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1 Johdanto  
 
Yli kolmannes maapallolla tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin. Samaan aikaan 800 miljoonaa ihmistä 

maailmassa ei saa tarpeeksi ruokaa ja kärsii jopa nälästä. Kehitysmaissa suurin osa ruokahävikistä 

johtuu riittämättömistä varastointi-, käsittely- tai kuljetusolosuhteista, kun taas kehittyneissä maissa 

syynä on pääosin kuluttajan tuottama ruokahävikki (FAO, 2011; Parfitt ym., 2010). Suomessa 

hävikkiin joutuu joka vuosi 385–485 miljoona kiloa ruokaa, jonka määrää vastaa noin 15 % 

kulutetusta ruoasta (Silvennoinen, Katajajuuri, Hartikainen, Heikkilä, & Reinikainen, 2014). Tämä 

ruoka on ollut perin syömäkelpoista.  

 

Ruokahävikki voidaan jakaa kahteen osaan, kotitalouksissa syntyvään ruokahävikkiin ja kotitalouden 

ulkopuolella syntyvään ruokahävikkiin, johon kuuluu esimerkiksi kaupat, ravintolat ja 

elintarviketeollisuus. Kaupoissa syntyy hävikkiä vuosittain 65–75 miljoona kiloa, joka vastaa noin 

1–2 % myydyistä ruokatuotteista (Silvennoinen ym., 2014). Määrällisesti suurin osa Suomessa 

elintarvikkeita myyvien kauppojen hävikistä syntyy tuoreista vihanneksista, juureksista ja 

hedelmistä, eli toisin sanoen Hevi-tuotteista (Riipi ym., 2021).   

 

Ruokahävikkiä syntyy myös kotitalouksissa, ja peräti puolet noin 40 % poisheitetystä ruoasta on 

edelleen syömäkelpoista poisheittohetkellä (Silvennoinen ym., 2014). Luken (2021) raportin mukaan 

elintarvikejätettä syntyi vuosien 2018 ja 2019 aikana kerätyn aineiston mukaan yhteensä 51 

kiloa vuodessa henkilöä kohden. Tästä ruokahävikin osuus on noin 22,1 kg/hlö/vuosi (Riipi ym., 

2021).   

  

Kuluttajatason ruokahävikki vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön, sillä kaikki tuotannon, kuljetuksen 

ja valmistuksen resurssit menevät hukkaan (Williams & Wikström, 2011). Ruoantuotannosta 

aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä vesistöjä rehevöittävät päästöt kuormittavat ympäristöä. 

Näitä syntyisi vähemmän, mikäli hyödyntäisimme tuotetun ruoan paremmin. Ilmastopäästöinä 

roskiin päätynyt ruoka vastaa karkeasti noin neljänsadan tuhannen henkilöauton vuosittaista 

kasvihuonekaasujen päästöä. Suomessa syntyvä ruokahävikki vastaa ilmastovaikutuksiltaan jopa 350 

000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.   

  

Kuluttajat synnyttävät ruokahävikkiä joko kaupassa, kun he päättävät mitä ostaa, ja kotitaloudessa, 

kun he päättävät mitä kuluttavat (Aschemann-Witzel, de Hooge & Normann, 2016). 2000-luvulla 
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kuluttajien kiinnostus ja huoli on kasvanut ympäristöä kohtaan (Sanchez-Bravo ym, 2020). 

Ympäristöhuolet ovat lisääntyneet ihmisten arkipäivissä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja jatkuvan 

väestönkasvun takia (Sanchez-Bravo ym., 2020).  Hävikkiruoka ja siihen liittyvä ruoanvalinta ja 

asenteet ovat mielenkiintoinen tutkimuksenkohde myös siksi, että kestävä kulutus riippuu kuluttajien 

käsityksistä kestävyydestä ja motivaatiosta ostaa hävikkiruokaa. Loppupelissä kaikki on kiinni 

kuluttajan valinnasta. Kuluttajien asenne kestävään kehitykseen ymmärretään kuitenkin monilla eri 

tavoin eri maissa (Sanchez-Bravo ym., 2020). Lisäksi erilaisilla demografisilla tekijöillä on 

merkitystä, kun tarkastellaan kuluttajien käsityksiä ja asenteita kestävyydestä (Sanchez-Bravo ym., 

2020).   
 

1.1 Teoreettinen tausta  

Teoriaosuudeltaan työ pohjautuu kuluttajan käyttämien erilaisten vihjeiden tarkasteluun 

vihjeidenkäyttöteorian (eng. cue utilization theory) avulla kuluttajan näkökulmasta, sekä kuluttajan 

hävikkiruoanruoanvalinnasta yleisesti. Teoreettinen viitekehys nivoutuu vihjeidenkäyttöteorian ja 

Shepherd (1994) ja Furstin ym. (1996) ruoanvalintamallien ympärille.  Teoreettisen viitekehyksen 

avulla voimme tarkastella tarkemmin WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnan 

hävikkiruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä, ja sen taustalla käytettyjä vihjeitä koskien hävikkiruokaa. 

 

Alkuun tarkastellaan yleisesti kuluttajan ruoanvalintaa (luku 2) Shepherd (1994) ja Furstin ym. (1996) 

ruoanvalinnanmallien pohjalta. Tutkimuksien mukaan ruoanvalintaan vaikuttaa 

hävikkiruokakontekstissa ruokaan liittyvät tekijät, valintaympäristö, sekä erilaiset vihjeet. Lisäksi 

luvussa 2 tarkastellaan tarkemmin hävikkiruoan valinnan takana käytettäviä vihjeitä, 

vihjeidenkäyttöteorian avulla.  

  

Vihjeidenkäyttöteoria valikoitui tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi aikaisempien tutkimuksien 

pohjalta. Esimerkiksi Cao & Miao (2021) ovat tutkineet artikkelissaan ´Consumer responses to 

suboptimal food products´ kuluttajien valintamotiiveja hävikkiruokaa kohtaan, pohjautuen 

vihjeidenkäyttöteoriaan. Lisäksi Loebnitz, Schuitema, & Grunert (2015) ja Aschemann-

Witzel, Giménez, & Ares (2018) ovat havainneet, että kuluttajat käyttävät erilaisia vihjeitä, jotka 

vaikuttavat hävikkiruuan valintaan.  Lisäksi Shepherd (1994) ja Furstin ym. (1996) ruoanvalinnan 

mallit valikoituivat tukemaan vihjeidenkäyttöteoriaa. Furstin ym. malli (1996) on yksi 

tunnetuimmista kuluttajan ruoanvalintaan liittyvä malli, jossa tekijät on ryhmitelty isompiin 
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kokonaisuuksiin. Molemmat mallit tuovat esille yleisesti ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä, joita 

voidaan liittää myös hävikkiruokakontekstiin.  

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit nostavat esille useita erilaisia tutkimuspaikkoja. Esimerkiksi 

(Loebnitz ym., 2015) nostetavat artikkelissan esille, että tulevaisuudessa hinnan vaikutusta tulisi 

painottaa tutkimuksissa. Hintojen oletetaan vaikuttavan voimakkaasti hävikkiruuan 

ostotarkoituksiin, ja määrittelevän kuluttajien suhtautumista ja maksuhalukkuutta (Loebnitz ym., 

2015). Lisäksi Suomessa ei ole tutkittu kuluttajien ruokahävikkiin liittyvää ruoanvalintaa 

aikaisemmin, mikä tekee kyseisestä tutkimuksesta tarpeellisen.  Lisäksi tarkastelun kohteena oleva 

WeFood hävikkiruokakauppa on uudenlainen konsepti Suomessa, joten sen asiakaskuntaa 

tutkittaessa voimme selvittää hävikkiruoanvalintaan liittyviä tekijöitä.  
 

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

  
Tutkielma tarkastelee WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnan ruoanvalinnan takana käytettyjä 

vihjeitä, jotka vaikuttavat hävikkiruoan valintaan. Tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen; Miksi 

kuluttajat ostavat hävikkiruokaa?  

 

Tutkimuskysymyksiä lähdetään tarkastelemaan vihjeidenkäyttöteorian avulla. Teoriaa on käytetty 

suboptimaalisen eli hävikkiruoanvalintaa koskevissa tutkimuksissa aikaisemmin. Aihetta 

tarkastellaan kuluttajan näkökulmasta.   Yksinkertaistettuna lähtöoletuksena on, että kuluttaja toimii 

talousteorian rationaalisen valinnan teorian mukaisesti.   

 

Tutkimusongelmaa lähestytään vastaamalla seuraaviin alakysymyksiin: Mitkä tekijät vaikuttavat 

kuluttajan hävikkiruoanvalintaan? Millaiset vihjeet vaikuttavat kuluttajan valintaan? Millaisia 

erilaisia kuluttajaryhmiä voidaan löytää WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnasta? Tämän 

kysymyksen tukemana WeFood-hävikkiruokamyymälän asiakaskunta ryhmitellään 

asiakassegmentteihin. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi WeFood hävikkiruokakaupan 

ostokokemuksia ja asiakastyytyväisyyttä, jotka tukevat omalta osaltaan asiakaskunta-analyysia.  
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1.3 Tutkimuksen toteutus  

Tutkielma toteutetaan yhteistyössä Suomen ensimmäisen hävikkiruokakaupan WeFoodin kanssa, 

joka sijaitsee Helsingissä, kauppakeskus Redissä. Suomen ainoana fyysisenä hävikkiruokakauppana 

WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnasta kerätty aineisto toimii tutkielman pohjana.   

  

WeFood hävikkiruokakauppa on osa Kirkon Ulkomaanavun ympäristötyötä. WeFood toimii 

vapaaehtoisten voimin, ja tällä hetkellä toiminnassa on mukana lähes 50 

vapaaehtoista. Perustamisvuodesta 2018 lähtien WeFood on vähentänyt ruokahävikkiä yhteensä jo 

yli 250 000 kiloa.  Tuotteet saadaan lahjoituksina yhteistyökumppaneilta, ja voitot ohjataan Kirkon 

Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hävikkimyymälä on myös palkittu Suomen 

ympäristökeskuksen koordinoiman Circwaste-hankkeen Kiertopalkinnolla.  

  

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Aineisto on kerätty kesän 2021 aikana 

verkkokyselyn avulla. Tutkielmassa käytettävät analyysimenetelmät on esitetty tarkemmin        

luvussa 3.3. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet   

  
Hävikkiruoka – Suboptimal food (epäoptimaalinen ruoka)  
Hävikkiruoka (suboptimal food) eli myös epäoptimaalisena ruokana kuvailtu ruoka, on vielä täysin 

syömäkelpoista, mutta se poikkeaa tavanomaisesta optimaalisesta ulkonäöstä, antaen sille nimen 

"epäoptimaalinen ruoka"  (Hooge ym., 2017) Epäoptimaalisena ruokana pidetään ruokia, jotka ovat 

epäoptimaalisia esimerkiksi kosmeettisen ulkonäön perusteella  (Loebnitz & Grunert, 2015), lähellä 

viimeistä käyttöpäivämäärää tai parasta ennen -päivämäärää  (Aschemann-Witzel, 2018), tai 

pakkaukseltaan esimerkiksi vahingoittuneita  (White, Lily, Dahl, & Robin, 2016). Epäoptimaalinen 

ruoka ja hävikkiruoka toimivat tutkielmassa toistensa synonyymeinä.   
 
Ruoanvalinta 

Ruoanvalinnalla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten vaihtelevia mieltymyksiä, ja niiden perusteella 

tehtyjä valintoja ruokaa ostettaessa (Wang & Somogyi, 2018). Esimerkiksi osa kuluttajista pitää 

ruoan terveellisyyttä vähemmän tärkeänä kriteerinä, mutta rahan tai ajan säästymistä tärkeänä. Osa 

kuluttajista puolestaan kiinnittävät huomiota ruoan ostamisessa esimerkiksi erilaisiin 

laatukriteereihin kuten tuotteen tuoreuteen.  
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2 Ruoanvalinta ja vihjeiden käyttö 

 
Kuluttajat tekevät keskimäärin 226,7 ruokaan liittyvää valintaa päivittäin, josta itse ruoan valintaa 

koskevia päätöksiä on keskimäärin 59 päivässä (Wansink & Sobal, 2007). Tässä luvussa perehdytään 

tarkemmin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien ruoanvalintaan.  Lisäksi esitellään 

Shepherdin (1994) ja Furst ym. (1996) ruoanvalintamallit.  

 

2.1 Ruoanvalintamallit 

 
Ruoanvalinta on monimutkainen prosessi, ja valintaan vaikuttaa monet eri tekijät. Shepherd (1994) 

luokittelee ruoan valintamallissa tekijät; biologisiin, fysiologisiin, sekä motivaatio- ja 

käyttäytymispsykologisiin tekijöihin. Mallissa (kuva 1) ruoanvalintatekijät on luokiteltu isompiin 

kokonaisuuksiin; ruoka, yksilö ja ympäristö (Shepherd, 1994).  Furst ym. (1996) puolestaan 

tarkastelee mallissaan ruoanvalintaa kuluttajan henkilökohtaisena järjestelmänä, jossa kuluttajana 

arvorakenne on keskiössä, kun kuvataan kuluttajan ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä. Furst ym. 

(1996) on pyrkinyt ottamaan mallissaan huomioon kaikki ruoanvalintaan vaikuttavat osa-alueet.  

 

Kuluttajan valintaan vaikuttaa ruoan fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, lisäksi valintaan 

vaikuttavat fysiologiset tekijät, kuten nälän tunne. Kuluttajan - yksilön oma persoona vaikuttaa myös 

suuresti ruoanvalintaan. Kuluttajien tieto lisääntyy ja kehittyy vuosien varrella, ja näin ollen 

kuluttajan ruoanvalinnassa korostuu vahvasti aiemmat kokemukset, asenteet ja arvot (Shepherd & 

Sparks 1994, Furst, Connors, Bisogni & Winter 1996). Kuluttajan taloudellisiin ja sosiaalisiin 

tekijöihin vaikuttavat ruoan hinta, brändi ja aika (Engel ym. 1995).  Ruoanvalinta peilaa myös 

kuluttajan asenteita, kuten ympäristöasenteita, jotka korostuvat erityisesti hävikkiruokakontekstissa.  

 

Kuvassa yksi (1) on mukailtu Shepherdin ruoanvalinnan mallia. Ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä 

voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta; ruokaan liittyvät tekijät, valintaa tekevä yksilö ja 

valintaympäristö (Shepherd, 1994). Ruoan aistittavat ominaisuudet vaikuttavat hävikkiruoan 

valintaan. Hävikkiruokatuote näyttää yleensä ulkoisesti erilaiselta kuin ei-hävikkiruokatuote. 

Pakkauksessa saattaa olla vaurioita, ja hedelmät ja vihannekset kolhiintuneita. Lisäksi erilaiset 

laatutekijät nousevat pinnalle puhuttaessa hävikkiruoasta. Parasta ennen -päivämäärän ja viimeisen 

käyttöpäivän välillä on häilyvä raja. Myös tuotekohtaisia eroja löytyy. Helposti pilaantuvien 
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elintarvikkeiden kuten maito, kala ja lihatuotteiden kohdalla kuluttajat ovat herkempiä, tähän 

lopputulokseen päästiin myös tämän tutkimuksen aineiston kanssa.  

 

 
 
Kuva 1.  Ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä (Shepherd, 1994). 
 

Shepherdin mallin (kuva 1) ympäristö aspekti vaikuttaa hävikkiruokatuotteen valintaan vahvasti. 

Hävikkiruokatuotteiden hintataso on edullisempi kuin normaalin päivittäistavarakaupan. Myös 

erilaisia alennuksia käytetään paljon myynnin tukena. Lisäksi ympäristöhuolen kasvaessa, kuluttajat 

etsivät uusia ympäristöystävällisiä tapoja kuluttaa. Myös taloudellinen- ja maailmantilanne heijastuu 

vahvasti myös kuluttajien valintaan ja näin ollen myös hävikkiruoan valintaan.  

 

Kuvassa kaksi (2) on esitetty Furst ym. (1996) ruoanvalinnanmalli, joka tuo esille 

kokonaisvaltaisemman kuva ruoanvalinnasta. Ruoanvalintaan vaikuttavat tekijät jaetaan Furst ym. 

(1996) mallissa kolmeen osaan; elämän suunta, vaikuttajat ja henkilökohtainen järjestelmä. Nämä 

kaikki tekijät yhteenlaskettuna luovat Furstin ym. (1996) mukaan prosessin, josta syntyy 

kokonaiskuva eli valinnan strategia, joka vaikuttaa kuluttajan ruoanvalintaa. 
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Kuva 2.  Laaja ruoanvalinnanmalli (Furst ym. 1996). 
 

Lisäksi esimerkiksi ”Perustellun toiminnan” teorian (Theory of reasoned action) avulla voidaan 

tarkastella erilaisten asenteiden vaikutusta kuluttajan ruoanvalintaa (Ajzen ja Fishbeini, 1980). 

Teorian mukaan ruoanvalintaan vaikuttavan käyttäytymisen uskotaan muodostuvan asenteiden ja 

normien perusteella (Ajzen & Fishbeinin 1980, 5–8). Asenteet voidaan määritellä erilaisiksi 

vakiintuneiksi malleiksi suhtautua johonkin esimerkiksi hävikkiruoan ostamiseen negatiivisesti tai 

positiivisesti (Lähteenmäki, 1993). Esimerkiksi hävikkiruokakontekstissa kuluttaja kokee 

hävikkiruokatuotteen positiivisena tai negatiivisena, peilaten omiin arvoihin ja asenteisiin.   

 

Ruoan valinnassa asenteet ja erilaiset arvot vaikuttavat toisiinsa (Connors, Bisogni, Sobal & Devine, 

2001). Tärkeimpinä ruokaan liittyvinä arvoina voidaan nähdä terveys, maku, hinta, helppous ja 

sosiaaliset suhteet (Connors ym. 2001). Ruoan valintaan liittyy vahvasti myös kuluttajan oma 

arvomaailma (Mäkelä 2000, 2014). Esimerkiksi kuluttaja asioi hävikkiruokakaupassa, koska näin hän 

voi konkreettisesti auttaa hävikin vähentämisessä, ja vaikuttaa ympäristöön. Tai kasvisruokavaliota 

noudattava kuluttaja ostaa vain omia arvojaan tukevia ruokatuotteita hävikkiruokakaupasta.  
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Ruoanvalintaan vaikuttavat kuluttajan demografiset-, psykologiset- ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat 

ostopäätökseen, poissulkematta toisiaan (Bergström & Leppänen 2009,104.) Ruoan valintaan 

vaikuttavat tekijät voivat olla sisäisiä, kuten kuluttajan arvot, tai ulkoisia, kuten ympäröivä kulttuuri.  

 

Demografiset tekijät eli väestötekijät, kuten koulutus, tulotaso, ikä ja sukupuoli vaikuttavat 

ruoanvalintaan (Mäkelä 2003). On tutkittu, että esimerkiksi pienituloisisilla on korkea hintamotiivi, 

sekä vahva riskitietoisuus (Konttinen, Sarlio-Lähteenkorva, Silventoinen & Männistö, 2012).  

Pienituloiset kokevat uusien elintarviketuotteiden ostamisen usein riskinä. Uusien tuotteiden 

ostamisessa piilee suuri riski, että osto olisi turha, ja tuotteisiin käytetty rahasumma menisi hukkaan, 

mikäli niistä ei pidettäisi tai niitä ei osattaisi valmistaa (Konttinen, ym. 2012). Kuluttajat luottavat 

päätöstä tehdessään omiin tietoihin ja aisteihin arvioidessaan ruokaan liittyviä riskejä (Järvelä ym., 

2006, 312–313). Arvioidessaan tuotteen hintaa, kuluttaja voi mahdollisesti päätellä jopa tuotteen 

turvallisuutta (Järvelä, Mäkelä & Piiroinen, 2006, 313.). Tämä tulee hyvin esille 

hävikkiruokakontekstissa. Hävikkiruokaa ostettaessa kuluttaja käyttää hintavihjettä, ja puntaroi 

edullisen hinnan syitä, yleensä tuotteen laatuun ja turvallisuuteen verraten. 

 

Ruoanvalintaan vaikuttaa yleisestikin vahvasti ruokaan liittyvät kustannukset ja hinta, joiden 

merkitys nousee erityisesti muuttuvassa ja epävakaassa taloudellisessa tilanteessa (Kupiainen & 

Järvinen, 2009, 23; Ilmonen, 2007, 174–177). Peltoniemi & Yrjölä (2012) tekemän tutkimuksen 

mukaan hinta on lähes yhtä tärkeä ruoan valinnan kriteeri kuin terveellisyyskin. Lisäksi kotimaisuus, 

ruoan eettisyys sekä lähi- ja luomuruoka ovat kasvattaneet suosiotaan ruoan valinnan kriteereinä 

(Peltoniemi & Yrjölä, 2012, 10–12.).  

 

Sosiodemografisten tekijöiden lisäksi myös asenteilla ja motivaatiolla on vaikutusta siihen, mitä 

ruokaa valitaan (Bäckström, Pirttilä-Backman & Tuorila. 2003). Ruoanvalintaa tutkiessa, on myös 

hyvä huomioida, että ruoan valitsematta jättäminen voidaan myös nähdä eräänlaisena tietoisena 

valintana, ja jopa kannanottona (Mäkelä 2002). Esimerkiksi kasvis- ja vegaaniruokavaliota 

noudattava kuluttaja viestivät valinnallaan, ja ottavat usein kantaa eläinten oikeuksiin ja 

hyvinvointiin, sekä ympäristökysymyksiin (Greenebaum 2012).  Ruoanvalinta on yhdistelmä monista 

erilaisista tekijöistä, ja se on tilannesidonnaista (Warde, 1997, 201). Monet valintaan liittyvät tekijät 

vaikuttavat samanaikaisesti lopulliseen ruoanvalintaan, ja kuluttajat voivat pitää monia eri kriteerejä 

samanaikaisesti yhtä tärkeinä (Piiroinen & Järvelä, 2006, s. 19–22.). 
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2.2 Vihjeidenkäyttöteoria hävikkiruoan valinnassa 

 
Suuri osa ihmisten tuotteista saamista tiedoista tulee tuotteisiin liittyvien vihjeiden käsittelystä, jotka 

vaikuttavat kuluttajan hävikkiruoan valintaan (Burnkrant 1978). Erilaiset vihjeet tarjoavat perustan 

johtopäätösten tekemiselle tuotteesta, ja antavat sille merkityksen (Burnkrant 1978). Kuluttajan 

hävikkiruuan valintaa voidaan tutkia tarkemmin kuluttajan käyttämien vihjeiden avulla.  

 

Vihjeidenkäyttöprosessin voidaan katsoa sisältävän kaksi perusprosessia; (a) vihjeiden hankkiminen 

ja (b) vihjeistä johdetun tiedon integrointi halutun vastauksen muodostamiseksi (Olson ja Jacoby, 

1972). Kuluttajaa ohjaavat tiedonkeruuvaiheessa sisäiset- ja ulkoiset vihjeet (Olson 1972; Shepherd 

2010). Vihjeidenkäyttöteorian mukaan kuluttajat pyrkivät pienentämään ruoanvalintaan liittyviä 

riskejä hyödyntämällä saatavilla olevia vihjeitä (Hansen, 2005). Vihjeitä, joita käytetään riskien 

minimoimiseen ovat esimerkiksi hinta ja brändi, jotka toimivat erilaisina indikaattoreina ostospaikan 

ja tuotteen laadusta (Hansen, 2005). Erityisesti hävikkiruuan valintaprosessissa kuluttaja nojaa 

päätöksenteossa vahvasti saamiinsa erilaisiin vihjeisiin, ja nämä vaikuttavat tietoisesti tai 

tiedostamatta lopulliseen valintaan. Hävikkiruuan kohdalla vihjeitä ovat; hinta, pakkauksen 

ulkonäkö, tuotteen ulkonäkö ja parasta ennen päivämäärä.  

 

Vihjeiden käyttäminen valintaprosessissa auttaa kuluttajaan kartoittamaan esimerkiksi erilaisia 

riskejä, jotka vaikuttavat ruoanvalinnassa.  On todettu, että kuluttajat jättävät valikoidusti tavaraa 

supermarkettien hyllyille, kun hedelmissä näkyy tummumia, tai kun parasta ennen -päivämäärä on 

liian lähellä (Aschemann-Witzel et al., 2016).  Lisäksi hävikkiruokaelintarvikkeiden hyväksymistä 

voidaan lisätä lisäämällä tuotteiden arvoa esimerkiksi korostamalla lisäetua kuten edullisuutta tai 

viestimällä, että oleellista optimaalista suboptimaalisuutta ei ole (Aschemann-Witzel ym., 2018).  

   

Kuluttajat käyttävät erilaisia vihjeitä tehdessään valintapäätöksiä. Erilaiset vihjeet voidaan jakaa 

ulkoisiin ja sisäisiin vihjeisiin, joiden perusteella kuluttajat arvioivat tuotteen (Olson, 1978). 

Ulkoisiin vihjeisiin kuluu brändi eli esimerkiksi tuotemerkki, pakkaus ja hinta (Akdeniz, Calantone, 

& Voorhees, 2013). Sisäiset vihjeet nimensä mukaisesti ovat vihjeitä, jotka koskevat tuotteen 

ominaisuuksia kuten tuoreutta, makua ja ravitsemusta (Akdeniz ym., 2013). Näitä sisäisiä tekijöitä ei 

voida muuttaa muuttamatta fyysistä tuotetta (Akdeniz ym., 2013).  
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Kuluttaja käsittelee yhtäaikaisesti monia vihjeitä. Tämän vuoksi kaikki vihjeet eivät voi olla yhtä 

tärkeitä: kuluttajat luokittelevat vihjeitä niiden suhteellisen tärkeyden perusteella. Vihjeiden järjestys 

voidaan luokitella matalan tai korkean ulottuvuuden mukaan (Purohit & Srivastava, 2001).  

 

Pienet vihjeet ovat tilapäisiä ja suhteellisen helposti muutettavissa, esimerkiksi hintaa voidaan 

helposti alentaa tai nostaa. Laajat vihjeet kehittyvät ajan myötä, eikä niitä voida muuttaa hetkessä. 

Näihin kuuluu esimerkiksi vuosien saatossa rakennettu brändin tai yrityksen mainetta, jota on hankala 

muuttaa etenkään negatiivisesta positiiviseksi. Laajat vihjeet antavat kuluttajalle paremman kuvan 

tuotteen laadusta verrattuna pieniin vihjeisiin, ja niiden on havaittu olevan ostopäätöksen 

liikkeellepaneva voima (Purohit & Srivastava, 2001). Ruoan ulkonäköä voidaan pitää myös tärkeänä 

laajana vihjeenä, sillä sitä ei voi helposti muuttaa (Loebnitz, Schuitema, & Grunert 2015). 

  

2.2.1 Arvovihjeet 

 
Ruanvalintaan vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri henkilöiden eri arvojen perusteella. Kuluttajan arvot 

voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia merkityksiä kuluttaja liittää eri tuotteisiin tai 

kokemuksiin (Solomon, Bamossy, & Askegaard, 2016). Arvojen tutkiminen on tärkeää, kun 

tarkastellaan kuluttajien valintoja. Arvot selittävät kuluttajien erilaisia ruoanvalintoja ja 

käyttäytymistä (Furst ym., 1996).   

  

Hävikkiruokatuotteiden ollessa edullisempia kuin normaalien tuotteiden, on tärkeä tutkia lähemmin 

hävikkiruuan hinnan vaikutusta valintaan. Hintaa ja hintavihjeen käyttöä ja merkitsevyyttä 

hävikkiruuan ostopäätöksessä kartoitettiin myös niin ikään matriisimallisessa kysymyksessä 

kahdeksan, jossa erilaisten hintatekijöiden kuten; tuotteen edullisuus, tuotteen mahdollinen alennus 

ja rahan säästäminen arvioitiin omassa päätöksessä ostaa hävikkiruokaa.  

 

2.2.2 Laatuvihjeet  

Tutkittaessa hävikkiruokatuotteiden valintaa, merkittävänä tekijänä on tuotteiden laatu, ja 

erityisesti tuotteista saatu laatumielikuva. Teorian mukaan voidaan nähdä, että esimerkiksi tuotteen 

laatua voidaan pitää eräänlaisena luokitteluprosessina, jossa kuluttajat käyttävät käytettävissä olevia 

vihjeitä tuotteen määrittelemiseen tiettyyn laatuluokkaan (Purohit & Srivastava, 2001, s. 

125).  Tutkimukset osoittavat, että kuluttajat käyttävät sekä sisäisiä että ulkoisia vihjeitä 
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samanaikaisesti arvioidessaan tuotteen laatua (Jacoby, Olson, & Haddock, 1973; Simonson, 1989; 

Szybillo & Jacoby, 1974). Tässä kyselytutkimuksessa laatuun liittyvien vihjeidenkäyttöä tutkittiin 

matriisimallisessa kysymyksessä kahdeksan erilaisten laatutekijöiden kuten; tuotteen tuoreuden, 

tuotemerkin, alkuperämaan vaikutuksesta ostopäätökseen.  

 

Koetun laadun muodostumiseen vaikuttaa useat tuotteesta saadut vihjeet. Useat (Brunsø ym. 2002; 

Dick ym. 1996; Richardson ym. 1994; Hoch & Banerji 1993; Steenkamp 1990) tutkimukset 

vahvistavat, että kuluttajat arvioivat tuotteiden laatua käyttämällä erilaisia laatuvihjeitä (eng. quality 

clues). Erilaiset laatuvihjeet ovat ympäristöstä tulevia informaatioärsykkeitä, joiden kautta kuluttaja 

pyrkii arvioimaan elintarvikkeen laatua mahdollisimman tarkasti ennen elintarvikkeen esimerkiksi 

hedelmän käyttöä (Oude Ophuis & Trijp 1995, 179; Steenkamp 1990). Esimerkiksi hedelmissä ja 

vihanneksissa väri toimii kypsymisen ja käymisen indikaattorina. Näin ollen väri antaa ensimmäisen 

visuaalisen vaikutelman ja vihjeen, joka yleensä synnyttää odotuksia mausta, koostumuksesta sekä 

yleisestä laadusta (Bello Acebrón & Calvo Dopico, 2000; Wei ym., 2012).  

 

2.2.3 Hintavihjeet 

 
Kuluttaja vertailee hintoja, ja muodostaa havaintojensa perusteella erilaisia johtopäätöksiä ja 

uskomuksia. Hintoihin liitetyt uskomukset saattavat vaikuttaa yksittäisen tuotteen lisäksi myös 

ruokakaupan valintaan (Alba ym. 1994). Lisäksi usein kuluttajan kokema subjektiivinen hinta 

poikkeaa tuotteen todellisesta hinnasta (Gabor ja Granger, 1961). Tuotteiden objektiivinen hinta 

eroaa huomattavasti kuluttajien kokemasta subjektiivisesta hinnasta, ja on todettu, että kuluttaja ei 

välttämättä muista ollenkaan tuotteen numeerista ”oikeaa” hintaa (Gabor ja Granger, 1961; Monroe, 

1973).  

 
Hävikkiruoanvalintaa koskevissa tutkimuksissa on lisäksi todettu, että hintatietoisuus ja 

ympäristöllinen itseidentiteetti kannustavat hävikkiruoan kulutukseen, mutta ulkonäkö estää sen 

ostamisen (Xu, Jeong, Jang & Shao, 2021). Hintavihjeen voidaan nähdä olevan yksi 

merkittävimmistä vihjeistä, joilla vaikutetaan kuluttajan valintaan.  

 

Hoogen ym. (2017) tutkimus osoittaa, että hinnan alennuksien avulla voidaan motivoida kuluttajaa 

ostamaan hävikkiruokaa. Samanlaisiin tuloksiin päädyttiin myös Symmank, Zahn ja Rohm (2018) 

tutkimuksessa, jossa tutkittiin kuluttajien valintapäätöstä koskien hävikkiruoka banaaneja, eli 

banaaneja, joissa on ruskeita pilkkuja. Valintaa verrattiin normaaleihin eli banaaneihin, joissa ei ole 
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tahroja (Symmank, ym., 2018).  Ruoanvalintaan positiivisesti vaikuttava edullisempi hinta, on 

vaikuttanut myös siihen, että hävikkiruokaa myydään normaaleja elintarvikkeita halvemmilla 

hinnoilla (Xu, ym. 2021). Hävikkiruokatuotteiden hinnoittelussa kannattaakin käyttää päivämäärään 

perustuvaa hinnoittelua (expiration date-based pricing). Tämän hinnoittelutavan mukaan tuotteet, 

joiden viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen päivämäärä on lähellä, myydään edullisemmin pois 

(Theotokis et al., 2012). Sama hinnoittelutapa toimii myös hävikkiruokatuotteisiin, jotka ovat 

poikkeavalla tavalla hieman vaurioituneet tai alkaneet näyttää epämiellyttävältä. 
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3 Metodologia 
  
Tässä luvussa tarkemmin esitettynä aineiston keräämisestä tutkielmaa varten. Lisäksi tarkempi 

esittely vastaajille lähetetystä kyselylomakkeesta (liite 1). Osiossa 3.4 on eriteltynä kyselyyn 

vastanneiden taustatiedot taulukkomuodossa. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot muodostavat myös 

vastaajien taustamuuttujat. Luku päättyy tutkielman analyysimenetelmien esittelyyn.   

  

3.1 Kyselylomake 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin internet-kyselylomakkeen avulla. Tutkimus on toteutettu 

yhteistyössä WeFood hävikkiruokakaupan kanssa, ja kyselylomakkeen avulla kerätty aineisto on 

suunnattu WeFoodin asiakaskunnalle.  Lomakkeella tiedusteltiin WeFoodin asiakaskunnan eli 

hävikkiruoan valintaa vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä ei ollut erikseen rajattu ostotottumuksia 

koskien WeFood hävikkiruokakauppaa vaan tarkastelun kohteena on yleensä ottaen hävikkiruokaan 

liittyvät valinnat. WeFood Suomen ensimmäisenä hävikkiruokakauppana antoi otollisen alustan 

tutkia hävikkiruuan ostamiseen vaikuttavia motiiveja.  Kyselylomake oli auki 30.6-31.7.2021 ja 

siihen pääsi vastaamaan myymälään sijoitetun QR-koodin ja WeFoodin sosiaalisen median 

kanavissa julkaistun linkin avulla.    

  

Kyselylomake (liite 1) sisälsi pääasiassa kysymyksiä, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Tämän 

takia suurin osa vastausvaihtoehdoista annettiin viisiportaisella Likertin asteikolla. Likertin 

asteikolla vastaaja valitsee parhaiten omaa mielipidettä kuvaavan vaihtoehdon (esim. Heikkilä 

2014). Esimerkiksi kysymyksessä numero 8 Arvioi kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat sinun 

päätökseesi ostaa hävikkiruokaa? käytettiin Likertin asteikkoa (1 = ei lainkaan - 5 = Erittäin paljon).  

  

Likert-asteikollisten kysymysten lisäksi lomakkeella pyydettiin vastaajia valitsemaan 

listatuista WeFood hävikkiruokakaupan tuotekategorioista kaikki, joita he ovat viimeisen vuoden 

aikana ostaneet. Lisäksi kyselylomakkeeseen sijoitettiin avoin kysymys (”Millaisia tuotteita et ostaisi 

hävikkiruokakaupasta. Miksi?”), johon oli mahdollista jättää vastaamatta. Tuotekategoria 

kysymyksen lisäksi kartoitettiin WeFoodin asiakkaiden asiointitiheyttä ja ostoksiin käytettävää 

keskimääräistä rahamäärää. Näiden lisäksi kyselylomakkeeseen sijoitettiin NPS eli Net Promoter 

Score -mittari, joka on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. NPS-mittarista lisää 

luvussa 4.3.2 jossa käydään tarkemmin läpi asiakaskokemuksia WeFood hävikkiruokakaupasta. 
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3.2 Teoria ja kyselylomake 

 
Kyselylomakkeen sisältö on toteutettu teorian pohjalta. Teorian pohjalta havaitsemme kuluttajan 

käyttävän erilaisia vihjeitä, jotka vaikuttavat kuluttajan motiiviin ostaa hävikkiruokaa. Nämä erilaiset 

kuluttajien käyttämät vihjeet kuten arvot (ympäristö), tuotteen ulkonäkö (laatuvihje) ja hinta 

(hintavihje) nousevat myös kyselylomakkeessa keskeisiksi tutkimuksen kohteiksi. Ensimmäinen osio 

kartoittaa kyselyyn vastanneen suhdetta ja kokemusta WeFood-hävikkiruokakaupasta.  

 

Tutkimuksen kannalta tärkein osio muodostui kysymyksistä kahdeksan (8) ja yhdeksän (9). Näissä 

kartoitettiin vastaajien hävikkiruuan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, sekä ostotottumuksia ja 

ostopaikkamieltymyksiä. Näiden kysymyksien pohjalta tutkimme myöhemmin kuluttajien 

hävikkiruoanvalintaa, sekä jaamme kuluttajat segmentteihin.  

 

Arvokysymyksiä kartoitettiin kyselylomakkeessa esimerkiksi kysymyksessä kahdeksan. 

Matriisimallisessa kysymyksessä vastaajan tuli arvioida erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

hävikkiruuan ostopäätökseen. Tekijät; ruokahävikin vähentäminen, ruuan ympäristöystävällisyys ja 

eläinten hyvinvointi kartoittivat vastaajien arvoja, erityisesti ympäristöön liittyviä arvoja.  

 

Nämä matriisimallisten kysymyksien väittämät tukevat selkeästi vihjeidenkäyttöteoriaa, jossa nousee 

esille; laatu-, arvo- ja hintavihjeet.  Teoria mahdollistaa mielekkään analyysin myöhemmässä 

vaiheessa.  Kyselylomakkeen viimeinen osio muodostuu taustatietojen selvittämisestä lyhyesti, jotta 

tuloksia olisi mielekästä analysoida ja luokitella. 
 

3.3 Analyysimenetelmät  

 
Aineiston analysointiin on käytetty IBM Stastics SPSS-ohjelmiston (Stastical Package for Social 

Sciences) versiota 26.  Pääasiallisiksi analyysimenetelmiksi valikoitui faktorianalyysi, sekä 

klusterianalyysi. Lisäksi aineiston analysoinnin tukena käytettiin ristiintaulukointia. Faktorianalyysin 

avulla haluttiin selvittää faktoreiden luotettavuus ja tiivistää tietoa. Klusterianalyysin avulla 

muodostettiin ja eroteltiin toisistaan mahdollisimman paljon eroavat klusterit eli ryhmät, joiden 

pohjalta voidaan tehdä jatkoanalyysejä, kuten muodostaa erilaisia kuluttajasegmenttejä.  

 
 



18 
 
 
3.3.1 Faktorianalyysi 

 
Ensimmäiseksi analyysimenetelmäksi valikoitui eksploratiivinen faktorianalyysi, koska aineistosta 

löydettävistä faktoreista tai niiden määrästä ei ole etukäteen tietoa (Jansses ym. 2008, s. 245). 

Faktorianalyysi toteutettiin SPSS ohjelmiston avulla. Faktorianalyysi monimuuttujamenetelmän 

avulla voidaan parantaa aineistoa selvittämällä, mitkä kysytyistä kysymyksistä toimivat ja mitkä 

eivät. Analyysin pohjalta huonosti toimivat kysymykset voidaan tunnistaa ja poistaa, näin myös 

tutkimuksen validiteetti nousee. Faktorianalyysin avulla aineistosta saadaan tiiviimpi tutkittava 

aineisto jatkoanalyysiä varten. Analyysin avulla aineistosta saadaan esille yhteisiä ulottuvuuksia. 

Analyysimenetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi laajalle 1–5 tai 1–7 portaiselle Likert-asteikolle 

(Janssens, Wijenen, de Pelsmacker & van Kenhove, 2008, s. 246–247).   

 

Faktorianalyysissä lataukset saavat arvoja -1 ja 1 väliltä. Latauksen ollessa lähellä arvoa 1, sitä 

vahvemmin muuttuja latautuu faktorille. (Heikkilä, 2014a, s. 1.) Faktorianalyysin yksi 

taustaedellytyksistä on muuttujien välinen korrelaatio, joka tulisi olla yli 0,3 (Metsämuuronen 2009, 

s. 667). Tässä tapauksessa taustaedellytys täyttyi. Lisäksi aineiston reliabiliteetti eli luotettavuus 

tarkistettiin Cronbachin alphan avulla. Arvojen tulee ylittää 0.7 raja-arvo, jotta ne ovat luotettavia ja 

toistettavia (Janssens ym., 2008, s. 248–249). Indeksimuuttujat luotiin kriteerit täyttäneistä arvoista.  

  

3.3.2 Klusterianalyysi 

 

Aineistolle tehtiin faktorianalyysin jälkeen klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi faktorianalyysin 

faktoripistemuuttujista. Klusterianalyysissä mitataan havaintojen välisiä etäisyyksiä, sekä 

ryhmitellään nämä mitatut havaintojen väliset etäisyydet. Onnistuneen klusterianalyysin tavoitteena 

on ryhmitellä muuttujat niin, että ryhmien väliset erot ovat mahdollisimman suuria, ja jokaisen 

ryhmän sisällä havainnot ovat mahdollisimman samankaltaisia (Janssens ym. 2008, s. 317; 

Metsämuuronen, 2001, s. 163–164.).  Luonteeltaan klusterianalyysi on eksploratiivinen, ja sen 

tarkoituksena on tutkia aineistoa (Metsämuuronen, 2001, s. 163).  

 

Tutkielman tulosten analysointiin käytettiin SPSS-ohjelmistoa, jossa on kolmenlaisia 

ryhmittelyanalyysejä: kaksivaiheinen-, hierarkkinen- ja K-keskiarvon ryhmittelyanalyysi. K-

keskiarvon ryhmittelyanalyysi valikoitui tutkielman tulosten analysointimenetelmäksi.  K-keskiarvon 
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ryhmittelyanalyysin etuna on, että tutkija saa itse määritellä klustereiden lukumäärän, tähän 

aineistoon valittiin neljä.  

 

Klusterianalyysi on hyvä tapa tutkia ja ryhmitellä aineistoa, mutta sen käytössä on syytä noudattaa 

varovaisuutta. Klusterianalyysi kykenee tuottamaan klustereita ongelmitta aineistosta ja sen koosta 

riippumatta, mikä saattaa johtaa ongelmiin ja vääristymiin (Nummenmaa, 2007, s. 367). K-

keskiarvon ryhmittelyanalyysistä saatujen tulosten perusteella päätetään, mikä määrä klustereita on 

lopulta paras ja toimivin kyseiselle aineistolle. Klustereiden validiuteen tulee kiinnittää 

erityishuomiota, kun tehdään päätöksiä klustereiden lopullisesta lukumäärästä (Everitt, 1993, s. 142–

148).  

 

3.3.3 Ristiintaulukointi ja khiin neliön -testi 

  
Ristiintaulukoinnin avulla voidaan selvittää ja kuvata, miten kahden valitun muuttujan luokat 

jakautuvat, ja onko muuttujien välillä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta (Heikkilä, 2008, s. 212.). 

Tässä tutkielmassa ristiintaulukointia käytettiin esimerkiksi, kun selvitettiin saatujen klustereiden ja 

ruokavalion välistä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta.   

 

Khiin neliö -testin avulla suoritettiin riippuvuuden testaus, joka mittaa muuttujien välistä 

voimakkuutta (Nummenmaa, 2007, s. 296.). Khiin neliö -testi soveltuu kaikille mitta-asteikoille, 

mutta on huomioitava, että testin käytön edellytykset toteutuvat (Heikkilä, 2008, s. 212.).  

Edellytyksenä on, että ristiintaulukoiduista havainnoista enintään 20 % saa olla pienempiä kuin 5. 

Lisäksi jokaisen odotetun frekvenssin on oltava suurempi kuin 1. Khiin neliön -testi johtaa helposti 

virheellisen johtopäätökseen, mikäli edellä mainitut edellytykset eivät toteudu (Heikkilä, 2008, s. 

212.).  
 

3.4  Aineisto  

 
Kyselyyn vastasi yhteensä 170 henkilöä eli vastaajajoukko on n = 170.  Naisilta saatiin vastauksia 

137 kappaletta ja miehiltä 19. Miehet ovat aliedustettuna tässä, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia 

myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi yhteensä 14 henkilöä ei halunnut kertoa sukupuoltaan, tai ilmoitti 

sukupuolekseen Muu.  Tuloksissa, joissa tarkastellaan erityisesti sukupuolen vaikutusta, on 

huomioitu 156 vastaajan vastaukset. 
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 Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot. 
   

Vastaajajoukko = 170  N  %    Ammatti        

Sukupuoli          Työntekijä  59  34,7 %  

Nainen  137  80,6 %    Opiskelija  60  35,3 %  

Mies  19  11,2 %    Alempi toimihenkilö  13  7,7 %  

Muu  8  4,7 %    Ylempi toimihenkilö  13  7,6 %  

En halua kertoa  6  3,5 %    Yrittäjä  7  4,1 %  

Ikä          Työtön  8  4,7 %  

16–24  42  24,7 %    Eläkeläinen  6  3,5 %  

25–34  75  44,1 %    Ei mikään näistä  4  2,4 %  

35–44  26  15,3 %    Ruokavalio        

45–54  14  8,2 %    Kasvisruokavalio  49  28,8 %  

55–64  8  4,7 %    Vegaaniruokavalio  48  28,2 %  

65–75  4  2,4 %    FODMAP-ruokavalio  3  1,8 %  

Yli 75  1  0,6 %    Maidoton ruokavalio  4  2,3 %  

Koulutus          Gluteeniton ruokavalio  3  1,8 %  

Perus- tai keskikoulu  4  2,3 %    Sekaruokavalio  63  37,1 %  

Ammattikoulu  15  8,8 %    Kotitalous        

Lukio  37  21,8 %    Yksin  75  44,1 %  

Opistoaste  11  6,5 %    Vanhempieni kanssa  5  2,9 %  

Ammattikorkeakoulu  38  22,4 %    Kumppanin kanssa  59  34,7 %  

Yliopisto  64  37,6 %    
Kumppanin ja lasten 
kanssa  13  7,7 %  

Ei mikään näistä  1  0,6 %    Lasten kanssa  5  2,9 %  

        Muussa asuinyhteisössä  13  7,7 %  
 

Kuten taulukosta nähdään, yli 44-vuotiaat vastaajat ovat tutkimuksessa aliedustettuina, kun taas alle 

44-vuotiaat, erityisesti nuoret aikuiset ovat yliedustettuja. Myös korkeakoulutetut eli kolmannen 

asteen suorittaneet ovat yliedustettuina aineistossa (yhteensä 102), kun taas muut koulutustasot ovat 

aliedustettuja. Lisäksi eroja näkyy myös tarkasteltaessa ruokavaliota. Kasvis- ja 

vegaaniruokavalion on merkannut yhteensä 97 vastaajaa, kun puolestaan sekaruokavalion on 

valinnut 63 vastaajaa. Tarkemmassa analyysissä FODMAP-ruokavalio, maidoton ruokavalio ja 

gluteeniton ruokavalio on yhdistetty yhdeksi ”muu ruokavalio” muuttujaksi.   
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Kuva 3. Vastaajien maantieteellinen sijoittuminen Helsingin kartalla, WeFood hävikkiruokakaupan sijainti 
on esitetty punaisella sijaintikuvakkeella.  
  
 
Postinumero pakollisena vastauskohtana, yhteensä 170 postinumeroa, joista suurin osa 90 % sijaitsi 

Helsingissä ja 4,7 % Vantaalla. Loput 5,3 % postinumeroista sijaitsivat Espoossa, Nummelassa, 

Lapinjärvellä, Turussa ja Tampereella. Espoon postinumeroiden vähäinen määrä yllätti, koska se 

sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja myös julkinen liikenne on hyvin laaja.  

 

Helsingin yhteensä 84 postinumerosta 46 nousi esille kyselytutkimuksessa, eli yli puolet Helsingin 

postinumeroista on edustettuna. Suurin osa vastaajista ilmoitti postinumerokseen Helsingin 

Sörnäisen 7,1 %, tämä perustuu läheisellä sijainnilla WeFood hävikkiruokamyymälän kanssa. Lisäksi 

Kalasataman välittömässä läheisyydessä sijaitsevien Kallio 4,7 %, Herttoniemi 3,5 %, Verkkosaari 

3,5 % ja Toukola-Vanhakaupunki 4,7 % postinumerot olivat hyvin edustettuina aineistossa. Tästä 

voidaan päätellä, että hävikkiruokaa ostetaan läheltä, ja voidaan olettaa, että saatavuuden helppous 

on tärkeää.   
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Kuva 4. Vastaajien sukupuolijakauma suhtautettuna ruokavalioon. 
 

WeFood-hävikkiruokakaupasta kerätty aineistoa on mielekästä tutkia perinteisen mies/nainen ja ikä 

tekijöiden sijasta ruokavalion mukaan. Päädyin tässä tähän tarkastelutapaan, koska ikä ja sukupuoli 

eivät ole tasaisesti edustettuna, eikä muuttujat normaalijakautuneita. Ruokavalio luokiteltiin 

tarkempaa tarkastelua varten uusiksi, kolmeen eri ryhmään; kasvisruokavalio, vegaaniruokavalio ja 

sekaruokavalio.  

 

Ruokavalion kautta tarkasteltaessa voimme ottaa huomioon koko aineiston (n=170), sekä analysoida 

aineistoa mielekkäämmin.  Kaikki vastaajat mukaan ottaen (n=170) vastaajissa korostuu 

kasvisruokavalio (n=49), sekä vegaaniruokavalio (n=48). Yhteensä 97 vastaajista ilmoitti 

noudattavansa kasviperäistä ruokavaliota ja sekaruokavaliota noudattavia vastasi yhteensä 73.   

 

 
Kuva 5. Vastaajien asumismuoto ja ruokavalio. 
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Nainen Mies Muu En halua kertoa Yhteensä (n=170)
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Yksin
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Kumppanin kanssa
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Lisäksi kyselylomakkeen lopussa kysyttiin koulutustaan ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. 

Suurin osa kyselyn vastaajista ilmoitti asuvansa joko yksin (n=75) tai yhdessä kumppanin kanssa 

(n=59). Yksinasuvat ja kumppanin kanssa asuvat edustavat tasaisesti kaikkia ruokavaliovaihtoehtoja.  

Lapsiperheissä korostuu sekaruokavalio, mikä oli odotettavissa.  Yleisin koulutusaste oli alempi 

korkeakoulu, jonka valitsi 57 vastaajaa (47,1 %). Ylemmän korkeakoulututkinnon oli käynyt 42 

vastaajaa (34,7 %), ja toisen asteen koulutuksen käyneitä oli 21 (17,4 %).  

 

Ammatti ja koulutustausta kysymykset luokiteltiin myös uudelleen kolmeen luokkaan. Ammatti 

muokattiin; opiskelija, työntekijä ja ei työelämässä -luokkiin. Koulutus; perusaste, toinen aste ja 

kolmas aste -luokkiin. Vastaajista suurin osa on työelämässä (54 %) ja opiskelijoita (35 %). Pieni osa 

vastaajista ilmoitti olevansa työelämän ulkopuolella (11 %). Vastaajista suurin osa ilmoitti 

koulutuksekseen kolmannen asteen (60 %).  
 
 

3.5  Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeään, että tutkimus noudattaa tieteelliselle tutkimukselle 

asetettuja kriteereitä. Tutkimuksen hyvyyttä tai luotettavuutta kuvataan validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteiden avulla. Heikkilän (2008, 185) mukaan tutkimusaineiston laatuun vaikuttavat muun muassa 

erilaiset mittausvirheet, käsittelyvirheet sekä otantavirheet.  

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä 

pitikin mitata, eli toisin sanoen tutkimuksen pätevyyttä (Hirsjärvi ym. 2007, s. 226). 

Kyselytutkimuksessa validiteettiin vaikuttaa kyselylomakkeen asettelu ja muotoilu (Heikkilä 2008, 

s. 186). Eli se, kuinka hyvin kysymysten avulla saadaan ratkaisu tutkittavaan ongelmaan tai 

aiheeseen. Validiteetti voidaan jalkaa sisäiseen ja ulkoiseen osaan (Malhotra & Birks 2003, s. 264).  

 

Sisäinen validiteetti kuvaa yksittäisinten muuttujien todellista vaikutusta tutkittavaan muuttujaan, ja 

ulkoinen validiteetti taas kuvaa sitä, että muutkin tulkitsevat tutkimuksen tuloksen samoin, ja 

tutkimuksen syy-seuraussuhteen yleistettävyyttä (Malhotra & Birks 2003, s. 264). Ongelmia saattaa 

aiheuttaa se, että tutkija saattaa kuvitella mittaavansa eri asiaa mitä vastaaja ajattelee vastatessaan 

kyselyyn (Heikkilä 2008, s. 186.) Esimerkiksi vastaaja on saattanut käsittää kysytyn asian eri tavalla 

kuin oli tarkoitettu (Hirsjärvi ym. 2004, s. 216).  
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Tutkimuksen kyselylomake muodostettiin teoriasta nousseiden asioiden pohjalta, jotta kysytyt asiat 

olisivat mahdollisimman osuvia ja oikeita tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Kyselylomakkeen ja 

kysymysten selkeyteen ja yksinkertaisuuteen kiinnitettiin huomiota, ja lomakkeen tekovaiheessa 

ylimääräisiä osia karsittiin pois. Kyselylomakkeesta pyrittiin tehdä mahdollisimman yksinkertainen 

ja selkeä vastaajalle. Lisäksi kyselylomakkeen tekovaiheessa otettiin huomioon sen toteutus 

verkkokyselynä. Paperisia kyselylomakkeita ei jaettu vastaajille. Sähköisen kyselylomakkeen 

loppuun sijoitettiin avoin tekstikenttä, eli vastaajilla oli mahdollisuus antaa kommentteja.  

 

Uusitalon (1991) mukaan reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta, eli 

kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia mittaustuloksia. Reliabiliteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen 

(Heikkilä 2008, s. 187).  Sisäinen reliabiliteetti varmennetaan saman tilastoyksikön mittaamisella 

useaan kertaan, jos mittauksissa saadaan samat tulokset, on mittaus reliaabeli (Heikkilä 2008, s. 187). 

Ulkoinen reliabiliteetti on mittausten toistettavuus muissa tutkimuksissa ja tilanteissa (Heikkilä 2008, 

s. 187).  

 

Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti pyrittiin vahvistamaan kysymyksien muotoilulla siten, että ne 

olisivat vastaajalle yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä, lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman iso 

otoskoko. Lisäksi kyselylomakkeen toteuttaminen täysin digitaalisena verkkokyselynä mahdollisti 

reliabiliteetin lisäämisen kysymysten satunnaistamisen avulla. Kaikki matriisimalliset kysymykset 

satunnaistettiin.  

 

Verkkokyselylomake mahdollisti myös kysymyksien merkkaamisen pakollisiksi, ja näin ollen 

kaikkiin haluttuihin kysymyksiin saatiin varmuudella vastaus.  Vastausaineisto siirrettiin Webropol-

kyselyjärjestelmästä suoraan sähköisesti SPSS-ohjelmistoon, jotta käsin tehtävään tiedonsiirtoon 

liittyvät virheet vältettiin.  

 

Kyselyn eettisyys otettiin huomioon esimerkiksi vastaajien anonyymiudella. Jo kyselylomakkeen 

saatteessa ilmoitettiin, että vastukset käsitellään luottamuksella ja nimettömästi. Lisäksi vastaajat 

saivat vastata rauhassa omalla ajalla kyselylomakkeeseen, eikä esimerkiksi heti kassojen yhteydessä 

myymälässä.  
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4 Tulokset 

Tulososion ensimmäisessä alaluvussa tutkitaan WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnan 

asiointia. Toisessa alaluvussa suoritetaan faktorianalyysi asiakaskunnan hävikkiruoanvalintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Tässä on käytetty kyselylomakkeen kysymystä kahdeksan, jossa WeFoodin 

asiakkaita pyydettiin arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen ostaa hävikkiruokaa. 

Analyysin faktoreiden pohjalta muodostetaan summamuuttujat, klusterianalyysia varten.  

 

Kolmannessa alaluvussa faktorianalyysien pohjalta toteutetaan klusterianalyysi, jonka avulla luodaan 

WeFoodin asiakaskunnasta asiakassegmenttejä. Lisäksi tarkastellaan asiakassegmenttien 

demografisia tekijöitä ristiintaulukoinnin avulla (4.3.1). Tässä luvussa tunnistetaan erilaisia vihjeitä 

hävikkiruoan valinnan taustalta, eli niitä, joita hävikkiruokamyymälän asiakkaat käyttävät, kun he 

ostavat hävikkiruokaa WeFood hävikkiruokakaupasta. Lopuksi tarkastellaan vielä WeFood 

asiakaskunnan asiakasuskollisuutta klustereiden pohjalta (4.3.2).  

 

4.1 WeFood hävikkiruokamyymälässä asiointi 

 
Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajilta myös kokemuksia ja ajatuksia WeFood 

hävikkiruokakaupasta. Kyselyyn vastanneet WeFoodin asiakkaat ilmoittivat käyttävänsä rahaa 

ostoksiin kerralla noin 5–9 euroa (78 %). Käytettävä rahasumma on pieni.  Päivittäistavarakauppa 

ry:n (2021) vuosijulkaisun mukaan ostoskorin arvo (€/ostokäynti) oli vuonna 2020 keskimäärin 

24,625 euroa. WeFood hävikkiruokakaupan ostoskorin arvoon (€/ostokäynti) vaikuttaa vahvasti 

myytävien tuotteiden edullinen hinta. Vastaajat kertoivat vierailevansa myymälässä useamman 

kerran kuukaudessa (61 %) tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa (65 %). 

 

WeFoodin asiakkailta kysyttiin matriisimallisella kysymyksellä syitä asioinnille 

hävikkiruokakaupassa. Vastausvaihtoehdot väittämiin olivat; 1=täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=ei 

samaa eikä eri mieltä, 4=samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Keskiarvot ovat esitettyinä kuvassa 

kuusi (6). Keskiarvojen perusteella yleisimmät syyt vierailla hävikkiruokakaupassa olivat 

ympäristövastuullisuus (ka. 4,55, St.Dev 0,697), edulliset hinnat (ka. 4,36, St.Dev 0,759), 

mielenkiintoinen valikoima (ka. 3,74, St.Dev 0,865), sekä hyväntekeväisyys (ka. 3,72, St.Dev 1,020).   
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Kuva 6. Syyt vierailla WeFood hävikkiruokakaupassa. 
 

Lisäksi kyselylomakkeessa kartoitettiin millaisista tuoteryhmistä WeFoodin asiakkaat ostavat, lisäksi 

sama kysymys kysyttiin käänteisenä ” Millaisia tuotteita et ostaisi hävikkiruokakaupasta. Miksi?”. 

Tässä kysymyksessä vastaaja pystyi valita useamman vaihtoehdon. Suosituimmiksi tuotteiksi 

nousivat erilaiset kasviproteiinivalmisteet (80 %), Hevi/tuoretuotteet (63 %), erilaiset snacksit (55 

%), sekä leipomotuotteet (45 %). Tulos ei yllätä. Nämä neljä tuoteryhmää ovat parhaiten edustettuna 

WeFood hävikkiruokamyymälässä, ja näin ollen se näkyy myös tuotteiden suosiossa. 

Vastausvaihtoehtona oli myös valmisruuat, lisäravinteet sekä säilykkeet, joita on WeFood-myymälän 

valikoimassa harvemmin.  

 

Vastaajista 89 (n=1790) kertoi myös millaisia tuotteita he eivät ostaisi hävikkiruokamyymälästä. 

Vastauksissa korostuu helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten tuoreet liha- ja kalatuotteet: ”Lihaa 

tai kalaa. Hävikkiin menossa oleva lihatuote kuulostaa terveysriskiltä”. Myös tuotteen parasta ennen 

-päivämäärän, sekä tuotteiden ulkonäön merkitys nousi esille: ”En osta pilaantuneita tuotteita. Enkä 

tuotteita joiden "sisään en näe" tarpeeksi ja joita on säilytetty väärin /puutteellisesti”. Vastauksissa 

nousi esille myös hinta, jonka avulla ostopäätös tehdään: ”Saman hintaisia tai kalliimpia, kuin 

normikaupassa”. Kommenteissa nousi esille myös ruokavalio, kuten vegaaniruokavalio, joka 

vaikuttaa tuotteiden valintaan hävikkiruokakaupassa. Myös useampi ”Kaikkea voisin ostaa!” -

kommenttia löytyi, mikä kertoo WeFoodin asiakaskunnan positiivisesta suhtautumisesta 

hävikkiruokaa kohtaan.  

 

Kyselylomakkeeseen sijoitettiin NPS eli Net Promoter Score. NPS-mittarin avulla haluttiin 

selvittää WeFoodin asiakaskunnan lojaliteettia (kuva 7). WeFoodin NPS-luku osoittautui hyväksi 
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(NPS = 64).  Yli 50 oleva luku katsotaan olevan erinomainen NPS-luku (Löytänä & Kortesuo 2011, 

203). Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat 

suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen (Laitinen, 2018).  

 

 
Kuva 7. WeFood hävikkiruokakaupan NPS-luku (n=170) 
 

Reichheld (2003) mukaan asiakkaat on ryhmitelty kolmeen ryhmään; "suosittelijat" (arvosanat 9 tai 

10), "neutraalit" (arvosanat 7 tai 8) ja "arvostelijat" (arvosanat 0–6). NPS voi vaihdella -100 ja 100:n 

välillä. NPS-luku on hyvin suurpiirteinen luku, joka antaa yritykselle osviittaa sen asiakaskunnan 

kokemasta asiakaskokemuksesta. Luku ei anna tarkempaa tietopohjaa esimerkiksi 

asiakaskokemuksen parantamiseen. NPS-luvulla ei ole myöskään tilastollista jakautuneisuutta.  

 

Asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä kysyttiin lisäksi kysymyksessä seitsemän; Kuinka hyvin 

seuraavat väittämät kuvaavat ajatuksiasi WeFood-hävikkiruokamyymälästä? Kysymyksen 

tarkoituksena on kartoittaa WeFood hävikkiruokamyymälän asiakkaiden kokemuksia 

hävikkiruokakaupassa asioinnista. Tämä kysymys oli erityisesti WeFood hävikkiruokakaupan 

toiminnan kannalta mielekäs. Kysymys antaa osviittaa mahdollisista ongelmakohdista, sekä 

mahdollistaa näiden kehittämisen.  Kysymykseen vastasi 170 WeFoodin asiakaskuntaan kuuluvaa 

henkilöä. Tasaisimmin mielipidettä jakoi hintaa koskeva väite ”tuotteet ovat liian kalliita”.   
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Kuva 8. Kysymys 7: Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat ajatuksiasi WeFood-
hävikkiruokamyymälästä? 
 
 
Kysymyksessä 7, joka on esitetty kuvassa kahdeksan (8), vastaajilta kysyttiin väittämien avulla 

ajatuksia WeFood hävikkiruokamyymälästä. Kysymykseen tulleet vastaukset ovat positiivisia, ja 

toimivat WeFood hävikkiruokaamyymälälle hyvänä liiketoiminnan kehityksen suuntaviinvana. 

Eniten mielipiteitä jakoi väittämä, jossa kysyttiin WeFoodin valikoiman riittävyyttä. Valikoimaa 

koskeva väittämä tuo esille jo ennalta todetun valikoiman pienuuden, joka näkyy aiemmin todettuna 

euromääräisesti pienenä keskiostoksena.   

 

Kyselylomakkeen vastaajista 87 % vastasi, että WeFood innostaa kokeilemaan uusia tuotteita. 

WeFoodin kannalta on myös erittäin positiivista, että moni asiakas pitää WeFoodia innostavana 

ostospaikkana, joka innostaa kokeilemaan uusia tuotteita. Tuotteiden edullisella hinnalla voidaan 

nähdä olevan merkitystä asian kanssa. Edullisempi hinta pienentää niin sanotun taloudellisen riskin 

määrää. Esimerkiksi mikäli tuotteesta ei pidä, 1–2 euron menetys tuntuu ajatuksena helpommalta 

kuin 4–5 euron menetys. Tämä madaltaa kynnystä kokeilla itselle uusia tuotteita.  

 

Innostaa kokeilemaan uusia tuotteita.

Henkilökunta on avuliasta ja ystävällistä.

Voin asioida WeFood-myymälässä nopeasti ja helposti.

Valikoima on tarpeeksi kattava päivittäisiin…

Myymälässä on mukava asioida, ja koen olevani…

Tuotteet ovat liian kalliita.

Viestintä ja toiminta vastaavat toisiaan.

Tuotteet ovat laadukkaita hävikkiruuaksi.

Valikoimaa on lisätty onnistuneesti.

WeFood-myymälä on ajankohtainen.

WeFood tekee hyvää työtä ruokahävikin…

WeFood auttaa minua konkreettisesti vähentämään…

WeFood-myymälä mahdollistaa uusien tuotteiden…

Voin luottaa WeFoodin myymien tuotteiden laatuun.

1 = täysin eri mieltä 2 = melko eri mieltä 3 = Ei samaa eikä  eri mieltä 4 = samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
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WeFood hävikkiruokamyymälän ajankohtaisuudesta ja hyvästä työstä hävikkiruoan vähentämiseksi 

oltiin eniten samaa mieltä. Vastaajista 158 vastasi olevansa joko ”samaa mieltä” tai ”täysin samaa 

mieltä”, että WeFood hävikkiruokamyymälä on ajankohtainen. Puolestaan WeFoodin osallisuudesta 

hävikkiruoan vähentämiseksi 43 vastaaja oli ”samaa mieltä”, sekä 123 ”täysin samaa mieltä”.  

 

4.2 Hävikkiruoan valinnassa käytettävät vihjeet 

 
Faktorianalyysi suoritettiin mittaristolle, joka kuvaa käytettyjä vihjeitä, jotka vaikuttavat 

hävikkiruoan valintaan. Kolme faktoria selittää yhteensä 50 % muuttujien varianssista.  Nämä 

voidaan latautumisen perusteella nimetä arvo, hinta ja laatu muuttujiksi.  

 
Taulukko 2. Faktoripistemuuttujat.  

Hävikkiruoan ostoon vaikuttavat tekijät Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 
Ruokahävikin vähentäminen 0,655     

Ympäristövastuullisuus 0,844     

Eläinten hyvinvointi 0,527     

Ruuan ympäristöystävällisyys 0,831     

Tuotteiden edullisuus   0,868   

Tuotteiden mahdollinen alennus / tarjous   0,669   

Rahan säästäminen   0,826   

Tuotteiden laadukkuus     0,561 

Tuotteen tuoreus     0,685 

Tuotteen alkuperämaa     0,484 
Tuotteen parasta ennen -päivämäärä tai viimeinen 
käyttöpäivä     0,564 

Elintarviketurvallisuus     0,564 

Yhteensä 2,816 2,506 2,051 

Cum. % 18,487 34,662 50,24 

Cronbach’s alpha 0,781 0,817 0,718 
 

Faktorimuuttujalle 1 latautuu neljä muuttujaa, jotka kuvaavat vastaajien käyttämiä erilaisia arvoihin 

perustuvia vihjeitä; ruokahävikin vähentäminen (.655), eläinten hyvinvointi (.527), ruoan 

ympäristöystävällisyys (.831), sekä ympäristövastuullisuus (.844).  Tätä faktoria voidaankin kutsua 

nimellä ”arvo”. Toisessa faktorissa korostuu hintavihjeiden käyttäminen; tuotteiden edullisuus (.868), 



30 
 
 
rahan säästäminen (.826) ja tuotteen mahdollinen tarjous (.669). Tätä faktoria voidaan kutsua nimellä 

”hinta”. Kolmannessa faktorissa esille nousee erilaisia laatuvihjeitä; tuoreus (.685), alkuperämaa 

(.484), tuotteen parasta ennen -päivämäärä (.564), elintarviketurvallisuus (.564) ja laadukkuus (.561). 

Kolmatta faktoria voidaan kutsua nimellä ”laatu”. 

 

Ensimmäisen faktorimuuttujan alpha oli 0,781, toisen 0,817, ja kolmannen 0,718.  Mittaristoa 

voidaan siis pitää luotettavan, koska alpha arvot ovat >0.6, ja osiot voidaan yhdistää 

indeksimuuttujiksi. Faktorianalyysin tulokset ovat esitettynä taulukossa 2. Faktorianalyysin 

perusteella voimme hahmotella kolme erilaista ryhmää; ympäristötietoiset (arvovihjeet), 

laatutietoiset (laatuvihjeet) ja hintatietoiset (hintavihjeet) kuluttajat, joita lähdemme tarkastelemaan 

klusterianalyysin avulla tarkemmin.   

 

4.3 WeFood-myymälän asiakaskunnan segmentointi 

 
Kolmen hävikkiruuan valintaa kuvaavan indeksimuuttuja pohjalta luotiin klusterianalyysi. Analyysin 

tarkoituksena on jakaa vastaajat eli WeFoodin asiakaskunta omiin segmentteihinsä pohjautuen 

hävikkiruoan ostamiseen käytettyihin vihjeisiin. Klusterianalyysina käytettiin K-keskiarvo (K-

means) menetelmää.  

 

Tässä tutkielmassa valittiin klustereiden määräksi kolme (3), sillä näin saatiin muodostettua 

tavoitteiden mukaiset selkeimmin toisistaan eroavat ryhmät. Kolmen klusterin määrä soveltui 

käytettäväksi koska varianssianalyysin (ANOVAn) mukaan klustereilla oli tilastollisesti merkitseviä 

eroja (p < .0001) kaikkien muuttujien kohdalla. Klustereiden koko jakautui melko tasaisesti, sillä 

ryhmät muodostuvat 41:stä, 58:sta ja 71:stä kuluttajasta (yhteensä 170). Lisäksi selvitettiin 

klustereiden välisiä eroja Post Hoc -testin avulla. ANOVAn F-testin tulokset ovat esitettynä 

taulukossa 3. On kuitenkin hyvä huomioida, että klusterit on muodostettu jo maksimoitujen erojen 

perusteella, joten F-testejä kannatta tarkastella vain kuvailevassa tarkoitusperässä, ja 

merkitsevyystesteihin tulisi suhtautua varauksella (Janssens ym. 2008, s. 357).  

 

Taulukossa 3 nähdään klusteriryhmien keskiarvot indeksimuuttujille. Kyselyssä on käytetty 

vastausasteikkona 1–5 Likert-asteikkoa, jossa vastausvaihtoehto 1 tarkoittaa ”Täysin eri mieltä” ja 5 

”Täysin samaa mieltä”. Korkeimman keskiarvon avulla saadaan selville vastaajan valintaan 

vaikuttavien vihjeiden käyttö.   
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Klusteri 1  
Tarjoushaukat 

Klusteri 2  
Ympäristötietoiset 

Klusteri 3  
Puntaroivat 

  n=41 n=58 n=71 
Arvovihjeet 3,43 4,56 4,78 
Hintavihjeet 4,36 3,65 4,83 

Laatuvihjeet 3,02 3,20 3,38 

        

F-testit olivat tilastollisesti merkitseviä arvoin F(95,77), p <.001. F(109,91), p <.001. F(2,94), p <.055. 
 
Taulukko 3.  Vihjeidenkäyttö hävikkiruoan ostamisessa  
 
 
Klusterianalyysissa muodostuneista klustereista ensimmäisessä Hinta (4.36) ja siihen liittyvät 

hintavihjeet ovat merkittävä vaikuttaja hävikkiruoan valinnassa. Koska tässä ryhmässä hinta 

vaikuttaa merkitsevästi eniten hävikkiruoan valintaan (p <.001), niin tätä ryhmää kutsutaan nimellä 

”Tarjoushaukat”. Tässä klusterissa on yhteensä 41 kuluttajaa.  

 

Toisessa klusterissa tärkeä hävikkiruoan valintaan vaikuttava vihje on Arvot (4.56). Tässä ryhmässä 

erilaiset ympäristöön vaikuttavat arvot vaikuttavat ruoanvalintaan.  Tähän ryhmään kuuluvalle 

ympäristöystävällisyys (p <.001) ja eläinten hyvinvointi (p <.001) ovat erittäin tärkeitä. Ryhmä 

nimetään ”Ympäristötietoiset”. Klusterissa on 58 kuluttajaa.  

 

Kolmannessa ja viimeisessä klusterissa tärkeitä tekijöitä ovat Arvot (4.78) ja Hinta (4.83). Hinta 

vaikuttaa eniten hävikkiruoan valintaan, mutta myös arvoilla on vahvasti merkitystä. Tuotteen 

alkuperämaalla (p <.006), laadukkuudella (p <0.070) ja tuotteen mahdollisella tarjouksella (p <.007) 

on merkitystä hävikkiruoan valintaan.  Ryhmä voidaan nimetä ”Puntaroivat”. Klusterissa on 71 

kuluttajaa.  

 

4.3.1 Kuluttajasegmenttien demografiset tekijät 

 
WeFood asiakassegmenttien demografisia tekijöitä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla. Nämä 

tekijät ovat esitettynä taulukossa 4. On hyvä huomioida, että miehiä vastasi koko kyselyyn 

huomattavasti vähemmän kuin naisia, yhteensä vain 19, joten jokaisessa klusterissa suurin osa 

vastaajista on naisia. Kuluttajasegmentissä Tarjoushaukat naisia oli yhteensä 33 (24,1 %), 

Ympäristötietoiset-segmentissä 43 (31,4 %) ja viimeisessä Puntaroivat-segmentissä 61 (44,5 %). 
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Lisäksi vastausvaihtoehtona olleet Muu ja En halua kertoa on yhdistetty yhdeksi tekijäksi, ja nämä 

ovat jakautuneet tasaisesti kaikille segmenteille. 

 

Klustereita testattiin Fisher’s Least Significant Difference (LSD) Post Hoc -testillä. Tällä 

vertailutestillä testattiin klustereiden poikkeamista toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 

Testauksessa käytettiin oletuksena merkitsevyystasoa 0,05. Parivertailun perusteella tilastollisesti 

merkitsevä (sig. <.001) ero keskiarvoissa on hinta ja arvo klustereiden välillä.  
 

       

 Tarjoushaukat Ympäristötietoiset Puntaroivat 

 n=41 n=58 n=71 
        
Sukupuoli    
Nainen 33 | 24,1 % 43 | 31,4 % 61 | 44,5 % 
Mies 4 | 21,1 % 10 | 52,6 % 5 | 25,3 % 
Muu / en halua kertoa 4 | 28,6 % 5 | 35,7 % 5 | 35,7 % 

    
Ikä    
16–24 10 | 23,8 % 18 | 42,9 % 14 | 33,3 % 
25–34 19 | 25,3 % 22 | 29,3 % 34 | 45,3 % 
yli 35 12 | 22,6 % 18 | 34,0 % 23 | 43,4 % 

    
Koulutus    
Perusaste 4 | 25,0 % 5 | 31,3 % 7 | 43,8 % 
Toinen aste 12 | 23,1 % 18 | 34,6 % 22 | 42,3 % 
Kolmas aste 25 | 24,5 % 35 | 34,3 % 42 | 41,2 % 

    
Ammatti    
Opiskelija 15 | 25,0 % 22 | 36,7 % 23 | 38,3 % 
Työelämässä 19 | 20,7 % 33 | 35,9 % 40 | 43,5 % 
Ei työelämässä 7 | 38,9 % 3 | 16,7 % 8 | 44,4 % 

    
Ruokavalio    
Kasvisruokavalio 10 | 20,4 % 19 | 38,8 % 20 | 40,8 % 
Sekaruokavalio 25 | 34,2 % 22 | 30,1 % 26 | 35,6 % 
Vegaaniruokavalio 6 | 12,5 % 17 | 35,4 % 25 | 52,1 % 

 

Taulukko 4. Kuluttajasegmenttien demografiset tekijät. 

 

Ensimmäisessä kuluttajasegmentissä Tarjoushaukat (n = 41) suurin osa vastaajista on 35–34-vuotiaita 

(25,3 %) tai yli 35-vuotiaita (22,6 %), ja he ovat korkeasti koulutettuja (24,5 %) työelämässä olevia 
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(20,7 %) naisia. Tässä segmentissä on vähiten miehiä (21,1 %) ja eniten sekaruokavaliota (34,2 %) 

noudattavia ihmisiä. Tulee kuitenkin huomioida, että tämä segmentti on näistä kolmesta pienin.  

 

Kuluttajasegmentissä Ympäristötietoiset (n = 58) ikäjakauma on myös jakaantunut melko tasaisesti 

jokaiselle ikähaarukalle. Eniten vastaajia on ikähaarukasta 25–34-vuotiaat (29,3 %). Segmentissä on 

eniten miehiä (52,6 % miehistä) verrattuna muihin segmentteihin. Ympäristötietoiset-segmenttiin 

kuuluvista ihmisistä suurin osa noudattaa kasviperäistä ruokavaliota; kasvisruokavalio (38,8 %) ja 

vegaaniruokavalio (35,4 %). Tässä segmentissä on muihin segmentteihin suhteutettuna vähiten 

sekaruokavaliota noudattavia ihmisiä, mikä oli täysin odotettavissa.  

 

Lisäksi Ympäristötietoiset-segmentissä on vähiten ei työelämässä olevia ihmisiä (16,7 %). 

Ympäristötekijät ovat tärkeässä osassa, ja tähän segmenttiin kuuluvat kuluttajat käyttävät erilaisia 

arvovihjeitä tehdessään ostopäätöksiä hävikkiruokakaupassa.  

 

Viimeisimpään kuluttajasegmenttiin Puntaroivat (n=71), kuuluu suurin osa vastaajista. Tämä on 

suurin segmentti. Puntaroivista kuluttajista suurin osa on 25–34-vuotiaita (45,3 %) naisia. Tässä 

segmentissä on eniten yli 35-vuotiaita. Puntaroivat ovat korkeasti koulutettuja (n=42), työelämässä 

olevia henkilöitä. Ruokavalio jakautuu tasaisesti, eli voidaan todeta, että Puntaroiviin kuuluu 

tasaisesti niin sekasyöjiä kuin myös vegaaneja. Mikäli vegaaniruokavalio ja kasvisruokavalio 

lasketaan yhteen, kokonaisuudessa myös tässäkin segmentissä suurin osa (n=45) noudattaa 

kasviperäistä ruokavaliota. Tämä tosin oli odotettavissa, koska aineistosta suurin osa kertoi 

noudattavansa jompaakumpaa kasviperäistä ruokavaliota (n=97), sekaruokavaliota noudattavia 

vastasi yhteensä 73.  Tilastollisesti merkitseviä eroja klustereissa löydettiin ruokavalion väliltä (p 

<.033). 

 
 

4.3.2 WeFood asiakaskunnan asiakasuskollisuuden tarkastelu klustereiden pohjalta 

 
Tässä kappaleessa tutkitaan tarkemmin luotuja kuluttajasegmenttejä WeFood hävikkiruokakaupan 

kontekstissa. Ensimmäiseksi tarkastellaan kuluttajien vierailutiheyttä WeFood myymälässä. Kuten 

aikaisemmin todettiin, vastaajat kertoivat vierailevansa myymälässä useamman kerran kuukaudessa 

(61 %) tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa (65 %).  
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Kuva 9. Kuluttajasegmenttien vierailutiheys WeFood-myymälässä 
 
 
Kuvassa yhdeksän (9) on esitetty WeFood-asiakaskunnan vierailutiheys hävikkiruokamyymälässä 

segmenteittäin. Tarjoushaukat segmenttiin kuuluvat asiakkaat vierailevat todennäköisesti useammin 

WeFood-myymälässä, kuin Puntaroivat ja Ympäristötietoiset. Tarjoushaukoista peräti 29,2 % kertoi 

vierailevansa myymälässä kerran viikossa, tai useammin kuin kerran viikossa. Tämä tukee hyvin 

Tarjoushaukkojen profiilia.  

 

Tarjoushaukat etsivät edullisempaa vaihtoehtoa, ja he haluavat vertailla eri kauppojen hintoja. Tämän 

takia he käyvät suhteellisen usein myös WeFood-myymälässä katsastamassa tilanteen, ja tekemässä 

edullisia löytöjä. Toki Tarjoushaukat myös pettyvät useammin kuin muut asiakassegmentit, ja tämä 

näkyy esimerkiksi, kun tutkitaan asiakasuskollisuutta, sekä asiakastyytyväisyyttä. Ympäristötietoiset 

vierailevat WeFood-myymälässä harvemmin kuin muut asiakassegmentit. Jopa 44,8 % 

Ympäristötietoisista kertoi vierailevansa myymälässä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Tämä 

yllätti hieman, sillä alkuajatuksena oli, että Ympäristötietoiset olisivat aktiivisia WeFood-asiakkaita 

myymälän konseptin takia.  

 
 

14,6% 14,6%

41,5%

29,3%

5,2%

19,0%
31,0%

44,8%

8,5%

16,9%

36,6% 38,0%

Useammin kuin kerran
viikossa

Kerran viikossa Useamman kerran
kuukaudessa

Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa

Kuinka usein käyt WeFood-myymälässä?

Tarjoushaukat (n=41) Ympäristötietoiset (n=58) Puntaroivat (n=71)
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Kuva 10. Kuluttajasegmenttien käyttämä keskimääräinen rahasumma 
 
 
Kuvassa kymmenen (10) on esitetty WeFood-myymälässä keskimäärin käytetty rahasumma 

asiakassegmenteittäin. WeFood hävikkiruokakaupassa Tarjoushaukoista 85,4 % käyttää alle 9 euroa 

ostoksiinsa hävikkiruokakaupassa, ja vain 14,6 % kertoi käyttävänsä yli 10 euroa ostoksiinsa. Tämä 

käy hyvin Tarjoushaukkojen profiiliin, sillä voidaan nähdä, että Tarjoushaukkojen tavoite on säästää 

rahaa asioimalla WeFood-myymälässä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat asiakkaat ovat hyvin 

hintatietoisia, ja vertailevat aktiivisesti hintoja.  

 

Puntaroivat käyttävät keskimäärin noin 5–9 euroa ostoksiinsa WeFood-myymälässä. Tähän 

asiakassegmenttiin kuuluvat henkilöt käyttävät muita segmenttejä todennäköisemmin yli 20 euroa 

ostoksiin (7 %), ja muita asiakassegmenttejä harvemmin alle 5 euron ostoksia (11,3 %). 

Ympäristöystävälliset menevät myös keskivertokategoriaan. Ympäristötietoisista yli puolet (63,8 %) 

kertoi käyttävänsä rahaa 5–14 euroa ostoksiinsa WeFood-myymälässä.  

29,3%

56,1%

9,8% 2,4% 2,4%

20,7%

36,2%

27,6%

10,3%
3,4%

1,7%

11,3%

47,9%

23,9%

9,9%
4,2% 2,8%

Alle 5€ 5-9€ 10-14€ 15-19€ 20-24€ Yli 25€

Kuinka paljon rahaa käytät keskimäärin WeFood-ostoksiin kerralla?

Tarjoushaukat (n=41) Ympäristöystävälliset (n=58) Puntaroivat (n=71)
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Kuva 11. Asiakastyytyväisyyden keskiarvovertailu segmenteittäin. 
 
 
Kyselylomakkeen kysymyksessä seitsemän (7) kysyttiin vastaajien ajatuksia WeFood-

hävikkiruokamyymälästä. Kuvassa 11 on esitetty näiden väittämien pohjalta keskiarvovertailu 

segmenteittäin. Tähän matriisimalliseen kysymykseen vastausvaihtoehdot annettiin asteikolla 1–5. 

Keskiarvot ovat melko tasaisia, mutta erojakin löytyy. Hinta-aspekti nostettiin esille myös tässä 

kysymyksessä. WeFood-myymälän asiakkaat pitävät tuotteita edullisina (ka. 2,15), mutta 

Tarjoushaukkojen mielestä WeFood-myymälän tuotteet tuntuvat kalliimmilta (ka. 2,41), kuin 

Ympäristötietoisten mielestä (ka. 2,02).  

 

Erimielisyyttä näkyy myös, kun kysytään WeFood-myymälän kattavuudesta päivittäisiin 

ruokaostoksiin. Ympäristötietoisten mielestä (ka. 2,52) WeFood-myymälän valikoima on kattavampi 

päivittäisiin ruokaostoksiin, kuin Tarjoushaukkojen mielestä (ka. 1,90). Tämän kysymyksen 

perusteella Puntaroivat ovat tyytyväisimpiä tuotteiden laatuun (ka. 4,17), mahdollisuuteen kokeilla 

uusia tuotteita (ka. 4,46) ja WeFoodin työhön ruokahävikin vähentämisessä (ka. 4,77 kuin muut 

segmentit.  

3,95

4,02

4,27

1,90

4,29

2,41

3,95

4,22

3,46

4,24

4,49

3,71

4,10

4,02

4,16

4,41

3,97

2,52

4,52

2,02

4,03

4,34

3,81

4,62

4,74

4,17

4,28

4,14

4,35

4,35

4,24

2,24

4,42

2,11

4,30

4,35

3,79

4,70

4,77

4,35

4,46

4,17

Innostaa kokeilemaan uusia tuotteita.

Henkilökunta on avuliasta ja ystävällistä.

Voin asioida WeFood-myymälässä nopeasti ja helposti.

Valikoima on tarpeeksi kattava päivittäisiin ruokaostoksiin.

Myymälässä on mukava asioida, ja koen olevani tervetullut.

Tuotteet ovat liian kalliita.

Viestintä ja toiminta vastaavat toisiaan.

Tuotteet ovat laadukkaita hävikkiruuaksi.

Valikoimaa on lisätty onnistuneesti.

WeFood-myymälä on ajankohtainen.

WeFood tekee hyvää työtä ruokahävikin vähentämiseksi.

WeFood auttaa minua konkreettisesti vähentämään ruokahävikkiä.

WeFood-myymälä mahdollistaa uusien tuotteiden testaamisen…

Voin luottaa WeFoodin myymien tuotteiden laatuun.

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat ajatuksiasi WeFood-
hävikkiruokamyymälästä?

Tarjoushaukat Ympäristötietoiset Puntaroivat
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Kuva 12. WeFood-myymälän NPS-luku asiakassegmenteittäin. 
 
 
Kuvassa 12 on esitetty WeFood-myymälän NPS-luvun vastaukset asiakassegmenteittäin. 

Uskollisimpia asiakkaita ovat Puntaroivat, joista peräti 78,9 % suosittelisi WeFood-myymälää 

ystävälle tai työkaverille. Tämä ei yllätä, sillä Puntaroivilla on eniten syitä suositella myymälää 

lähipiirilleen. Tarjoushaukoissa on ovat passiivisia asiakkaita (34,2 %). Vaikka Tarjoushaukoista  

53,6 % suosittelisi WeFood-myymälää, niin kaikkiin WeFood-myymälän asiakassegmentteihin 

verrattuna Tarjoushaukkoja on 60 % kaikista arvostelijoista.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,3%

4,9% 9,8% 24,4%

7,3%
46,3%

1,7%

1,7%
6,9% 20,7%

31,0% 37,9%

1,4%

2,8%
4,2% 12,7%

19,7%
59,2%

5 6 7 8 9 10
Arvostelijat 1-6, Passiiviset 7-8, Suosittelijat 9-10 

Kuinka todennäköisesti suosittelisit WeFood-myymälää ystävällesi tai 
työkaverillesi?

Tarjoushaukat (n=41) Ympäristötietoiset (n=58) Puntaroivat (n=71)
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5 Johtopäätökset 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä ja käytettyjä vihjeitä, jotka vaikuttavat 

WeFood hävikkiruokamyymälän asiakaskunnan hävikkiruoan valintaan. Tavoitteena oli tunnistaa, 

millaisia vihjeitä asiakkaat käyttävät, kun he ostavat ruokaa hävikkiruokakaupasta, ja kuinka nämä 

vihjeet vaikuttavat ruoanvalintaan. Tähän kysymykseen vastattiin suorittamalla verkkokysely, jonka 

tuloksia analysoitiin faktori- ja klusterianalyysin avulla, löytäen näin erilaisia hävikkiruoanvalinnan 

taustalla käytettäviä vihjeitä.  Klusterianalyysin avulla eroteltiin kolme erilaista kuluttajasegmenttiä, 

jotka käyttävät hävikkiruoanvalintaan erilaisia vihjeitä, tai näiden yhdistelmiä.  

 

Kaikki tutkielmalle asetetut tavoitteet saavutettiin ja näin kyettiin vastaamaan tutkielman 

tutkimusongelmaan. WeFood hävikkiruokakaupan asiakaskunnasta pystyttiin toteamaan kolme 

erilaista asiakassegmenttiä; Tarjoushaukat, Ympäristötietoiset ja Puntaroivat, jotka käyttävät erilaisia 

vihjeitä hävikkiruoan valinnassa. Näiden ryhmien perusteella aineistosta löydettiin tekijät ja vihjeet, 

jotka vaikuttavat, ja joita käytetään hävikkiruoanvalinnassa; hinta, ympäristö ja laatu.  

 

5.1 Keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset 

 
Tutkielman tulokset on raportoitu luvussa 4, kolmessa eri kokonaisuudessa.  Ensimmäinen osa 

keskittyy vastaajien eli WeFood hävikkiruokakaupan asiakkaiden kokemuksiin ja ajatuksiin 

WeFood-hävikkiruokakaupasta (luku 4.1).  

 

Tulosten toisessa osassa tunnistettiin kuluttajien hävikkiruoan valintaan vaikuttavat vihjeitä, 

suorittamalla kysymyksestä kahdeksan (8) faktorianalyysi (luku 4.2). Aineisto saatiin tiivistettyä 

faktoreiksi, jolloin niitä on helpompi analysoida. Kaiken kaikkiaan hyvin toimivia faktoreita 

muodostui kolme.  

 
Tulosluvun kolmannessa osassa luotiin WeFoodin asiakaskunnasta asiakassegmenttejä (luku 4.3). 

Nämä segmentit muodostettiin jo tehdyn faktorianalyysin pohjalta jatkaen klusterianalyysiin. 

Klusterianalyysin avulla muodostui kolme klusteria: Tarjoushaukat (24,1 %), Ympäristötietoiset 

(34,1 %) ja Puntaroivat (41,8 %).  

 

Tarjoushaukat segmenttiin kuuluvien WeFood hävikkiruokakaupan asiakkaiden ruoanvalintaan 

vaikuttaa vahvasti hävikkiruokatuotteista saadut hintavihjeet. Raha on tärkeä motivaattori ostaa ja 
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valita hävikkiruokatuotteita. Tarjoushaukat ostavat hävikkiruokaa sen edullisen hinnan takia.  

Arvopohjaisten vihjeiden käyttöä ei ilmene valinnan taustalla. Tarjoushaukat pitäytyvät mielellään 

tutussa ja turvallisessa.  

 

Tutkimuksissa todettiin myös, että Tarjoushaukat vertailevat normaalin päivittäistavarakaupan 

hintoja hävikkiruokakaupan hintoihin, ja he käyttävät muita segmenttejä vähemmän rahaa ostoksiinsa 

WeFood hävikkiruokakaupassa. Hävikkiruokatuotteen alkuperämaalla ei havaittu olevan vaikutusta 

ruoanvalintaan hävikkiruokakaupassa. NPS-lukua tarkasteltaessa ilmeni, että vaikka moni suosittelisi 

WeFood-myymälää, muihin segmentteihin verrattuna Tarjoushaukat ovat vähiten asiakasuskollisia. 

Tähän segmenttiin kuuluvat suosittelisivat WeFood-myymälää kaikkein epätodennäköisimmin. 

Alkuoletuksena oli, että segmentissä olisi enemmän heikommassa taloudellisessa asemassa olevia 

ihmisiä, kuten opiskelijoita ja ei työelämässä olevia ihmisiä, joten korkeasti koulutettujen ihmisten 

suuri osuus oli yllättävä. Tosin kasvavat ruokakulut vaikuttavat myös muihin tuloluokkiin enenemissä 

määrin.  

 

Ympäristötietoiset käyttävät erilaisia arvovihjeitä hävikkiruoanvalinnan tukena. Hintavihjeillä ei 

suurta vaikutusta hävikkiruoanvalintaan. Ympäristötietoiset ostavat hävikkiruokaa ympäristösyistä. 

Tähän kuluttajasegmenttiin kuuluvat tykkäävät satunnaisesti myös testata uusia tuotteita. Todettiin, 

että tuotteen alkuperämaalla on hieman vaikutusta ostopäätökseen. Eli mikäli mahdollista, 

Ympäristötietoiset suosivat kotimaisia tuotteita. Tämä asiakassegmentti vastaa eniten alkuodotuksia 

arvovihjeitä käyttävästä segmentistä.  

 

Ympäristöön liittyvät arvot voidaan nähdä suurimpana motivaattorina valita hävikkiruokatuotteita. 

Vaikka WeFood hävikkiruokamyymälän voidaan nähdä tukevan useita Ympäristötietoisille tärkeitä 

arvoja, Ympäristötietoisten joukosta löytyi kuitenkin eniten passiivisia asiakkaita tutkittaessa NPS-

lukua. Ympäristötietoiset asiakkaat vierailevat myymälässä säännöllisen epäsäännöllisesti, ja he 

käyttävät rahaa noin keskiarvon verran.  

 

Puntaroivat segmenttiin kuuluvat kuluttajat puntaroivat niin laatuvihjeitä, hintavihjeitä kuin myös 

arvovihjeitä tehdessään ostopäätöstä hävikkiruokakaupassa. Hintavihje on korkein, ja voidaan todeta, 

että kuluttajan puntaroidessaan ostopäätöstä hinta ratkaisee. Vaikka hinta merkitsee paljon, ja johtaa 

lopulliseen ratkaisuun, niin muista poiketen, laadulla on eniten merkitystä verrattuna muihin 

segmentteihin. Voidaan nähdä, että tähän segmenttiin kuuluvat kuluttajat ostavat hävikkiruokaa 
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edullisten hintojen takia, mutta ympäristöystävällisyys on mukava lisä, joka kannustaa palaamaan 

WeFood hävikkiruokakauppaan ostoksille.  

 

Puntaroivat ovat asiakasuskollisin ryhmä, joista peräti 78,9 % suosittelisi WeFood-myymälää 

ystävälle tai työkaverille. Lisäksi Puntaroivat käyttävät muita segmenttejä enemmän rahaa WeFood-

myymälään. Tähän asiakassegmenttiin kuuluvat henkilöt käyttävät muita segmenttejä 

todennäköisemmin yli 20 euroa ostoksiin. Puntaroivat tekevät muita asiakassegmenttejä harvemmin 

alle 5 euron ostoksia.  

 

Laadulla kuten parasta ennen -päivämäärällä sekä alkuperämaalla on suuri vaikutus Puntaroivat -

segmentin hävikkiruoanvalintaan. Tähän segmenttiin kuuluvat kuluttajat todennäköisimmin kaikista 

kolmesta asiakassegmentistä jättäisi tummuneen banaanin kaupan hyllylle. Puntaroivat-segmentti oli 

suurin (n=71) muodostunut segmentti, ja voidaan varovasti olettaa, että moni Suomalainen kuluttaja 

puntaroi hävikkiruokakaupassa edullisia hintoja, ympäristövastuullisuutta, sekä laatutekijöitä.  

 

Tämä tutkimuksen tulokset tukevat aiemmissa tutkimuksissa (Loebnitz ym., 2015) todettua hinnan 

vaikutusvaltaa hävikkiruoanvalinnassa. Tässä tutkimuksessa havaittiin kolme erilaista 

asiakassegmenttiä, jotka tukivat kolmea eri hävikkiruoanvalintaan vaikuttavaa aspektia; hinta, 

ympäristö ja laatu. Kuluttajat nojaavat vahvasti hävikkiruoanvalintaa tehdessään hinnasta saamiinsa 

vihjeisiin, ja tämän tiedon perusteella tekevät lopullisen valinnan.  Vihjeidenkäyttö on nostettu myös 

esille, esimerkiks Loebnitz, Schuitema, & Grunert (2015) ja Aschemann-Witzel, Giménez, & Ares 

(2018) tutkimuksissa, joissa he ovat havainneet, että kuluttajat käyttävät erilaisia vihjeitä, jotka 

vaikuttavat hävikkiruuanvalintaan.   

 

5.2 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 
Tämä tutkimus antaa tieto siitä, millaisia vihjeitä WeFoodin asiakassegmentit käyttävät 

hävikkiruokaa ostaessa. WeFood hävikkiruokakauppa voi hyödyntää tuloksia osana omaa 

markkinointia, sekä hävikkiruokakaupan kehityksen tukena. 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto on kerätty pääkaupunkiseudun Helsingin WeFood 

hävikkiruokakaupasta, joten tutkimusta voidaan vain varovasti yleistää koko Suomea koskevaksi.  

Aineisto keskittyy maantieteellisesti Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun, joten on hyvä huomioida, 
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että kulttuuriset ja maantieteelliset erot voivat johtaa erilaisiin tuloksiin. Jos tutkimus olisi toteutettu 

esimerkiksi laajasti koko Suomessa kaikille, jotka ovat ostaneet hävikkiruokaa, mukaan lukien 

verkkokaupat kuten Fiksuruoka, todennäköisesti vastauksia olisi saatu huomattavasti enemmän, ja 

tulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia. Eli toisin sanoen tämän tutkimuksen pieni 

aineistokoko heikentää tutkimuksen luotettavuutta, kun tulokset eivät ole yleistettävissä laajempaan 

joukkoon.  

 

Tutkielman toinen rajoittava tekijä on se, että tässä tutkimuksessa käytettiin vain WeFood 

hävikkiruokakaupasta saatua aineistoa, eli kyselytutkimus oli osoitettu WeFood hävikkiruokakaupan 

asiakkaille. Tämä suuntaus toki muodostui WeFood hävikkiruokakaupan yhteistyön myötä. Myös 

analyysin tekeminen asetti rajoituksia, koska kyselytutkimukseen vastanneiden lukumäärä oli 

suhteellisen pieni.  

 

Jatkotutkimuksessa olla hyvä tutkia hävikkiruoanvalintaa laajemmalla alueella, esimerkiksi koko 

Suomessa. Lisäksi jatkotutkimuksissa tulisi huomioida päivittäistavarakaupoista myytävä 

hävikkiruoka, erilaiset verkkokaupat kuten Fiksuruoka, sekä applikaatiot kuten ResQ. Näistä saatu 

suurempi otos voisi tuoda erilaisia tuloksia. Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla ja pienemmissä kaupungeissa asuvien hävikkiruoanvalintaan vaikuttavia 

tekijöitä ja vihjeitä. Mielenkiintoista olisi myös tutkia kuinka Suomen taloustilanne vaikuttaa 

hävikkiruoan valintaan, tai pienemmässä mittakaavassa, kuinka kuluttajan taloudelliset muutokset 

vaikuttavat hävikkiruoan valintaan.  
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