvikkeista (mt., s. 18). 

Yhteenvetona ravitsemussuosituksista voidaan kiteyttää, että suomalaisessa ruokavaliossa suurimpia 

ongelmia ovat rasvojen ja hiilihydraattien heikko laatu sekä joidenkin ravintoaineiden puutteellinen 

saanti (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 13). Jotta ruokavaliomme olisi 

ravitsemussuositusten mukainen, tulisi vähentää suolan, tyydyttyneen rasvan ja lisätyn sokerin 

määrää sekä vastaavasti lisätä tyydyttymättömiä rasvoja, kasviksia ja kuituja ja lisäksi kohtuullistaa 

annoskokoja (Ruokavirasto, 2017). 

Ihmisten havaitsemia haasteita terveellisen syömisen saavuttamisessa ovat Pinhon ym. (2018, s. 

1763) mukaan epäsäännöllinen työaika, lempiruoista luopuminen, kiireinen elämäntapa, 

tahdonvoiman puute, terveellisen ruoan hinta, perheen ja ystävien makutottumukset, terveellisten 
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vaihtoehtojen puuttuminen ja epämiellyttävät ruoat. Tahdonvoiman puute, kiireinen elämäntapa, 

terveellisen ruoan hinta ja epäsäännöllinen työaika olivat näistä yleisimmät (mt., s. 1764–1765). Osaa 

näistä haastavista tekijöistä voidaan pyrkiä helpottamaan ruoan verkkokaupassa. Ruoan 

verkkokauppa koetaan itsessään jo joitakin haasteita vähentävänä valintaympäristönä, sillä ruokien 

ostaminen verkkokaupasta esimerkiksi vähentää heräteostoksia (Robinson ym., 2007, s. 97). 

Terveellinen syöminen on lopputulos, johon vaikuttaa valintojen sarja, ja näitä valintoja tehdään 

muun muassa ruokia ostettaessa, ruokaa valmistettaessa ja viimein ruokaa syödessä (Rafacz, 2019, s. 

648–650). Terveellisen syömisen interventioita voidaan suunnitella jokaiseen vaiheeseen, jossa 

valintoja tehdään (mt., s. 651). Ruoan ostovaiheessa voidaan hyödyntää erilaisia interventioita ja 

pyrkiä niiden myötä auttamaan kuluttajia terveelliseen syömiseen liittyvissä haasteissa. Esimerkiksi 

kiireisen elämäntavan aiheuttamaa haastetta terveelliseen syömiseen voidaan lieventää helpottamalla 

terveellisten tuotteiden löytämistä. 
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3 Terveellisempiin ruokaostoksiin kannustavien ominaisuuksien 
teoreettinen tausta 
 

3.1 Teoreettinen viitekehys terveellisyysominaisuuksien tutkimukselle 
 

Ihmisten käyttäytymisen muutos on avainasemassa suurimpien terveysongelmien, kuten ylipainon tai 

tupakoinnin, ratkaisemisessa (Vlaev ym., 2016, s. 550). Siksi käyttäytymisen ja sen muuttamisen 

keinojen tutkiminen on oleellista tämän tutkimuksen osalta. Ihmisten käyttäytymistä ja 

päätöksentekoa ohjailevat heuristiikka ja ennakkoasenteet (Schneider ym., 2018, s. 69). Foggin 

(2009, s. 4–7) kehittämän käyttäytymismallin (Fogg Behavior Model, FBM) mukaan halutun 

käytöksen aikaansaamiseksi vaaditaan kolme tekijää: motivaatio, kyky ja laukaisija. Motivaation 

lähteinä toimii nautinto tai kipu, toivo tai pelko, tai sosiaalinen hyväksyntä tai hylkääminen. Kykyyn 

käyttäytyä tietyllä tavalla vaikuttaa ajan tai rahan puute, käytöksen vaatima fyysisen ponnistelun tai 

aivokapasiteetin tarve, käyttäytymisestä aiheutuva sosiaalinen poikkeavuus tai rutiinista 

poikkeaminen. Käyttäytymisen laukaisija voi toimia kolmella tavalla: se voi motivoida, helpottaa tai 

muistuttaa. Ruoan verkkokaupassa voitaisiin siis esimerkiksi muistuttaa kuluttajia terveellisten 

seikkojen huomioon ottamisesta tai helpottaa terveellisten tuotteiden löytämistä. 

Uudempi käyttäytymisen muutoksen malli on Michien ym. (2011) käyttäytymismuutoksen pyörä 

(Behaviour Change Wheel, BCW). BCW perustuu COM-B-malliin, jonka mukaan käyttäytyminen 

syntyy kyvykkyyden, mahdollisuuden ja motivaation vuorovaikutuksesta (mt., s. 4). 

Käyttäytymismuutoksen pyörässä näihin kolmeen on yhdistetty lisäksi seitsemän intervention 

välinettä sekä yhdeksän toimintatapojen luokkaa (mt., s. 6). Toimintatavat vaikuttavat Michien ym. 

(2011, s. 6) mukaan käyttäytymiseen niiden interventioiden kautta, joita ne tukevat tai mahdollistavat. 

Interventioiden välineitä ovat koulutus, suostuttelu, kannustaminen, pakottaminen, harjoittelu, 

mahdollistaminen, mallintaminen, ympäristön uudistaminen ja rajoittaminen (mt., s. 7). 

Toimintatapojen luokkia puolestaan ovat lainsäädäntö, palveluiden tarjonta, sääntely, fiskaaliset 

toimenpiteet, ohjeistukset, ympäristön suunnittelu sekä viestintä ja markkinointi. 

Sekä julkiset että yksityiset instituutiot hyödyntävät yhä enenevässä määrin tuuppausta (englanniksi 

nudging) pyrkiessään ohjailemaan ihmisten käyttäytymistä (Sunstein, 2014, s. 1). Ihmisten käytöksen 

ohjailu perustuu oletukseen, että tehdessään itsenäisiä päätöksiä ihmiset joskus valitsevat itselleen 

huonomman vaihtoehdon, jota eivät valitsisi, jos heillä olisi riittävästi tietoa, taitoja ja tahdonvoimaa 

(Thaler & Sunstein, 2003, s. 175). Tuuppaus on keino, joka ohjaa ihmisiä haluttuun käytökseen tai 

valintaan, mutta jättää heille kuitenkin valinnanvapauden tehdä kuten haluavat (Sunstein, 2014, s. 1). 
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Tuuppauksen hienovaraisia keinoja voitaisiin hyödyntää ruoan verkkokaupan 

terveellisyysominaisuuksissa, joiden tarkoituksena on nimenomaan kannustaa kuluttajia 

terveellisempiin ostoksiin, eikä pakottaa. Ihmisten valintoihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

tarjoamalla kannustimia halutun vaihtoehdon puoleen, tekemällä ei-halutusta vaihtoehdosta 

kalliimpaa tai poistamalla vaihtoehto kokonaan (Ly ym., 2013, s. 5). Tuuppaus puolestaan vaikuttaa 

ihmisten valintoihin muun muassa muuttamalla tarjolla olevien vaihtoehtojen esitystapaa ja 

päätöksenteon ympäristöä (mt., s. 6). Tuuppaus voi ohjata tietynlaiseen käytökseen esimerkiksi 

tekemällä siitä helppoa, hyödyntämällä sosiaalisia normeja, varoittamalla ja muistuttamalla 

(Sunstein, 2014, s. 4–6). 

Ly ym. (2013, s. 7) kuvailevat tuuppauksen keinojen jakautuvan neljään luokkaan: itsekurin 

vahvistaminen vs. halutun käytöksen aktivointi, itse määritelty vs. ulkoa ohjattu, tietoon vs. 

tunteeseen vaikuttaminen ja kannustaminen vs. rajoittaminen. Itsetuntoa vahvistamalla ihmiset 

saadaan jatkamaan käytöstään, jonka he tietävät olevan hyväksi, mutta eivät aina jaksa viedä loppuun 

asti. Aktivoimalla johdatellaan käytökseen, joka normaalissa tilanteessa ei ole ensimmäisenä ihmisten 

mielessä, vaan piilevänä taustalla. Lyn ym. (2013, s. 7–8) mukaan itse määritelty tuuppaamisen 

kategoria pitää sisällään sellaiset teot, joita ihmiset haluavat itse itsensä noudattavan. Ulkoa ohjattu 

käytös ei kumpua ihmisten omasta halusta. Tietoon ja tunteeseen vaikuttaminen toimivat nimiensä 

mukaisesti; tietoon vaikuttava tuuppaus ohjaa harkittuun ja loogiseen päätöksentekoon, kun taas 

tunteeseen vaikuttava tuuppaus hyödyntää ihmisten tunnepuolta. Kannustava tuuppaus rohkaisee 

halutun käytöksen aloittamiseen tai jatkamiseen, rajoittava tuuppaus puolestaan vaikeuttaa tai estää 

ei-haluttua käytöstä. 

Tuuppaus on todettu toimivaksi tavaksi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja digitaalisissa 

ympäristöissä sen mahdollisuudet vain kasvavat. Schneider ym. (2018, s. 70) mainitsevat digitaalisten 

palveluiden eduiksi muun muassa mahdollisuuden seurata ja analysoida ihmisten käyttäytymistä 

reaaliajassa, käyttöjärjestelmän personoinnin käyttäjäkohtaisesti ja mobiilisovellusten tarjoamat 

käyttäjien sijaintitiedot. Myös digitaalisen ympäristön helppo muokattavuus voidaan hyödyntää 

lisäämällä useita tuuppaustekijöitä kohtalaisen pienellä vaivalla. Internetin ja mobiilisovellusten 

avulla ihmiset ovat myös helposti saavutettavissa (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 486). 

Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2008, s. 202) käyttävät termiä suostutteleva järjestelmä, jolla he 

tarkoittavat tietokoneella käytettävää ohjelmaa, tietojärjestelmää tai sovellusta, joka on suunniteltu 

vahvistamaan, muuttamaan tai muokkaamaan ihmisten asenteita tai käyttäytymistä ilman 

pakottamista tai huijaamista. Suostutteleva järjestelmä pohjautuu siis samankaltaisiin lähtökohtiin 

kuin tuuppaus. Tällä suostuttelulla pyritään vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset ajattelevat ja tuntevat 
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sekä miten he käyttäytyvät (mt., s. 201). Oinas-Kukkonen ja Harjumaa (2009, s. 487–488) ovat 

määritelleet olettamuksia, jotka vaikuttavat suostuttelevien järjestelmien suunnitteluun. Ensinnäkin 

tietotekniikka ja tietojärjestelmät eivät koskaan ole neutraaleja eli ne ovat aina päällä, vaikuttamassa 

ihmisiin. Suostuttelu on luonteeltaan kasautuvaa, joten haluttuun lopputulokseen päästään hyvin 

myös pienin askelin eivätkä suorat, suuret harppaukset ole välttämättömiä. Suostuttelun tulisi lisäksi 

olla sitovaa ja avointa mutta kuitenkin huomaamatonta. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät tietävät 

mihin suostuttelulla pyritään eikä suostuttelu häiritse heidän toimintaansa. Viimeisimpänä, 

suostuttelevan järjestelmän tulee olla sekä hyödyllinen että helppokäyttöinen. Näihin kuuluu muun 

muassa helppo pääsy, virheettömyys, käytännöllisyys, tiedon laatu ja hyvä käyttäjäkokemus. 

Suostuttelevan järjestelmän hyväksi havaittuja keinoja ovat pelkistäminen, tunnelointi, räätälöinti, 

personointi, itsetarkkailu, simulointi ja harjoittelu (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 492). 

Pelkistämällä ja pilkkomalla haluttu käytös pieniin osiin ja välietappeihin sen toteuttaminen 

helpottuu. Käyttäjien ohjaaminen prosessin läpi järjestelmän avulla eli tunnelointi mahdollistaa 

suostuttelun prosessin varrella. Räätälöimällä ja personoimalla järjestelmän tietoa ja sisältöä kullekin 

käyttäjälle sopivaksi suostuttelun vaikuttavuus paranee. Oman suorituksen tarkkailu motivoi käyttäjiä 

saavuttamaan tavoitteitaan. Simulaation avulla käyttäjille voidaan osoittaa asioiden ja tekojen syy-

seuraussuhteita ja harjoittelemalla käytöstä digitaalisessa järjestelmässä sen toteuttaminen 

reaalimaailmassa helpottuu. Järjestelmä voi toteuttaa suostuttelua myös kommunikoimalla 

käyttäjälleen esimerkiksi kehumalla, palkitsemalla, muistuttamalla ja ehdotuksilla (mt., s. 492). 

Useita suostuttelevan järjestelmän keinoja voitaisiin hyödyntää ruoan verkkokaupassa. 

Verkkokaupan prosessi soveltuu hyvin tunnelointiin, sillä verkkokaupassa kuluttaja käy läpi koko 

ostoprosessin tuotteiden etsimisestä muun muassa ostoskorin kautta kassalle. Verkkokaupassa 

voitaisiin esimerkiksi antaa palautetta ostetuista tuotteista ja palkita terveellisistä ostoksista, tai 

ehdottaa terveellisempiä tuotteita valittujen tilalle. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien ruoan verkkokaupan terveellisempiin ostoksiin ohjaavien 

ominaisuuksien tarkoituksena on herätellä ihmisiä ajattelemaan ostostensa terveellisyyttä ja myös 

saada heidät muuttamaan kulutuskäyttäytymistään kohti terveellisempiä ruokaostoksia. 

Ominaisuuksilla siis pyritään muuttamaan ihmisten käyttäytymistä ja saamaan aikaan haluttua 

käytöstä muun muassa tuuppausta ja muita hienovaraisia keinoja hyödyntämällä. Mielenkiintoista on 

myös se, miten kuluttajat suhtautuvat erilaisiin tuuppauksen keinoihin. Kuluttajien suhtautumisesta 

tuuppaukseen ja tuuppauksen hyväksymisestä on joitakin tutkimuksia. Junghans ym. (2015) tutkivat 

kuluttajien tietoa ja asenteita terveyteen liittyvien tuuppausten suhteen. Tutkimuksessa (mt., s. 11) 

todettiin, että pääsääntöisesti kuluttajat hyväksyvät tuuppauksen sekä yleisellä tasolla että terveyteen 
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liittyen. Kuluttajien tieto tuuppauksesta ja sen taustalla olevista strategioista oli puutteellista, mutta 

käytännön esimerkkien avulla he ymmärsivät, mitä tuuppauksella tavoitellaan. Tärkein tekijä 

tuuppauksen hyväksynnässä oli se, että tuuppauksen lähtökohtana on hyvät aikomukset. Junghansin 

ym. (mt., s. 12) mukaan tästä syystä terveyteen liittyvät ja terveelliseen käytökseen ohjaavat 

tuuppaukset hyväksytään. 

Myös tuuppauksen vastaanottajalla ja hänen ominaisuuksillaan on merkitystä sille, hyväksytäänkö 

tuuppaus (Junghans, 2015, s. 12). Van Gestel ym. (2021) tutkivat sitä, millaiset ihmiset hyväksyvät 

tuuppauksen ja mikä on tuuppauksen hyväksymisen ja ihmisten harjoittaman itsesäätelyn välinen 

yhteys. Tuuppaus hyväksytään todennäköisimmin silloin, kun ihminen haluaa myös itse omista 

syistään toteuttaa tavoiteltua käytöstä (mt., s. 13). Cadarion ja Chandonin (2019, s. 3) mukaan 

tuuppauksen hyväksynnällä ja sen koetulla tehokkuudella on yhteys. Ihmiset siis hyväksyvät 

parhaimmin sellaisia tuuppauksia, joiden arvellaan toimivan tehokkaimmin. Tuuppauksen todellinen 

tehokkuus sen sijaan vaikuttaa hyväksyntään kielteisesti, eli tehokkaimmin ihmisten käytökseen 

vaikuttavilla tuuppauksilla oli tutkimuksessa alhaisin hyväksyntä (mt., s. 4). 

Tuuppauksen hyväksyntää ja kuluttajien näkökulmaa tuuppaukseen on tutkittu, mutta 

lisätutkimukselle on tarvetta. Tämän tutkimusaukon täyttämiseksi kartoitetaan kuluttajien 

suhtautumista, näkökulmaa ja kommentteja tässä tutkimuksessa tarkastelun alla olevia ruoan 

verkkokaupan ominaisuuksia kohtaan. Kuluttajien suhtautumisen kartoittamisen pohjana käytetään 

Changin ym. (2012) kehittämää teoreettista mallia, joka on kehitetty tutkimaan terveyteen 

vaikuttavien mobiilisovellusten houkuttelevuutta ja kuluttajien halukkuutta ottaa niitä käyttöön. 

Viitekehys perustuu tutkimuksiin ja teorioihin hyvinvointiteknologiasta, siitä, miten käyttäjät 

hyväksyvät tuotteita ja palveluita sekä käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävästä suostuttelevasta 

suunnittelusta. Kyseistä mallia on hyödynnetty muun muassa tutkittaessa sijaintiin perustuvaa 

mobiilisovellusta, joka kannustaa ympäristöystävällisiin liikkumiskeinoihin (Gharibpour & 

Madzinova, 2016). 

Changin ym. (2012, s. 2) viitekehyksen mukaiset mobiilisovellusten hyväksyntään ja käyttöönottoon 

vaikuttavat tekijät ovat: 

- houkuttelevuus 
- koettu hyöty tai arvo 
- käytön helppous 
- luotettavuus 
- hauskuus ja jännittävyys 
- levinneisyys 
- sosiaalinen tuki 
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Koska Changin ym. (2012) teoreettinen malli on kehitetty mobiilisovelluksia varten, se ei suoraan 

sellaisenaan sovellu tutkimukseen ruoan verkkokaupan ominaisuuksista. Siksi mallista jätetään pois 

kaksi viimeistä tekijää, levinneisyys ja sosiaalinen tuki; nämä tekijät todettiin teoreettisen mallin 

kehittelyssäkin merkitykseltään vähäisimmiksi tekijöiksi. Sen sijaan koettu hyöty tai arvo sekä käytön 

helppous ovat merkittäviä tekijöitä, jotka on mainittu jo Davisin (1985) uraauurtavassa teknologian 

hyväksymisen mallissa (Technology Acceptance Model, TAM), johon monet tuoreemmatkin mallit 

perustuvat. Lisäksi teoreettisen mallin hauskuus ja jännittävyys -tekijä muokataan muotoon 

viihdyttävyys, joka soveltuu paremmin ruokaostosten tekemiseen. Tässä kuluttajien suhtautumista 

kartoittavassa tutkimuksessa hyödynnettävät, Changin ym. (2012) malliin perustuvat tekijät ovat siis 

houkuttelevuus, hyödyllisyys, helppous, luotettavuus ja viihdyttävyys (kuvio 1). 

 
Kuvio 1. Sovellus Changin ym. (2012) mallista mobiilisovellusten hyväksyntään ja käyttöönottoon 

 

3.2 Ruoan verkkokauppaan, digitaalisiin palveluihin ja terveellisyyteen liittyvät tutkimukset 
 

Kuten tässä tutkimuksessa on jo aiemmin todettu, terveellisyys ja sen edistäminen ovat tärkeitä ja 

ajankohtaisia aiheita. Etenkin erilaisten digitaalisten palveluiden hyödyntäminen terveyden 

edistämiseksi kiinnostaa laajasti ja aiheeseen liittyvä tutkimus on monipuolista. Kaipainen (2014, s. 

31) kokoaa yhteen erinäisissä tutkimuksissa havaittuja, hyviin tuloksiin johtaneita ja korkean 

sitoutumisen saavuttaneita digitaalisen terveysvaikuttamisen elementtejä: teorian hyödyntäminen, 

räätälöinti, usein toistuvat sisällön päivitykset, useiden käyttäytymisen muutoksen tekniikoiden 

hyödyntäminen, kehotuksien ja muistutusten käyttäminen, sosiaalinen tuki ja lyhytkestoisuus. Näistä 

houkuttelevuus

  hyödyllisyys

  helppousluotettavuus

viihdyttävyys

houkuttelevuus

hyödyllisyys

helppousluotettavuus

viihdyttävyys
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elementeistä löytyy yhtäläisyyksiä tässä tutkimuksessa aiemmin kuvailtuihin teorioihin muun muassa 

suostuttelevasta järjestelmästä ja käyttäytymisen muutoksen malleista. Toimivalla 

terveysvaikuttamisen sovelluksella on erilaisia kriteerejä. Kaipaisen (2014, s. 39) kehittämän 

viitekehyksen mukaan sovelluksen pitää tulla käytetyksi eli käyttäjät tulee saada sitoutettua siihen. 

Sovelluksen käyttämisen tulee sulautua käyttäjän arkeen vaivattomasti (mt., s. 6). Jotta sovellusta 

käytettäisiin, se tulee myös suunnitella hyvin (mt., s.39). Ja jotta löydettäisiin ne suunnittelun 

elementit, joilla saadaan aikaan halutut tulokset, tulee nämä halutut muutokset ihmisten 

käyttäytymisessä ja edelleen terveydessä määritellä ja syyt muutoksiin tunnistaa. Tätä samaa ideaa 

halutun muutoksen määrittelystä ja terveelliselle ruoalle asetetuista tavoitteista hyödynnettiin myös 

tätä tutkimusta tehdessä. 

Kaipaisen (2014, s. 6) tutkimuksessa todettiin, että vapaasti saatavilla olevien, terveyteen 

vaikuttavien sovellusten kautta voidaan saavuttaa paljon ihmisiä, mutta sovellusten käyttö jää helposti 

lyhytaikaiseksi. Tällaisilla työkaluilla voidaan kuitenkin tukea ihmisten omaa toimintaa ja päästä 

hyviin tuloksiin esimerkiksi vertaistuen, ammattilaisavun ja yksinkertaisten ratkaisujen kautta. 

Terveellisyyteen liittyvien mobiilisovellusten teho ja suosio perustuvat muun muassa siihen, että 

tarkkailtuna ihmisten tietoisuus itsestään ja pyrkimys tavoiteminää kohti kasvavat – oli tarkkailijana 

sitten älykello, henkilökohtainen valmentaja tai puhelimen sovellus (Kontio & Saarinen, 2019). 

Kontio ja Saarinen (mt.) kuvailevat myös, että terveellisyyteen kannustavat sovellukset vaikuttavat 

käyttäytymiseen tuuppimalla ihmisiä haluttuun suuntaan muun muassa kehotuksilla ryhtyä toimeen 

heti, henkilökohtaisilla vetoomuksilla, oikealla ajoituksella, tarjoamalla tietoa, kannustamalla 

julkiseen lupaukseen muutoksesta, tekemällä muutokset pienin askelin ja palkitsemalla käyttäjää 

onnistumisista. Myös Kaipaisen (2014, s. 6) mukaan ei-halutun toiminnan ehkäisyyn tähtäävät 

sovellukset eivät saa rajoittaa valinnanvapautta, vaan pikemminkin neuvoa ja ohjata haluttuun 

toimintaan tarjoamalla käyttäjälle itsensä kehittämistä ja omien toimien tarkkailua. 

Tällaisia hienovaraisia tuuppauksen keinoja voidaan hyödyntää myös ruokaostosten yhteydessä. 

Tuuppauksen vaikutusta terveellisiin ruokaostoksiin on tutkittu myymäläympäristössä (Hoenink ym., 

2020). Tutkimuksessa tutkittiin kuluttajan huomiota terveellisiin ruokiin kiinnittäviä tuuppauksia, 

eikä niillä yksinään ollut vaikutusta, mutta yhdistettynä tuotteiden hintamuutoksiin terveellisten 

ruokien osuus ostoksista kasvoi (mt., s. 9). Tuuppausta ja muita ihmisen käyttäytymisen muutokseen 

tähtääviä keinoja on erityisen mielenkiintoista tutkia myös ruoan verkkokaupassa, sillä digitaalinen 

ympäristö mahdollistaa erilaisten työkalujen käytön kuin fyysinen myymäläympäristö. 

Etenkin digitaalisissa ympäristöissä yritykset keräävät paljon dataa asiakkaistaan. Yritykset voivat 

hyödyntää asiakasdataa eri tavoin, mutta sitä voidaan myös palauttaa takaisin kuluttajille. S-ryhmän 
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Omat Ostot -palvelu syntyi halusta näyttää kuluttajille näiden omat ostotiedot läpinäkyvästi ja auttaa 

näin arjen valintojen hallinnassa (Solita, n.d.). Palvelusta näkee, mihin tuotteisiin ja 

tuotekategorioihin käytetty raha on mennyt (mt.). Tutkimuksen mukaan 91 % käyttäjistä kokee 

palvelun itselleen hyödyllisenä ja yli puolet käyttäjistä uskoo oman ostosdatan näkemisen vaikuttavan 

omaan ostokäyttäytymiseen (mt.). Jatkokehityksenä Valli (2020) selvitti SOK:n toimeksiantona 

opinnäytetyössään ravintotietojen hyödynnettävyyttä Omat Ostot -palvelussa. Valli (mt., s. 23) 

kuvailee elintarvikkeiden ravitsemusprofiloinnin olevan ruoan ravintoaineisiin liittyvää laskentaa, 

jonka tulokset voidaan tiivistää esimerkiksi pakkausmerkintöihin välittämään tietoa kuluttajalle. 

Tällaista tietoa voitaisiin hyödyntää sekä fyysisessä myymälässä että verkkokaupassa. 

Ravitsemusprofiloinnin laskennan avulla tuotteet voidaan järjestää keskenään erilaisiin luokkiin 

terveellisyytensä mukaan ja lisäksi profilointia voidaan hyödyntää terveysväitteissä, 

tuotekehityksessä, valikoiman rajoituksissa sekä kuluttajan valinnan ohjaamisessa (mt., s. 50). S-

ryhmän Omat Ostokset -palvelun ravintolaskuri yhdistää Vallin (mt., s. 74) mukaan suomalaiset 

ravintosuositukset ja ruokatottumukset sekä yksilöllisen ostokäyttäytymisen seurannan ja 

ravitsemusprofiloinnin. 

Omien ostojen ravintotietoja ja terveellisyysastetta seuraamalla kuluttajat saavat arvokasta tietoa 

terveellisestä syömisestä. Ruoan terveellisyydestä kertominen ja opettaminen voisi olla yksi tehokas 

keino kuluttajien ruokaostoksiin vaikuttamiseen. Van 't Rietin (2013) kirjallisuuskatsauksessa 

kartoitettiin kuluttajille ostohetkellä annetun tuotteiden terveellisyystiedon vaikutusta 

ostokäyttäytymiseen. Useissa tutkimuksissa todettiin, että tuotteiden terveellisyydestä kertovalla 

tiedolla ei ollut merkittävää vaikutusta ostokäyttäytymiseen (mt., s. 418). Vaikutukset olivat 

todennäköisesti suurempia, kun terveellisyydestä kertomista jatkettiin pidempään (mt., s. 418). 

Ratkaisuna tähän pitkäkestoiseen terveellisyydestä tiedottamiseen ja kuluttajien opettamiseen 

tarjotaan tässä tutkimuksessa ruoan verkkokauppaan toteutettavaa Terveellistä-kategoriaa. Etusivulta 

löytyvä Terveellistä-kategoria johtaisi käyttäjän heti verkkokauppavierailun alussa tutustumaan 

terveellisiin tuotevinkkeihin, resepteihin ja artikkeleihin. Terveellisyystieto vaatisi van 't Rietin (mt., 

s. 427) mukaan kenties rinnalleen muitakin vaikuttamisen keinoja, jotta sillä olisi vaikutusta 

kuluttajien ostoksiin. Tätä ajatusta hyödynnetään tässä tutkimuksessa, kun erilaisista 

terveysvaikuttamisen keinoista koostetaan useamman terveellisyysominaisuuden muodostama 

kokonaisuus. 

Tuotteiden ravintotiedot ovat olennainen osa ruoan terveellisyyttä. Olzenak ym. (2020, s. 954–956) 

tutkivat, miten USA:ssa ruoan verkkokaupoista löytyy tuotteiden ravintotietoja ja kuinka näitä on 

hyödynnetty kuluttajien ostopäätöksen helpottamiseksi: suurimmassa osassa verkkokauppoja pystyi 
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suodattamaan hakutuloksia ravintotietojen (esimerkiksi suolan määrän) perusteella, mutta tuotteiden 

järjestäminen tietojen avulla ei ollut mahdollista missään tutkitussa verkkokaupassa. Suomalaisissa 

ruoan verkkokaupoissa tuotteiden suodattaminen tai järjestäminen ravintotietojen perusteella ei ole 

mahdollista, joten tämä olisi yksi hyvä kehityskohde ja myös terveellisempiin ostoksiin kannustava 

ominaisuus verkkokauppoihin. Tuotteiden piilottamisen mahdollisuus omasta verkkokaupan 

näkymästä voisi osaltaan viedä ostoksia terveellisempään suuntaan vähentämällä heräteostoksia, 

vaikka Huyghen ym. (2017, s. 70) tutkimuksessa todettiinkin kuluttajien ostavan verkkokaupassa 

asioidessaan vähemmän ”paheiksi”, eli epäterveellisiksi ja houkutteleviksi, luokiteltuja ruokia kuin 

asioidessaan fyysisessä myymälässä. 

Terveellisen syömisen edistämiseksi Vallin (2020, s. 43–44) tutkimuksessa ehdotetaan myös 

tuotteiden terveellisyyttä kuvaavan liikennevalojärjestelmän toteuttamista tuote-etiketteihin tai 

hyllymerkintöihin. Liikennevalojärjestelmä kuvaisi tuotteiden ravitsemuksellista laatua viiden 

luokan ja liikennevaloihin viittaavan värityksen avulla (mt., s. 7). Liikennevalomallia ja tuotteiden 

luokittelua terveellisyyden mukaan voitaisiin hyödyntää hyvin myös verkkokaupan puolella 

kertomaan kuluttajille tuotteiden terveellisyydestä helpolla tavalla. Tällainen tuotteiden luokittelu ja 

värikoodaus hyödyntäisivät aiemmin tässä tutkimuksessa kuvailtuja vaihtoehtojen esitystavan ja 

päätöksenteon ympäristön muuttamista halutun käytöksen aikaansaamiseksi. Tällaisia vaikuttamisen 

keinoja on jo tutkittukin: Machín ym. (2018) tutkivat, miten liikennevalomalli ja varoitusmerkit 

tuotteilla vaikuttavat epäterveellisten tuotteiden ostamiseen. Suurta vaikutusta ei ollut, vaan 

ainoastaan varoitusmerkit vähensivät kulutusta yhdessä tuotekategoriassa, makeisissa ja jälkiruoissa 

(mt., s. 49). 

Myös muita ruoan verkkokaupassa hyödynnettäviä digitaalisia työkaluja on tutkittu. Paukku tutki 

maisterintutkielmassaan (2019) kuluttajien suhtautumista personoituihin suosittelujärjestelmiin 

ruoan verkkokaupassa. Kuluttajien todettiin suhtautuvan personoituihin suosittelujärjestelmiin 

pääsääntöisesti myönteisesti sekä yleisesti verkkokaupoissa että myös elintarvikkeiden 

verkkokaupassa (mt., s. 63). Suosittelujärjestelmiltä toivottiin etenkin itselle uusien tuotteiden 

suosittelua ja sellaisten tuotteiden löytämistä, joihin ei muuten verkkokauppaostoksilla törmäisi (mt., 

s. 65). Myös ostoskoriin jo lisättyihin tuotteisiin perustuvat suosittelut koettiin hyvänä ideana 

helpottamaan koko aterian suunnittelua (mt., s. 66). Paukun tutkimus keskittyi suosittelujärjestelmiin 

yleisesti eikä siinä viitattu terveellisyyden tavoitteluun. Suosittelujärjestelmiä voisi kuitenkin 

hyödyntää myös terveellisempien ostosten tavoittelussa. Terveellisempien vaihtoehtojen suosittelu 

voisi olla yksi hyvä keino kuluttajien valintojen ohjaukseen ja suosittelujärjestelmien ideaa 

hyödynnetään tässä tutkimuksessa uusien ominaisuuksien ideoinnissa. 
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Terveellisiin valintoihin kannustamista ruoan verkkokaupassa on tutkittu myös pelillistämisen 

keinoin (Adaji & Vassileva, 2017, s. 398). Heidän näkemyksensä mukaan ihmisten syömiseen ja sen 

terveellisyyteen tulisi pyrkiä vaikuttamaan jo ruoan ostovaiheessa, ja etenkin verkkokaupan osalta 

tarvitaan lisää tutkimusta tällä saralla. Kulutetun ruoan terveellisyyteen vaikuttaminen jo 

ostovaiheessa, etenkin verkkokaupan puolella, on myös tämän tutkimuksen keskiössä. Adajin ja 

Vassilevan (2017, s. 399–400) ehdotuksessa kuluttajien ostokäyttäytymistä pyritään muuttamaan 

pelisuunnittelun keinoin: terveellisistä ostoksista ansaitsee pisteitä ja terveellisempiin ostoksiin 

kannustetaan verkkokaupassa esimerkiksi palkinnoilla, personoiduilla teksteillä, terveellisten 

tuotteiden ehdotuksilla ja palautteella omista ostoksista. Ehdotuksen mukaan ansaittuja pisteitä voi 

käyttää ostoksiin, personoidut tekstit pyrkivät vaikuttamaan kuluttajiin kunkin persoonaan ja 

ostokäyttäytymiseen sopivalla tavalla ja palautteet kertovat omista ostoksista ja kertyneistä pisteistä 

(mt., s. 399–400). Tähän ehdotukseen pohjautuu myös tässä tutkimuksessa ideoitu pelillistämisen 

terveellisyysominaisuus, jolla voitaisiin lisätä ruokaostosten viihdyttävyyttä verkkokaupassa. 

Digitaalisten työkalujen toteutuksessa on myös haasteita, jotka tulee ottaa huomioon niitä 

suunniteltaessa. Omat Ostokset -palvelun Tavoite-toiminnossa käyttäjä voi tutkia omien 

ruokaostostensa tietoja ja asettaa erilaisia tavoitteita (Valli, 2020, s. 7). Tätä toimintoa kehitettäessä 

nousi esille muutamia huomioon otettavia seikkoja viestinnästä: toiminnon ei ole tarkoitus holhota 

eikä moralisoida kuluttajia, suosittelujen tulee olla luotettavista lähteistä ja neutraalisti ilmaistuja ja 

kuluttajien täytyy saada asettaa haluamansa henkilökohtaiset tavoitteet (mt., s. 59–60). Tasapainoilu 

terveellisyydestä tiedottamisen parissa voi olla haastavaa. Tiedotus on tärkeää, mutta kuluttajat eivät 

saa kokea tiedon tulevan ”tuputettuna”. Vallin (mt., s. 60) mukaan tuotteiden jako hyviksi ja pahoiksi 

ei myöskään ole tarkoituksenmukaista eikä toimittajien ja yritysten asettaminen toisiaan huonompaan 

asemaan ole haluttu lopputulos. Esimerkiksi liikennevalomallin toteutus tulee näiden tietojen valossa 

suunnitella tarkkaan ja harkitusti. 

Kuluttajien ostosten ohjaaminen terveellisempään suuntaan on haastavaa. 

Terveellisyysominaisuuksien ideointi, luominen ja toteutus ovat oma haasteensa, ja ominaisuuksien 

todellinen vaikuttavuus kuluttajiin omansa. Kuten useissa tässä luvussa esitellyissä tutkimuksissa on 

todettu, ei tällaisilla ominaisuuksilla ole usein ollut merkittävää vaikutusta kuluttajien ostoksiin ja 

niiden terveellisyyteen. Ehkä ratkaisuna tähän vaikuttavuuden ongelmaan voisi olla van 't Rietin 

(2013, s. 427) mainitsema erilaisten ominaisuuksien yhdistäminen ja näin aikaansaatu yhteisvaikutus. 

Tällainen monipuolinen, eri tavoin ja menetelmin kuluttajiin vaikuttava terveellisyysominaisuuksien 

kokonaisuus pyrittiin luomaan tässä tutkimuksessa. 

 



21 
 

4 Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Menetelmät 
 

Tutkimuskysymystä lähestyttiin tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiemmin 

toteutettuihin tutkimuksiin. Tämän teoriaan tutustumisen pohjalta lähdettiin kartoittamaan ruoan 

verkkokaupan terveellisempiin ostoksiin kannustavia ominaisuuksia. Ensin etsittiin jo olemassa 

olevia terveellisyysominaisuuksia tarkastelemalla ruoan verkkokauppoja. Tarkastelun kohteena oli 

kaksi tutkimukseen valittua ruoan verkkokauppaa Suomessa, S-ryhmän Foodie (Foodie.fi) ja Keskon 

K-ruoka (K-ruoka.fi). Verkkosivuja tarkasteltiin systemaattisesti käyden läpi koko ruoan 

verkkokaupan ostoprosessi etusivulta tuotehakuun, hakutuloksiin, tuotesivuille, ostoskoriin ja 

ostosten jälkeisiin palveluihin. Verkkokaupoista etsittiin terveellisyyteen ja terveelliseen ruokaan 

liittyviä ominaisuuksia. Tarkastelua tehdessä pidettiin mielessä teorian kannalta olennaiset seikat 

ruoan verkkokaupoissa, kuten esimerkiksi tuuppauksen keinojen hyödyntäminen. Tarkastelu tehtiin 

4.3.2021 ja siitä kerättiin muistiinpanoja Microsoft Word -ohjelmaan. Ylös kirjattiin kaikki 

terveellisyyteen ja terveelliseen ruokaan liittyvä sisältö, mitä verkkokaupoista löytyi. Sisällöistä 

otettiin myös kuvakaappauksia tukemaan niiden kuvailua sekä tutkielmassa että kyselylomakkeella. 

Verkkokauppojen tarkastelun tulokset esitellään luvussa 4.2. Löydöksistä valittiin jatkotutkimukseen 

neljä terveellisyysominaisuutta, joilla selkeimmin ja teoriaan perustuen voisi olla vaikutusta 

kuluttajien ostoksiin. 

Ruoan verkkokauppojen tarkastelun jälkeen siirryttiin ideoimaan uusia, tarkastelluista 

verkkokaupoista vielä puuttuvia terveellisyysominaisuuksia. Ideoita alkoi muodostua jo teoriaan ja 

aikaisempiin tutkimuksiin tutustuttaessa, ja verkkokauppojen tarkastelun jälkeen ideoita päästiin 

suhteuttamaan olemassa oleviin terveellisyysominaisuuksiin. Alustavista ideoista valittiin edelleen 

kehiteltäviksi kuusi terveellisyysominaisuutta, jotka parhaiten tukivat olemassa olevia ominaisuuksia. 

Valinnassa otettiin huomioon teorian lisäksi esimerkiksi ominaisuuksien sijoittuminen verkkokaupan 

ostoprosessin eri vaiheisiin. Näin saatiin aikaan mahdollisimman monipuolinen ja eri vaiheet 

huomioiva ominaisuuksien kokonaisuus. Kuusi ideoitua terveellisyysominaisuutta esitellään luvussa 

4.3. 

Tutkittavaksi kokonaisuudeksi saatiin näin kymmenen terveellisyysominaisuuden joukko: neljä 

olemassa olevaa ominaisuutta ja kuusi ideoitua ominaisuutta. Tutkimuksen empiirisessä osassa 

kartoitettiin kuluttajien suhtautumista näihin ominaisuuksiin kyselylomakkeella. Kyseessä on 

laadullinen tutkimus, jossa on määrällisiä elementtejä. Monimenetelmällinen tutkimus yhdistää 
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erilaisia aineistoja, kuten laadullisia ja määrällisiä aineistoja (Seppänen-Järvelä ym., 2019, s. 332). 

Tässä tutkimuksessa laadulliseen kyselylomakkeeseen lisättiin määrällisiä elementtejä tukemaan 

laadullista aineistoa. Laadullisen ja määrällisen menetelmän yhdistäminen mahdollistaa paremman 

ymmärryksen tutkimusaiheesta kuin menetelmien käyttäminen yksinään (mt., s. 332). Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan esimerkiksi kuvata, ymmärtää tai 

tulkita tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.4). Laadullinen tutkimus sopii siis hyvin 

tämän maisterintutkielman tutkimustavaksi, kun tarkoituksena on selvittää kuluttajien näkemyksiä ja 

mielipiteitä ruoan verkkokaupan ominaisuuksista. Tutkimuksen määrällinen osuus tarjoaa lisätietoa 

kuluttajien suhtautumisesta ominaisuuksiin ja siitä, miten kuluttajat arvioivat ominaisuuksia. Tämän 

tiedon avulla ominaisuuksia voidaan myös vertailla toisiinsa. 

 

4.2 Ruoan verkkokauppojen terveellisyysominaisuuksien tarkastelu 
 

Ruoan verkkokaupoissa on jo käytössä useita ominaisuuksia, joilla pyritään kasvattamaan kuluttajien 

tietoisuutta terveellisistä vaihtoehdoista ja omien ostosten terveellisyydestä sekä ohjaamaan ostoksia 

terveellisempään suuntaan. Oinas-Kukkosen ja Harjumaan (2009, s. 492) mukaan yksi suostuttelevan 

järjestelmän ominaisuuksista on tunnelointi eli käyttäjän ohjaaminen prosessin läpi, mikä 

mahdollistaa suostuttelun prosessin varrella. Tämä toteutuu ruoan verkkokaupan tapauksessa, kun 

käyttäjä siirtyy ostoprosessissa verkkokaupan etusivulta tuotehaun, tuotesivujen ja muiden sisältöjen 

kautta ostoskoriin ja ostosten jälkeisiin palveluihin. Tässä luvussa esitellään ruoan verkkokauppojen 

tarkastelun tulokset ostoprosessin vaiheisiin jaoteltuna. 

 

Etusivulla 

K-Ruoka-verkkokaupassa näkyy kirjautuneena heti etusivulla omat Plussa-edut. Nämä edut ovat 

henkilökohtaisia tarjouksia. Ravintovalinnat-asetuksilla näihin etuihin voi vaikuttaa: jos asetuksiin 

tallentaa esimerkiksi halun vähentää punaista lihaa, ei sitä tule enää yhtä paljon omiin etuihinkaan. 

Myös etusivulla näkyvät vinkit ja reseptisuositukset mukautuvat näihin asetuksiin. Sekä K-ruoka- 

että Foodie-verkkokauppojen etusivulla on ehdotuksia erilaisista kategorioista, joista löytyy tuotteita 

eri teemojen mukaisesti (kuva 1). 
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Tuotesivulla 

Tuotesivulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa verkkokaupan sivua, jolla yksi tuote on esiteltynä. K-

Ruoka-verkkokaupassa tuotesivulta löytyy tuotteen ravintosisältö: muun muassa energia, rasva, 

tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, ravintokuitu, proteiini ja suola. Tuotesivulla myös kerrotaan 

tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista sanallisesti, esimerkiksi runsaskuituinen ja 

lisäaineeton. Ravintosisältötietojen avulla kuluttaja näkee, mitä tuote sisältää, ja voi verrata 

tuotteiden tietoja keskenään. Ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti auttaa 

kuluttajaa ymmärtämään ja hahmottamaan ravintosisältöä. Esimerkiksi termin ”runsaskuituinen” 

ymmärtää helposti, vaikka ei tietäisi kuinka suuri määrä kuitua tekee tuotteesta runsaskuituisen. 

Tuotteesta kerrotaan myös kuvallisin merkein, kuten Joutsenmerkillä tai Laktoositon- ja Gluteeniton-

kuvakkeilla. K-Ruoka-verkkokaupassa tuotesivulla on myös ehdotuksia resepteistä, joihin kyseistä 

tuotetta voisi käyttää. 

Foodie-verkkokaupan tuotesivulla on myös tuotteen ravintosisältö (kuva 2), ravitsemuksellisia 

ominaisuuksia sanallisesti kuvailtuna sekä kuvakkeina ja merkkeinä. Kuvakkeita ja merkkejä on 

enemmän kuin K-Ruoka-verkkokaupassa, esimerkiksi Sydänmerkki, nautaa-kuvake, soijaa-kuvake 

ja niin edelleen. Näiden lisäksi tuotesivulla on myös aikuisen keskivertokäyttäjän saannin 

vertailuarvo ja tuote-ehdotuksia kahdessa kategoriassa: ”vastaavat tuotteet” ja ”ihmiset, jotka ostivat 

tämän tuotteen, ostivat myös”. 

 

Muualla verkkokaupassa 

Molemmissa verkkokaupoissa voi valita itselleen tavoitteita ja ruokailutottumuksia. Foodie-

verkkokaupassa voi valita esimerkiksi haluavansa suosia luomua, kasvisruokaa tai Sydänmerkki-

tuotteita tai välttää lihaa. Nämä valinnat vaikuttavat verkkokaupan suosituksiin ja hakutuloksiin ja 

näkyvät ostoslistalla varoituksina. K-Ruoka-verkkokaupassa voi samaan tapaan asettaa itselleen 

tavoitteita, esimerkiksi lisää kalaa tai kasviksia, tai vähemmän suolaa tai sokeria. Näiden tavoitteiden 

asetannan jälkeen etusivulle tulee tavoitteita tukevia vinkkejä ja henkilökohtaiset edut ja 

reseptisuositukset mukautuvat tavoitteiden mukaisiksi (kuva 3). 

Foodie-verkkokaupassa on tuotteiden vertailuun tarkoitettu työkalu (kuva 4). Tuotteita voi lisätä 

vertailukoriin, jolloin eri tuotteiden tiedot näkyvät samanaikaisesti samalla sivulla ja esimerkiksi 

tuotteiden ravintosisältöjen vertailu helpottuu. 
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Molemmissa verkkokaupoissa on reseptejä, joista tarvittavat tuotteet voi klikata suoraan ostoskoriin. 

Reseptejä voi hakea ainesosilla tai erilaisilla kategorioilla, esimerkiksi kevyt, kasvisruoka, treenaajan 

reseptit, kuitupitoiset. 

 

Ostosten jälkeen 

Molemmissa tutkittavissa verkkokaupoissa on omia ostoksia analysoiva palvelu, K-Ruoalla 

Ravintovalinnat ja Foodiella Ravintolaskuri. Palvelut antavat yhteenvedon tehdyistä ruokaostoksista 

ja niiden ravitsemuksellisesta laadusta. 

K-Ruoan Ravintovalinnoista näkee yhteenvedon ostosten kasvisten, kalan, punaisen lihan, suolan ja 

sokerin määrästä. Samassa yhteydessä kerrotaan, kuinka paljon mitäkin ruoka-ainetta tulisi 

ravitsemussuositusten perusteella kuluttaa. Graafeista käyttäjä näkee, millä tasolla oma kulutus on 

ravitsemussuosituksiin nähden ja kuinka paljon kulutusta tulisi lisätä tai vähentää. 

Foodien Ravintolaskuri kertoo yhteenvedon ruokaostosten ravitsemuksellisesta laadusta 

suhteutettuna suosituksiin. Ravintolaskuri kuvaa hiilihydraattien, sokerin, kuidun, rasvan, 

tyydyttyneen rasvan, proteiinin ja suolan määrää ja kertoo, ovatko määrät yli, alle tai juuri suositusten 

mukaiset. Mikäli määrät eivät ole suositusten mukaiset, palvelu antaa vinkkejä ruokaostosten 

parantamiseen. 

 

Jatkotutkimukseen valittiin neljä olemassa olevaa verkkokaupan terveellisyysominaisuutta. Nämä 

neljä valikoituivat ominaisuuksien joukosta muun muassa sen pohjalta, että niillä voisi olla 

selkeimmin vaikutusta kuluttajien ostoksiin aiemmin käsitellyn teorian ja aiemman tutkimuksen 

perusteella. Valitut neljä ominaisuutta ovat: 

- ravintosisältö 
- tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja merkkien 

avulla 
- tuotteiden vertailu 
- mahdollisuus tutkia omia ravintotietoja 

 

4.3 Uusien terveellisyysominaisuuksien ideointi 
 

Olemassa olevien ominaisuuksien lisäksi potentiaalia löytyy vielä erilaisille ja vaikuttavammille 

ominaisuuksille. Tässä luvussa esitellään teorian ja aikaisempien tutkimusten avulla ideoidut uudet 
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terveellisyysominaisuudet, joita voitaisiin lisätä ruoan verkkokauppoihin. Ideoidut ominaisuudet 

pohjautuvat luvussa kolme esiteltyihin aiempien tutkimusten tuloksiin sekä teorioihin muun muassa 

käyttäytymisen muutoksesta, tuuppauksesta ja suostuttelevasta järjestelmästä. Näitä ominaisuuksia ei 

ole vielä käytössä tarkastelluissa suomalaisissa ruoan verkkokaupoissa. 

 

Terveellistä-kategoria 

Muistutus toimii aiemmin esitellyn Foggin käyttäytymismallin (2009, s. 6) mukaisena käytöksen 

laukaisijana. Terveellisiä reseptejä tutkimalla ja terveellisestä syömisestä oppimalla voi syntyä halu 

syödä itsekin terveellisemmin, jolloin terveellisesti syöminen ei tule ulkoa ohjattuna vaan kumpuaa 

sisäisestä halusta, joka oli yksi Lyn ym. (2013, s. 7) tuuppauksen luokista. Heti ruokaostosten alussa, 

ruoan verkkokauppojen etusivuilla, on usein ehdotuksia tuotekategorioista (esimerkiksi ”Kalatiski”, 

”Omasta leipomosta”, kuten kuvassa 1) tai ajankohtaisia tuotteita. Verkkokaupan etusivulta löytyvä 

Terveellistä-kategoria johtaisi käyttäjän heti verkkokauppavierailun alussa tutustumaan terveellisiksi 

määriteltyihin ruokaostoksiin. Terveellistä-kategoria voisi sisältää esimerkiksi tuotevinkkejä, 

reseptejä ja artikkeleja. Terveellistä-kategorian avulla verkkokaupan käyttäjä voisi halutessaan oppia 

terveellisestä ruoasta ja saada uutta inspiraatiota omaan ruokavalioonsa. Kategoria toimisi 

muistutuksena terveellisyydestä ja tuuppauksena sen pariin. 

 

Mahdollisuus piilottaa tuotteita ja tuoteryhmiä 

Käyttöjärjestelmän personointi käyttäjäkohtaisesti oli yksi Schneiderin ym. (2018, s. 70) 

mainitsemista digitaalisten palveluiden eduista. Verkkokaupassa ostokokemuksen muokkaaminen 

käyttäjän mukaan on helpompaa kuin fyysisessä myymälässä. Myös suostuttelevan järjestelmän 

hyväksi havaittuja keinoja olivat Oinas-Kukkosen ja Harjumaan (2009, s. 492) mukaan palvelun 

sisällön räätälöinti ja personointi kullekin käyttäjälle sopivaksi. Tämä verkkokaupan ominaisuus 

mahdollistaisi tuotteiden tai kokonaisten tuoteryhmien piilottamisen omasta näkymästä. Käyttäjä 

voisi siis piilottaa omien valintojensa mukaan tuotteita, joita haluaa välttää. Näin käyttäjä välttyisi 

houkutuksilta ja riski epäterveellisille heräteostoksille pienenisi. Koska käyttäjä saisi itse valita mitä 

tuotteita ei halua nähdä omassa verkkokaupan näkymässään, säilyisi hänellä itsellään kuitenkin vielä 

päätäntävalta eikä ohjailu terveellisempään suuntaan olisi pakotettua. 
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Tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten ominaisuuksien mukaan 

Sekä Foggin (2009, s. 6) käyttäytymismallissa että Sunsteinin (2014, s. 4) tuuppauksessa yhtenä 

keinona ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen on halutun käyttäytymisen helpottaminen. 

Helpottamisen lisäksi myös vaihtoehtojen esitystavan tai päätöksenteon ympäristön muuttamista 

voidaan hyödyntää tuuppauksena (Ly ym., 2013, s. 6). Tuotekategoriaa tai hakutulosta selatessa 

tuotteita voi olla sivulla paljon. Tämän verkkokaupan ominaisuuden myötä tuotteita olisi mahdollista 

suodattaa ja järjestää niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien tai ravintosisällön (esimerkiksi 

kaloreiden, sokerin määrän, kuidun määrän, rasvan määrän tai laadun) mukaan. Tämä ominaisuus 

helpottaisi terveellisempien tuotteiden löytämistä, kun esimerkiksi liian runsassuolaiset tuotteet voisi 

suodattaa kokonaan pois. Kun terveellisten tuotteiden löytäminen hakutulosten joukosta tehdään 

helpommaksi, myös niiden ostaminen helpottuu. 

 

Tuotteiden luokittelu ja värikoodaus 

Edellä mainittua Lyn ym. (2013, s. 6) esittelemää olemassa olevien vaihtoehtojen esitystapaa ja 

päätöksenteon ympäristöä sekä käyttäytymisen helpottamista (Fogg, 2009, s. 6; Sunstein, 2014, s. 4) 

voidaan hyödyntää myös muilla tavoin. Oinas-Kukkosen ja Harjumaan (2009, s. 492) kuvausta 

suostuttelevan järjestelmän pelkistämisen ja pilkkomisen keinoista voidaan soveltaa tähän 

tilanteeseen pelkistämällä ja pilkkomalla haluttu käytös eli terveellisemmät ruokaostokset 

tuotetasolle, jolloin sitä voidaan tavoitella pienissä osissa, tuote kerrallaan. Ominaisuuden ideana on 

tuotteiden luokittelu valmiisiin luokkiin niiden terveellisyyden mukaan, mikä auttaisi kuluttajia 

erottamaan verkkokaupassa nopeasti terveelliset ja epäterveelliset tuotteet. Tuotteet olisi luokiteltu 

ominaisuuksiensa ja ravintosisältönsä mukaisesti luokkiin, joiden värit kertoisivat tuotteen 

terveellisyydestä. Luokittelu olisi selkeä liikennevalomalli, eli punainen kertoisi epäterveellisestä 

tuotteesta, keltainen neutraalista ja vihreä terveellisestä tuotteesta. Luokkien mukaiset värit näkyisivät 

tuotteen sivulla sekä hakutuloksia ja kategorioita selatessa. Liikennevalomallin mukaisten merkkien 

tulkitseminen helpottaa terveellisempien tuotteiden löytämistä eikä kuluttajan tarvitse välttämättä itse 

opetella, mikä tuotteesta tekee terveellisen. Liikennevalomallin punainen stop-viesti voi myös 

aktivoida Foggin käyttäytymismallista (2009, s. 4) löytyvää pelkoa käytöksen motivaationa. 

 

 

 



27 
 

Ehdotukset terveellisemmästä vaihtoehdosta 

Personoituihin suosittelujärjestelmiin suhtaudutaan pääasiassa myönteisesti myös ruoan 

verkkokaupassa (Paukku, 2019, s. 63). Adaji ja Vassileva ehdottivat pelillistämisen 

viitekehyksessään (2017, s. 400) ehdotuksia terveellisemmistä vaihtoehdoista ruoan verkkokauppaan. 

Heidän mukaansa verkkokauppa ehdottaisi valitun tuotteen tilalle terveellisempää reseptiä, 

esimerkiksi banaanileivän reseptiä muffinssien ostajalle. Tätä terveellisemmän ehdotuksen ideaa 

sovellettiin tässä ja ideoitiin ruoan verkkokaupan ominaisuus, joka ehdottaa terveellisempää tuotetta 

valitun tuotteen tilalle. Ehdotus terveellisemmästä vaihtoehdosta toimisi muistutuksena, helpottajana 

ja siten tuuppauksena. Verkkokauppa siis ehdottaisi samankaltaisia, mutta terveellisempiä 

vaihtoehtoja tuotteille. Esimerkiksi katsottaessa persikkasäilykettä sokeriliemessä, verkkokauppa 

ehdottaisi persikkasäilykettä mehussa, koska jälkimmäisessä on vähemmän sokeria ja energiaa. 

Omissa asetuksissa saisi määritellä, mitä ehdotuksilta haluaa (esimerkiksi enemmän kuituja tai 

vähemmän sokeria). Ehdotuksen yhteydessä kerrottaisiin, miksi ehdotettu tuote on terveellisempi 

vaihtoehto Näin ominaisuus pyrkisi vaikuttamaan kuluttajien käytökseen myös tiedon kautta, kuten 

Lyn ym. (2013, s. 7) yksi tuuppauksen keinoista. 

 

Pelillistäminen 

Pelin järjestäminen ja kilpailu käyttäjien kesken on yksi suostuttelevan järjestelmän keinoista (Oinas-

Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 495). Pelatessa ja kilpailtaessa toisia vastaan motivaationa ja kykynä 

käyttäytymiseen toimisi Foggin käyttäytymismallin (2009, s. 4) mukainen sosiaalinen hyväksyntä ja 

toisaalta ”epänormaalista” käyttäytymisestä aiheutuva sosiaalinen poikkeavuus muista käyttäjistä. 

Tämä vaikuttaa käyttäytymiseen myös tunteiden kautta, mikä oli yksi Lyn ym. (2013, s. 8) 

esittelemistä tuuppauksen keinoista.  Myös Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009, s. 495) mainitsevat 

sosiaalisen vertailun hyväksi vaikuttamisen keinoksi: suorituksen vertailu toisiin todennäköisesti 

kasvattaa käyttäjien motivaatiota tavoitekäytöstä kohti. Suostuttelevan järjestelmän keinoista 

palkitseminen (mt., s. 493) osuu hyvin pelillistämiseen ja pelistä ansaittaviin pisteisiin. Adajin ja 

Vassilevan (2017) esittelemää peliä mukaillen ruoan verkkokaupassa peliin osallistuville kuluttajille 

kertyisi pisteitä terveellisten tuotteiden ostamisesta. Omia kertyneitä pisteitä voisi verrata muiden 

asiakkaiden pisteisiin. Valitsemiensa ihmisten kanssa voisi kilpailla esimerkiksi kuukausi- tai 

vuositasolla. Ruokaostosten pelillistäminen voisi lisätä kuluttajien kiinnostusta terveellisempiin 

tuotteisiin ja motivaatiota kallistua terveellisemmän vaihtoehdon puoleen. Pelinomaisilla tietoiskuilla 
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voitaisiin lisätä kuluttajien tietoisuutta terveellisestä ruoasta hauskalla tavalla. Peli voisi myös lisätä 

ruokaostosten viihdyttävyyttä. 

 

4.4 Aineiston keruu 
 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu toteutettiin laadullista ja määrällistä menetelmää 

yhdistävällä sähköisellä kyselylomakkeella (liite 2). Sähköisellä kyselylomakkeella pyrittiin 

tavoittamaan erilaisia ihmisiä ja saamaan kattavasti vastauksia. Kyselylomake oli standardoitu, 

strukturoidun ja puolistrukturoidun lomakkeen yhdistelmä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

lomakkeessa käytettiin sekä valmiita vastausvaihtoehtoja sisältäviä kysymyksiä että avoimia 

kysymyksiä. Laadulliseen kyselylomakkeeseen lisättiin siis määrällisiä elementtejä tukemaan 

laadullista tutkimusta. 

Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuivat sovellukseen Changin ym. (2012) teoreettisesta mallista. 

Tämän sovelluksen mukaiset ruoan verkkokaupan ominaisuuksien hyväksyntään ja käyttöönottoon 

vaikuttavat tekijät ovat houkuttelevuus, hyödyllisyys, helppous, luotettavuus ja viihdyttävyys. Näitä 

tekijöitä mitattiin kunkin terveellisyysominaisuuden osalta viidellä Likert-asteikollisella väitteellä: 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 
2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin 

samaa mieltä 
3. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 

5=Täysin samaa mieltä 
4. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin 

samaa mieltä 
5. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 

5=Täysin samaa mieltä 

Näiden Likert-asteikollisten väitteiden lisäksi kysyttiin neljällä avoimella kysymyksellä kuluttajien 

mielipiteitä ominaisuuksista: 

- Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 
- Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 
- Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 
- Muita kommentteja tästä ominaisuudesta 

 

Avoimilla kysymyksillä kartoitettiin kuluttajille mieleen tulevia hyötyjä, hyviä ja huonoja puolia sekä 

muita kommentteja verkkokaupan terveellisyyteen kannustavista ominaisuuksista. Avoimilla 

kysymyksillä mahdollistettiin laajemmat ja kattavammat vastaukset sekä syvempi ymmärrys 
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kuluttajien suhtautumisesta kuin suljetuilla, vaihtoehdollisilla kysymyksillä. Kyselylomakkeen 

lopussa kysyttiin vielä taustakysymyksiä, kuten vastaajien sukupuolta, ikää ja ruoan verkkokaupan 

käyttökokemusta. Kyselylomakkeen kysymykset on kehitetty tätä tutkimusta varten. Yhteen 

loppuvaiheen taustakysymyksistä, Mitkä ruoan ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä?, 

vastausvaihtoehtoineen on otettu mallia Peltoniemen ja Yrjölän tutkimuksesta (Peltoniemi & Yrjölä, 

2012, s. 10–11). 

Kyselylomake rakennettiin koostumaan osioista. Kussakin osiossa esiteltiin yksi jo olemassa oleva 

tai uusi, ideoitu ruoan verkkokaupan terveellisyysominaisuus. Jokainen terveellisyysominaisuus oli 

siis kyselyssä oma osionsa ja kysymykset toistuivat samoina jokaisen ominaisuuden kohdalla. Näin 

jokaiselle ominaisuudelle saatiin omat tuloksensa. Lisäksi kyselylomakkeeseen vastaaminen oli 

todennäköisesti helpompaa, kun osioissa toistui sama kaava. Kyselylomaketta myös testattiin 

muutamalla testivastaajalla ja muokattiin selkeämmäksi palautteiden perusteella. 

Kyselylomake tehtiin Google Forms -sivustolle. Kysely oli auki 29.3.-2.5.2021 ja sitä jaettiin 

henkilökohtaisten kontaktien kautta, tutkimuksen tekijän Facebook- ja LinkedIn-tileillä sekä 

kahdessa terveelliseen syömiseen liittyvässä Facebook-ryhmässä. Kyselylomake suljettiin 2.5. ja 

vastaukset ladattiin Google Sheets -ohjelmaan, mistä ne vietiin edelleen Microsoft Exceliin, missä 

aineiston analyysi tapahtui. 

 

4.5 Aineiston analyysi 
 

Tässä tutkimuksessa yhdistettiin laadullista ja määrällistä tutkimusta, joten myös aineiston analyysiin 

käytettiin erilaisia analyysimenetelmiä. Aineiston määrällisen osuuden numeeriset arvot 

viitekehyksen mukaisille tekijöille käsiteltiin Microsoft Excel -ohjelmassa. Jokaiselle ominaisuudelle 

laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat vastaajien antamista arvosteluista tekijöille houkuttelevuus, 

hyödyllisyys, helppous, luotettavuus ja viihdyttävyys. Näistä keskiarvoista tehtiin kuviot 

havainnollistamaan tuloksia, samaan tapaan kuin Changin ym. (2012) testatessa alkuperäistä 

malliaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa saadun aineiston käsittely pohjautuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, 

joka saadaan aikaan, kun aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja uudelleen kootaan 

loogiseksi kokonaisuudeksi alkuperäisestä poikkeavalla tavalla (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 

4.4.2). Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeella saadun laadullisen aineiston analyysiin käytettiin 

sisällönanalyysimenetelmää eli aineistoista etsittiin ja yhdisteltiin merkittäviä ja olennaisia teemoja 
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(Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 187) ja näin tutkittavasta ilmiöstä pyrittiin saamaan tiivistetty 

kuvaus (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4). Tuomen ja Sarajärven (mt., luku 4.4.3) mukaan 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi pitää sisällään kolme etenemisvaihetta: datan pelkistämisen eli 

pilkkomisen osiin, klusteroinnin eli ryhmittelyn sekä abstrahoinnin eli käsitteellistämisen. 

Laadullinen aineisto pilkottiin osiin teemoittelun avulla. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään aineistosta löytyvien aihepiirien eli teemojen mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 

4.1). Aineistosta löytyneet teemoja kuvaavat ilmaukset ryhmiteltiin ja samoja teemoja kuvaavat 

ilmaukset yhdistettiin alaluokiksi. Luvussa 5.1 aineistoa kuvaillaan näiden alaluokkien rytmittämänä. 

Luokittelua jatkettiin niin, että alaluokat yhdisteltiin yläluokiksi ja yläluokat pääluokiksi (mt., luku 

4.4.3). Aineiston pilkkominen sekä ilmausten ryhmittely, yhdistely ja edelleen luokittelu tehtiin 

Microsoftin Excel- ja Word-ohjelmilla hyödyntäen muun muassa Excel-solujen ja tekstien 

maalaamista eri väreillä. Aineistosta sisällönanalyysillä muodostetut pääluokat liitetään teoriaan 

luvussa 5.2 ja näin abstrahoinnilla rakennettiin kuvaus tutkittavasta kohteesta aineistosta 

muodostettujen käsitteiden avulla, verraten teoriaa aineistoon (mt., luku 4.4.3). 

 

4.6 Aineiston kuvaus 
 

Kyselylomakkeeseen saatiin vastausaikana vastauksia 39 kappaletta. Yksi vastaaja oli vastannut 

syntymävuodekseen 1900, joten tämä vastaus päätettiin hylätä virheiden välttämiseksi. Kahden 

vastauksen yhteydessä kohdattiin ongelma, että vastaukset olivat tulleet lomakkeelta kahdesti, joten 

toiset näistä identtisistä vastauksista päätettiin myös hylätä. Yksi vastaaja oli vastannut asuvansa 

kaksin puolisonsa kanssa, mutta vastannut silti talouden lapsien määräksi kaksi. Vaikka kyseessä on 

selkeästi vastausvirhe tai väärinymmärrys, päätettiin tämä vastaus pitää mukana tutkimuksessa. Näin 

ollen tutkimuksen otoskooksi saatiin n=36. Aineiston koko jäi melko pieneksi. Laadullisen 

tutkimuksen ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä tilastollisia yleistyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 

3.1), joten aineiston kokoa ei koettu ongelmaksi. Suuremmalla aineistolla olisi tosin voitu tehdä 

erilaisten ryhmien välistä vertailua, sillä nyt aineiston pienen koon vuoksi sen ei todettu olevan 

tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi verkkokaupan käyttäjien ja ei-käyttäjien näkemyksien vertailu 

toisiinsa olisi ollut kiinnostavaa. 
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Taulukko 1. Kyselylomakkeeseen vastanneiden tietoja 

Ikä   
minimi 24 
maksimi 75 
keskiarvo 36,75 
Sukupuoli (%)   
nainen 72,2 
mies 27,8 
Koulutusaste (%)   
ammattikoulu tai lukio 41,7 
alempi korkeakoulututkinto 30,1 
ylempi korkeakoulututkinto 27,8 
Asuinpaikkakunnan koko (%)   
5000–9999 asukasta 8,3 
10 000–49 999 asukasta 19,4 
50 000–99 999 asukasta 5,6 
100 000 asukasta tai enemmän 66,7 
Ruoan verkkokaupan käyttö (%)   
Oletko käyttänyt ruoan verkkokauppaa?  
kyllä 66,7 
en 33,3 

Kuinka usein olet käyttänyt ruoan verkkokauppaa viimeisen kolmen 
kuukauden aikana?  
en kertaakaan 38,9 
alle viisi kertaa 38,9 
viidestä kymmeneen kertaa 11,1 
yli kymmenen kertaa 11,1 
Ruoan terveellisyys (%)   
Kuinka tärkeää ruoan terveellisyys on sinulle?  
melko tärkeää 38,9 
tärkeää 50 
erittäin tärkeää 11,1 
Vaikuttaako ruoan terveellisyys ostopäätökseesi?  
joskus 33,3 
usein 58,3 
aina 8,3 
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Taulukkoon 1 on koostettu vastaajien tietoja. Kyselylomakkeeseen vastasi 26 naista ja 10 miestä. 

Vastaajien yleisin koulutusaste oli ammattikoulu tai lukio, jonka valitsi 15 vastaajaa. Alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 11 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 10. 

Vastaajien ikää selvitettiin kyselyssä kysymällä syntymävuotta. Vastaajien iät laskettiin vähentämällä 

syntymävuodet kyselyn toteutusvuodesta (2021) ja saadut iät jaettiin ikäryhmiin (kuvio 2). 

Enemmistö vastaajista oli nuoria, alle 40-vuotiaita, mutta muutamia vastauksia saatiin myös 

korkeampiin ikäluokkiin. 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikäryhmät 

 

Kaksi kolmasosaa vastaajista asui suurella paikkakunnalla (100 000 asukasta tai enemmän). Suurien 

kuntien asukkaat olivat vastaajissa yliedustettuina verrattuna koko Suomen asukkaiden 

jakautumiseen kuntiin: Kuntaliiton (2021) mukaan yli 100 000 asukkaan kunnissa asuu noin 40 % 

Suomen väestöstä. Erilaisten taustatekijöiden yliedustus vastaajissa verrattuna koko väestöön 

johtunee siitä, että tutkimuksessa on kyseessä mukavuusotanta, eikä otantaa tehty väestöä edustavasta 

perusjoukosta. Myös ruoan verkkokaupan käyttäjien osuus vastaajista oli yliedustettuna, kun 

Tilastokeskuksen (2020, s. 2) mukaan vuonna 2020 elintarvikkeita verkosta osti 8 % suomalaisista. 

Tämän tutkimuksen vastaajista kaksi kolmasosaa vastasi, että on joskus käyttänyt ruoan 

verkkokauppaa. Kahdeksan vastaajaa eli 22 % käyttää ruoan verkkokauppaa paljon, eli vastasi 

käyttäneensä sitä viimeisen kolmen kuukauden aikana yli viisi kertaa. 
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Kysyttäessä, vaikuttaako ruoan terveellisyys vastaajan ostopäätökseen, kukaan ei vastannut harvoin 

tai ei koskaan. Vastaavasti kysyttäessä, kuinka tärkeää ruoan terveellisyys on vastaajalle, kaikki 

vastasivat joko melko tärkeää, tärkeää tai erittäin tärkeää. Vastaajiksi valikoitui siis ihmisiä, joita edes 

jossakin määrin kiinnostaa kuluttamansa ruoan terveellisyys. Kaksi kolmasosaa vastaajista vastasi, 

että ruoan terveellisyys vaikuttaa heidän ostopäätökseensä usein tai aina. 
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5 Kuluttajia terveellisempiin ostoksiin kannustavat ominaisuudet ruoan 
verkkokaupassa 
 

5.1 Kuluttajien suhtautuminen terveellisyysominaisuuksiin 
 

Olemassa olevien ruoan verkkokaupan terveellisyysominaisuuksien tarkastelun ja uusien 

ominaisuuksien ideoinnin tuloksena saatiin kymmenen ominaisuuden kokonaisuus tutkittavaksi. 

Kuluttajien suhtautumista ominaisuuksiin selvitettiin sähköisellä kyselylomakkeella. 

Ominaisuuksien esitysjärjestys kyselylomakkeella määräytyi verkkokaupan ostoprosessin kulun 

mukaisesti. Alkuun tuli etusivun ominaisuus, seuraavaksi tuoteryhmien ja tuotelistausten tarkasteluun 

liittyvät ominaisuudet, sitten tuotesivulle sijoittuvat ominaisuudet ja viimeisenä ostosten jälkeen 

ostotietoja hyödyntävät ominaisuudet: 

1. Terveellistä-kategoria 
2. Mahdollisuus piilottaa tuotteita tai tuoteryhmiä 
3. Tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten ominaisuuksien mukaan 
4. Ravintosisältö 
5. Tuotteiden luokittelu ja värikoodaus 
6. Tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja merkkien 

avulla 
7. Tuotteiden vertailu 
8. Ehdotukset terveellisemmästä vaihtoehdosta 
9. Pelillistäminen 
10. Mahdollisuus tutkia omia ravintotietoja 

 

Näistä kymmenestä ominaisuudesta neljä (ravintosisältö, tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten 

ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja merkkien avulla, tuotteiden vertailu ja mahdollisuus tutkia 

omia ravintotietoja) ovat verkkokaupoissa jo olevia ominaisuuksia. Loput kuusi ideoitiin 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa. 

Kyselylomake rakennettiin koostumaan osioista eli kymmenestä terveellisyyteen kannustavasta 

ruoan verkkokaupan ominaisuudesta. Täten saadun aineiston analysointikin tapahtui osioittain eli 

ominaisuus kerrallaan, ja näin analyysi myös esitellään. Tällä tavoin myös Chang ym. (2012) 

raportoivat tutkimuksensa tulokset testatessaan malliaan, joten analysointi- ja esitystapa sopii tähän 

luontevasti. Jokaiselle terveellisyysominaisuudelle laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat sovellettuun 

malliin (mt.) perustuvien tekijöiden arvosteluista sekä kaikkien tekijöiden keskiarvo. Nämä luvut on 

esitelty taulukossa 2. 
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Terveellisyysominaisuuksien tekijöiden arvosteluista lisättiin kuviot (kuviot 3–12) 

havainnollistamaan tuloksia samaan tapaan kuin Changin ym. (2012) alkuperäisen mallin 

testauksessa. Kuvioiden jälkeen esitellään analyysi avoimien kysymyksien vastauksista eli 

laadullisesta aineistosta, myös osioittain. Nämä vastaukset vastaavat kysymyksiin ominaisuuksien 

hyödyistä sekä hyvistä ja huonoista puolista. Lisäksi mukana ovat vastaajien avoimeen 

kommentointiin tarkoitettuun kohtaan kirjoittamat muut kommentit. Analyysissä aineistosta etsittiin 

toistuvia teemoja, ja nämä teemat yhdistettiin edelleen alaluokiksi. Analyysiä käydään ensin läpi 

alaluokkien rytmittämänä ja aineistosta poimittujen sitaattien valaisemana. Sen jälkeen esitellään 

alaluokista abstrahoinnilla muodostetut kuluttajien toiveet terveellisyysominaisuuksien suhteen ja 

liitetään ne teoriaan. 

 

 

Analyysin tulokset 

Taulukossa 2 on esitelty yhteenveto määrällisestä aineistosta eli ominaisuuksien saamista 

arvosteluista teoreettisen viitekehyksen mukaisten viiden tekijän mukaan. Näistä laskettujen, 

kaikkien tekijöiden keskiarvojen perusteella kuluttajien mielestä parhaimmaksi ominaisuudeksi 

osoittautui tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen, ja heti sen perässä toiseksi parhaimmaksi 

ominaisuudeksi ravintosisältö. Huonoimmaksi arvioitiin pelillistäminen. Muut ominaisuudet olivat 

kaikkien tekijöiden keskiarvoilta melko lähellä toisiaan (3,52–4,22), mutta pelillistäminen jäi 

selkeästi muista jälkeen saaden arvoksi 2,32. Terveellisyysominaisuudet kuluttajien arvostelujen 

mukaisessa järjestyksessä parhaimmasta huonoimpaan ovat: 

1. Tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten ominaisuuksien mukaan 
(4,22) 

2. Ravintosisältö (4,21) 
3. Tuotteiden vertailu (4,1) 
4. Ehdotukset terveellisemmästä vaihtoehdosta (3,96) 
5. Tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja merkein (3,82) 
6. Mahdollisuus tutkia omia ravintotietoja (3,8) 
7. Terveellistä-kategoria (3,68) 
8. Mahdollisuus piilottaa tuotteita tai tuoteryhmiä (3,56) 
9. Tuotteiden luokittelu ja värikoodaus (3,52) 
10. Pelillistäminen (2,32) 
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Taulukko 2. Yhteenveto kuluttajien suhtautumisesta terveellisyysominaisuuksiin teoreettisen viitekehyksen 
mukaisten viiden tekijän mukaan (n=36, keskiarvot (m) ja keskihajonnat (s), kyselyssä käytetty asteikko = 1–
5) 

 

kaikkien 
tekijöiden 
keskiarvo

m s m s m s m s m s

1. Terveellistä-kategoria 3,81 1,01 3,53 1,21 4,06 0,86 3,67 1,1 3,33 1,07 3,68

2. Mahdollisuus piilottaa 
tuotteita tai tuoteryhmiä

3,47 1,32 3,31 1,47 4,11 0,98 3,81 1,01 3,11 1,3 3,56

3. Tuotelistauksen 
suodattaminen ja järjestäminen

4,36 0,8 4,17 1,03 4,33 0,68 4,33 0,76 3,89 1,01 4,22

4. Ravintosisältö 4,33 0,96 4,22 1,1 4,33 0,68 4,5 0,61 3,67 1,12 4,21

5. Tuotteiden luokittelu ja 
värikoodaus

3,64 1,27 3,39 1,2 3,97 1,03 3,39 1,2 3,19 1,28 3,52

6. Tuotteiden ja niiden 
ominaisuuksien kuvailu 
sanallisesti ja merkein

3,86 1,02 3,78 1,17 4,11 0,95 3,83 1,13 3,53 1,18 3,82

7. Tuotteiden vertailu 4,17 0,97 4,06 1,04 4,03 0,97 4,31 0,82 3,92 1,05 4,1

8. Ehdotukset terveellisemmästä 
vaihtoehdosta

4,17 1,06 3,92 1,16 4,06 1,09 3,92 1,05 3,75 1,16 3,96

9. Pelillistäminen 2,03 1,21 1,78 0,93 2,92 1,25 2,75 1,11 2,11 1,28 2,32

10. Mahdollisuus tutkia omia 
ravintotietoja

3,92 1,02 3,81 1,04 3,92 0,87 3,75 1,02 3,58 1,05 3,8

houkuttele-
vuus

hyödylli-
syys

helppous luotetta-
vuus

viihdyttä-
vyys
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1. Terveellistä-kategoria: terveellisten ruokien ja vinkkien esittely 
verkkokaupan etusivulla 

Ruoan verkkokauppojen etusivuilla on usein ehdotuksia tuotekategorioista (esimerkiksi ”Kalatiski”, 
”Omasta leipomosta”) tai ajankohtaisia tuotteita. Verkkokaupan etusivulta löytyvä Terveellistä-
kategoria johtaisi käyttäjän heti verkkokauppavierailun alussa tutustumaan terveellisiin 
tuotevinkkeihin, resepteihin ja artikkeleihin. 

 

Kuvio 3. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 1 

 

Inspiroituminen ja ostosprosessin helpottuminen 

Terveellistä-kategoria nähtiin pääasiassa myönteisenä asiana. Vastauksissa korostui ominaisuuden 

tuoma helppous ja nopeus terveellisten päätösten tekemiseen sekä uusien reseptien löytäminen. 

Hyviksi puoliksi ja hyödyiksi lueteltiin muun muassa ”Inspiroituminen, terveellisempien ostosten 

tekeminen. Nykyään luen terveellisyydestä muualla kuin ostoshetkellä, ja hyvät bongatut reseptit yms 

saattavat unohtua eikä tule niitä testattua.” sekä ”Valitsisin mieluummin terveellisiä vaihtoehtoja, 

mutta en jaksa tutkia tuoteselosteita, joten tämä olisi helppo tapa terveellisempään elämään.”. 

Ominaisuuden koettiin olevan hyvä tiedonlähde varsinkin ihmisille, jotka eivät tiedä riittävästi 

terveellisestä ruoasta. Terveellistä-kategoriassa nähtiin potentiaalia myös ”inspiroivalle 

terveysruokamatkalle”, jossa voisi lukea aiheesta blogin tapaan ja helposti klikkailla terveellisen 

reseptin testaukseen tarvittavat ainekset ostoskoriin. 
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Tiedon määrä 

Ominaisuuden huonoksi puoleksi nähtiin liian runsas terveellisyyden ja tiedon tuputtaminen: vaarana 

on informaatioähky, tärkeän tiedon hukkuminen ja ”joitakin ihmisiä saattaa ärsyttää liiallinen 

terveellisten tuotteiden tuputtaminen”. Toisaalta yksi vastaaja mainitsi ominaisuuden hyödyntämisen 

ehdoksi riittävän usein vaihtuvan sisällön. Terveellisyyden korostaminen saattaisi myös johtaa 

liialliseen syömisen tarkkailuun ja laihdutuskulttuurin vahvistumiseen. 

Terveellisyyden määritelmä 

Terveellisyyden määrittely herätti myös runsaasti kommentteja. ”Terveellinen” koettiin laajaksi, 

subjektiiviseksi ja jopa epämääräiseksi käsitteeksi, joka kaipaa taakseen hyvän ja lähteisiin 

pohjautuvan määrittelyn. Kuluttajan on selkeästi tarpeen tietää, millä perusteella jokin tuote kuuluu 

terveelliseen kategoriaan. Erilaisten ruokavalioiden yhdistäminen saman Terveellistä-kategorian alle 

nähtiin ongelmallisena: ”kuuluisiko osioon pelkkä kasvisruokavalio, vai myös eläintuotteet? esim jos 

näkisin ohjeen joka sisältää lihaa en voisi ottaa tätä terveellisyys osiota tosissaan. toisaalta 

myöskään kaikki kasvisruoka ei ole automaattisesti terveellistä”. 

 

2. Mahdollisuus piilottaa tuotteita tai tuoteryhmiä 

Verkkokaupasta olisi mahdollista piilottaa omien valintojen mukaan tuotteita tai kokonaisia 
tuoteryhmiä, joita haluaa välttää. 

 
Kuvio 4. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 2 
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Ostosten nopeutuminen 

Tuotteiden tai tuoteryhmien piilottamisessa nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia. Monet vastaajat 

näkivät, että ominaisuus nopeuttaisi ostosten tekemistä verkkokaupassa, kun on ensin löytänyt omat 

suosikki- ja inhokkituotteensa: ”Toistuva ostaminen nopeutuisi, kun valikoiman voisi rajoittaa omiin 

hyväksi havaittuihin suosikkeihin. Myös käänteinen suosikkivalinta toimisi samalla tavalla.”, 

”Nopeuttaisi tuotteiden tutkimista. Jo huonoksi havaitut tuotteet saisi pois.”. 

Räätälöinti 

Mahdollisuus oman kauppakokemuksen kustomointiin eli räätälöintiin itselle sopivaksi koettiin 

hyväksi asiaksi: ”Voisin itse ohjata omia tottumuksiani terveellisempään suuntaan piilottamalla 

turhat houkutukset”, ”En tarvitse kaikkia kaupan tuotekategorioita ja esimerkiksi tarjouksia 

selatessa voisi turhat tuotteet rajata pois.”. Tuotteiden piilottaminen voisi tuoda hyötyä myös 

yksittäisiin ostokertoihin. Parikin vastaajaa mainitsi tiettyjen tuotteiden piilottamisen mahdollistavan 

lasten asioinnin verkkokaupassa. Piilottamista voisi hyödyntää myös tuotteiden rajaukseen, 

esimerkiksi etsiessä vain gluteenittomia tuotteita. 

Heräteostokset 

Myös heräteostosten vähentyminen mainittiin tämän ominaisuuden hyvänä puolena. Esimerkiksi 

dieetillä ollessa herkkujen piilottaminen omasta näkymästä koettiin hyötyä tuovana asiana: ”poissa 

silmistä, poissa mielestä”. Toisaalta jotkut vastaajista kertoivat verkkokauppaympäristön jo itsessään 

vähentävän heräteostosten mahdollisuutta verrattuna kivijalkamyymälään, ja siksi ominaisuus 

koettiin turhana: ”Kontrolli on jo valmiiksi helppo pitää eikä epäterveellisiä heräteostoksia tule 

tehtyä samalla lailla kuin kivijalkamyymälässä”, ”Ei näe hyödyllisenä ominaisuutena. Rajaan pois 

kyllä mielessäni "turhat" tuotteet.”. 

Tekninen toteutus 

Piilottamisen toimivuus herätti huolta vastaajissa ja nousi esiin huonona puolena. Riskinä nähtiin 

hyvien tuotteiden piilottaminen vahingossa ja taustalla olevan algoritmin toiminta: ”jotkut tuotteet 

saattavat mennä ohi jos ominaisuuden algoritmi ei osaisi kunnolla käsitellä dataa, esim jotkut 

vegaaniset tuotteet on merkitty vegaanisiksi, kaikki ei. jos algoritmi ottaa huomioon vain merkityt 

tuotteet, monet muut tuotteet voivat jäädä välistä.”. Piilottamisen peruminen eli tuotteiden 

nostaminen takaisin näkyville on myös tärkeää ja sen tulisi olla helposti toteutettavissa. 

 



40 
 

3. Tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten 
ominaisuuksien mukaan 

Tuotekategoriaa tai hakutulosta selatessa tuotteita voi olla sivulla paljon. Tämän verkkokaupan 
ominaisuuden myötä tuotteita olisi mahdollista suodattaa ja järjestää niiden ravitsemuksellisten 
ominaisuuksien tai ravintosisällön (esimerkiksi kaloreiden, sokerin määrän, kuidun määrän, rasvan 
määrän tai laadun) mukaan. 

 
Kuvio 5. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 3 

 

Tuotteiden löytäminen 

Tuotteiden suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten ominaisuuksien mukaan herätti 

vastaajissa paljon myönteisiä kommentteja. Ominaisuuden hyviksi puoliksi mainittiin kätevyys, 

nopeus ja ajan säästö sekä tuotteiden vertailun helpottuminen. Halutun tuotteen löytyminen 

hakutuloksien joukosta helpottuisi huomattavasti ja myös itselle uusia tuotteita epäiltiin löytyvän 

helpommin tämän ominaisuuden avulla: ”Vertailen monesti tuotteita niiden kaloripitoisuuden tai 

muiden ominaisuuksien avulla, näin se olisi paljon helpompaa”, ”Nopeuttaisi oikean tuotteen 

löytämistä ja varmaan auttaisi myös uusien tuotteiden löytämisessä”, ”Ehkäpä löytäisin 

ravintopitoisimman leivän helpommin tuon avulla?”. Nykyisellään osa vastaajista etsii 

ravintosisältötietoja muista palveluista, ja tietojen löytyminen kattavasti verkkokaupasta helpottaisi 

asiointia huomattavasti. 
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Räätälöinti 

Tuotteiden ravintosisältötietoja, joita vastaajat haluaisivat suodatuksessa ja järjestämisessä 

hyödyntää, oli muun muassa rasvan, sokerin ja kalorien määrä sekä esimerkkinä kauraleivän 

sisältämän kaura- ja vehnäjauhojen suhde. Esimerkiksi lapsille ostettavien tuotteiden sokerimäärän 

kontrolloimisen mainitsi eräs vastaaja ominaisuuden hyötynä. Lisätyn sokerin ja suolan määrä omissa 

ostoksissa kiinnosti vastaajia. Selkeästi määritellyt kategoriat herättivät luottamusta verrattuna 

esimerkiksi edellä esitellyn terveellistä-kategorian liian epämääräisenä pidettyyn käsitteeseen. 

Ominaisuus sai kehuja myös siitä, että käyttäjä saa itse valita minkä tiedon perusteella tuotteita 

suodattaa, eli terveellisyyden määritelmä ei tule annettuna vaan käyttäjä saa itse rakentaa haluamansa 

kokonaisuuden. 

Syömishäiriöt 

Useampikin vastaaja koki huolta ominaisuuden mahdollisesta syömishäiriöitä vahvistavasta 

vaikutuksesta. 

Tekninen toteutus 

Ominaisuuden tekninen toteutus herätti myös kysymyksiä ja epäuskoa, ja suodatinten määrän 

toivottiin pysyvän maltillisena. Tuotteiden suodattaminen ja järjestäminen samanaikaisesti 

useammalla ravitsemuksellisella tai muulla tuotteen ominaisuudella oli erään vastaajan ehdotus 

hyödyn maksimoimiseksi. Tämän avulla voisi tarkkailla sekä ostosten ravitsemuksellista laatua että 

hintaa: ”Jos voisi yhdistää mahdollisimman halvan hinnan ja mahdollisimman vähäkalorisen, niin 

sen perusteella olisi helppo tehdä terveellisempiä valintoja niin että ruokakassin hinta ei pomppaa 

pilviin.”. Toisaalta ostosten hinnan pelättiin nousevan, mikäli valittavana olisi vain yksi 

järjestysperuste ja sen vaihtaisi totutusta kilohinnasta johonkin ravitsemukselliseen tietoon. 
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4. Ravintosisältö 

Tuotteiden ravintosisältö (esimerkiksi kalorit, hiilihydraatit, sokerit, rasvat) olisi näkyvissä 
tuotesivulla. Ravintosisällön yhteydessä näkyisi myös prosenttiosuudet aikuisen keskivertokäyttäjän 
saannin vertailuarvosta. 

 

Kuvio 6. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 4 

 

Terveellisten ostosten helpottuminen 

Tuotteiden ravintosisällöistä oltiin vastaajien keskuudessa kiinnostuneita ja niitä hyödynnetään omia 

ruokaostoksia tehdessä. Ravintosisällön näkyminen kootusti tuotteen sivulla koettiin käteväksi ja 

helpottavan paremman ravintosisällön koostamista omalle ruokavaliolle: ”tarpeelliset tiedot yhdessä 

paikassa”, ”Helpottaa ostamaan paremman ravintosisällön ruokaa”. Tuotteiden ravintosisällön 

ilmoittaminen verkkokaupassa koettiin välttämättömyydeksi: ”Tämä ominaisuus kuulostaa ihan 

perusjutulta. Oletan tämän löytyvän jokaisesta ruuan nettikaupasta. Kyseessä on välttämätön 

ominaisuus.” Ominaisuus löytyykin molemmista tutkittavista ruoan verkkokaupoista, mutta kaikilla 

tuotteilla ravintosisältötietoja ei ole ylläpidetty tuotetietoihin, joten tässä olisi verkkokaupoilla vielä 

parannettavaa. 

Yhtenäinen tietojen ilmoitustapa 

Verkkokaupassa mahdollinen, ravintosisältöjen yhtenäinen ilmoitustapa kaikille tuotteille herätti 

kehuja verrattuna vaihtelevien pakkausten tutkimiseen kivijalkamyymälässä: ”Kaikki tieto nopeesti 

ja selkeesti saatavilla. Kaupassakin tulee katsottua tuotteista tiedot ennen ostoa. Jokaisessa 
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tuotteessa on tiedot vähän erilailla paketin kyljessä, niin tämä nettikaupan yhtenevä tapa ilmoittaa 

kaikki tiedot helpottaisi tuotevertailua huomattavasti.” 

Osin turhaa tietoa 

Ravintosisältötiedoissa ilmoitettava prosenttiosuus keskivertoaikuisen vertailuarvosta oli usean 

vastaajan mielestä turha: ”RI on vain suuntaa-antava eikä siksi hyödyllinen, sillä jos kaloreita laskee 

pitää ne joka tapauksessa laskea oman oikean kulutuksen mukaan.”, ”Varmaan jenkeissä tämä on 

paljon käytössä ja taitaa olla lakisääteistä ilmoittaa. En usko että kukaan suomalainen osaa edes 

katsoa tuota prosenttilukua.”. Ravintosisältöjen laaja ilmoittaminen saattaisi yhden vastaajan 

mielestä johtaa myös informaatioähkyyn, mikäli se toteutetaan huonosti. 

 

5. Tuotteiden luokittelu ja värikoodaus 

Tämän verkkokaupan ominaisuuden myötä tuotteet olisi luokiteltu ominaisuuksiensa ja 
ravintosisältönsä mukaan luokkiin, joiden värit kertoisivat tuotteen terveellisyydestä. Värit olisivat 
selkeät: punainen = epäterveellinen, keltainen = neutraali, vihreä = terveellinen. 

 
Kuvio 7. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 5 

 

Terveellisten tuotteiden löytyminen 

Tuotteiden luokittelu terveellisyyden mukaan ja sen mukainen värikoodaus eli liikennevalomalli sai 

sekä hyvää että huonoa palautetta ja herätti paljon mietteitä vastaajien keskuudessa. Hyvänä puolena 

nähtiin ominaisuuden helpottavan ja nopeuttavan terveellisempien valintojen tekemistä ja 

epäterveellisten tuotteiden välttämistä. Luokittelu herättelisi terveellisempiin valintoihin ja 
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esimerkiksi piilosokerin saattaisi huomata helpommin tutuista tuotteista. Terveellisten tuotteiden 

löytäminen verkkokaupasta myös helpottuisi, kun ne erottuisivat selkeästi nopeallakin vilkaisulla. 

Värit olisivat selkeä ja helposti ymmärrettävissä oleva merkki terveellisyyden asteesta: ”Värit on 

helppo havainnoida.”, ”Värikoodaus on aina selkeä indikaattori tuotteen sopivuudesta annettuun 

kehykseen”. 

Tuotteiden luokittelun syyllistävä luonne ja syömishäiriöt 

Tuotteiden luokittelu ”hyviin” ja ”pahoihin” herätti kritiikkiä. Toisaalta punaisen värin aiheuttama 

syyllisyys voisi ohjata terveellisempiin valintoihin: ”Voisi auttaa tekemään oikeita valintoja jos joku 

tuote olisikin "punainen" ja sen ostaminen saisi olon tuntumaan "syylliseltä". Luokittelussa kuitenkin 

nähtiin ongelmia esimerkiksi mielenterveyden, syömishäiriöiden ja terveellisen elämäntavan 

omaksumisen kannalta: ”tämä värikoodausjuttu antaa mielikuvan ruokien luokittelusta hyviin ja 

pahoihin/kiellettyihin, mikä ei ehkä terveellisten elintapojen ja mielenterveyden kannalta ole hyvä 

asia.” ja ”Ruoan luokittelu terveelliseen ja epäterveelliseen voi johtaa syömishäiriökäyttäytymiseen 

ja vahvistaa laihdutuskulttuuria.” Tuotteiden luokittelu herätti pohdintaa myös tuotteiden 

valmistajien näkökulmasta, ja siitä miten ne suhtautuisivat, jos oma tuote luokiteltaisiin punaiseksi. 

Yksi ehdotus vastaajilta oli pelkästään vihreän värin käyttäminen terveellisten tuotteiden yhteydessä 

kannustajana ja ”huonon” luokituksen jättäminen kokonaan pois. 

Terveellisyyden määritelmä ja räätälöinti 

Terveellisyyden määrittely nostatti mielipiteitä myös tämän ominaisuuden yhteydessä. Terveellinen 

koettiin hyvin moniulotteisena, yksilöllisenä ja subjektiivisena asiana: ”Terveellinen” on aivan liian 

tulkinnanvarainen ja subjektiivinen käsite”, ”Tuotteilla on monia erilaisia luokituksia, kuten 

vähäsokerinen, -laktoosinen, -rasvainen, jne, joten yksi "terveellisyys" olisi vaikea määrittää ja 

ymmärtää.”. Selvää on, että terveellisyyden määrittelyyn tulee panostaa näiden ominaisuuksien 

käyttöönotossa ja sen tulee olla käyttäjille selkeää, läpinäkyvää ja tutkimustuloksiin perustuvaa. Yksi 

vaihtoehto tämän toteuttamiseen voisi olla myös palvelun räätälöinti, eli käyttäjät saisivat itse päättää 

mikä heidän tavoitteensa terveellisyyden saralla on ja verkkokaupan tuoteluokittelu mukautuisi 

siihen. Vastaajien joukossa ehdotettiinkin ominaisuuden jatkokehitykseksi vielä pidemmälle vietyä 

räätälöintiä: ”Voisiko myös itse tehdä omia värejä? Niin pystyisi vielä tarkemmin tekemään 

kategorioita joista itse pitää. Esim itse tutkimalla itselle sopivimmat/terveellisimmät tuotteet.” ja 

”Mikä on sitten hyvä valinta, voisiko sen määritellä itse itselleen?”. Ominaisuudelle ehdotettiin myös 

vapaaehtoisuutta, eli sen saisi itse laittaa päälle ja pois oman valinnan mukaan. 
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6. Tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja 

merkkien avulla 

Tuotteen tiedoissa olisi sanallisia kommentteja tuotteesta (esimerkiksi runsaskuituinen, runsaasti 
kertatyydyttymätöntä rasvaa). Tuotteen ominaisuuksista kerrottaisiin myös merkkien avulla 
(esimerkiksi tuotteelle myönnetty Sydänmerkki, kuvakkeet laktoositon, gluteeniton). 

 

 

Kuvio 8. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 6 

Ostoprosessin helpottuminen 

Tuotteiden kuvailu sanallisesti ja merkkien avulla sai ominaisuutena pääsääntöisesti myönteistä 

palautetta. Nopeus, helppous, selkeys ja tietojen näkeminen yhdellä silmäyksellä viehättivät: ”Jos ei 

ihan tarkkaan jaksa laskea numeroita, on erottuvista symboleita ja tekstistä paljon nopeampaa tehdä 

päätelmiä”, ”Kertasilmäyksellä voisi tunnistaa hyvät/huonommat vaihtoehdot”. Allergeenitiedot 

näyttävä ominaisuus koettiin välttämättömänä ja esimerkiksi gluteenittomaan ruokavalioon sopivat 

ruoat löydetään sen avulla. 

Tiedon saatavuus 

Sanallisten kuvailujen ja merkkien tarjoama tieto ja mahdollisuus oppimiseen nähtiin hyvänä asiana: 

”kuluttaja saa ns. käytännön tietoa ravintosisällöstä”, ”Mitä enemmän infoa tarjolla, sen parempi”. 

Toisaalta oleellisen tiedon pelättiin myös hukkuvan, jos tekstielementtejä on tuotteella paljon. Myös 

reilusti lisää tietoa tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista ja niiden tulkitsemisesta kaivattiin: 

”Kaupasta pitäisi löytyy ns. sanakirja jossa avataan termistöä "runsaasti kertatyydyttymätöntä 

rasvaa" jne. Miksi joku on epäterveellistä ja miksi terveellistä jne.”. 
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Epämääräisyys 

Nykyisellään ominaisuuden katsottiin olevan kuitenkin liian epämääräinen. Yksi vastaajista 

esimerkiksi kertoi katsovansa mieluummin tuotteen ravintosisällöstä konkreettisen grammamäärän 

kuin ”jonkun raja-arvon mukaisen luokittelun”. Vähintään kuvailun yhteydessä pitäisi kertoa, millä 

raja-arvolla tuote kuuluu esimerkiksi runsaskuituiseen kategoriaan. Myös tietojen luotettavuus herätti 

huolta, eikä niiden ajantasaisuuteen välttämättä luoteta. Jotkin kuvakkeet koettiin liian 

monimutkaisiksi tai monitulkintaisiksi. Esimerkiksi yksi vastaaja kuvailee verkkokaupassa 

kohtaamiensa merkkien sekavuutta: ”Merkeissä on sekä maitolasi, että maitolasi jossa on L-kirjain. 

Eli sisältääkö tuote nyt siis sekä tavallista että laktoositonta maitoa? Merkinnät ovat todella surkeita. 

Sen sijaan, että ne auttaisivat selvittämään tuotteen ominaisuuksia nopealla vilkaisulla, ne 

aiheuttavat päänvaivaa.”. 

Tätä ominaisuutta verrattiin myös edelliseen, tuotteiden luokitteluun ja liikennevalomalliin, ja 

koettiin tämä parempana. Vastaajien mukaan tämä tuotteiden kuvailu sanallisesti ja merkein on 

informatiivisempi ja selkeämpi eikä niin syyttävä kuin tuotteiden liikennevalomalliin luokittelu. 

 

7. Tuotteiden vertailu 

Tuotteita olisi mahdollista lisätä vertailukoriin, jossa eri tuotteiden tuotetiedot näkisi samalla sivulla 
ja ominaisuuksia voisi vertailla keskenään. 

 

Kuvio 9. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 7 
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Ostoprosessin helpottuminen 

Tuotteiden vertailuun käytettävä työkalu sai runsaasti myönteistä palautetta. Etenkin tuotteiden 

ravintoarvoja muutenkin vertailevat käyttäjät kokivat ominaisuuden helpottavan heidän ostoksiaan 

verkkokaupassa huomattavasti, kun tuotteiden tiedot näkee yhdellä sivulla eikä tarvitse hyppiä 

tuotesivulta toiselle: ”Vertailen mielelläni tuotteita niiden terveellisyyden perusteella. Näin se olisi 

paljon helpompaa!”. 

Tuotteiden löytäminen 

Vertailu-työkalulla nähtiin myös potentiaalia ostosten ohjaamiseksi terveellisempään suuntaan: ”On 

helpompi valita terveellinen vaihtoehto, jos sen näkee jonkin tutun (mutta ei niin terveellisen) tuotteen 

vieressä”. Itselle sopivan tuotteen löytäminen mainittiin useasti. Ylipäätään uusien tuotteiden 

löytäminen ja ostaminen korostui vastauksissa. Vertailun avulla itselle uusien tuotteiden ostaminen 

tuttujen tuotteiden sijaan olisi helpompaa: ”Edesauttaisi vaihtoa totutusta uuteen” ja ”Jos haluaa 

vaihtaa tutusta merkistä, niin jees”. 

Ominaisuuden käyttö 

Monet kuluttajat ovat jo tottuneet käyttämään jonkinlaista vertailu-työkalua muiden alojen 

verkkokaupoissa, joten sille oltiin avoimia myös ruoan verkkokaupan puolella: ”Itse käytän tätä 

laajasti elektroniikassa, miksei sitä voisi käyttää myös ruokaan, ei nyt ehkä maitoon mutta 

kuitenkin.”. Toisaalta ominaisuuden käytön opettelu voisi alkuun viedä hetken, mutta pitkällä 

tähtäimellä siinä nähtiin hyötyä: ”Pitkät listat vierekkäin eivät suoraan helpota, vaan vaativat hieman 

monimutkaisempaa tulkintaa” ja ”Nopeuttaisi vertailua, mutta varmaan vaatisi aluksi ominaisuuden 

käytön opettelua”. 

Tekninen toteutus 

Ominaisuuden käytön lisäksi tekninen toteutus herätti useita kommentteja, kuten muidenkin 

ominaisuuksien kohdalla. Erittäin tärkeänä nähtiin, että tiedot olisivat vertailusivulla samassa 

järjestyksessä jokaisella tuotteella, jotta niiden vertailu olisi helppoa. 

Räätälöinti 

Tämänkin ominaisuuden yhteydessä huomattiin mahdollisuuksia palvelun räätälöinnille: ”Järjestystä 

olisi kiva myös itse pystyä vaihtamaan” sekä jatkokehitykselle: ”Tähän sopisi vielä sellainen, että 

saisi merkata omat "vaatimukset" tuotteelta ja valituista vertailutuotteista ominaisuus ehdottaisi 

vaatimuksille soveltuvimman tuotteen”. 



48 
 

8. Ehdotukset terveellisemmästä vaihtoehdosta 

Tämän ominaisuuden myötä verkkokauppa ehdottaisi terveellisempiä vaihtoehtoja (esimerkiksi 
katsottaessa persikkasäilykettä sokeriliemessä, verkkokauppa ehdottaisi persikkasäilykettä mehussa). 
Omissa asetuksissa saisi määritellä, mitä ehdotuksilta haluaa (esimerkiksi enemmän kuituja tai 
vähemmän sokeria). Verkkokauppa myös kertoisi, miksi ehdotettu tuote on terveellisempi vaihtoehto. 

 

Kuvio 10. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 8 

 

Ostoprosessin helpottuminen 

Verkkokaupan ehdottamat, terveellisemmät vaihtoehdot herättivät kiinnostusta vastaajissa. 

Ominaisuuden nähtiin helpottavan terveellisten ostosten tekemistä merkittävästi. Ehdotukset 

helpottaisivat ostoksia ja säästäisivät myös aikaa, kun kuluttajien ei tarvitsisi itse lähteä tutkimaan 

tuotteiden tietoja: ”Terveellisempi vaihtoehto tarjottaisiin minulle, en joutuisi ottamaan itse selvää.” 

ja ”Aikaa säästyy kun ei tarvitse itse vertailla”. 

Lempeä keino ostosten ohjaamiseen 

Ominaisuuden kehuttiin auttavan parempien valintojen tekemisessä ilman, että se tuntuisi 

tuputtamiselta tai syyllistämiseltä: ”Kannustaisi terveellisempiin valintoihin sopivalla tavalla, ilman 

että tulee tunne tuputtamisesta” ja ”Kannustaa valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja kuitenkaan 

liikaa ns. syyllistämättä”. Ehdotukset toimisivat hyvin etenkin kuluttajien herättelyssä ja 

muistuttelussa terveellisempien tuotteiden pariin: ”Mahdollistaisi terveellisemmät valinnat 

tapauksissa, joissa ei ole itse tullut ajatelleeksi, että olisi parempikin tuote olemassa.”. 

Terveellisempiä vaihtoehtoja ehdottavaa ominaisuutta kehuttiin kansanterveydellisesti tärkeäksi ja 

siinä nähtiin potentiaalia kulutustapojen muuttamiseen: ”Tämähän olisi kansanterveydelle hieno 
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parannus, ihmiset eivät aina tajua, mikä on terveellistä ja mikä ei. Loistava idea.” ja ”Hyvä lisä olisi, 

tästä oppisi mahdollisesti tavaksi valita parempia tuotteita”. 

Räätälöinti 

Ehdotuksien räätälöinti itselle sopivien tavoitteiden mukaiseksi koettiin sekä hyväksi että huonoksi 

puoleksi. Räätälöinnin avulla saa juuri itseä parhaiten palvelevia ehdotuksia, mutta räätälöintiin ja 

tavoitteiden asettamiseen joutuu käyttämään aikaa ja vaivaa. Eräs vastaaja epäili, josko ehdotukset 

saattaisivat alkaa joskus tuntua rasittavilta, toinen taas arvioi ehdotusten jäävän huomiotta parin 

ensimmäisen kerran jälkeen. 

Syömishäiriöt 

Laihdutuskulttuurin edistäminen mainittiin jälleen tämänkin ominaisuuden kohdalla huonona 

puolena. Myös jyrkkä mielipide kaupan roolista kuluttajien ohjaajana tuli ilmi: ”vie kuluttajan 

autonomiaa pois. Kaupan tehtävä ei ole ohjata kulutustottumuksia tällä tasolla”. 

 

 

9. Pelillistäminen 

Tämän ominaisuuden myötä ruokaostoksista tehtäisiin peli. Terveellisten tuotteiden ostamisesta 
kertyisi pisteitä, joita voisi verrata muiden asiakkaiden pisteisiin. Valitsemiensa ihmisten kanssa voisi 
kilpailla esimerkiksi kuukausi- tai vuositasolla. 

 

Kuvio 11. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 9 
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Ruokaostokset eivät kaipaa viihdykettä 

Pelillistäminen koettiin vastausten perusteella vähiten hyödylliseksi ja kaivatuksi kaikista tutkituista 

ominaisuuksista. Monissa vastauksissa tuli ilmi se, että ominaisuus voisi olla ihan kiva lisä 

verkkokauppaan, mutta suurta hyötyä siinä ei nähty. Ruokaostokset nähdään arjen askareena, johon 

ei tarvita viihdykettä: ”Itselleni ruokaostokset ovat arjen askare, johon en kaipaa mitään erityistä 

peliä” ja ”en kaipaa ruokaostoksiin mitään ylimääräistä ohjelmaa”. Pelillistäminen koettiin 

trendinä, jonka tehokkuudesta ei ole todisteita. Toisaalta jotkut vastaajat arvelivat, että kilpailusta 

voisi saada motivaatiota ja kannustusta syödä terveellisemmin, ja omaa kehitystä voisi seurata. 

Ei haluta kilpailla 

Useat vastaajat myös kokivat, että itselle ominaisuudesta ei olisi niinkään iloa, mutta 

kilpailuhenkisemmät ihmiset voisivat olla siitä kiinnostuneita: ”Kilpailuhenkiset saisivat varmasti 

syötyä terveellisemmin” ja ”En ole kovin kilpailuhenkinen, joten tämä ominaisuus ei tuottaisi kovin 

suurta lisäarvoa minulle. Mieluiten keskityn tekemään itse hyviä valintoja muihin vertailematta.”.  

Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut halukkuutta vertailla omia ruokaostoksia muiden ostoksiin ja 

kilpailla niiden terveellisyydestä: ”En halua jaella ostotietojani muille.”, ”En halua kilpailla 

syömisen/ruoan tms. Suhteen.” ja ”En pidä ajatuksesta, tiedonkeruu mietityttää enkä halua lukea 

kuinka paljon epäterveellisemmin syön kuin muut”. Eräs vastaajista mainitsi, ettei haluaisi vertailla 

ostoksiaan tuntemiensa ihmisten kanssa, mutta vertailu anonyymiin joukkoon kiinnostaisi. Toisten 

kuluttajien kanssa kilpailemisen sijaan ehdotettiin, että terveellisistä ostoksista kertyisi enemmän 

kaupan bonuspisteitä: ”Mieluiten bonuspisteillä porkkanaa terveellisemmän valitsemiseksi.” ja ”Jos 

pisteitä jaettaisiin bonuksina tai plussana, terveellisimmästä enemmän se voisi toimia”. 

Syömishäiriöt 

Pelillistämisessä nähtiin myös selkeitä haasteita. Syömishäiriökäyttäytymisen herääminen ja 

laihdutuskulttuurin vahvistaminen mainittiin jälleen tämänkin ominaisuuden yhteydessä.  
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10. Mahdollisuus tutkia omia ravintotietoja 

Tehtyjen ostosten ravitsemuksellisesta laadusta näkisi yhteenvedon ja tietoja voisi tarkastella 
tuotetasolla asti. Ostoksista saisi palautetta ravitsemussuosituksiin suhteutettuna (esimerkiksi onko 
kasviksia kulutettu tarpeeksi tai onko suolaa tai sokeria saatu liikaa). Palvelusta saisi myös vinkkejä, 
millaisilla muutoksilla ostosten terveellisyyttä voisi parantaa. 

 

Kuvio 12. Kuluttajien suhtautuminen ominaisuuteen 10 

 

Kokonaisuuden hahmottaminen 

Mahdollisuus tutkia omien ostosten ravintosisältötietoja kootusti herätti vastaajissa monia myönteisiä 

kommentteja. Omista ruokaostoksista koostettu ravintotietojen yhteenveto auttaa kuluttajia 

hahmottamaan ruokavalionsa kokonaisuutta: ”Ominaisuus auttaisi hahmottamaan oman syömisen 

kokonaisuutta ja miten tasapainossa oma syöminen on.” ja ”Isossa kuvassa näkisin, missä ovat 

isoimmat puutteet”. Kokonaisuuden hahmottamisen myötä parannuksia omaan ruokavalioon on 

helpompi tehdä. 

Kannustus terveellisempiin ostoksiin 

Omien ostosten ravintosisältötietojen näkeminen yhteenvetona sekä muistuttaa, opettaa että 

kannustaa terveellisempään syömiseen: ”Auttaisi huomaamaan, jos omassa ruokavaliossa on 

merkittäviä puutteita tai jotain ravintoaineita (esim. Suolaa) saisi liikaa.”, ”Tulisi ehkä valittua 

terveellisempiä tuotteita ja katsottua enemmän ruuan monipuolisuutta” ja ”Motivoisi tekemään 

muutoksia niissä asioissa, mitkä ovat eniten rempallaan.”. Etenkin kannustavuus nähtiin 

ominaisuuden hyvänä puolena: ”Voisi kannustaa tekemään parempia valintoja joka päivä ja auttaa 

syömään monipuolisemmin ja terveellisempiä vaihtoehtoja” ja ”Kannustava ohjaaminen 
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terveellisempien valintojen pariin auttaisi varmasti edistämään ruokavalion terveellisyyttä”. 

Toisaalta mainittiin myös ravintotietojen tarkastelusta johtuva huono omatunto: ”Ehkä huonoa olisi 

morkkikset kun huomaa syöneensä epäterveellisesti”. 

Vähemmän työtä 

Vastauksissa korostui myös se, että ominaisuus helpottaisi ja nopeuttaisi käyttäjien arkea. Useat 

vastaajat kertoivat laskevansa ja tarkkailevansa kuluttamiensa ruokien ravintosisältötietoja, ja tämän 

ominaisuuden avulla se helpottuisi huomattavasti: ”makrotasolla ja ruokavaliotasolla ravinteiden 

seuraaminen on vaikee, jos siihen ei oikeasti kuluta aikaa. Säästää siis aikaa”, ”Microjen/macrojen 

itsenäinen seuraaminen/tutkiminen on raskasta/työlästä” ja ”Vähemmän itse laskettavaa, jos kauppa 

tarjoaa samat tiedot suoraan”. 

Kokonaisuuden vääristyminen 

Ominaisuudessa nähtiin myös haasteita. Ravintosisältötietojen kokonaisuuden hahmottamisen 

edellytyksenä on ostosten keskittäminen yhteen kauppaketjuun, ja se vaikeuttaa tilannetta: ”Jos en 

keskitä ostoksia, niin tieto ei pitäisi paikkaansa” ja ”Koska ostoksia tulee tehtyä muualtakin tämä ei 

näytä koskaan koko totuutta”. Myös ostosten jakautuminen kotitalouden sisällä hankaloittaa tietojen 

tulkintaa: ”Myöskin vaikea arvioida, miten esimerkiksi hankittujen vihannesten kulutus on jakautunut 

perheen sisällä, jos samalla kertaa hankitaan ruokaa usealle perheenjäsenelle.”. 

Terveellisyyden määritelmä ja räätälöinti 

Tämänkin ominaisuuden yhteydessä terveellisyyden määritelmä ja suomalaiset 

ravitsemussuositukset herättävät kysymyksiä, ja ratkaisuna tarjottiin jälleen räätälöintiä: 

”Ruokavaliota tulisi voida muokata omien toiveidensa mukaisesti, silloin tämä toimisi. Kaikki eivät 

halua noudattaa suomalaisia suosituksia.” 

 

 

5.2 Kuluttajille tärkeät asiat terveellisyysominaisuuksissa 
 

Aineistosta muodostettiin sisällönanalyysillä viisi pääluokkaa kuvaamaan kuluttajille tärkeitä asioita 

ruoan verkkokaupan terveellisyysominaisuuksiin liittyen. Pääluokat ovat arjen helpotus, faktoihin 

perustuminen, ruokaostosten selkeä toteutus, ruokasuhteen huomioon ottaminen ja oman 

terveellisyyden tavoittelu ja saavuttaminen. Pääluokat, yläluokat ja alaluokat on koostettuna 

taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Kuluttajille tärkeät asiat ruoan verkkokaupan terveellisyysominaisuuksissa 

 

Arjen helpotus
Ostosten helppous ja nopeus – Ostoprosessin helpottuminen

– Ostosten nopeutuminen
– Terveellisten ostosten helpottuminen
– Vähemmän työtä

Tuotteiden löydettävyys – Tuotteiden löytäminen
– Terveellisten tuotteiden löytyminen

Ostosideat – Inspiroituminen
– Heräteostokset

Faktoihin perustuminen
Tiedon hyödyntäminen – Tiedon määrä

– Yhtenäinen tietojen ilmoitustapa
– Tiedon saatavuus

Tarve selkeydelle – Osin turhaa tietoa
– Epämääräisyys

Ruokaostosten selkeä toteutus
Ei ylimääräistä aktiviteettia – Ruokaostokset eivät kaipaa viihdykettä

– Ei haluta kilpailla
Toimintojen käytettävyys – Tekninen toteutus

– Ominaisuuden käyttö

Ruokasuhteen huomioon ottaminen
Syömisen haasteet – Syömishäiriöt

– Tuotteiden luokittelun syyllistävä luonne

Oman terveellisyyden tavoittelu ja saavuttaminen
Kannustavuus – Lempeä keino ostosten ohjaamiseen

– Kannustus terveellisempiin ostoksiin
Henkilökohtaiset tavoitteet – Räätälöinti

– Terveellisyyden määritelmä
Kokonaiskuvan muodostuminen ja hyödyntäminen – Kokonaisuuden hahmottaminen

– Kokonaisuuden vääristyminen  
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5.2.1 Arjen helpotus 
 

Kuluttajien vastauksissa korostui ruoan verkkokaupan arkea helpottava näkökulma. Kuluttajat 

käyttävätkin ruoan verkkokauppaa muun muassa siksi, että se on kätevää ja säästää heiltä aikaa 

(Robinson ym., 2007, s. 97). Monissa tutkituissa terveellisyysominaisuuksissa kuluttajat pitivät siitä, 

että ne helpottaisivat ja nopeuttaisivat ostosten tekemistä. Tässä yhteydessä puhuttiin sekä tavallisten 

että terveellisempien ostosten helpottumisesta, eli ylipäätään ostosten tekeminen helpottuisi, vaikka 

terveellisyyttä ei tavoittelisi. Terveellisyysominaisuudet eivät siinäkään tapauksessa aina välttämättä 

toimisi niinkään terveellisempiin ostoksiin kannustavana tekijänä, jos kuluttaja jo valmiiksi ostaa 

terveellistä ruokaa ja ominaisuuksien avulla hänen työtaakkansa esimerkiksi ruoan makrotietojen 

seuraamiseksi pienenisi. Yhtä kaikki, ruokaostoksilta ja verkkokaupan terveellisyysominaisuuksilta 

kaivataan helppoutta, nopeutta ja vaivattomuutta. Ruoan vaivattomuus on myös yksi tärkeistä 

ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä (Jokitalo, 2018, s. 121–122), ja helposta ruoasta ollaan jopa 

valmiita maksamaan enemmän. 

Verkkokaupan helppokäyttöisyyteen ja siten arjen helpottamiseen vaikuttavat monet tekijät. 

Tuotteiden löydettävyys on yksi tärkeä tekijä ruokaostoksia tehdessä. Ruoan verkkokaupassa 

tuotteiden etsimiseen on useita tapoja, kuten haku, navigointi ja erilaisten kategorioiden, kuten 

alennustuotteiden selaaminen (Benn ym., 2015, s. 265). Tuttujen tuotteiden hyvä löydettävyys 

nopeuttaa ostosten tekemistä, mutta erilaisilla verkkokaupan ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa myös 

kuluttajalle vieraiden tuotteiden löytymiseen. Kuluttajat uskoivat useammankin 

terveellisyysominaisuuden auttavan itselle uusien tuotteiden löytämistä ja esimerkiksi omalle 

suosikkituotteelle terveellisemmän vaihtoehdon huomaamista. 

Osa ruokaan liittyvää arkea on myös sen päättäminen, mitä milloinkin syödään. Ruokakaupassa 

käynti voi olla arkisen rutiinin sijaan inspiroiva ja ostosideoita tarjoava elämys. Ruokaostosten 

tekeminen verkkokaupassa koettiin Robinsonin ym. (2007, s. 98) tutkimuksessa vähemmän 

tyydyttäväksi kuin myymälässä, koska uusiin tuotteisiin tai esimerkiksi tarjouksiin ei törmätty yhtä 

helposti. Tutkimuksessa ehdotettiin muun muassa kuvituskuvien käyttöä ja reseptien esittelyä 

verkkokaupan kiinnostavuuden kasvattamiseksi. Terveellisyysominaisuuksista Terveellistä-

kategoriassa hyödynnettiin esimerkiksi terveellisten reseptien esittelyä ja siten terveellisestä ruoasta 

kertomista kuluttajille mielenkiintoisella tavalla. Kuluttajat vastasivat tällaisen mahdollisesti 

inspiroivan uusiin kokeiluihin ruoan parissa ja helpottavan reseptien löytämistä. 

Joillekin verkkokaupan fyysistä myymälää virikkeettömämpi ympäristö on puolestaan hyvä asia. 

Verkkokauppaympäristön todettiin jo itsessään vähentävän heräteostoksia, ja joidenkin 
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terveellisyysominaisuuksien käytöllä tätä vaikutusta voitaisiin edelleen vahvistaa ja houkutuksia 

arjessa vähentää. Huyghen ym. (2017, s. 70) tutkimuksessa kuluttajien todettiin ostavan ruoan 

verkkokaupassa asioidessaan vähemmän ”paheiksi”, eli epäterveellisiksi ja houkutteleviksi, 

luokiteltuja ruokia kuin asioidessaan fyysisessä myymälässä. Myös Robinson ym. (2007, s. 97) tulivat 

siihen tulokseen, että ruokien ostaminen verkkokaupasta vähentää heräteostoksia ja parantaa siten 

ostosten taloudellisuutta.  

 

5.2.2 Faktoihin perustuminen 
 

Verkkokaupassa kuluttajalle annetaan paljon tietoa, josta osa on saatavilla myös fyysisessä 

myymälässä ja osa ainoastaan verkkokaupassa (Benn ym., 2015, s. 265). Osa tästä tiedosta, kuten 

tuotteen ravintosisältö, on usein pakollista tietoa fyysisessä pakkauksessa (mt., s. 266). 

Verkkokaupassa tietoa taas voidaan hyödyntää ja esittää hyvin eri tavoin fyysiseen myymälään 

verrattuna. Tietoa voidaan tarjota erilaisissa muodoissa, kuten merkkeinä, sanallisina kuvailuina tai 

verkkokaupassa jopa videoiden muodossa. Verkkokaupassa tiedon saatavuus kuluttajan omien 

tarpeiden mukaan on myös tärkeää. Tietoa olisi siis hyvä olla saatavilla lisää silloin kun sitä haluaa, 

ilman että kaikki mahdollinen tieto tyrkytetään kuluttajan silmille heti ensikättelyssä. 

Jotkut kuluttajat pohjaavat valintansa pitkälti erilaisiin tuotteesta saataviin tietoihin, kun taas osa 

kuluttajista tekee valintansa vain katsomalla tuotteen pakkauksen etupuolta (Benn ym., 2015, s. 266). 

Verkkokaupassa käyttäjät katsovat eniten tuotteiden nimiä ja kuvia, ja noin kolmannes tutkittavista 

ei katsonut kertaakaan tuotteiden ainesosaluetteloa tai ravintosisältöä (mt., s. 272). Tätä perusteltiin 

sillä, että tuttua tuotetta ostettaessa tietoja ei tarvita. Ruoan ostopäätöksiä tehdään tietoon 

perustumisen lisäksi myös tiedostamattomasti, eli tunteisiin, mielikuviin ja aiempiin kokemuksiin 

nojautuen (Jokitalo, 2018, s. 142). Kannustettaessa kuluttajia terveellisempiin ostoksiin tiedon 

saatavuus ja hyödyntäminen on kuitenkin tärkeässä asemassa, sillä tuotteet saattavat olla kuluttajalle 

vieraita. Liiallinenkaan tieto ei kuitenkaan ole hyvä asia, sillä informaatioähkyn vaara on olemassa. 

Tasapainottelu tiedon määrän kanssa on vaikeaa. Tiedon paljous voi johtaa sen laadun arvioimisen 

hankaloitumiseen, saada aikaan tuntemuksen siitä, että tieto muuttuu jatkuvasti, ja tämän myötä 

vähentää luottamusta tietoa tai tiedon tuottajia kohtaan (Piiroinen & Järvelä, 2006, s. 46). 

Tarpeellisesta tiedon määrästä ei oltu terveellisyysominaisuuksien suhteenkaan kuluttajien 

keskuudessa yksimielisiä, vaan esille nostettiin esimerkiksi informaatioähkyn mahdollisuus ja 

toisaalta jotkut kaipasivat vielä enemmän tietoa.  
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Tarve selkeydelle nousi kuluttajien vastauksissa esiin terveellisyysominaisuuksien suhteen. Turhaa 

tietoa on vältettävä, mutta tiedon turhuuden määrittely on kuitenkin haastavaa kuluttajien erilaisten 

tarpeiden vuoksi. Tarve selkeydelle ja läpinäkyvyydelle on kuitenkin merkitsevää 

terveellisyysominaisuuksien suhteen. Kuluttajille tulee tehdä selväksi, mihin tietoon 

terveellisyysominaisuudet pohjautuvat ja miten niiden valinnat perustellaan. Myös Vallin (2020, s. 

59) mukaan suunniteltaessa ostotietoja hyödyntävää palvelua kuluttajille todettiin, että palvelun 

tarjoamien suosittelujen tulee olla luotettavista lähteistä sekä neutraalisti ilmaistuja. Kuluttajien 

kyselyvastauksista tuli tässä tutkimuksessa ilmi, että epämääräisyys esimerkiksi tuotteiden kuvailussa 

merkkien avulla aiheutti kuluttajissa hämmennystä tiedon karttumisen sijaan. 

Tiedon suuren määrän lisäksi ruokavalintaa saattaa monimutkaistaa kuluttajan vaikeudet tiedon 

merkityksen ja terveysvaikutusten ymmärtämisessä (Hansen ym., 2011, s. 178–179). 

Terveellisyysominaisuuksista kehuja saanut tietojen yhtenäinen ilmoitustapa helpottaa kuluttajaa 

ymmärtämään saamaansa tietoa, tutkimaan tuotteita ja vertailemaan niitä toisiinsa. Kuluttajat 

saattavat kokea stressiä ruoan valintatilanteessa silloin, kun tarkoituksena on ostaa terveellistä ruokaa, 

eivätkä he tiedä onko tietty tuote haitallinen terveydelle vai ei (mt., 2011, 182). Tämä stressi ja 

ahdistus saa kuluttajat etsimään lisätietoa tuotteista, joten elintarvikeyritysten tulisi tarjota tietoa 

tuotteiden terveellisyydestä (mt., s. 182). 

 

5.2.3 Ruokaostosten selkeä toteutus 
 

Kuten aiemmin jo todettiin, ruokaostosten halutaan sujuvan helposti, nopeasti ja kätevästi. 

Ostoprosessin tulee olla sujuva ja selkeästi toteutettu kokonaisuus. Ruokaostokset nähdään arkisena 

rutiinina, johon ei yleensä kaivata mitään ylimääräistä. Ruoan ostamista ja tuotevalintoja ohjaa rutiinit 

(Saarela, 2013, s. 69) ja ruoan verkkokaupan käyttäminen tekee ruokaostoksista järjestelmällisempää 

(Robinson ym., 2007, s. 97). Järjestelmällisyydestä on muutakin etua kuin arjen sujuvuus. 

Järkiperäinen ja epäemotionaalinen suunnitelmallisuus ruokavalion suhteen oli nimittäin Jokitalon 

tutkimuksen (2018, s. 119) mukaan ihmisten mielestä yksi parhaimmista menetelmistä välttää 

epäterveellistä ja liiallista syömistä. 

Osa verkkokaupassa tehtävien ruokaostosten selkeyttä ja sujuvuutta on sivuston toimivuus. Ruoan 

verkkokaupan käyttäjille verkkosivuston tekninen toimivuus, muun muassa tehokkuus, saatavuus, 

tarpeiden täyttymys ja yksityisyys, on tärkeää (Muhammad ym., 2016, s. 384). Guptan ja Chitraon 

(2022, s. 95) tutkimuksessa todettiin, että verkkosivuston helppo saavutettavuus vaikuttaa 

myönteisesti kuluttajan ostoaikomukseen verkkokaupassa. Terveellisyysominaisuuksia tutkittaessa 
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vastaajat nostivat useammankin ominaisuuden yhteydessä esille niiden teknisen toteutuksen. 

Ominaisuuksien teknisten toteutuksien toimivuudesta ja niiden käytön opettelusta oltiin huolissaan. 

Teknisestä toteutuksesta annettiin myös ehdotuksia. Suostuttelevan järjestelmän tuleekin olla sekä 

hyödyllinen että helppokäyttöinen, eli sen tulee olla helppopääsyinen, virheetön, käytännöllinen ja 

sen tulee tarjota laadukasta tietoa sekä hyvä käyttäjäkokemus (Oinas-Kukkonen ja Harjumaa, 2009, 

s. 488). Järjestelmän käyttämisen tulee myös sulautua käyttäjän arkeen sujuvasti (Kaipainen, 2014, s. 

6), mitä helpottaa järjestelmän käyttämisen helppous ja vaivattomuus. 

Pelillistämisen ominaisuutta kartoittaessa tuli selkeästi ilmi, että ruokaostoksiin ei kaivata 

viihdykettä. Toisia kuluttajia vastaan ei haluta kilpailla, mutta kaupan bonuspisteiden ansaitseminen 

terveellisillä ostoksilla kiinnosti. Liberaton ym. (2014, s. 12) mukaan rahalliset kannustimet on 

todettu lupaavaksi keinoksi terveellisempien ostosten aikaansaamiseksi. 

 

5.2.4 Ruokasuhteen huomioon ottaminen 
 

Ruokasuhteeseen ja syömiseen liittyvät haasteet huolestuttivat kuluttajia ruoan verkkokaupan 

terveellisyysominaisuuksissa. Jotkin ominaisuudet koettiin liian mustavalkoisiksi ja syyllistäviksi 

heti yhdestäkin epäterveellisemmästä ostoksesta. Syyllisyyden tunne ei kuulu terveelliseen 

syömiseen (Jokitalo, 2018, s. 128), ja syyllistävien terveellisyysominaisuuksien nähtiin edistävän 

laihdutuskulttuuria ja hankaloittavan terveiden elämäntapojen omaksumista. Epäterveellisetkin ruoat 

ja herkuttelu ovat sallittua, eivätkä ne kontrolloituna horjuta terveellistä ruokavaliota (mt., s. 120). 

Ravitsemussuositustenkin mukaan kokonaisuus ratkaisee, eikä yksittäiset ruoka-aineet ruokavaliossa 

edistä eivätkä heikennä ihmisen terveyttä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 12). 

Terveelliseen ruokavalioon kuuluu myös nautintoa tuottavat ruoat ja liian ankara itsekuri koetaan 

ahdistavana (Jokitalo, 2018, s. 120).  

Tutkituista terveellisyysominaisuuksista liikennevalomalli koettiin eniten kuluttajaa ja kuluttajan 

valintoja syyllistävänä. Vallin (2020, s. 59) tutkimuksessakin todettiin, että ostotiedoista palautetta 

antavan palvelun ei ole tarkoitus holhota eikä moralisoida kuluttajia. Samassa tutkimuksessa (mt., s. 

60) pohdittiin myös sitä, ettei tuotteiden jakaminen hyviksi ja pahoiksi ole tarkoituksenmukaista, eikä 

tuotteiden valmistajia haluta asettaa toisiaan huonompaan asemaan. 

Terveen ruokasuhteen edistäminen tulisi siis ottaa huomioon terveellisyysominaisuuksissa. 

Ominaisuuksien käyttäminen voisi esimerkiksi olla vapaaehtoista, eli käyttäjä saisi itse päättää, 

käyttääkö niitä vai ei. Ominaisuudet voisivat myös toimia enemmän myönteisen lähestymistavan 
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kautta, eli keskittyä enemmän halutun toiminnan kannustamiseen kuin ei-halutun toiminnan 

lannistamiseen. 

 

5.2.5 Oman terveellisyyden tavoittelu ja saavuttaminen 
 

Kuluttajien vastauksista välittyi selkeästi halu tavoitella omiin tavoitteisiin sopivaa ruokavaliota. 

Terveellisyyden tavoittelu on merkittävä tekijä ruoan ostopäätöksessä ja siihen vaikuttaa kuluttajan 

käsitykset elintarvikkeen terveellisyydestä, ravintoainepitoisuuksista, raaka-aineista ja 

prosessoimattomuudesta (Jokitalo, 2018, s. 122). Terveellisyysominaisuuksien käyttämät terveellisen 

ruoan määritelmät herättivät kuluttajissa kysymyksiä. Kuluttajat eivät aina täysin usko yleisiin 

ravitsemussuosituksiin, vaan tekevät ruokavalintojaan omien subjektiivisten ruokauskomustensa 

pohjalta (Jokitalo, 2018, s. 121). Aina asiantuntijatkaan eivät ole yksimielisiä ruoan terveellisyyttä 

koskevista aiheista, sillä niitä voidaan käsitellä muun muassa ravitsemustieteen, kemian ja 

lääketieteen erilaisista näkökulmista (Piiroinen & Järvelä, 2006, s. 49–50). Ei ole siis ihme, että 

tässäkin tutkimuksessa kuluttajien vastauksissa kyseenalaistettiin toistuvasti terveellisyyden 

määritelmää ja kaivattiin mahdollisuutta määritellä omat tavoitteet ruokavalion suhteen. 

Terveellisyysominaisuuksien räätälöinti itselle sopivaksi ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden 

mukaiseksi oli useasti kuluttajien ehdotus ominaisuuksien parantamiseksi. Myös Valli (2020, s. 59–

60) totesi, että kuluttajien täytyy saada asettaa itselleen omat henkilökohtaiset tavoitteensa. 

Suostuttelevan järjestelmän ominaisuuksina räätälöinti ja personointi käyttäjän mukaisesti parantaa 

suostuttelun vaikuttavuutta (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 492). 

Oman syömisen kokonaisuuden hahmottaminen auttaa konkretisoimaan asiaa, helpottaa tavoitteiden 

asettamisessa ja kannustaa parantamaan ruokavaliota. Oman suoriutumisen tarkkailu motivoi ihmisiä 

saavuttamaan tavoitteitaan (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 492). Jokitalo (2018, s. 127) 

kuvaili painonpudotukseen liittyen, että saavutetut tulokset antoivat kuluttajille motivaatiota 

terveellisen ruokavalion jatkamiseen ja tästä voisi mahdollisesti syntyä myönteisten tunteiden kierre. 

Saman voisi nähdä toteutuvan ruoan verkkokaupassa omia ostotietoja tarkasteltaessa. Kun omien 

ostosten kokonaisuutta on saanut palautteen myötä muutettua terveellisempään suuntaan, voi 

onnistumisesta saada motivaatiota jatkaa. 

Kannustamisen kautta terveellisempiin ruokaostoksiin ohjaavat ominaisuudet otettiin paremmin 

vastaan kuin syyllistäminen tai tuputtaminen. Kannustaminen oli esimerkiksi yksi Michien ym. 



59 
 

(2011, s. 6) käyttäytymismuutoksen pyörän intervention välineistä. Kannustava ominaisuus rohkaisee 

jatkamaan hyvää käytöstä sekä ylläpitää myönteistä ilmapiiriä ja tervettä suhtautumista ruokaan. 
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6 Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia terveellisempiin ruokaostoksiin kannustavia 

ominaisuuksia ruoan verkkokaupassa. Tavoitteena oli koostaa terveellisempiin ostoksiin ohjaavien 

ominaisuuksien kokonaisuus sekä kartoittaa kuluttajien suhtautumista näihin ominaisuuksiin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ruoan verkkokauppoja ja etsittiin niistä jo löytyviä, terveellisyyteen 

ohjaavia ominaisuuksia. Tarkastelun jälkeen ideoitiin uusia ominaisuuksia pohjautuen aiempiin 

tutkimuksiin ja teoriaan aiheeseen liittyen. Tämän tarkastelun ja ideoinnin myötä saatiin koostettua 

kymmenen ominaisuuden kokonaisuus, jota lähdettiin tutkimaan syvemmin. Tutkimuksen 

empiirisessä osassa kartoitettiin kuluttajien suhtautumista näihin kymmeneen ruoan verkkokaupan 

ominaisuuteen sähköisellä kyselylomakkeella, joka yhdisti laadullista ja määrällistä tutkimusta. 

Kyselylomakkeesta saadulla määrällisellä aineistolla kymmentä tutkittua terveellisyysominaisuutta 

pystyttiin vertailemaan toisiinsa ja laittamaan ne järjestykseen kuluttajien arvioiden mukaan. 

Parhaimmaksi ominaisuudeksi arvioitiin tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen, ja toiseksi 

parhaimmaksi ominaisuudeksi ravintosisältö. Huonoimmaksi arvioitiin pelillistäminen. 

Laadullisen aineiston tulkinnalla saatiin muodostettua kuva kuluttajien suhtautumisesta 

terveellisyysominaisuuksiin. Aineistosta nousi esille erilaisia teemoja, joista muodostettiin 

sisällönanalyysillä viisi pääluokkaa kuvaamaan kuluttajille tärkeitä asioita 

terveellisyysominaisuuksissa. Nämä pääluokat ovat arjen helpotus, faktoihin perustuminen, 

ruokaostosten selkeä toteutus, ruokasuhteen huomioon ottaminen ja oman terveellisyyden tavoittelu 

ja saavuttaminen. 

Kuluttajat pitivät ruoan verkkokaupan ja sen ominaisuuksien arkea helpottavista tekijöistä. Kuluttajat 

käyttävät ruoan verkkokauppaa muun muassa siitä syystä, että se on kätevää ja aikaa säästävää 

(Robinson ym., 2007, s. 97). Tämä näkyi myös terveellisyysominaisuuksiin suhtautumisessa, sillä 

usean ominaisuuden kohdalla niiden kehuttiin helpottavan ja nopeuttavan ruokaostoksia. 

Ominaisuuksien koettiin helpottavan ylipäätään ostoksien tekemistä verkkokaupassa sekä 

terveellisempien tuotteiden löytämistä ja niihin siirtymistä. Kuluttajat näkivät 

verkkokauppaympäristön jo itsessään vähentävän heräteostoksia, kuten on todettu muun muassa 

Robinsonin ym. (mt., s. 97) tutkimuksessa. Verkkokaupassa "paheiksi" luokiteltujen ruokien 

ostaminen on vähäisempää kuin fyysisessä myymälässä (Huyghe ym., 2017, s. 70) ja verkkokaupan 

terveellisyysominaisuuksilla tätä vaikutusta voidaan edelleen vahvistaa. 
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Tiedon määrään suhtauduttiin kuluttajien keskuudessa vaihtelevasti, jotkut kaipasivat paljon tietoa 

tuotteista ja terveellisyydestä, jotkut taas pelkäsivät informaatioähkyä. Tiedon määrän kanssa 

tasapainotteleminen on hankalaa, sillä yhtäältä kuluttajat kaipaavat lisätietoa ostaessaan terveellistä 

ruokaa (Hansen ym., 2011, s. 178–179) ja toisaalta tiedon paljous voi johtaa muun muassa sen laadun 

arvioimisen vaikeutumiseen (Piiroinen & Järvelä, 2006, s. 46). Kuluttajat kaipasivat 

terveellisyysominaisuuksilta selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja perusteluja siitä, mihin ominaisuudet 

perustuvat. 

Ruokaostosten haluttiin sujuvan helposti ja selkeästi myös verkkokaupassa, ja sujuvuutta ja teknistä 

toimivuutta vaadittiin terveellisyysominaisuuksiltakin. Ruoan verkkokaupassa sivuston tekninen 

toimivuus, kuten tehokkuus, saatavuus, tarpeiden täyttäminen ja yksityisyys on kuluttajille tärkeää 

(Muhammad ym., 2016. s. 384). Ruokien ostaminen koettiin arkisena rutiinina, johon ei kaivata 

ylimääräistä viihdykettä. 

Kuluttajat kokivat joidenkin terveellisyysominaisuuksien olevan liian mustavalkoisia ja kuluttajaa 

syyllistäviä ja edistävän näin laihdutuskulttuuria sekä hankaloittavan terveiden elämäntapojen 

omaksumista. Syyllisyys ei kuulu terveelliseen syömiseen (Jokitalo, 2018, s. 128) ja 

ravitsemussuositustenkin mukaan yksittäiset ruoka-aineet eivät heikennä ihmisen terveyttä vaan 

ruokavalion kokonaisuus ratkaisee (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014, s. 12). 

Terveellisyysominaisuuksissa tulisi siis ottaa huomioon terveen ruokasuhteen edistäminen. 

Terveellisyys ja terveellinen ruoka eivät selkeästi tarkoittaneet kaikille kuluttajille samoja asioita. 

Kuluttajat eivät aina usko yleisiin ravitsemussuosituksiin, vaan tekevät ruokaan liittyviä valintoja 

omien ruokauskomustensa pohjalta (Jokitalo, 2018, s. 121). Terveellisyysominaisuuksien räätälöinti 

itselle sopivaksi sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen oli usein toistunut ehdotus 

kuluttajien vastauksissa. Räätälöinnin ja käyttäjäkohtaisen personoinnin on todettu parantavan 

suostuttelun vaikuttavuutta suostuttelevassa järjestelmässä (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, s. 

492). 

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta aineiston pienehköksi jäänyt koko (n=36) voidaan nähdä 

haastavana. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston pieni koko ei kuitenkaan ole niinkään ongelma, 

koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

luku 3.1), vaan kuvata tutkittavaa ilmiötä (mt., luku 3.4). Aineiston pienestä koosta johtuen ei 

kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista tehdä esimerkiksi verkkokaupan käyttäjien ja ei-käyttäjien 

näkemyksien vertailua toisiinsa, mitä olisi suuremmalla aineistolla voitu tutkia. Tutkimuksen 

otantana toimi mukavuusotanta, mistä johtuen jotkin taustatekijät olivat vastaajien keskuudessa 
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yliedustettuina. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt koko väestöä edustavan otannan 

käyttäminen. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin kuitenkin lisäämään testaamalla kyselylomaketta 

muutamalla testivastaajalla ennen sen julkaisua ja korjaamalla lomaketta saadun palautteen 

mukaisesti. 

Niin laadullisen kuin määrällisenkin tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan kaikissa vaiheissa 

tekemä tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu (Jokitalo, 2018, s. 207). Näin toimittiin 

myös tässä tutkimuksessa, ja muun muassa aineiston keräämisen ja analyysin vaiheet on selostettu 

tarkasti. Nikander (2010, luku ”Litterointi osana analyysiprosessia”) kuvailee litterointia osana 

haastattelun analyysiprosessia, mutta samaa ajatusta voidaan soveltaa tämän tutkimuksen laadulliseen 

aineistoon: koska lukija ei voi nähdä koko aineistoa, lisäävät aineistosta nostetut sitaatit analyysin 

läpinäkyvyyttä ja antavat lukijalle mahdollisuuden tehdä itse tulkintoja ja uudelleenanalyyseja. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin aineistosta poimittuja lainauksia valaisemaan kuluttajien suhtautumista 

terveellisyysominaisuuksiin. Tämä läpinäkyvyys ja tulkintojen pohjaaminen aineistoon parantavat 

laadullisen tutkimuksen validiteettia (mt.). 

Terveellisyysominaisuuksiin liitetty laihdutuskulttuurin edistäminen ja syömishäiriöiden 

vahvistaminen herättää pohdintaa ominaisuuksien eettisyydestä. Terveellisyysominaisuuksien 

suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kyseiset seikat ja toteuttaa ne terveellistä ruokasuhdetta ja 

terveitä elämäntapoja vaalivalla tavalla. Myös esimerkiksi liikennevalomallista voi koitua hankalia 

tilanteita, jos se asettaa kielteisten arvostelujen myötä tuotteiden valmistajia eriarvoiseen asemaan. 

Kuten Valli (2020, s. 60) mainitsi, tuotevalmistajien ja yritysten asettaminen toisiaan huonompaan 

asemaan ei ole tavoiteltu lopputulos. Ratkaisuna voisi kuluttajien vastauksienkin perusteella olla 

liikennevalojen vihreän, keltaisen ja punaisen sijaan pelkän vihreän värin käyttäminen terveellisillä 

tuotteilla niiden ostamisen kannustamiseksi. Näin mikään tuote ei profiloituisi huonoksi.  

Ruokavaliolla on suuri vaikutus ihmisen terveyteen, sillä epäterveellinen syöminen voi aiheuttaa 

erilaisia sairauksia sekä ylipainoa. Kuluttajien valintoihin vaikuttaminen jo ruoan ostovaiheessa on 

yksi keino ruokavalioiden ohjaamiseen terveellisempään suuntaan. Ruoan verkkokaupan viime 

vuosien tasainen kasvu ja koronaviruksen aiheuttama kysyntäpiikki ovat kasvattaneet verkkokaupan 

asiakaskuntaa ja siten myös sen vaikuttavuutta kuluttajien käyttäytymisen ja kulutuksen muovaajana. 

Tässä tutkimuksessa koottua terveellisyysominaisuuksien kokonaisuutta voidaan hyödyntää 

suunniteltaessa ruoan verkkokauppoihin terveellisyyttä edistäviä lähestymistapoja. Tutkimuksessa 

saatiin selville kuluttajien suhtautuminen ominaisuuksiin: mitä kuluttajat ovat mieltä 

ominaisuuksista, mitä hyviä ja huonoja puolia he näkevät niissä sekä millaisia kehitysehdotuksia 

heillä on ominaisuuksille. Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella ja lopulta tarjota kuluttajille 
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entistä toimivampia digitaalisia palveluita ja työkaluja sekä sujuvoittaa verkkokaupan ostoprosessia 

kokonaisuudessaan. Näiden digitaalisten palveluiden avulla voidaan sitouttaa kuluttajia entistä 

vahvemmin ja mahdollisesti saada aikaan myös lisämyyntiä. Lisäksi tämä tutkimus täydensi todettua 

tutkimusaukkoa kuluttajien suhtautumisesta muun muassa tuuppauksen keinoin toteutettuun 

kulutuksen ohjailuun ruoan verkkokaupassa. 

Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia jatkossa laajemminkin. Seuraavaksi voitaisiin toteuttaa 

samankaltainen kysely koko väestöä edustavalla otannalla. Myös terveellisyysominaisuuksien 

vaikuttavuutta voitaisiin tutkia pitkittäistutkimuksella, jossa seurattaisiin ostosten terveellisyyttä 

pitkällä aikavälillä. Olisiko terveellisyysominaisuuksilla todellisuudessa vaikutusta kuluttajien 

ostosten terveellisyyteen? Tässä tutkimuksessa keskityttiin vahvasti kuluttajien näkökulmaan 

ominaisuuksiin liittyen. Jatkotutkimuksena voisi olla kiinnostavaa kartoittaa aihetta kaupan 

näkökulmasta. Millaisia hyötyjä ja haittoja terveellisyysominaisuuksista on ruokakaupoille? Muun 

muassa ominaisuuksien avulla saatava lisämyynti todennäköisesti kiinnostaisi kauppaa. Lisäksi 

verkkokauppaan kehiteltyjä digitaalisia työkaluja voisi tulevaisuudessa olla mahdollista hyödyntää 

myös fyysisessä myymälässä lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) yleistyessä. Esimerkiksi 

ruokakaupan hyllyä voisi katsoa AR-lasien tai vaikkapa puhelimen läpi, ja näkökenttään tulisi 

vastaavia kuluttajaa ohjaavia ominaisuuksia kuin nyt on tutkittu verkkokaupassa. 
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Liite 2: Kyselylomake 

Kysely kuluttajien suhtautumisesta ruoan verkkokaupan ominaisuuksiin 

Tällä kyselyllä kerätään aineistoa Helsingin yliopiston Elintarviketalouden ja kulutuksen 
maisteriohjelman maisterintutkielmaan. Tutkielmassa kartoitetaan ruoan verkkokaupan 
ominaisuuksia, joilla kuluttajille voidaan antaa tietoa heidän ostostensa terveellisyydestä ja ohjata 
ruokaostoksia terveellisempään suuntaan. Ruoan verkkokaupoissa jo käytössä olevien 
ominaisuuksien lisäksi on ideoitu myös uusia ominaisuuksia. Kyselyllä tutkitaan kuluttajien 
suhtautumista näihin ominaisuuksiin. Ruoan verkkokaupalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
päivittäistavarakauppaa, ei esimerkiksi ravintolaruoan tilauksia. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaamisen 
voi keskeyttää milloin tahansa. Tiedot kerätään täysin anonyymisti. Vastaamalla kyselyyn annat 
suostumuksesi vastausten käyttöön tässä tutkimuksessa ja mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 

Lomake koostuu osioista, joissa kussakin esitellään yksi ruoan verkkokaupan terveellisempiin 
ostoksiin ohjaava ominaisuus ja kysytään kysymyksiä kyseiseen ominaisuuteen liittyen. Yhteensä 
ominaisuuksia esitellään kymmenen kappaletta. Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan kaikkiin 
kohtiin. 

Osaan kysymyksistä vastataan asteikolla yhdestä viiteen (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri 
mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

Mikäli lomakkeesta herää kysymyksiä tai kommentteja, minulle voi laittaa viestiä osoitteeseen 
annika.helenius@helsinki.fi. 

Kiitos vastauksista! 

Annika Helenius, ETK 
Helsingin yliopisto 

 

 

1. Terveellistä-kategoria: terveellisten ruokien ja vinkkien esittely verkkokaupan etusivulla 

Ruoan verkkokauppojen etusivuilla on usein ehdotuksia tuotekategorioista (esimerkiksi ”Kalatiski”, 
”Omasta leipomosta”) tai ajankohtaisia tuotteita. Verkkokaupan etusivulta löytyvä Terveellistä-
kategoria johtaisi käyttäjän heti verkkokauppavierailun alussa tutustumaan terveellisiin 
tuotevinkkeihin, resepteihin ja artikkeleihin. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 
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8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

2. Mahdollisuus piilottaa tuotteita tai tuoteryhmiä 

Verkkokaupasta olisi mahdollista piilottaa omien valintojen mukaan tuotteita tai kokonaisia 
tuoteryhmiä, joita haluaa välttää. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

3. Tuotelistauksen suodattaminen ja järjestäminen ravitsemuksellisten ominaisuuksien 
mukaan 

Tuotekategoriaa tai hakutulosta selatessa tuotteita voi olla sivulla paljon. Tämän verkkokaupan 
ominaisuuden myötä tuotteita olisi mahdollista suodattaa ja järjestää niiden ravitsemuksellisten 
ominaisuuksien tai ravintosisällön (esimerkiksi kaloreiden, sokerin määrän, kuidun määrän, rasvan 
määrän tai laadun) mukaan. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 
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4. Ravintosisältö 

Tuotteiden ravintosisältö (esimerkiksi kalorit, hiilihydraatit, sokerit, rasvat) olisi näkyvissä 
tuotesivulla. Ravintosisällön yhteydessä näkyisi myös prosenttiosuudet aikuisen keskivertokäyttäjän 
saannin vertailuarvosta. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

5. Tuotteiden luokittelu ja värikoodaus 

Tämän verkkokaupan ominaisuuden myötä tuotteet olisi luokiteltu ominaisuuksiensa ja 
ravintosisältönsä mukaan luokkiin, joiden värit kertoisivat tuotteen terveellisyydestä. Värit olisivat 
selkeät: punainen = epäterveellinen, keltainen = neutraali, vihreä = terveellinen. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 
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6. Tuotteiden ja niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuvailu sanallisesti ja merkkien 
avulla 

Tuotteen tiedoissa olisi sanallisia kommentteja tuotteesta (esimerkiksi runsaskuituinen, runsaasti 
kertatyydyttymätöntä rasvaa). Tuotteen ominaisuuksista kerrottaisiin myös merkkien avulla 
(esimerkiksi tuotteelle myönnetty Sydänmerkki, kuvakkeet laktoositon, gluteeniton). 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

7. Tuotteiden vertailu 

Tuotteita olisi mahdollista lisätä vertailukoriin, jossa eri tuotteiden tuotetiedot näkisi samalla sivulla 
ja ominaisuuksia voisi vertailla keskenään. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

 

 

 



79 
 

8. Ehdotukset terveellisemmästä vaihtoehdosta 

Tämän ominaisuuden myötä verkkokauppa ehdottaisi terveellisempiä vaihtoehtoja (esimerkiksi 
katsottaessa persikkasäilykettä sokeriliemessä, verkkokauppa ehdottaisi persikkasäilykettä mehussa). 
Omissa asetuksissa saisi määritellä, mitä ehdotuksilta haluaa (esimerkiksi enemmän kuituja tai 
vähemmän sokeria). Verkkokauppa myös kertoisi, miksi ehdotettu tuote on terveellisempi vaihtoehto. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 

9. Pelillistäminen 

Tämän ominaisuuden myötä ruokaostoksista tehtäisiin peli. Terveellisten tuotteiden ostamisesta 
kertyisi pisteitä, joita voisi verrata muiden asiakkaiden pisteisiin. Valitsemiensa ihmisten kanssa voisi 
kilpailla esimerkiksi kuukausi- tai vuositasolla. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 
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10. Mahdollisuus tutkia omia ravintotietoja 

Tehtyjen ostosten ravitsemuksellisesta laadusta näkisi yhteenvedon ja tietoja voisi tarkastella 
tuotetasolla asti. Ostoksista saisi palautetta ravitsemussuosituksiin suhteutettuna (esimerkiksi onko 
kasviksia kulutettu tarpeeksi tai onko suolaa tai sokeria saatu liikaa). Palvelusta saisi myös vinkkejä, 
millaisilla muutoksilla ostosten terveellisyyttä voisi parantaa. 

1. Tämä ominaisuus kiinnostaisi minua. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

2. Koen, että tästä ominaisuudesta olisi minulle hyötyä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

3. Millaista hyötyä tästä ominaisuudesta olisi sinulle? 

4. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaikuttaa helpolta. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

5. Voisin luottaa ominaisuuden tarjoamiin tietoihin. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa mieltä 

6. Tämä ominaisuus lisäisi ruokaostosten viihdyttävyyttä. [] 1=Täysin eri mieltä … [] 5=Täysin samaa 
mieltä 

7. Mitä hyviä puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

8. Mitä huonoja puolia tässä ominaisuudessa mielestäsi olisi? 

9. Muita kommentteja tästä ominaisuudesta: 

 
Taustatiedot 
Sukupuoli: [] Nainen [] Mies [] Muu 

Syntymävuosi: 

Koulutus: [] peruskoulu tai kansakoulu [] ammattikoulu tai lukio [] alempi korkeakoulututkinto [] ylempi 
korkeakoulututkinto 

Työtilanne: [] työssäkäyvä [] työtön [] opiskelija [] eläkeläinen [] muu 

Asuintilanne: [] Asun vanhempieni luona [] asun yksin [] asun kaksin puolisoni kanssa [] asun puolisoni ja 
lasteni kanssa [] asun lasteni kanssa [] muu 

Kotitaloudessa asuvien lasten määrä: 

Kotitalouden yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) keskimäärin:  
 
[] alle 1000 € 
[] 1000 – 1999 € 
[] 2000 – 2999 € 
[] 3000 – 3999 € 
[] 4000 – 4999 € 
[] 5000 – 5999 € 
[] 6000 – 6999 € 
[] 7000 – 7999 € 
[] 8000 – 8999 € 
[] 9000 – 9999 € 
[] 10 000 € tai yli 
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Asuinpaikkakunnan koko: 

[] alle 5000 asukasta 
[] 5000 – 9999 asukasta 
[] 10 000 – 49 999 asukasta 
[] 50 000 – 99 999 asukasta 
[] 100 000 asukasta tai enemmän 

 
Terveellinen ruoka 
Mitkä ruoan ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä? 

[] terveellisyys 
[] herkullisuus 
[] hinta 
[] kotimaisuus 
[] tuttuus (aiempi käyttökokemus) 
[] lisäaineettomuus 
[] valmistaja tai tuotemerkki 
[] lähiruoka 
[] eläinten kasvatusolosuhteet 
[] tuotannon luonnonmukaisuus 

Kuinka tärkeää ruoan terveellisyys on sinulle? [] erittäin tärkeää [] tärkeää [] melko tärkeää [] ei 
kovin tärkeää [] ei lainkaan tärkeää 

Vaikuttaako ruoan terveellisyys ostopäätökseesi? [] aina [] usein [] joskus [] harvoin [] ei koskaan 

Mihin asioihin kiinnität huomiota ruoan terveellisyydessä? 

[] kalorit 
[] kuitu 
[] sokeri 
[] suola 
[] rasvan määrä 
[] rasvan laatu 
[] punainen liha 
[] kasvikset 
[] proteiini 
[] muu, mikä? 

Miten haluaisit parantaa omaa ruokavaliotasi? 

[] vähemmän kaloreita 
[] enemmän kuitua 
[] vähemmän sokeria 
[] vähemmän suolaa 
[] vähemmän rasvaa 
[] parempia rasvoja 
[] vähemmän punaista lihaa 
[] enemmän kasviksia 
[] riittävästi proteiinia 
[] muu, mikä? 
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Ruoan verkkokauppa 
Oletko käyttänyt ruoan verkkokauppaa? [] kyllä [] en 

Kuinka usein olet käyttänyt ruoan verkkokauppaa viimeisen kolmen kuukauden aikana?  

[] en kertaakaan [] alle viisi kertaa [] viidestä kymmeneen kertaa [] yli kymmenen kertaa 
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