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1 JOHDANTO 

Kestävyysteemat vaikuttavat yhä enemmän suomalaisten kulutuspäätöksiin (SBI 2021). 

Kestävyys on käsitteenä moniulotteinen ja kestävyyttä on vaikea arvioida, mitata tai todistaa 

(SBI 2021). Kuluttajat ovat erilaisia ja arvioivat kestävyyttä eri tavoin (Carrero ym. 2016). 

Suomen valtioneuvosto on asettanut kansalliseksi tavoitteeksi hiilineutraalin yhteiskunnan 

vuonna 2035 (Valtioneuvosto 2020). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia myös 

kulutustottumuksissa (Jallinoja ym. 2016).  Kulutustottumusten muutoksilla voidaan 

vähentää esimerkiksi elintarvikkeiden kulutuksesta aiheutuvia päästöjä (Hartikainen ym. 

2014). Kulutustottumusten muutos tapahtuu ympäristön tai informaation vaikutuksesta 

(Lehner ym. 2016). Kaupalla on merkittävä rooli ympäristön vaikutuksesta tapahtuviin 

kulutustottumusten muutoksiin toimiessaan kuluttajarajapinnassa ja siksi on merkityksellistä 

tutkia, mitä keinoja päivittäistavarakaupalla on ohjata kuluttajaa entistä 

ilmastoystävällisempiin kulutuspäätöksiin eli miten kauppa voi tukea kuluttajaa 

kulutustottumusten muutoksissa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. YK:n (2015) mukaan 

vastuullisen kuluttamisen edellytyksiä ovat esimerkiksi ruokajätteen määrän puolittaminen 

jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä kestävien käytäntöjen ja yritysvastuutietojen 

sisällyttäminen yritysten toimintaan. 

Kestävällä ruoalla tarkoitetaan ruokaa, jotka on tuotettu ja kulutettu taloudellisesti, 

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla (Tiwari ym. 2014). Ympäristön kannalta 

kestävä kuluttaminen elintarvikekontekstissa voi olla lihankulutuksen vähentämistä ja 

siirtymistä kasviproteiineihin (Jallinoja ym. 2016, Saarinen ym. 2019) tai esimerkiksi 

luomuelintarvikkeiden suosimista (Bosona & Gebresenbet 2018, Rahman & Luomala 2020). 

Maa- ja metsätalousministeriö (2021) määrittelee ilmastoruokavalion malliin kohtuudella 

lihaa ja maitotuotteita, sesonkipainotteista ruokaa, vähemmän ruokahävikkiä ja enemmän 

kalaa ja kasvikunnan tuotteita. K-ryhmä (2021) on määritellyt yritysvastuuraportissaan 

kestäviksi tuotteiksi vastuullisuussertifioidut tuotteet, kasvipohjaiset tuotteet ja 

kiertotaloustuotteet. S-ryhmä (2021) puolestaan määrittelee ilmastoviisaaksi ruoaksi 

kasviproteiinit ja kotimaisen kalan. 

Ympäristövaikutusten arviointiin ja kuvaamiseen on kehitetty erilaisia mittareita, joista 

kaksi pääasiallista ovat elinkaariarviointi (LCA) ja hiilijalanjälki (Tiwari ym. 2014). 

Hiilijalanjälki on elintarvikkeen kasvihuonekaasupäästöjä kuvaava luku koko tuotteen 

elinkaaren ajalta (Edwards-Jones ym. 2008). Muita ympäristövaikutuksia kuvaavia 
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mittareita ovat esimerkiksi vesijalanjälki, ekologinen jalanjälki ja energiajalanjälki (Tiwari 

ym. 2014). Ruoankulutus on noin viidesosa keskimääräisen kuluttajan ilmastovaikutuksista 

(Nissinen & Savolainen 2019). Sitran (2019) mukaan punainen liha, juustot ja muut 

maitotuotteet ovat merkittävimmät osuudet keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 

ruokavalion osalta. Yhä suurempi osa kuluttajista on kiinnostunut elintarvikkeiden 

hiilijalanjäljistä (Hartikainen ym. 2014), mutta kuluttajat ovat melko tietämättömiä siitä, 

miten ruokaan liittyviä hiilijalanjälkiä voidaan pienentää (Kause ym. 2019). Tiwari ym. 

(2014) ehdottavatkin, että hiilijalanjäljen merkitseminen elintarvikkeisiin olisi yksi 

tulevaisuuden tärkeimmistä toimista, jotta kuluttajat voisivat tehdä ympäristön kannalta 

kestäviä valintoja. Hartikaisen ym. (2014) mukaan kuluttajat kuitenkin tuntevat 

hiilijalanjälkimerkin yllättävän huonosti. 

Kuluttajille on tarjottava tietoa ruoan ympäristövaikutuksista (Hartikainen ym. 2014, Kause 

ym. 2019, Panzone ym. 2021). Panzonen ym. (2021) mukaan kuluttajat uskovat, että he 

voivat valintojensa avulla vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta he tarvitsevat tietoa 

ohjatakseen valintojaan. Selkeän tiedon puute vaikuttaa negatiivisesti kestävien 

elintarvikkeiden valintaan (Tiwari ym. 2014). Jotta kuluttajat voivat tehdä kestäviä 

ruokavalintoja, tuotteiden ympäristö- tai ilmastoystävällisyydestä on viestittävä 

yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla (Tiwari ym. 2014). Tieto yksinään ei kuitenkaan 

ole osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää käyttäytymisen muutosta (Ölander & 

Thøgersen 2014). Kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavilla työkaluilla, kuten tuuppaamisella, 

voidaan vaikuttaa kulutustottumusten muutoksiin (Lehner ym. 2016). Tuuppaus on 

hyödyllinen työkalu kaupassa, sillä tuuppausideoilla on usein alhaiset toteutuskustannukset 

ja ideat voidaan ottaa käyttöön ilman muodollista sääntelyä (Panzone ym. 2021). Kaupassa 

käytettäviä tuuppaustyökaluja ovat esimerkiksi kaupan ulkoasun rakenteelliset muutokset 

(Ölander & Thøgersen 2014, Panzone ym. 2021) ja sosiaalisen normin esiintuominen 

(Salmivaara ym. 2021). Kulutusnormeihin vertaaminen lisää ympäristöystävällisten 

tuotteiden ostoa (Demarque ym. 2015, Huitink ym. 2020). 

Tässä tutkimuksessa on kolme keskeistä rajausta. Tutkimuksen kulutuskohteena ovat vain 

elintarvikkeet. Tuotteen elinkaarta ajatellen tutkimuksessa keskitytään kaupan ja kuluttajan 

välisiin toimiin. Toimia tarkastellaan ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta ja vain 

ilmaston näkökulmasta, minkä vuoksi tutkimuksessa selvitetään juuri hiilijalanjäljen termin 

ymmärrystä ja merkitystä. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona Päivittäistavarakauppa 

ry:lle. Suomalaisten kuluttajien käsityksiä selvitettiin määrällisen eli kvantitatiivisen 
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tutkimuksen avulla hyödyntäen satunnaisotantamenetelmää. Vastaajia pyydettiin 

ajattelemaan vastauksissaan koko päivittäistavaramarkkinaa. 

Verkkokyselyn avulla saatavista tuloksista johdettiin päätelmiä todellisesta käyttäytymisestä 

perustellun toiminnan teorian avulla. Monet kuluttajat haluavat toimia kestävästi, mutta eivät 

todellisuudessa toimi niin (Tiwari ym. 2014). Positiivinen asenne kestäviä tuotteita kohtaan 

muuttuu harvoin todelliseksi käyttäytymiseksi (Yamoah & Acquaye 2019, SBI 2021). 

Perustellun toiminnan teorian mukaan kuluttaja usein myös käyttäytyy aikomallaan tavalla, 

jos hän arvioi oman toimintansa positiiviseksi ja uskoo, että häneen vaikuttavat ihmiset ovat 

myös sitä mieltä, että kyseisellä toiminnalla on positiiviset vaikutukset (Fishbein & Ajzen 

2010). 

Entistä ympäristöystävällisempien kulutuspäätösten tukeminen ja kulutustottumusten 

muutoksen edistäminen edellyttävät ruokavalintojen motiivien tuntemista (Rahman & 

Luomala 2020, Salmivaara ym. 2021), ja ymmärrystä siitä, mitä kuluttaja ylipäätään pitää 

ympäristöystävällisenä (Rahman & Luomala 2020). Näihin perustuen tutkimuksen rakenne 

etenee ympäristönäkökulman rakentumisen ymmärryksestä ympäristönäkökulmien 

merkityksen selvitykseen ja lopulta kaupan roolin merkityksen selvitykseen. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitettiin taustamuuttujista sukupuolen, iän ja maakunnan vaikuttavuutta 

tuloksiin, sillä Carreron ym. (2016) mukaan taustamuuttujilla on merkitystä kestävien 

ostojen tutkimisessa. 

Tutkimuksen tavoite oli selvittää kuluttajien ympäristönäkökulmien ymmärrystä ja 

vaikutusta ruokavalintoihin, kuluttajan käsitys ympäristöystävällisestä elintarvikkeesta ja 

näkemys kaupan roolista ilmastoystävällisten kulutuspäätösten tukemisessa. Aiheen 

tutkimustieto ja -trendit muuttuvat jatkuvasti ajankohtaisuuden vuoksi. Tutkimustulosten 

hypoteesi oli, että kuluttajat kokevat ympäristönäkökulmien vaikuttavan ruokavalintoihin 

yhä enemmän, mutta ympäristöystävällisyys ruoanvalintaominaisuutena ei ohita esimerkiksi 

hinnan merkitystä. Lisäksi odotettiin, että kaupan tuella kuluttajille nähdään merkittävä 

rooli.  



9 

 

2 KOKEELLINEN TUTKIMUS 

2.1 Materiaalit ja menetelmät 

2.1.1 Tutkimusote ja tutkimuksen suunnittelu 

Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jolla pyrittiin saamaan kattava 

numeerinen data. Verkkokysely on perinteinen kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmä, 

jossa aineistonkeruussa käytetään strukturoituja kyselylomakkeita (Heikkilä 2014). 

Määrällisellä tutkimuksella ja numeerisella datalla voidaan kuvata ilmiöitä, muttei selittää 

asioiden syitä (Heikkilä 2014). Verkkokyselyä suunniteltiin Microsoft Forms -alustalla. 

Verkkokysely rakennettiin vaiheittain. Vaiheittaista kyselyä pidettiin toimivana rakenteena 

tutkimukselle tukeutuen Hartikaisen ym. (2014) perusteluihin, että nykyisen ymmärryksen 

tason tutkimiseksi vastaajille kannattaa antaa aluksi vain vähän tietoa aiheesta. 

Vaiheittaisella suunnittelulla selvitettiin kuluttajien ymmärrystä johdattelematta vastaajaa 

liikaa aiheeseen. Kysymykset jaettiin eri sivuille, jottei seuraavan kysymyksen asettelulla 

vaikutettu edellisen kysymyksen vastauksiin. Aluksi kyselyssä käytettiin 

ympäristövaikutusten käsitettä ilmastovaikutusten sijaan, sillä haluttiin selvittää, miten 

kuluttaja arvottaa ilmastovaikutuksia kaikista ympäristövaikutuksista. 

Verkkokyselyssä käytettiin suljettuja strukturoituja kysymyksiä, kuten 

monivalintakysymyksiä, valitse yksi -kysymyksiä ja Likert -vastausasteikolla esitettäviä 

kysymyksiä, joihin vastattiin 5-portaisella asteikolla. Kaikista vastausvaihtoehdoista 

käytettiin sanallisia selitteitä, vastausvaihtoehdot olivat toisensa poissulkevia. 

Vastausvaihtoehdoissa vältettiin käyttämästä En osaa sanoa -vastausvaihtoehtoa, sillä sen 

uskottiin heikentävän tulosten tarkkuutta (Heikkilä 2014). Kysymykset eivät olleet 

vastaajalle pakollisia, sillä haluttiin minimoida kyselyn keskeytysprosentti. 

Kyselyä testattiin pienellä joukolla, jotta voitiin varmistua, olivatko kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot tarpeeksi selkeät ja ymmärrettävät. Testausjoukolta kerättiin 

kommentteja kysymysten asettelusta, vastausvaihtoehtojen sopivuudesta ja vastausajan 

sopivuudesta. Kommenttien perusteella kyselyyn tehtiin tarvittavat muutokset, kuten 

vastausvaihtoehtojen selkeämpi toistensa poissulkevuus ja kysymysten muotoilu siten, että 

ne olivat mahdollisimman helposti ymmärrettävissä myös sellaiselle kuluttajalle, joka ei ole 

kiinnostunut aiheesta. 
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2.1.2 Tutkimuksen toteutus 

Aineistonkeruu toteutettiin Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksen Keskon K-kylässä. 

Kysely rakennettiin K-kylään Microsoft Formsissa suunnitellun mallin mukaan ja lähetin K-

kylän vastuuhenkilölle kysymykset ja vastausvaihtoehdot Microsoft Wordilla kopioitavassa 

muodossa. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn K-kylän kautta sähköpostitse lyhyen saatekirjeen 

kanssa. Saatetekstissä kerrottiin, että tutkimus koskee vastuullisuusasioiden merkitystä 

ruokaostoksilla. Laajalla aihealue-esittelyllä pyrittiin saamaan osallistujia mahdollisimman 

paljon johdattelematta vastaajaa aiheeseen liian tarkasti. Lisäksi esittelyssä mainittiin, että 

kyselytutkimuksen tekevät yhteistyössä Helsingin yliopisto ja Päivittäistavarakauppa ry. 

Toivoimme vastaajan pohtivan vastauksia koko päivittäistavarakauppamarkkinan 

näkökulmasta. Sähköposti lähetettiin satunnaisotannalle helmikuussa 2022 ja kysely oli auki 

viikon. 

Kyselyssä ei kysytty erikseen sosiodemografisista tekijöistä ikää ja sukupuolta, sillä kukin 

vastaaja on ilmoittanut tiedot rekisteröityessään K-kylään, ja tiedot saatiin datasta valmiiksi. 

Vastaukset olivat anonyymeja, eikä vastauksia pystytty yhdistämään yksittäiseen henkilöön. 

Kyselyssä kysyttiin erikseen vastaajan maakunta aineiston käsittelyn helpottamisen vuoksi. 

Kyselyyn kului vastaajalta keskimäärin kuusi minuuttia. Kyselyssä oli 16 kysymystä, 

kyselyrunko löytyy liitteessä 1. Kyselyrunko rakennettiin perustuen Rahmanin & Luomalan 

(2020) ja Salmivaaran ym. (2021) perusteluihin siitä, mitä kulutustottumusten muutoksen 

edistäminen edellyttää. Kysely aloitettiin selvittämällä ympäristöystävällisyyden merkitystä 

muihin perinteisiin ruoanvalintaominaisuuksiin nähden, ympäristökuormituksen 

muodostumisen ymmärrystä ja ilmastoasioiden merkitystä muihin ympäristöasioihin 

nähden. Kyselyn puolessa välissä kysymysten muotoilu tarkennettiin ympäristöasioista 

ilmastoasioihin ja kyselyssä selvitettiin tarkemmin hiilijalanjäljen ymmärrystä ja merkitystä. 

Kyselyn loppupuolella selvitettiin kuluttajien toiveita ja näkemyksiä kaupan roolista sekä 

kuluttajien ajatuksia tuuppausideoiden toimimisesta käyttäytymisen ohjaamisessa. 

2.1.3 Tulosten analysointi 

Tulokset saatiin K-kylästä Excel -tiedostona. Tuloksia käsiteltiin Microsoft Excel 2203-

ohjelmalla ja IBM SPSS Statistics 28 -tilasto-ohjelmalla. Excelillä aineistosta analysoitiin 

vastausten frekvenssejä ja frekvenssien prosentuaalisia osuuksia. Excelissä oleva 

tekstimuotoinen data muutettiin numeeriseen muotoon SPSS-analyysejä varten. SPSS-

ohjelmalla aineistosta analysoitiin vastausten keskiarvot ja keskihajonta, taustamuuttujien 
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vaikutus tuloksiin ja erojen tilastollinen merkitsevyys. Lisäksi SPSS-ohjelmalla analysoitiin 

kahden eri kysymyksen välistä korrelaatiokerrointa eli kysymysten välistä lineaarista 

riippuvuutta. Korrelaatioiden perusteella ilmeni myös summamuuttujia eli kysymyksiä, 

jotka mittasivat samaa asiaa eri tavoin kysyttyinä. Summamuuttujien välisten positiivisten 

korrelaatioiden ajateltiin johtuvan juuri siitä, että ne mittasivat samaa asiaa. Tulosten 

frekvenssit, keskiarvot, keskihajonta, erojen tilastollinen merkitsevyys ja 

korrelaatiokertoimet löytyvät liitteistä 2–11. Vain tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet ja 

erot esitettiin tulosten yhteydessä. Tutkimustuloksia pidettiin tilastollisesti merkitsevinä, jos 

p≤0,05 eli sattuman riski erojen selittäjänä oli korkeintaan 5 %. Lisäksi tilastollisen 

testauksen avulla selvitettiin, voidaanko tulosten väliset riippuvuudet ja erot yleistää 

koskevaksi koko perusjoukkoa.  

Tuloksia tarkastellessa huomioitiin vastaajien maakunnan, sukupuolen ja iän merkitys. 

Taustamuuttujien vaikutuksia tuloksiin tutkittiin kysymyksissä, joihin vastattiin 5-

portaisella asteikolla, ja vain kysymyksissä, joiden analysointi oli aiheen kannalta 

olennaista. Kysymykset muutettiin väitteiksi tuloksia analysoitaessa, testatut väitteet 

ilmenevät taulukosta 1. 

Taulukko 1. 5-portaisella asteikolla (1=ei lainkaan, 5=erittäin paljon) vastattavia kysymyksiä, joista 

selvitettiin taustamuuttujien (maakunta, ikä ja sukupuoli) vaikutukset aineiston hajontaan. Kysymykset ovat 

muutettu väitteiksi analysointia varten 

Väite 

Ympäristöystävällisyys on merkityksellinen ominaisuus valitessa elintarvikkeita kaupassa 

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin kaupassa 

Tuttavien ja perheenjäsenten ympäristöasioita koskevien näkemysten vaikutus omiin ruokavalintoihin 

Valmis muuttamaan ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi 

Valmis maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä elintarvikkeista 

vastaavaa tuotetta enemmän 

Kaupan tekemillä toimilla on merkitystä ruoan ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta 

On huomannut, että kauppa yrittäisi ohjata kuluttajia ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin 

Uskoo, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä elintarvikkeista vaikuttaisi valintoihin 

Maakunnan eroja tuloksissa analysoitiin vain kolmen frekvenssiltään suurimman 

maakunnan välillä. Sukupuolen vaikutusta testattiin vain naisten ja miesten välillä, sillä muu 

-luokan edustus oli tilastollisesti pieni (n=13). Maakunnan vaikutusta väitteisiin testattiin 

varianssianalyysilla, joka sopii usean ryhmän keskiarvovertailuun (Heikkilä 2004). 

Sukupuolen vaikutusta väitteisiin testattiin t-testillä ja tilastolliset merkitsevyydet Mann-

Whitneyn U-testillä. Iän vaikutusta testattiin varianssianalyysillä, sillä khiin neliön -testin 

edellytykset eivät täyttyneet, eikä korrelaatiota ikäluokkien ja tulosten välillä havaittu. 

Lisäksi ympäristöystävällisen elintarvikkeen merkittävimpien ominaisuuksien suurimmat 

erot sukupuolten ja ikäluokkien välillä testattiin vastausten prosentuaalisten frekvenssien ja 
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Khiin neliö -testin perusteella. Tuloksia esitettiin visuaalisesti pinottuna palkkikaaviona, 

yhdistelmäpylväskaaviona, piirakkakuviona tai taulukkona. Tuloksia ryhmiteltiin 

analyyseja varten osittain eri järjestykseen kuin kyselyssä. Kaikki kaaviot luotiin Excelillä. 

2.2 Tulokset 

2.2.1 Otos 

Tutkimuksen otoskoko oli 2054. Sähköpostikutsuja lähetettiin 4416, jolloin kyselyn 

vastausprosentti oli 46,5 %. Vastaajista 62 % oli naisia, 37 % miehiä ja 1 % oli ”muu” tai 

tyhjä. Vastaajien mediaani-ikä oli 52 vuotta. Nuorin vastaaja oli 21-vuotias ja vanhin 100-

vuotias. Vastaajista noin 36 % asui Uudellamaalla, 11 % Pirkanmaalla, 11 % Varsinais-

Suomessa ja noin 6 % Pohjois-Pohjanmaalla. Jakauma muihin maakuntiin oli melko tasainen 

alle 5 % osuuksilla. Taustamuuttujien jakauma esitetään taulukoissa 2, 3 ja 4. Otos oli siis 

edustavin Uudellamaalla asuvista, 55–64-vuotiaista naisista. 

Taulukko 2. Sukupuolten frekvenssit ja prosentuaaliset osuudet tutkimusaineistossa. 

Sukupuoli n % koko otoksesta 

Nainen 1277 62,2 % 

Mies 756 36,8 % 

Muu 13 0,6 % 

Tyhjä 8 0,4 % 

Summa 2054 100 % 

Taulukko 3. Ikäluokkien frekvenssit ja prosentuaaliset osuudet tutkimusaineistossa. 

Ikäluokka n % koko otoksesta 

24 tai nuorempi 18 0,9 % 

25–34 304 14,8 % 

35–44 380 18,5 % 

45–54 466 22,7 % 

55–64 482 23,5 % 

65–74 331 16,1 % 

75 tai vanhempi 65 3,2 % 

Tyhjä 8 0,4 % 

Summa 2054 100 % 

Taulukko 4. Maakuntien frekvenssit ja prosentuaaliset osuudet tutkimusaineistossa. 

Maakunta n % koko otoksesta 

Uusimaa 734 35,7 % 

Pirkanmaa 227 11,1 % 

Varsinais-Suomi 219 10,7 % 

Pohjois-Pohjanmaa 117 5,7 % 

Keski-Suomi 100 4,9 % 

Päijät-Häme 88 4,3 % 

Pohjois-Savo 87 4,2 % 
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Kanta-Häme 70 3,4 % 

Satakunta 61 3,0 % 

Etelä-Karjala 57 2,8 % 

Kymenlaakso 55 2,7 % 

Pohjois-Karjala 55 2,7 % 

Etelä-Pohjanmaa 50 2,4 % 

Lappi 45 2,2 % 

Etelä-Savo 35 1,7 % 

Pohjanmaa 24 1,2 % 

Keski-Pohjanmaa 13 0,6 % 

Kainuu 12 0,6 % 

Tyhjä 3 0,1 % 

Ahvenanmaa 2 0,1 % 

Summa 2054 100 % 

2.2.2 Ympäristönäkökulman rakentuminen 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan 

ympäristökuormituksen syntymisessä. Vastauksissa oltiin kiinnostuneita 

ympäristökuormituksen muodostumisen ymmärryksestä ja etenkin kaupan roolista 

ympäristökuormitusten aiheuttajana kuluttajien mielestä. Kuvasta 1 huomataan, että 

hävikillä nähtiin suurin merkitys ruoan ympäristökuormituksen muodostumisessa, 

teollisuudella ja prosessoinnilla toisiksi suurin ja alkutuotannolla kolmanneksi suurin. 

Alkutuotannolla nähtiin lähes yhtä suuri osuus ympäristökuormituksen syntymisessä kuin 

kuljetuksilla. Kaupan osuudella nähtiin vähäisin merkitys ympäristökuormituksen 

syntymisessä koko ruokaketjua tarkasteltaessa. 

 

Kuva 1. Kuinka paljon ruokaketjun eri osilla on merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä 

kuluttajien mielestä (ka. n=2047) 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon kaupan tekemillä toimilla on 

merkitystä ruoan ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta. Mielenkiintoista oli, että yli 52 

10,3 % 31,9 % 41,8 % 13,5 % 2,4 %
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% arvioi, että kaupan toimilla on paljon merkitystä ruoan ilmastovaikutusten vähentämisen 

kannalta (kuva 2), vaikka kaupalla nähtiin ruokaketjun vähäisin merkitys ruoan 

ympäristökuormituksen syntymisessä (kuva 1). On kuitenkin huomioitava, että kuvan 1 

kysymyksessä pyydettiin arvioimaan koko ympäristökuormituksen osuutta, kun taas kuvan 

2 kysymyksessä pyydettiin arvioimaan ilmastovaikutusten vähentämisen merkitystä. Tulos 

kertoo kuitenkin siitä, että kuluttajienkin mielestä kaupan merkitys ruoan ilmastovaikutusten 

vähentämisessä on suurempi kuin kaupan omien päästöjen osuus ruokaketjun 

ympäristöpäästöistä. 

 

Kuva 2. Kuinka paljon kaupan toimilla on merkitystä ruoan ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta 

vastaajien mielestä (n=2049) 

Vastaajia pyydettiin määrittämään, mitä ympäristönäkökulmia he pohtivat arvioidessaan 

ruoan ympäristöystävällisyyttä. Tuloksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten kuluttaja 

arvottaa ilmastonäkökulmaa (kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta ilmastoon) muihin 

ympäristönäkökulmiin nähden. Ympäristönäkökulmista luonnonvarojen käyttö pohdituttaa 

eniten, kun taas ilmastonäkökulma eli kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus ilmastoon on 

merkityksellisyydeltään vastaajille toisiksi vähäisin (kuva 3). Yli viidesosa vastaajista ei 

näyttäisi pohtivan lainkaan ilmastonäkökulmia arvioidessaan ruoan 

ympäristöystävällisyyttä. Luonnonvarojen käytön lisäksi merkittäviä ympäristönäkökulmia 

kuluttajille olivat energian käyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 

Kuva 3. Mitä ympäristönäkökulmia vastaajat pohtivat arvioidessaan ruoan ympäristöystävällisyyttä (ka. 

n=2052) 

15,3 % 37,0 % 33,0 % 11,5 % 3,2 %
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Lisäksi havaittiin, että ilmastonäkökulmia kuvaava hiilijalanjäljen määritelmä tunnetaan 

melko huonosti, kun vain vajaa 19 % osasi määritellä hiilijalanjäljen tarkoittavan elinkaaren 

aikana syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä (kuva 4). Suurin osa, vajaa 58 %, arveli 

hiilijalanjäljen tarkoittavan tuotteen koko ympäristökuormitusta eli kuvaavan myös 

esimerkiksi luonnonvarojen ja energian käyttöä ja vaikutusta rehevöitymiseen. 

Ilmastonäkökulmaa siis pohditaan ruoan ympäristövaikutuksia arvioitaessa melko vähän, 

mutta myös ilmastovaikutusten tunnetuin mittari, hiilijalanjälki, ymmärretään melko 

heikosti. 

 

Kuva 4. Mitä vastaajien mielestä tuotteen hiilijalanjäljellä kuvataan (n=2049) 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme itselleen merkityksellisintä ympäristöystävällisen 

elintarvikkeen ominaisuutta, jotta ymmärretään, mitkä elintarvikkeiden ominaisuudet 

indikoivat kuluttajille ympäristöystävällisyydestä ja millä lisäarvotekijöillä 

ympäristöystävällisistä elintarvikkeista kannattaa viestiä. Kuvasta 5 nähdään, että 

kotimainen ja lähellä tuotettu olivat suosituimmat ympäristöystävällisen elintarvikkeen 

ominaisuudet vastaajien mielestä. Lisäksi se, että elintarvike on pakattu minimimäärään 

pakkausmateriaalia ja se on mahdollisimman vähän prosessoitu, olivat merkityksellisiä 

ominaisuuksia. Kolme vähiten ääniä saaneita olivat se, että tuotteen hiilijalanjälkimerkki 

olisi näkyvillä, tuotteen kasvipohjaisuus ja luomu. 
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Kuva 5. Ympäristöystävällisen elintarvikkeen merkittävimpiä ominaisuuksia vastaajien mielestä (n=2054) 

Suurimmat erot sukupuolten välillä siinä, mitä miellettiin ympäristöystävällisen 

elintarvikkeen ominaisuuksiksi, olivat korkealaatuisuus, sesonkimaisuus ja kasvipohjaisuus 

(p≤0,001) (kuva 6). Miehet mielsivät selkeästi naisia enemmän ympäristöystävällisen 

elintarvikkeen ominaisuudeksi korkealaatuisuuden, kun taas naisille se, että tuote on 

sesongissa ja tuote on kasvipohjainen, kertoivat miehiä enemmän 

ympäristöystävällisyydestä. 

 

Kuva 6. Ympäristöystävällistä elintarviketta kuvaavat ominaisuudet, joissa sukupuoli vaikutti vastaukseen 

merkitsevästi (p≤0,001) 

71,1 %

52,8 %

45,2 %

33,1 %
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Kuvassa 7 on esitetty suurimmat erot ikäluokkien välillä siinä, mitä he mieltävät 

ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuudeksi. Lisäksi kuvan lineaariset trendiviivat 

kuvaavat ominaisuuden ja iän välistä suuntaa. Mitä vanhempi vastaaja, sitä vahvemmin 

kotimaisuus ja korkealaatuisuus indikoivat ympäristöystävällisestä elintarvikkeesta ja 

toisaalta mitä nuorempi vastaaja, sitä enemmän kasvipohjaisuus ja sesonkimaisuus kertovat 

ympäristöystävällisestä elintarvikkeesta. Tulos etenkin kasvipohjaisuuden osalta selittää 

aavistuksen kuvan 5 tulosta siitä, miksi kasvipohjaisuus on vasta yhdeksänneksi 

merkityksellinen ominaisuus vastoin odotuksia. 

 

Kuva 7. Ympäristöystävällistä elintarviketta kuvaavat ominaisuudet, joissa ikä vaikutti vastaukseen 

merkitsevästi (p≤0,001) 

2.2.3 Ympäristö- ja ilmastonäkökulmien merkitys 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri ominaisuuksien merkitystä valitessa elintarvikkeita 

ruokakaupassa. Tuloksissa oltiin kiinnostuneita ympäristöystävällisyyden merkityksestä 

muihin ominaisuuksiin nähden. Maku on merkittävä ruoanvalintaominaisuus, sillä yli 96 % 

vastaajista valitsi sen melko tai erittäin merkittäväksi ominaisuudeksi valintatilanteessa 

kaupassa (kuva 8). Toisiksi merkittävin ominaisuus oli laatu, kolmanneksi hinta, neljänneksi 

kotimaisuus ja viidenneksi ympäristöystävällisyys. Ympäristöystävällisyydellä 

ruoanvalintaominaisuutena oli kuitenkin edes vähän merkitystä 96 %:lle vastaajista. Tulos 

voi kertoa siitä, että ympäristöystävällisen tuotteen tulee olla ennen kaikkea maultaan hyvä, 

hyvälaatuinen, hinnaltaan kohtuullinen ja kotimainen. Kuvista 5 ja 8 huomataan, että luomu 

oli yllättävän merkityksetön sekä yleisesti ruoanvalintaominaisuutena että 
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ympäristöystävällisyydestä viestivä ominaisuus, kun taas kotimaisuus nähtiin molemmissa 

tuloksissa hyvin merkittävänä ominaisuutena. 

 

Kuva 8. Eri ruoanvalintaominaisuuksien merkitys vastaajille valitessa elintarvikkeita kaupassa (ka. n=2050) 

Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon enemmän he olisivat valmiita 

maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä 

elintarvikkeista. Vajaa neljäsosa vastaajista ei olisi valmis maksamaan lainkaan enempää, 

yli 76 % olisi kuitenkin valmis maksamaan edes vähän enemmän (kuva 9). Tulos on 

selitettävissä kuvan 8 tulosten kanssa, jossa hinta oli tärkeämpi ominaisuus kuin 

ympäristöystävällisyys. Hinnan merkityksen ruoanvalintaominaisuutena ja valmiuden 

maksaa ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä elintarvikkeista 

vastaavaa tuotetta enemmän välillä nähtiin myös lievää positiivista korrelaatiota  (p≤0,001). 

Korrelaation selitysaste oli kuitenkin melko pieni (10 %), eli hinnan merkityksellä 

ruoanvalintaominaisuutena voitiin selittää 10 % sen vaihteluista, olisiko vastaaja valmis 

maksamaan kestävästä tuotteesta enemmän. 

 

Kuva 9. Kuinka paljon enemmän vastaajat olisivat valmiita maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, 

luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä elintarvikkeista (n=2051) 
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Vastaajilta kysyttiin, vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihin kaupassa, 

vaikuttavatko ne enemmän nyt kuin vuosia sitten ja vaikuttavatko läheisten ihmisten 

näkemykset omiin valintoihin. Huomattiin, että ympäristönäkökulmat vaikuttavat 

valintoihin edes vähän yli 91 %:lla vastaajista (kuva 10). Sillä, vaikuttivatko 

ympäristönäkökulmat ruokavalintoihin kaupassa, oli korrelaatiota sen kanssa, kuinka 

merkitykselliseksi vastaaja koki ympäristöystävällisyyden ruoanvalintaominaisuutena. 

Toisen kysymyksen tulosten vaihteluilla voitiin selittää 51 % toisen kysymyksen tulosten 

vaihteluista (p<0,001). Yli puolet heistä, joilla ympäristönäkökulmat vaikuttavat edes vähän, 

vastasivat, että ympäristönäkökulmat vaikuttavat valintoihin enemmän nyt kuin vuosia sitten 

(kuva 11) ja lähes 60 % vastasi, että tuttavien ja perheenjäsenten ympäristöasioita koskevat 

näkemykset vaikuttavat edes vähän omiin valintoihin (kuva 12). 

 

Kuva 10. Kuinka paljon ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin kaupassa (n=2053) 

 

Kuva 11. Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihin enemmän nyt kuin vuosia sitten niillä 

vastaajilla, joilla ympäristönäkökulmat vaikuttavat edes vähän (n=1875) 

 

Kuva 12. Kuinka paljon tuttavien ja perheenjäsenten ympäristöasioita koskevat näkemykset vaikuttavat 

ruokavalintoihin niillä vastaajilla, joilla ympäristönäkökulmat vaikuttavat edes vähän (n=1875) 

2.2.4 Kaupan rooli kuluttajien mielestä 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, haluaisivatko he saada kaupalta enemmän tietoa siitä, miten 

pienentää ruokaostosten hiilijalanjälkeä. Vastausten mukaan lähes 64 % haluaisi saada lisää 

tietoa (kuva 13). Lisäksi heistä, jotka haluaisivat saada lisää tietoa, analysoitiin he, jotka 

eivät ole kuitenkaan tietoisia nykyisistä toimista eli esimerkiksi kaupan tarjoamista 
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hiilijalanjälkilaskureista. Merkittävää on, että yli 43 % heistä, jotka haluavat saada lisää 

tietoa, eivät tienneet nykyisistä mahdollisuuksista. 

 

Kuva 13. Haluaako vastaaja saada kaupalta enemmän tietoa siitä, miten voisi pienentää ruokaostosten 

hiilijalanjälkeä (n=2049) ja ovatko he, jotka haluavat saada enemmän tietoa (63,8 %, n=1307), tietoisia 

kaupan tarjoamista hiilijalanjälkilaskureista 

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan, vaikuttaisiko kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä 

elintarvikkeista valintoihin ja arvioimaan, olisivatko he valmiita muuttamaan 

ruokavalintojaan niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi. Mielenkiintoista oli, että 

vain 64 % haluaisi tietoisesti saada tietoa lisää (kuva 13), mutta yli 87 % uskoo, että kaupan 

tarjoama tieto kuitenkin vaikuttaisi valintoihin (kuva 14). Lisäksi huomataan, että lähes 92 

% vastaajista olisivat valmiita muuttamaan edes vähän ruokavalintojaan. Sillä, kuinka paljon 

vastaaja olisi valmis muuttamaan ruokavalintojaan niin, että hiilijalanjälki pienenisi, nähtiin 

positiivista korrelaatiota siihen, kuinka paljon vastaaja uskoi, että kaupan tarjoama tieto 

vaikuttaisi valintoihin. Toisen kysymyksen tulosten vaihteluilla voitiin selittää 46 % toisen 

kysymyksen tulosten vaihteluista (p<0,001).  Lisäksi sillä, kuinka paljon 

ympäristönäkökulmilla on merkitystä ruokavalintoihin, huomattiin positiivista korrelaatiota 

siihen, kuinka paljon vastaaja olisi valmis muuttamaan ruokavalintojaan, kun toisen 

kysymyksen tulosten vaihteluilla voitiin selittää 44 % toisen kysymyksen tulosten 

vaihteluista (p<0,001). 
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Kuva 14. Kuinka paljon kaupan tarjoama tieto vaikuttaisi valintoihin (n=2045) ja kuinka paljon vastaajat 

olisivat valmiita muuttamaan valintojaan (n=2050) 

Tuuppaustoimia tutkittaessa selvitettiin, ovatko vastaajat huomanneet, että kauppa yrittäisi 

ohjata kuluttajia ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin. Merkittävää oli, että lähes viidesosa 

vastaajista ei ole huomannut lainkaan kaupan toimia ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin 

ohjaamisessa (kuva 15). Lähes 70 % vastaajista ovat kuitenkin huomanneet toimia edes 

jonkin verran. 

 

Kuva 15. Kuinka paljon vastaaja on huomannut, että kauppa yrittäisi ohjata kuluttajia ilmastoystävällisiin 

ruokavalintoihin (n=2048) 

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yhdeksän eri toimen merkitystä ilmastoystävällisten 

ruokavalintojen helpottamiseksi. Valikoiman merkitys oli suurin, kun ilmastoystävällisten 

elintarvikkeiden lisääntyminen valikoimassa ja ilmastoystävällisten elintarvikkeiden 

korostaminen valikoimassa olivat parhaiten valintoja helpottaviksi mielletyt toimet (kuva 

16). Lisäksi tiedon lisääminen ja valintojen vaikutusten kuvaaminen visuaalisesti ja 

havainnollistavasti tunnistettiin toimiviksi toimiksi. Myös hiilijalanjäljen ilmoittaminen 

elintarvikkeissa ja tiedon jakaminen siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset 

elintarvikkeet juuri tässä kaupassa olivat mieleisiä keinoja. Vähiten toimiviksi toimiksi 

tunnistettiin ostosten hiilijalanjäljen näkyminen kuitissa tai puhelimen sovelluksessa. Eli 

hiilijalanjäljen ilmoittaminen yksittäisissä elintarvikkeissa toimisi, mutta koko ostoskorin 

hiilijalanjäljen näkyminen ei olisi kovin merkityksellistä. 
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Kuva 16. Kuinka paljon eri kaupan toimet vastaajien mielestä helpottaisivat ilmastoystävällisten 

ruokavalintojen tekemistä (ka. n=2049) 

2.2.5 Tulosten summamuuttujat 

Tuloksista vedettiin yhteen kaksi summamuuttujaa neljästä eri kysymyksestä, jotka 

ilmenevät kuvasta 17. Korrelaatioita huomattiin sen välillä, vaikuttavatko 

ympäristönäkökulmat ylipäätään ruokavalintoihin kaupassa ja millaisen merkityksen 

vastaajat arvioivat ympäristöystävällisyydellä olevan ruoanvalintaominaisuutena. Näiden 

voidaan ajatella olevan toisiinsa nähden summamuuttujia. Toinen summamuuttuja oli se, 

kuinka paljon vastaaja olisi valmis muuttamaan ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan 

osalta pienenisi sen kanssa, kuinka paljon vastaaja uskoi kaupan tarjoaman tiedon 

vaikuttavan valintoihin. Myös näiden välillä havaittiin positiivista korrelaatiota. Kuva 17 

havainnollistaa korrelaatioita näiden tulosten välillä, mutta kertoo myös siitä, etteivät 

korrelaatiot ole lineaarisia.  
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Kuva 17. Tulosten summamuuttujat, joista se, vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ylipäätään 

ruokavalintoihin kaupassa ja millaisen merkityksen vastaajat arvioivat ympäristöystävällisyydellä olevan 

ruoanvalintaominaisuutena korreloivat keskenään ja se, kuinka paljon vastaaja olisi valmis muuttamaan 

ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi, ja kuinka paljon vastaaja uskoi kaupan 

tarjoaman tiedon vaikuttavan valintoihin korreloivat keskenään (p<0,001) 

2.2.6 Taustamuuttujien vaikutus tuloksiin 

Maakunnan ja iän vaikutusta tuloksiin testattiin varianssianalyysillä esittämällä eri 

maakuntien ja ikäluokkien vastausten keskiarvot, keskihajonnat ja erojen tilastollinen 

merkitsevyys. Sukupuolten välisiä eroja väitteiden tuloksiin testattiin t-testillä ja tilastolliset 

merkitsevyydet Mann-Whitneyn U-testillä. Taustamuuttujien väitteiden keskiarvot, 

keskihajonnat ja tilastollinen merkitsevyys ovat liitteissä 7, 8 ja 10. 

Kuvasta 18 nähdään kolmen tässä tutkimuksessa frekvenssiltään suurimman maakunnan 

(Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Pirkanmaa) keskiarvojen erot kysymyksissä, joissa tulosten 

erot ovat tilastollisesti merkitsevät kaikkien maakuntien välillä (p≤0,005). Uudellamaalla 

oltiin valmiita maksamaan aavistuksen muita maakuntia enemmän kestävistä tuotteista, 

valmiita muuttamaan ruokavalintoja enemmän niin, että hiilijalanjälki pienenisi ruoan osalta 

ja lisäksi Uudellamaalla asuvat vastaajat arvioivat varsinaissuomalaisia ja pirkanmaalaisia 

enemmän, että läheisten ihmisten näkemykset vaikuttavat omiin valintoihin. 
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Kuva 18. Kolmen frekvenssiltään suurimman maakunnan (Varsinais-Suomi n=219, Uusimaa n=734 ja 

Pirkanmaa n=227) erot kysymyksissä, joissa oli merkitsevä ero (p≤0,005) kaikkien maakuntien välillä 

Iän ja sukupuolen vaikutusten analysoinnissa kysymykset ovat muutettu väitteiksi tulosten 

esittämistä varten. Ikäryhmien välillä on eroja koko perusjoukossa kuvassa 19 esitettyjen 

viiden väitteen osalta (p<0,05). Suurin ero ikäluokkien välillä (vaihteluväli keskiarvossa 

0,46) nähtiin siinä, että vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihin kaupassa ja 

miten merkitykselliseksi ominaisuudeksi ympäristöystävällisyys koetaan valitessa 

elintarvikkeita kaupassa. Trendi ikäluokkien välillä oli, että väitteet koettiin vähemmän 

merkityksellisiksi 45–64-vuotiaina, jota nuorempina väitteiden keskiarvot olivat 

keskimäärin korkeampia, ja jota vanhempina väitteiden keskiarvot taas nousivat.   
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Kuva 19. Iän vaikutus eri väitteisiin (p<0,05) 

Kuudessa väitteessä naisten ja miesten välinen ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p<0,001) ja näiden osalta tulos voitiin yleistää koskevaksi koko perusjoukkoa (kuva 20). 

Naiset mielsivät väitteet keskimäärin merkityksellisemmiksi kuin miehet. Naiset olivat 

miehiä valmiimpia muuttamaan ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi 

ja uskoivat miehiä enemmän, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä elintarvikkeista 

vaikuttaisi valintoihin (keskiarvon vaihteluväli 0,27). 

 

Kuva 20. Sukupuolen vaikutus eri väitteisiin (p<0,001) 

1

2

3

4

5

≤24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ≥75

K
es

k
ia

rv
o

 a
st

ei
k
o

ll
a 

1
-5

 (
1

=
ei

 l
ai

n
k
aa

n
, 

5
=

er
it

tä
in

 p
al

jo
n

)

Ikäluokka

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin kaupassa

Ympäristöystävällisyys on merkityksellinen ominaisuus valitessa elintarvikkeita

kaupassa

Valmis muuttamaan ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi

Valmis maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä

elintarvikkeista vastaavaa tuotetta enemmän

3,23

2,79

2,73

2,21

3,36

2,6

3,53

3,03

3

2,36

3,58

2,87

1 2 3 4 5

Ympäristöystävällisyys on merkityksellinen

ominaisuusvalitessa elintarvikkeita kaupassa

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin

kaupassa

Valmis muuttamaan ruokavalintoja niin, että

hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi

Valmis maksamaan ilmaston kannalta kestävistä,

luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä…

Kaupan tekemillä toimilla on merkitystä ruoan

ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta

Uskoo, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä

elintarvikkeista vaikuttaisi valintoihin

Keskiarvo asteikolla 1-5 (1=ei lainkaan, 5=erittäin paljon)

Nainen Mies



26 

 

Lisäksi kuvista 21 ja 22 huomataan, että naiset mielsivät ympäristöystävällisyyden 

korkeammaksi valintakriteeriksi kuin miehet (p<0,001), ja naiset pitivät luomua 

ruoanvalintaominaisuutena merkityksellisempänä kuin miehet (p<0,001). 

 

Kuva 21. Sukupuolen vaikutus ympäristöystävällisyyden merkitykseen ruoanvalintaominaisuutena (p<0,001) 

 

Kuva 22. Sukupuolen vaikutus luomun merkitykseen ruoanvalintaominaisuutena (p<0,001) 
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2.3 Pohdinta 

2.3.1 Ympäristönäkökulmien ymmärrys on muuttunut odotetulla tavalla 

Aiheen ajankohtaisuuden ja trendikkyyden vuoksi odotettiin, että ymmärrys elintarvikkeen 

ympäristökuormituksen muodostumisesta ruokaketjussa on muuttunut Hartikaisen ym. 

(2014) tutkimustuloksiin nähden, joissa kuluttajat tunnistivat ympäristökuormituksen 

pääaiheuttajiksi kuljetuksen, pakkauksen ja elintarvikkeen prosessoinnin. Tutkimuksen tulos 

odotetusti osoittaa, että ymmärrys on muuttunut, sillä nyt ympäristökuormituksen 

pääaiheuttajiksi tunnistettiin hävikki, teollisuus ja prosessointi sekä alkutuotanto. 

Kuljetukset olivat sijalla neljä ja pakkaus sijalla viisi. Hävikillä nähtiin suurin merkitys 

todennäköisesti siksi, että hävikiksi päätyvällä syömäkelpoisella ruoalla on aiheutettu 

päästöjä turhaan. Alkutuotannolla nähtiin yllättäen vasta kolmanneksi suurin merkitys 

ympäristökuormituksen aiheuttajana, vaikka tuntuu, että alkutuotannon päästöistä on 

viestitty hyvin paljon viime vuosien aikana. Kuluttajalla taasen nähtiin yllättäen melko 

vähäinen merkitys, ehkä kuluttajan osuudella ei ymmärretty tarkoittavan esimerkiksi 

säilytystä, valmistusta, pakkausmateriaalin kierrättämistä ja osaksi myös raaka-aineen 

mahdollisimman hyvää hyödyntämistä eli hävikin välttämistä.  

Samaan perusteluun perustuen odotettiin, että hiilijalanjäljen määritelmän ymmärrys on 

kasvanut Hartikaisen ym. (2014) tuloksesta, jossa vain 7 % vastaajista (n=1010) osasi 

määritellä hiilijalanjäljen käsitteen, ja jossa suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että termillä 

tarkoitetaan tuotteen kokonaisympäristökuormitusta, luonnonvarojen käyttöä tai luku on 

vain tuotteen tuottamiseen tarvittava energia. Tutkimuksen tulos odotetusti osoittaa, että 

hiilijalanjäljen määritelmän ymmärrys on kasvanut, kun reilu 18 %  (n=2054) osasi 

määritellä hiilijalanjäljen tarkoittavan tuotteen elinkaaren aikana syntyneitä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Edelleen kuitenkin suurin osa vastaajista arveli hiilijalanjäljen 

tarkoittavan tuotteen koko ympäristökuormitusta.  

Ilmastonäkökulman merkitys muihin ympäristönäkökulmiin nähden oli yllättävän vähäinen. 

Yli viidesosa vastaajista ei näyttäisi pohtivan lainkaan ilmastonäkökulmia arvioidessa ruoan 

ympäristöystävällisyyttä. Tulokseen on kuitenkin voinut vaikuttaa ilmastonäkökulman 

muotoilu kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta, ja uskon, että vaihtoehdon muotoilu 

esimerkiksi muotoon ”vaikutus ilmaston lämpenemiseen” olisi voinut antaa suuremman 

merkityksen ilmastonäkökulmalle etenkin, kun huomattiin, että kasvihuonekaasupäästöjen 

mittari ymmärrettiin suurimmaksi osaksi virheellisesti. 
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Ympäristönäkökulmien rakentumisten muutos on siis tapahtunut odotetulla tavalla, eli 

Hartikaisen ym. (2014) tuloksiin verrattuna ympäristökuormituksen muodostumisen ja 

hiilijalanjäljen määritelmän ymmärrys ovat kasvaneet. Tulos oli odotettu aiheen 

ajankohtaisuuden vuoksi. Vaikka aihe on ajankohtainen, kuluttajat ehkä tiedostavat 

kestävyyden moniulottuvaisuuden ja tiedostetaan, että asioilla on hyvin monta eri 

näkökulmaa ja siksi esimerkiksi ympäristökuormituksen muodostumista on vaikea arvioida. 

2.3.2 Ympäristöystävällisyydellä on merkitystä ruoanvalintaominaisuutena 

SBI:n (2021) raporttiin perustuen odotettiin, että ympäristönäkökulmat vaikuttavat yhä 

enemmän kuluttajien ostopäätöksiin, mikä hypoteesin mukaisesti odotetusti toteutui, kun yli 

puolet heistä, joilla ympäristönäkökulmat vaikuttivat ruokavalintoihin edes vähän, arvioivat, 

että ympäristönäkökulmat vaikuttavat enemmän nyt kuin vuosia sitten. On odotettavissa, että 

ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin myös tulevaisuudessa yhä enemmän 

aiheen ajankohtaisuuden ja trendikkyyden vuoksi. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi, 

että tietynlainen sosiaalinen paine läheisiltä ihmisiltä vaikuttaa edes vähän omiin 

ruokavalintoihin. Kuitenkin yli kolmasosa sanoi, ettei läheisillä ihmisillä ole lainkaan 

vaikutusta omiin valintoihin, mikä on yllättävän suuri osuus. Yllättävän suurta osuutta voi 

selittää se, että läheisten ihmisten näkemykset voivat vaikuttaa omiin valintoihin myös 

tiedostamatta. 

Hartikaisen ym. (2014) tuloksiin perustuen osattiin odottaa, että tuotteen 

ympäristöystävällisyys ei ohita hinnan, laadun ja maun merkitystä ruoanvalintamotiivina. 

Maulla oli edelleen suurin merkitys ruoanvalintakriteerinä, toisiksi suurin merkitys oli 

laadulla, kolmanneksi hinnalla, neljänneksi kotimaisuudella ja vasta viidenneksi 

ympäristöystävällisyydellä. Yamoahin & Acquayen (2019) tuloksiin perustuen odotettiin, 

että hinta on edelleen tärkeä ruoanvalintamotiivi, mutta sille, ovatko kuluttajat valmiita 

maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä 

elintarvikkeista verrokkituotetta enempää, oli ristiriitaisia odotuksia, sillä Bosonan & 

Gebresenbetin (2018) mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa 

kestävällä tavalla tuotetusta tuotteesta, kun taas Pöyryn (2021) mukaan suomalaisilla 

kuluttajilla tuotteen hinta nousee ympäristöarvojen edelle kulutuspäätöksiä tehdessä. Tämän 

tutkimuksen tulokset puoltavat Pöyryn (2021) päätelmiä, sillä hinnan merkitys 

ruoanvalintaominaisuutena oli selvästi suurempi kuin ympäristöystävällisyyden. Vajaa 

neljäsosa vastaajista ei olisi valmis maksamaan kestävistä tuotteista lainkaan enempää, 

mutta kuitenkin jopa yli 75 % vastaajista olisivat valmiita maksamaan edes vähän enemmän, 
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mikä on yllättävän suuri osuus. Mielenkiintoista on, että ympäristöystävällisyydellä oli 

melko tai erittäin paljon merkitystä ruoanvalintaominaisuutena noin 14 %:lle vastaajista, 

mutta vain 8 % olisi valmis maksamaan paljon enemmän kestävistä tuotteista.  

Hartikaisen ym. (2014) tutkimustuloksiin perustuen oletettiin, että naiset mieltävät 

ympäristöystävällisyyden korkeammaksi valintakriteeriksi kuin miehet, ja Rahmanin & 

Luomalan (2020) tuloksiin perustuen oletettiin, että naiset pitävät luomutuotteita 

merkityksellisimpänä kuin miehet. Molemmat tulokset odotetusti toteutuivat (p<0,001). 

Hartikaisen ym. (2014) mukaan vanhemmat mielsivät ympäristöystävällisyyden 

tärkeämmäksi arvoksi kuin nuoremmat, mikä toteutui myös tässä tutkimuksessa, kun 

ympäristöystävällisyydellä ruoanvalintaominaisuutena ei ollut nuoremmille niin paljoa 

merkitystä kuin vanhemmille (p<0,05). 

Ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuuksista merkittävimmäksi nousivat 

kotimainen ja lähellä tuotettu tuote. Voidaan päätellä, että kuluttajat kokevat tekevänsä 

ympäristöystävällisiä valintoja valitsemalla kotimaisen tuotteen tai lähiruokaa, mikä voisi 

tarkoittaa sitä, että kuljetus koetaan merkittäväksi ympäristökuormituksen aiheuttajaksi, 

mutta mielenkiintoista on, ettei kuljetus ollut kuitenkaan kuluttajien mielestä merkittävimpiä 

ympäristökuormituksen aiheuttajia ruokaketjussa. Vastoin odotuksia kasvipohjaisuus ja 

luomu olivat melko merkityksettömiä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuuksia, 

kuten myös se, että tuotteen hiilijalanjälkimerkki on näkyvillä. Tosin se, että 

hiilijalanjälkimerkki on näkyvillä, ei vielä kerro tuotteen ympäristöystävällisyydestä, vaan 

merkin lukua on osattava lukea. Kasvipohjaisuuden odotettiin olevan melko 

merkityksellinen, sillä eläinperäisen ruoan maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöjen 

sanotaan olevan kaksinkertaiset kasvipohjaisiin ruokiin verrattuna (Xu ym. 2021). Luomun 

tulos on melko yllättävä, sillä usean eri lähteen perusteella (Hartikainen ym. 2014, Bosona 

& Gebresenbet 2018, Rahman & Luomala 2020) luomun odotettiin olevan merkittävä 

ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuus. Luomun mieltäminen 

ympäristöystävälliseksi ei kuitenkaan ole ristiriidatonta, sillä Searchingerin ym. (2018) 

mukaan luomu kuormittaa ilmastoa huomattavastikin enemmän kuin perinteinen viljely, 

sillä luomuviljely vaatii enemmän maapinta-alaa ja luomusta syntyy vähemmän satoa, mikä 

voi selittää luomun merkityksen tuloksia. Rahman & Luomala (2020) havaitsivat, että 

luomuruokaa pidetään myös laadukkaan ruoan indikaattorina, joten korkealaatuisuuden 

odotettiin nousevan tuloksista. Olettamusta tuki myös Bosonan & Gebresenbetin (2018) 

havainnot, että kestävästi tuotettu tuote on yksi laadukkaan tuotteen indikaattoreista. 

Korkealaatuisuus oli ympäristöystävällisen elintarvikkeen yksi kolmesta merkittävimmistä 
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ominaisuudesta lähes neljäsosalle vastaajista, mutta tulosten perusteella sitä ei selitä se, että 

luomu miellettäisiin korkealaatuiseksi. Luomua saatetaan pitää vastuullisena myös sen 

tuoman turvallisuuden tunteen vuoksi, esimerkiksi Piiroisen ym. (2014) tutkimuksessa 

suomalaiset kuluttajat pitivät luomunaudanlihaa turvallisena tuotteena 

elintarviketurvallisuuden osalta. 

Ympäristöystävällisyyden merkitys ruoanvalintaominaisuutena ja ympäristöystävällisen 

elintarvikkeen ominaisuudet kertovat siitä, että ympäristöystävällisen tuotteen tulee olla 

ennen kaikkea maultaan hyvä, laadukas, kohtuuhintainen ja kotimainen, mutta myös 

mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettu, pakattu minimimäärään pakkausmateriaalia ja 

mahdollisimman vähän prosessoitu. Ympäristöystävällisyyden merkitys muihin 

ruoanvalintamotiiveihin nähden vahvistaa Rahmanin & Luomalan (2020) ja Pöyryn (2021) 

päätelmiä, että ympäristöystävällisisistä tuotteista ei kannata viestiä vain 

ympäristönäkökulmalla, vaan viestinnässä on tuotava esiin tuotteen tuoma lisäarvo 

kuluttajalle, mikä on tutkimuksen mukaan tuotteen kotimaisuus tai se että tuote on lähellä 

tuotettu, pakattu minimimäärään pakkausmateriaalia tai mahdollisimman vähän prosessoitu. 

2.3.3 Kaupan merkitys ruoan ilmastovaikutusten vähentämisessä on suurempi kuin 

kaupan omien toimien osuus ruokaketjun ilmastopäästöistä  

Hartikaisen ym. (2014) mukaan kuluttajilla ei ole ymmärrystä tehdä ilmastoystävällisiä 

valintoja muuttamalla ruokatottumuksiaan ja tätä tukee myös Kausen ym. (2019) havainto, 

että kuluttajat ovat melko tietämättömiä siitä, miten ruokaan liittyviä hiilijalanjälkiä voidaan 

pienentää. Tämän tutkimuksen tulos kertoo, että kuitenkin yli 90 % vastanneista  olisi valmis 

muuttamaan ruokavalintojaan, jotta hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi. Voidaan päätellä, 

että kuluttajat olisivat valmiita muuttamaan tottumuksiaan, mutta eivät ehkä tiedä siihen 

keinoja. Hypoteesin mukaisesti kaupan toimilla on siis suuri merkitys kuluttajien 

tukemisessa ja valintojen ohjaamisessa, mistä kertoo odotetusti myös se, että lähes kaksi 

kolmasosaa vastaajista haluaa saada lisää tietoa kaupalta siitä, miten voisi pienentää 

ruokaostosten hiilijalanjälkeä. Merkittävää ja vastoin odotuksia kuitenkin oli se, että heistä, 

jotka haluavat saada lisää tietoa, yli 43 % ei tiennyt kauppojen tarjoamista 

hiilijalanjälkilaskureista. Eli halutaan enemmän tietoa, muttei olla tietoisia nykyisistä 

toimista, missä nähdään merkittävä tietokuilu kuluttajien toiveiden ja kauppojen viestinnän 

välillä. Yli kolmasosa vastaajista eivät kuitenkaan halunneet kaupalta lisää tietoa, mikä oli 

yllättävän suuri osuus siihen nähden, että Hartikaisen ym. (2014) tutkimuksessa 90 % 

vastaajista halusi lisätietoja tuotteiden hiilijalanjäljistä. Tosin Hartikaisen ym. (2014) 
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tuloksessa hiilijalanjäljen tieto oli mielekästä vasta, kun muut ostokriteerit, kuten hinta ja 

maku täyttyivät. Mielenkiintoista oli myös se, että vaikka vain 64 % vastaajista halusi 

tietoisesti kaupalta lisää tietoa siitä, miten voisi pienentää ruoan hiilijalanjälkeä, kuitenkin 

yli 87 % vastaajista arvioi, että kaupan tarjoama tieto vaikuttaisi edes vähän valintoihin. 

Vielä suurempi osuus, yli 90 %, olisivat myös valmiita muuttamaan ruokavalintojaan edes 

vähän, jotta hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi, mikä vahvistaa odotukset siitä, että 

kuluttajat olisivat valmiita muuttamaan tottumuksiaan. 

Kauppojen motiiveja tuuppaamiselle ovat esimerkiksi kilpailuetu ja edelläkävijyyden etu 

(Hartikainen ym. 2020). Tuuppaustoimenpiteistä odotettiin korostuvan etenkin valikoiman 

lisääntymisen ja korostamisen merkitys (Tjärnemo & Södahl 2015, Panzone ym. 2021), 

jotka odotetusti nousivat merkittävimmiksi kuluttajia helpottaviksi toimiksi. Sekä S-ryhmä 

(2021, K-ryhmä (2021), Lidl (2021) että Tokmanni (2020) linjasivat 

yritysvastuuraporteissaan auttavansa kuluttajia vaikuttamalla valikoimaan. Kolmantena 

tuuppaustoimista nousi tiedon lisääminen, jonka odotettiin olevan tehokas keino 

(Hartikainen ym. 2014, Kause ym. 2019). Kaikki neljä Suomen päivittäistavaramarkkinan 

suurinta yritystä määrittelevät myös yritysvastuuraporteissaan, että kestävyysviestintää 

lisätään ja kuluttajille tarjotaan tietoa vastuullisista valinnoista (S-ryhmä 2021, K-ryhmä 

2021, Lidl 2021 & Tokmanni 2020). Tiedon lisäämisen toimivuutta tukee Hanssin & 

Böhmin (2013) tulos, että tiedon jakaminen lisäsi kuluttajien aikomuksia ostaa kotimaisia 

tuotteita, sesonkituotteita ja ekologisia tuotteita. Neljäntenä tuuppaustoimista nousi 

valintojen vaikutusten kuvaaminen visuaalisesti ja havainnollistavasti, mitä tukee Kausen 

ym. (2019) päätelmät, että kuluttajat voivat hyötyä viestinnästä, jossa keskitytään 

esimerkiksi lihatuotteiden korvaamiseen tofulla ja tästä saatavaan ympäristöhyötyyn. 

Kausen ym. (2019) mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on ilmaistava 

prosentteina kuluttajalle todistetusti mielekkäämmän tavan vuoksi. Tuuppaustoimista 

odotettiin nousevan myös sosiaalisen normin esiintuomisen merkitys eli tiedon jakaminen 

siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset tuotteet juuri tässä kaupassa, sillä 

sosiaaliset normit ohjailevat merkittävästi ruokavalintoja (Salmivaara ym. 2021) ja 

sosiaalisten normien esiintuomisella tiedetään olevan vaikutusta ruokavalintoihin (Ölander 

& Thøgersen 2014, Demarque ym. 2015, Huitink ym. 2020). Odotetusti yli 90 % vastaajista 

arvioi, että tiedon jakaminen siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset tuotteet juuri 

tässä kaupassa, helpottaisi ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä edes vähän.  

Hiilijalanjälki näyttäytyi tässä tutkimuksessa kuluttajille yllättävän merkityksettömänä, kun 

hiilijalanjäljen merkintä oli vähiten ympäristöystävällisestä elintarvikkeesta viestivä 
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ominaisuus, ja hiilijalanjäljen esiintuominen kuitissa tai puhelimen sovelluksessa nähtiin 

tuuppaustoimista merkityksettömämpinä. Hiilijalanjäljen määritelmä ymmärrettiin myös 

suurimmaksi osaksi virheellisesti tarkoittavan tuotteen koko ympäristökuormitusta eikä yli 

43 % kaikista vastaajista tiennyt kauppojen tarjoamista hiilijalanjälkilaskureista. Kanayn 

ym. (2021) mukaan hiilijalanjäljen esiintuominen kuluttajille on tärkeää, ja odotettiin, että 

koko ostoskorin hiilijalanjälki on mielekäs tieto. Hartikaiseen ym. (2014) perustuen osattiin 

kuitenkin odottaa, että hiilimerkinnät houkuttelevat kuluttajia melko vähän, eikä niillä ole 

vahvaa vaikutusta ostopäätöksiin. Mielenkiintoista kuitenkin on, että yli 90 % vastaajista 

arvioi, että hiilijalanjäljen ilmoittaminen elintarvikkeissa helpottaisi ilmastoystävällisten 

ruokavalintojen tekemistä edes vähän, mikä tukee Tiwariin ym. (2014) päätelmiä, että 

hiilijalanjäljen merkitseminen elintarvikkeisiin olisi yksi tärkeimmistä asioista, jotta 

kuluttajat voisivat tehdä ympäristön kannalta kestävän valinnan. Tähän tulokseen nähden on 

yllättävää, että ruokaostosten kokonaishiilijalanjäljen ilmoittamista esimerkiksi kuitissa tai 

puhelimen sovelluksessa ei koeta kovin mielekkääksi tavaksi. Tosin on selitettävissä, että 

elintarvikkeen hiilijalanjäljen esiintuominen helpottaa ilmastoystävällisten tuotteen valintaa 

juuri valintahetkellä, kun taas kokonaishiilijalanjäljen näkyminen esimerkiksi kuitissa ei 

vaikuta enää sen hetken valintoihin. 

Kun pohditaan tuuppaustoimien tulosta, voidaan todeta, että tiedon lisäämistä tulee lisätä ja 

esitetty tieto tulee olla visuaalista ja havainnollistavaa, mutta hiilijalanjälki kuitissa tai 

puhelimen sovelluksessa ei ole paras tietoa lisäävä kuvaaja. Tiedetään, että tieto yksinään ei 

ole tehokas keino vaikuttaa käyttäytymisen muutoksiin (Ölander & Thøgersen 2014), ja eri 

tuuppaustoimia tulisi yhdistää jo siksikin, että tuuppausideoilla on melko alhaiset 

toteutuskustannukset ja ideat voidaan ottaa käyttöön melko nopeasti (Panzone ym. 2021). 

Tiedon jakaminen visuaalisella tavalla siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset 

elintarvikkeet juuri tässä kaupassa voi olla hyvinkin mielekäs tieto, sillä siinä yhdistyvät 

monet mielekkäät toimet: ilmastoystävällisten tuotteiden korostaminen, tiedon lisääminen, 

valintojen vaikutusten kuvaaminen visuaalisesti ja havainnollistavasti ja sosiaalisen normin 

esiintuomisen hyödyntäminen. Mikäli ideaan lisätään vielä resepti-ideat kustakin tuotteesta, 

hyödynnetään eri tuuppaustoimia hyvin laajasti. 

Tuuppaustoimien käytännön toteutuksen pohdinnassa törmättiin jälleen siihen vaikeaan 

kysymykseen, että millä mittareilla elintarvike on ilmastoystävällinen. Kun katsotaan 

kokonaiskuvaa, niin ilmastoystävällinen elintarvike ei välttämättä ole muilta vastuullisuuden 

osa-alueilta vastuullinen. Se, mitä tuotteita korostetaan, jos korostetaan ilmastoystävällisiä 

elintarvikkeita, tai jos jaetaan tietoa siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset 
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elintarvikkeet juuri tässä kaupassa, tulee perustua johonkin valittuun mittariin ja valittu 

näkökulma tulee perustella. Heikkurisen ym. (2012) mukaan julkisessa keskustelussa 

huomio elintarviketuotannon ympäristövaikutuksista kohdistuu juuri hiilijalanjälkeen sen 

tunnettuuden takia. Lisäksi herää kysymys, että onko tuotteiden hiilijalanjäljistä tai 

ympäristöjalanjälkistä vielä olemassa niin validia dataa, että kuluttaja voisi luottaa esitettyyn 

tietoon. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen (2021) koordinoiman Elintarvikkeiden 

ympäristöjalanjäljille yhtenäiset laskentamenetelmät -hankkeen tarkoitus on kehittää 

yhteneväinen ympäristöjalanjäljen laskentamalli, joka vasta mahdollistaisi tuotteiden välisen 

luotettavan vertailun. 

Tuotteella tai palvelulla on positiivinen hiilikädenjälki, jos tuotteen tai palvelun 

hiilijalanjälki on pienempi kuin kuluttajan nykyisin käyttämällä vastaavalla tuotteella tai 

palvelulla (Kaupan liitto 2021). Kun yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkailleen, asiakas voi 

pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Kaupalla on merkittävä kädenjälkivaikutus toimiessaan 

kuluttajarajapinnassa ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa. Faktapohjaisen tiedon 

välittäminen kuluttajille ja yhteistyö muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa on tärkeää, 

jotta kuluttajille saadaan välitettyä faktapohjaista tietoa, ja jotta toisessa ketjun osassa tehty 

toimenpide ei siirrä ympäristökuormituksia toisen ketjun osaan, mikä on myös Hartikaisen 

ja Riipin (2021) mukaan esimerkiksi ruokahävikkitiekartan tavoite. Hartikaista ym. (2020) 

mukaillen, syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi asioita tulee tarkastella koko 

elintarvikeketjussa, eikä vain omien toimien osalta. 

2.3.4 Monet saattavat arvioida toimivansa kestävästi, mutta eivät todellisuudessa toimi 

niin 

Carrero ym. (2016) arvioivat, että tulosten vaihteluita voi selittää asenne-käyttäytymiskuilu, 

sillä aikomusten avulla luotu kuluttajaprofiili on erilainen kuin se, joka saataisiin tutkimalla 

todellisia käyttäytymismalleja. Mielenkiintoista on, että ihmiset, joille sosiaaliset arvot ovat 

merkittäviä, todennäköisesti käyttäytyvät ympäristöystävällisesti, sillä sosiaaliset suhteet 

vaikuttavat merkittävästi ympäristöystävällisen asenteen muodostumiseen (Woo & Yeong 

2018). Tutkimuksessa selvitettiin sosiaalisten suhteiden merkitystä valintojen vaikuttajana 

siitä syystä, että aikomusta tutkivan kyselyn tulokset eivät ole suoraan johdettavissa 

todelliseen käyttäytymiseen. Monet kuluttajat saattavat arvioida toimivansa kestävästi, 

mutta eivät todellisuudessa toimi niin (Tiwari ym. 2014), eikä positiivinen asenne asiaa 

kohtaan muutu aina todelliseksi käyttäytymiseksi (Yamoah & Acquaye 2019, SBI 2021). 
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Aikomuksista voidaan kuitenkin johtaa päätelmiä todellisesta käyttäytymisestä perustellun 

toiminnan teorian avulla.  

Perustellun toiminnan teorian mukaan kuluttaja käyttäytyy aikomallaan tavalla, jos hän 

arvioi oman toimintansa positiiviseksi ja uskoo, että häneen vaikuttavat ihmiset ovat myös 

sitä mieltä, että kyseisellä käytöksellä on positiiviset vaikutukset (Fishbein & Ajzen 2010). 

Voidaan olettaa, että kuluttajat arvioivat oman toimintansa ympäristön kannalta 

positiiviseksi, mikäli he muuttaisivat ruokavalintojaan kestävämpään suuntaan ja uskotaan, 

että myös läheiset ihmiset ovat sitä mieltä, että kyseisellä käytöksellä on positiivinen 

vaikutus. Tutkimuksessa yli 90 % kaikista vastaajista olisi valmis muuttamaan 

ruokavalintojaan edes vähän, jotta hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi, eli voidaan olettaa, 

että he uskovat, että kyseisellä käytöksellä on positiiviset vaikutukset. Noin 64 % heistä, 

jotka olisivat valmiita muuttamaan ruokavalintoja edes vähän, arvioi, että tuttavien ja 

perheenjäsenten ympäristöasioita koskevat näkemykset vaikuttavat omiin valintoihin edes 

vähän. Perustellun toiminnan teorian mukaan voidaan siis arvioida, että suurin osa 

vastaajista myös käyttäytyisivät aikomallaan tavalla, sillä vahva aikomus lisää 

käyttäytymisen todennäköisyyttä (Fishbein & Ajzen 2010).  

2.3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimus on validi ja tulokset ovat luotettavia, sillä kyselyssä selvitettiin onnistuneesti 

tutkimusongelmaan vastaavia kysymyksiä ja tutkimuksella oli suuri ja edustava otos. 

Tutkimuksessa oli hyvin rajattu tutkimusongelma, selkeä suunnitelma ja testaus. Tutkimus 

todennäköisesti olisi toistettavissa samanlaisin tuloksin. Mahdollisia inhimillisiä 

virhelähteitä ovat tekijän lasku- tai tulkintavirheet. 

Satunnaisotanta onnistui hyvin vastaamaan koko perusjoukkoa, sillä otoskoko oli suuri ja 

taustamuuttujittain kohtuullisen hyvin jakautunut. Verkkokysely oli 

tiedonkeruumenetelmänä hyvä suuren otoskoon aineistonkeruuseen. Sähköpostitse 

lähetettävällä linkillä verkkokyselyyn aineistonkeruu saatiin toteutettua nopeasti. Otoksen 

suurella koolla pystyttiin vastata hyvin Päivittäistavarakauppa ry:n tutkimustarpeeseen 

kuvata koko päivittäistavaramarkkinan kuluttajia, sillä usean eri ketjun kaupassa kävijöiden 

määrä on todennäköisesti suuri. Toki K-kylän käyttäminen aineistonkeruualustana voi antaa 

tuloksille pienen virhemarginaalin toisiin päivittäistavarakauppaketjuihin nähden. 

Tuloksissa ei esitetty merkitsevyystason alittavia eroja eli tuloksissa esitetyt erot ovat 

luotettavia. Yli 2000 vastaajan otoksessa virhemarginaali on usein melko pieni (Heikkilä 
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2014), mutta tulosten prosenttiluvut ovat kuitenkin pyöristetty tekstissä kokonaisten 

prosenttiyksiköiden tarkkuudelle virhemarginaalin minimoimiseksi. Taustamuuttujien 

vaikutuksista iän varianssianalyysin testin edellytykset eivät ole täysin voimassa, sillä alle 

24-vuotiaita on vain 18 ja ikäryhmien keskihajonnat poikkeavat merkittävästi. 

Korrelaatioiden tulkintavirheitä saattavat selittää se, etteivät tulosten väliset riippuvuudet 

olleet lineaarisia ja selitysasteet olivat melko alhaisia, eli korrelaatioissa jokin kolmas tekijä 

on voinut vaikuttaa merkittävästi tulokseen. 

Vastauksiin on voinut vaikuttaa tiedonkeruun aikana uutisissa olleet aiheet, kuten ruoan 

hinnan nousu ja Ukrainan sota. Lisäksi tutkimusajankohtana tiedonkeruuviikko oli 

Suomessa yksi hiihtolomaviikoista, mikä osaltaan saattoi lisätä otoskoon määrää odotetusta 

alle 1000 vastaajasta. Käytettyjen rajausten vuoksi tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin 

rajallisia, ja tutkimus asemoituu tutkimuskenttään vain valituista näkökulmista ja on hyvä 

korostaa, että tutkimuksessa tutkittiin kuluttajien aikomuksia ja käsityksiä. 

Kuluttajakäyttäytymisen objektiivisen tutkimisen tulisi kuitenkin perustua todelliseen 

käyttäytymiseen eikä väitettyyn käyttäytymiseen (Heikkilä 2014). 
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3 PÄÄTELMÄT 

Ruoan ympäristökuormituksen aiheuttajista hävikillä nähtiin odotetusti ruokaketjun suurin 

merkitys, kaupalla puolestaan vähäisin. Vaikka kaupalla nähtiin vähäinen merkitys ruoan 

ympäristökuormituksen muodostumisessa, kaupalla nähtiin kuitenkin merkittävä rooli ruoan 

ilmastovaikutusten vähentämisessä. Kaupalla on ensiarvoinen rooli ympäristön 

vaikutuksesta tapahtuviin kulutustottumusten muutoksiin ja siksi on merkityksellistä todeta, 

että kuluttajat toivovat kaupalta lisää tietoa ja kuluttajat arvioivat suurimman osan 

tutkimuksen tuuppaustoimista edes vähän valintoja helpottaviksi ideoiksi. Merkittävää oli, 

että yli viidesosa tutkimukseen vastanneista ei näyttäisi pohtivan lainkaan 

ilmastonäkökulmia arvioidessaan ruoan ympäristöystävällisyyttä. Ilmastonäkökulmien 

sijaan ruoan ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa eniten vaikuttavat luonnonvarojen ja 

energian käyttö. Hiilijalanjäljen merkitys kuluttajille jäi ristiriitaiseksi, kun sen määritelmä 

tunnetaan melko huonosti, hiilijalanjäljen merkintä oli vähiten ympäristöystävällisestä 

elintarvikkeesta viestivä ominaisuus, ja hiilijalanjäljen esiintuominen kuitissa tai puhelimen 

sovelluksessa nähtiin tuuppaustoimista merkityksettömämpinä, eikä merkittävä osa 

vastaajista olleet tietoisia kauppojen tarjoamista hiilijalanjälkilaskureista. Kuitenkin suurin 

osa vastaajista haluaisi lisää tietoa siitä, miten pienentää ruokaostosten hiilijalanjälkeä ja 

olisivat valmiita muuttamaan valintojaan, jotta hiilijalanjälki ruoan osalta pienenisi.  

Se, että elintarvike oli kotimainen ja lähellä tuotettu olivat suosituimmat 

ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuudet. Ympäristöystävällisyys on 

merkityksellinen ruoanvalintaominaisuus, mutta se ei ohita maun, laadun, hinnan ja 

kotimaisuuden merkitystä. Ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin kuitenkin 

enemmän nyt kuin ennen. Kun yhdistetään ruoanvalintaominaisuuksien merkitys ja 

ympäristöystävällisen elintarvikkeen mieltymykset, voidaan todeta, että 

ympäristöystävällinen elintarvike on kotimainen ja lähellä tuotettu, pakattu minimimäärään 

pakkausmateriaalia ja mahdollisimman vähän prosessoitu, mutta lisäksi sen on oltava 

maultaan hyvä, korkealaatuinen ja kohtuuhintainen päätyäkseen kuluttajan ostoskoriin.  

Voidaan sanoa, että tutkimuksen hypoteesit toteutuivat, kun ympäristönäkökulmat 

vaikuttavat yhä enemmän ruokaostoksilla ja kaupan tuella kuluttajille on merkitystä, sillä 

kuluttajat näkevät kaupalla merkittävän roolin valintojen tukemisessa, haluavat kaupalta 

lisää tietoa ja uskovat, että kaupan tarjoama tieto vaikuttaisi valintoihin. Voidaan todeta, että 

kuluttaja on riippuvainen kaupan tarjoamasta tuesta ja kaupalla on suuri vaikutus siihen, mitä 

kuluttaja ostoskoriinsa valitsee. Tutkimuksessa esitetyt erot ja korrelaatiot voidaan yleistää 
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koko tutkittavaan joukkoon, sillä tutkimuksessa esitettiin vain tilastollisesti merkitsevät 

riippuvuudet. 

Tutkimuksen ilmastollisen kestävyyden näkökulman vuoksi tulokset eivät ole tulkittavissa 

tarkoittavaksi kuluttajien käsityksiä vastuullisuudesta. Vastuullisuus on hyvin laaja teema, 

joka huomioi valintojen sosiaaliset ja taloudellisetkin tekijät. Ruokaketju on laaja 

kokonaisuus, jossa eri sidosryhmien yhteistyö on tärkeää koko ruokaketjun päästöjen 

vähentämisen kannalta. Toimet on tärkeää tehdä niin, etteivät tietyn osan päästöjen 

vähennykset siirry ruokaketjun toisen osan ratkaistavaksi.  

Jatkotutkimusideana ehdotan aiheelle selittävää eli kausaalista tutkimusta, jolla 

selvitettäisiin ilmiön syy-seuraussuhteita eli kvantitatiivisen tutkimuksen dataa 

lähestyttäisiin kvalitatiivisella tutkimuksella. Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella 

voitaisiin ymmärtää käyttäytymisen syitä esimerkiksi haastatteluilla. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia sosioekonomisen taustan tai esimerkiksi perhekoon vaikutusta 

tuloksiin, sillä Jallinojan ym. (2016) mukaan on tärkeää tuntea myös asenteiden ja 

sosioekonomisen taustan vaikutusta kulutuksen tutkimisessa. Olisi mielenkiintoista myös 

selvittää, mitä kuluttajat tarkoittavat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden edistämisellä 

ruoan ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa. Jatkotutkimusidea puoltaa Bosonan & 

Gebresenbetin (2018) päätelmiä, että tutkimusta aiheen parissa on edistettävä etenkin niillä 

kuluttajilla, jotka ovat enemmän kiinnostuneita kestävästi tuotetusta ruoasta, sillä tällainen 

tutkimus auttaa ymmärtämään kuluttajien tarkat vaatimukset. Myös Hannsin & Böhmin 

(2013) mukaan tiedotuskampanjoita kannattaa suunnata ensisijaisesti niille kuluttajille, jotka 

ovat jo kiinnostuneita kestävän kehityksen aiheista, sillä sitä kohderyhmää on suhteellisen 

helppo motivoida, vaikka rahallisia kannustimia ei tarjottaisikaan. 
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Liite 1. Verkkokysely 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

Liite 2. Likert -asteikolla tai likert-asteikon selitteillä vastattavien tulosten keskiarvot  (1=ei 

lainkaan, 5= erittäin paljon), keskihajonnat ja otoskoko 

Kysymys Mean Std.d. N 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Maku] 4,66 0,578 2052 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Laatu] 4,48 0,622 2047 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Hinta] 4,05 0,819 2047 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Kotimaisuus] 3,89 0,889 2051 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Ympäristöystävällisyys] 3,42 0,968 2051 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Valmistamisen 

helppous] 

3,45 0,905 2051 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita kaupassa  [Luomu] 2,59 1,043 2049 

Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihisi kaupassa? 2,95 0,992 2052 

Vaikuttavatko tuttaviesi ja perheenjäsentesi ympäristöasioita koskevat näkemykset omiin 

ruokavalintoihisi? 

1,97 0,96 2051 

Olisitko valmis muuttamaan ruokavalintojasi niin, että hiilijalanjälkesi ruoan osalta pienenisi? 2,91 0,969 2051 

Olisitko valmis maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti hiilijalanjälkimerkityistä 

elintarvikkeista vastaavaa tuotetta enemmän? 

2,31 0,944 2052 

Onko mielestäsi kaupan tekemillä toimilla merkitystä ruoan ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta? 3,5 0,988 2050 

Oletko huomannut, että kauppa yrittäisi ohjata kuluttajia ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin? 2,46 0,981 2049 

Uskotko, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä elintarvikkeista vaikuttaisi valintoihisi? 2,77 1,016 2046 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  [Tiedon 

lisääminen] 

3,52 1,038 2049 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  

[Valintojen vaikutusten kuvaaminen visuaalisesti ja havainnollistavasti] 

3,43 1,073 2049 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  

[Ilmastoystävällisten elintarvikkeiden lisääntyminen valikoimassa] 

3,65 1,044 2051 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  

[Ilmastoystävällisten elintarvikkeiden korostaminen valikoimassa] 

3,53 1,079 2050 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  

[Hiilijalanjäljen ilmoittaminen elintarvikkeissa] 

3,29 1,094 2049 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  [Ostosten 

hiilijalanjäljen näkyminen puhelimen sovelluksessa] 

2,7 1,124 2049 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  [Ostosten 

hiilijalanjäljen näkyminen kuitissa] 

2,73 1,199 2047 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  [Resepti-

ideoiden lisääminen ilmastoystävällisistä raaka-aineista] 

3,05 1,13 2049 

Miten seuraavat toimet mielestäsi helpottaisivat ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä?  [Tiedon 

jakaminen siitä, mitkä ovat suosituimmat ilmastoystävälliset elintarvikkeet juuri tässä kaupassa] 

3,16 1,146 2052 

Mitä ympäristönäkökulmia pohdit arvioidessasi ruoan ympäristöystävällisyyttä?  [Pohdin valinnoissani 

kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta ilmastoon] 

2,53 1,08 2051 

Mitä ympäristönäkökulmia pohdit arvioidessasi ruoan ympäristöystävällisyyttä?  [Pohdin valinnoissani 

vaikutusta rehevöitymiseen] 

2,43 1,059 2052 

Mitä ympäristönäkökulmia pohdit arvioidessasi ruoan ympäristöystävällisyyttä?  [Pohdin valinnoissani 

luonnonvarojen käyttöä] 

2,92 1,127 2050 

Mitä ympäristönäkökulmia pohdit arvioidessasi ruoan ympäristöystävällisyyttä?  [Pohdin valinnoissani 

luonnon monimuotoisuuden edistämistä] 

2,68 1,15 2052 

Mitä ympäristönäkökulmia pohdit arvioidessasi ruoan ympäristöystävällisyyttä?  [Pohdin valinnoissani 

energian käyttöä] 

2,86 1,1 2053 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Alkutuotanto] 3,71 1,048 2048 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Teollisuus ja 

prosessointi] 

3,85 0,943 2047 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Pakkaaminen] 3,68 0,965 2047 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Kuljetukset] 3,71 1,005 2049 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Kauppa] 3,34 0,921 2042 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Kuluttaja] 3,55 1,016 2047 

Arvioi ruokaketjun eri osien merkitystä ruoan ympäristökuormituksen syntymisessä [Hävikki] 3,99 0,965 2052 

Liite 3. Kyllä/ei -vastattavien kysymysten frekvenssit ja otoskoko 

Kysymys Kyllä Ei N 

Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihisi enemmän nyt kuin vuosia sitten? 1066 757 2052 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Luomu] 295 1759 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Kasvipohjainen] 274 1780 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Kotimainen] 1461 593 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Pakattu 

minimimäärään pakkausmateriaalia] 

929 1125 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Korkealaatuinen] 493 1561 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Sesongissa] 430 1624 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  

[Hiilijalanjälkimerkki näkyvillä] 

120 1934 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Lähellä tuotettu] 1085 969 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Itse poimittu tai 

kalastettu tai metsästetty] 

341 1713 2054 

Valitse kolme (3) sinulle merkittävintä ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuutta  [Mahdollisimman 

vähän prosessoitu] 

679 1375 2054 



 

Haluaisitko saada kaupalta enemmän tietoa siitä, miten voisit pienentää ruokaostostesi hiilijalanjälkeä? 1307 742 2049 

Oletko tietoinen kaupan tarjoamista hiilijalanjälkilaskureista? 1158 888 2046 

Liite 4. Kyllä/ei/en osaa sanoa -vastattavan kysymyksen frekvenssit ja otoskoko 

 
Kyllä Ei En osaa sanoa N 

Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihisi enemmän nyt kuin vuosia sitten? 1066 757 229 2052 

Liite 5. Hiilijalanjäljen määritelmän frekvenssit ja otoskoko 
 

Frekvenssi 

Tyhjät 4 

Elinkaaren aikana syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä 381 

En osaa sanoa 234 

Pelkkiä hiilidioksidipäästöjä elinkaaren ajalta 211 

Tuotteen koko ympäristökuormitusta 1184 

Vain alkutuotannosta syntyneitä päästöjä 40 

N 2054 

Liite 6. Suurimmat korrelaatiokertoimet, selitysasteet ja merkitsevyystaso likert -asteikolla 

tai likert-asteikon selitteillä vastattavien kysymysten välillä 

Top 3 korrelaatiota eri kysymysten välillä Kerroin Selitysaste Sig. 

Arvioi seuraavien ominaisuuksien merkitystä valitessasi elintarvikkeita 

kaupassa  [Ympäristöystävällisyys] 0,714 51 % 0 

Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihisi kaupassa? 

    

Uskotko, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä elintarvikkeista 

vaikuttaisi valintoihisi? 
0,678 46 % <0,001 

Olisitko valmis muuttamaan ruokavalintojasi niin, että hiilijalanjälkesi ruoan 

osalta pienenisi? 
    

Olisitko valmis muuttamaan ruokavalintojasi niin, että hiilijalanjälkesi ruoan 

osalta pienenisi? 0,665 44 % <0,001 

Vaikuttavatko ympäristönäkökulmat ruokavalintoihisi kaupassa? 

Liite 7. Maakuntien keskiarvot  (1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon), keskihajonnat ja 

otoskoko sekä koko otoksen merkitsevyystasot kysymyksiin, joissa maakuntien välistä eroa 

testattiin 

Maakunta   Arvioi 

seuraavien 

ominaisuuksien 

merkitystä 

valitessasi 

elintarvikkeita 

kaupassa  

[Ympäristöystäv

ällisyys] 

Vaikuttavatko 

ympäristönäk

ökulmat 

ruokavalintoih

isi kaupassa? 

Vaikuttavatko 

tuttaviesi ja 

perheenjäsent

esi 

ympäristöasio

ita koskevat 

näkemykset 

omiin 

ruokavalintoi

hisi? 

Olisitko 

valmis 

muuttama

an 

ruokavali

ntojasi 

niin, että 

hiilijalanj

älkesi 

ruoan 

osalta 

pienenisi? 

Olisitko valmis 

maksamaan 

ilmaston 

kannalta 

kestävistä, 

luotettavasti 

hiilijalanjälkim

erkityistä 

elintarvikkeista 

vastaavaa 

tuotetta 

enemmän? 

Onko 

mielestäsi 

kaupan 

tekemillä 

toimilla 

merkitystä 

ruoan 

ilmastovaiku

tusten 

vähentämise

n kannalta? 

Oletko 

huomannut, 

että kauppa 

yrittäisi 

ohjata 

kuluttajia 

ilmastoystäv

ällisiin 

ruokavalinto

ihin? 

Uskotko, että 

kaupan 

tarjoama tieto 

ilmastoystäväl

lisistä 

elintarvikkeist

a vaikuttaisi 

valintoihisi? 

Tyhjät Mean 3 2,33 1,33 2,33 2,33 2,67 1,67 2,33 
 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Std.d.  1 1,155 0,577 1,155 1,528 1,528 1,155 1,155 

Ahvenanmaa Mean 3,5 3,5 1 2 1 3 1 2,5 
 

N 2 2 2 2 2 2 1 2 

  Std.d. 2,121 2,121 0 1,414 0 2,828 . 2,121 

Etelä-Karjala Mean 3,58 2,98 2 3,04 2,33 3,51 2,66 2,7 
 

N 57 57 57 57 57 57 56 57 

  Std.d. 0,999 1,009 0,964 1,017 0,873 1,02 1,164 0,981 

Etelä-Pohjanmaa Mean 3,36 2,72 1,71 2,7 2,18 2,98 2,28 2,38 
 

N 50 50 49 50 50 50 50 50 

  Std.d. 0,921 0,882 0,913 0,863 0,85 0,958 0,927 0,923 

Etelä-Savo Mean 3,31 2,89 1,66 2,66 2,06 3,43 2,49 2,51 
 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

  Std.d. 0,963 0,9 0,802 0,968 0,873 1,092 0,919 1,04 

Kainuu Mean 3,83 3,08 2,33 3,42 2,92 3,33 2,5 3,17 
 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

  Std.d. 0,937 0,9 0,985 0,793 0,9 0,778 0,905 0,937 

Kanta-Häme Mean 3,4 2,89 1,83 2,84 2,24 3,33 2,47 2,63 
 

N 70 70 70 70 70 69 70 70 



 

  Std.d. 0,891 1,097 0,868 1,072 1,16 1,159 0,989 1,01 

Keski-Pohjanmaa Mean 2,92 2,54 1,69 2,38 1,69 3,08 2 2,23 
 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

  Std.d. 0,76 0,776 0,855 0,87 0,947 1,256 1,08 0,927 

Keski-Suomi Mean 3,36 2,96 2 2,91 2,46 3,45 2,38 2,77 
 

N 100 100 100 100 100 100 100 99 

  Std.d. 0,938 0,963 0,974 0,889 0,937 0,869 0,919 0,946 

Kymenlaakso Mean 3,15 2,6 1,6 2,67 2 3,02 2,22 2,65 
 

N 55 55 55 55 55 55 55 54 

  Std.d. 1,044 0,955 0,807 0,924 0,793 1,063 0,994 0,994 

Lappi Mean 3,34 2,84 1,82 3,02 2,22 3,47 2,34 2,73 
 

N 44 45 45 45 45 45 44 45 

  Std.d. 0,939 0,952 0,834 1,076 0,997 0,842 0,987 0,986 

Pirkanmaa Mean 3,53 3,04 1,88 2,98 2,29 3,61 2,43 2,78 
 

N 227 227 227 226 227 227 227 226 

  Std.d. 0,918 1,032 0,923 0,926 0,898 0,95 0,931 0,967 

Pohjanmaa Mean 3,25 2,92 2,17 2,58 2,33 3,58 2,25 2,63 
 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Std.d. 1,032 0,881 1,129 0,881 1,007 0,881 1,073 1,096 

Pohjois-Karjala Mean 3,56 2,94 1,98 2,87 2,19 3,52 2,65 2,72 
 

N 54 54 54 54 54 54 54 54 

  Std.d. 1,11 1,071 0,858 0,933 0,973 0,906 1,031 1,089 

Pohjois-Pohjanmaa Mean 3,36 2,87 2,08 2,91 2,25 3,35 2,42 2,73 
 

N 117 117 116 117 117 117 117 116 

  Std.d. 0,987 0,933 0,943 0,974 0,937 0,994 1,044 0,963 

Pohjois-Savo Mean 3,47 3 2,06 2,83 2,22 3,57 2,67 2,83 
 

N 87 87 87 87 86 86 87 87 

  Std.d. 1,055 1,045 0,992 1,025 0,887 1 0,911 1,081 

Päijät-Häme Mean 3,45 2,89 2,14 2,9 2,4 3,53 2,46 2,73 
 

N 88 88 88 88 88 88 87 88 

  Std.d. 0,921 0,928 1,074 0,947 0,977 1,028 1,087 0,991 

Satakunta Mean 3,41 2,64 1,7 2,67 2,03 3,26 2,28 2,54 
 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

  Std.d. 1,216 1,033 0,823 1,028 0,894 1,109 0,933 1,058 

Uusimaa Mean 3,45 3,03 2,05 3 2,4 3,57 2,46 2,86 
 

N 734 733 734 733 734 733 734 732 

  Std.d. 0,962 1,002 0,997 0,979 0,961 0,965 0,968 1,043 

Varsinais-Suomi Mean 3,33 2,88 1,91 2,8 2,28 3,6 2,58 2,82 
 

N 218 219 219 219 219 219 219 218 

  Std.d. 0,91 0,941 0,924 0,935 0,883 0,955 0,985 0,99 

Total Mean 3,42 2,95 1,97 2,91 2,31 3,5 2,46 2,77 
 

N 2051 2052 2051 2051 2052 2050 2049 2046 

  Std.d. 0,968 0,992 0,96 0,969 0,944 0,988 0,981 1,016 

  Sig. 0,292 0,053 0,001 0,009 0,001 <,001 0,079 0,068 

Liite 8. Sukupuolten väliset keskiarvot  (1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon) ja 

merkitsevyystaso kysymyksiin, joissa sukupuolten välistä eroa testattiin 

Kysymys, joka on muokattu väitteeksi analysoitaessa Mies Nainen p-arvo 

Ympäristöystävällisyys on merkityksellinen ominaisuus valitessa 

elintarvikkeita kaupassa 3,23 3,53 <0,001 

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat ruokavalintoihin kaupassa 2,79 3,03 <0,001 

Tuttavien ja perheenjäsenten ympäristöasioita koskevien näkemysten 

vaikutus omiin ruokavalintoihin 1,99 1,95 0,871 
Valmis muuttamaan ruokavalintoja niin, että hiilijalanjälki ruoan osalta 

pienenisi 2,73 3 <0,001 

Valmis maksamaan ilmaston kannalta kestävistä, luotettavasti 
hiilijalanjälkimerkityistä elintarvikkeista vastaavaa tuotetta enemmän 2,21 2,36 <0,001 

Kaupan tekemillä toimilla on merkitystä ruoan ilmastovaikutusten 

vähentämisen kannalta 3,36 3,58 <0,001 
On huomannut, että kauppa yrittäisi ohjata kuluttajia ilmastoystävällisiin 

ruokavalintoihin 2,44 2,47 0,196 

Uskoo, että kaupan tarjoama tieto ilmastoystävällisistä elintarvikkeista 
vaikuttaisi valintoihin 2,6 2,87 <0,001 

Liite 9. Sukupuolten välillä merkitsevimmät erot ympäristöystävällisen elintarvikkeen 

ominaisuuksissa. Prosentuaalinen osuus kuvaa sitä osuutta vastaajista, jotka valitsivat 

kyseisen ominaisuuden top 3 ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuudeksi 



 

Ominaisuus Mies Nainen p-arvo 

Kasvipohjainen 10,1 % 15,0 % ≤0,001 

Korkealaatuinen 33,7 % 18,4 % ≤0,001 

Sesongissa 14,8 % 24,7 % ≤0,001 

Hiilijalanjälkimerkki näkyvillä 6,6 % 5,1 % ≤0,001 

Liite 10. Ikäluokkien keskiarvot  (1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon), keskihajonnat ja 

otoskoko sekä koko otoksen merkitsevyystasot kysymyksiin, joissa ikäluokkien välistä eroa 

testattiin  

Ikä   Ympäristöystävä

llisyys on 

merkityksellinen 

ominaisuus 

valitessa 

elintarvikkeita 

kaupassa 

Ympäristönäkö

kulmat 

vaikuttavat 

ruokavalintoihin 

kaupassa 

Tuttavien ja 

perheenjäse

nten 

ympäristöas

ioita 

koskevien 

näkemysten 

vaikutus 

omiin 

ruokavalint

oihin 

Valmis 

muuttama

an 

ruokavalin

toja niin, 

että 

hiilijalanjä

lki ruoan 

osalta 

pienenisi 

Valmis 

maksamaan 

ilmaston kannalta 

kestävistä, 

luotettavasti 

hiilijalanjälkimer

kityistä 

elintarvikkeista 

vastaavaa tuotetta 

enemmän 

Kaupan 

tekemillä 

toimilla on 

merkitystä 

ruoan 

ilmastovaikut

usten 

vähentämisen 

kannalta 

On 

huomannut, 

että kauppa 

yrittäisi 

ohjata 

kuluttajia 

ilmastoystävä

llisiin 

ruokavalintoi

hin 

Uskoo, että 

kaupan 

tarjoama tieto 

ilmastoystäväl

lisistä 

elintarvikkeist

a vaikuttaisi 

valintoihin 

≤24 ka. 3,22 2,83 2,33 3,17 2,11 3,28 2,44 2,94 

  σ 0,55 0,99 0,91 0,79 0,83 0,75 1,04 1,06 

  n 18 18 18 18 18 18 18 18 

25–34 ka. 3,35 3 1,96 3,04 2,45 3,59 2,5 2,96 

  σ 0,99 1,02 0,88 1,00 0,98 0,98 1,02 1,05 

  n 303 303 303 303 303 303 303 303 

35–44 ka. 3,4 2,99 1,99 2,96 2,37 3,55 2,46 2,87 

  σ 0,96 1,01 1,01 0,97 0,93 0,99 0,94 0,96 

  n 379 380 380 379 380 380 380 379 

45–54 ka. 3,34 2,89 1,94 2,87 2,24 3,43 2,42 2,68 

  σ 0,98 0,98 0,95 0,93 0,93 1,01 0,95 0,99 

  n 466 465 466 465 465 464 465 465 

55–64 ka. 3,43 2,86 1,93 2,81 2,18 3,44 2,48 2,65 

  σ 0,96 0,99 0,97 0,96 0,93 0,99 0,99 1,02 

  n 482 482 480 482 482 481 480 480 

65–74 ka. 3,56 2,98 1,95 2,88 2,36 3,5 2,46 2,74 

  σ 0,99 0,98 0,96 1,00 0,96 1,01 1,05 1,04 

  n 330 331 331 331 331 331 330 329 

≥75 ka. 3,68 3,29 2,2 2,97 2,55 3,68 2,38 2,88 

  σ 0,73 0,86 0,99 0,92 0,88 0,79 0,91 1,03 

  n 65 65 65 65 65 65 65 64 

  sig. 0,007 0,017 0,27 0,029 <,001 0,123 0,957 <,001 

Liite 11. Ikäluokkien väliset merkitsevimmät erot ympäristöystävällisen elintarvikkeen 

ominaisuuksissa. Prosentuaalinen osuus kuvaa sitä osuutta vastaajista, jotka valitsivat 

kyseisen ominaisuuden top 3 ympäristöystävällisen elintarvikkeen ominaisuudeksi 

  ≤24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 ≥75 p-arvo 

Kasvipohjainen 33,3 % 27,3 % 17,9 % 10,5 % 6,6 % 8,8 % 7,7 % <,001 

Korkealaatuinen 16,7 % 18,4 % 16,6 % 25,1 % 25,9 % 32,0 % 33,8 % <,001 

Sesongissa 27,8 % 29,6 % 30,3 % 17,8 % 17,6 % 14,5 % 3,1 % <,001 

Kotimainen 72,2 % 67,8 % 65,0 % 70,4 % 72,0 % 78,2 % 86,2 % <,001 

 


