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1 Johdanto 

 

Maailman jatkuvasti kasvava väestö ja kaupungistuminen johtavat kasvavaan kotitalousjätteen 

määrään. Maailman pakkausjätteet muodostavat yhteensä 30–35 prosenttia kiinteästä 

yhdyskuntajätteestä. (Nemat, Razzaghi, Bolton & Rousta, 2019.) Pakkaukset ovat olleet 

kestävyyskeskustelujen keskiössä lähes 50 vuoden ajan, koska pakkaukset ovat varsin näkyvä osa 

ihmisten kulutusta (Boesen, Bey & Niero, 2019). Ruoka on ainoa tuoteluokka, jota jokainen henkilö 

kuluttaa tyypillisesti kolme kertaa päivässä. Elintarvikepakkausmarkkinat ovat pakkausteollisuuden 

suurin segmentti. Myynnin suhteen elintarvikepakkausten osuus on noin 50 % kaikkien pakkausten 

myynnistä. Elintarvikepakkausten osuus pakkausjätteen määrästä on lähes kaksi kolmasosaa. (Marsh 

& Bugusu, 2007.)  

  

Ympäristöön ja eettiseen toimintaan liittyvillä tekijöillä on yhä tärkeämpi rooli kuluttajien 

tuotevalinnoissa  (Lindh, Olsson & Williams, 2015; Herbes, Beuthner & Ramme, 2019). Kuluttajat 

päättävät, ostavatko pakkauksia vai eivät, joten on tärkeää tuntea heidän näkemyksensä ja ymmärtää, 

mitkä tekijät he kokevat ympäristöystävällisiksi pakkauksissa (Oloyede & Lignou, 2021). Kuluttajien 

näkemysten ymmärtämisen myötä pakkausketjun toimijoiden on mahdollista rakentaa kilpailuetua. 

Ympäristöystävällisten pakkausten kautta pyritään säästämään maapallon rajallisia resursseja,  

suojelemaan ympäristöä, edistämään ihmisten hyvinvointia ja tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta. 

(Magnier & Crie, 2015.) 

 

Pauer, Wohner, Heinrich ja Tacker (2019) toteavat, että pakkausten ympäristöystävällisyyttä 

arvioitaessa on tarpeen huomioida koko pakkauksen arvoketju. Siihen kuuluu pakkausten 

valmistuksen ja hävittämisen aiheuttamat suorat ympäristövaikutukset, pakkauksiin liittyvä 

elintarvikehävikki ja -jätteet sekä pakkausten kiertokulku. Bozin, Korhosen ja Koelsch Sandin (2020) 

mukaan ympäristöystävällisissä pakkauksissa olennaista on kestävämpien materiaalien hankinta ja 

tehokas resurssien käyttö säilyttäen kuitenkin pakkausten keskeiset ominaisuudet. Kestävässä 

pakkausjärjestelmässä pyritään hallitsemaan maapallon rajallisia resursseja  ja sovelletaan yhteistä 

arvoa hallita näitä resursseja nykyisille ja tuleville sukupolville. Energia ja materiaalit tulee ottaa 

talteen myöhempää  käyttöä varten.  
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1.1 Tutkimuksen tausta ja rajaukset 

 

Tämän maisterintutkielman aiheena on kuluttajien näkemykset elintarvikepakkausten 

ympäristöystävällisyydestä. Herbesin ja kollegoiden (2019) mukaan kuluttajat eri maissa kokevat 

ympäristöystävällisyyden elintarvikepakkauksissa usein eri tavalla. Rokka ja Uusitalo (2008) ovat 

tutkineet suomalaisten kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä. 

Heidän tutkimuksensa suurin kuluttajasegmentti koki ympäristöystävällisen pakkausvaihtoehdon 

tärkeimmäksi valintakriteeriksi ostaessaan funktionaalisia juomatuotteita. Rokan ja Uusitalon (2008) 

tutkimus ei kuitenkaan selittänyt, mitä  "ympäristöystävällinen pakkaus" todella  tarkoittaa 

kuluttajille. Tässä maisterintutkielmassa halutaan tarkastella kuluttajien kokemusta 

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä ja saada mahdollisimman monipuolinen käsitys 

heidän  näkemyksistään.  

 

Bozin ym. (2020) mukaan vastuullisiin pakkauksiin liitetään kiinteästi kolme näkökulmaa: 

taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen. Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan 

ympäristöön liittyviin näkökulmiin elintarvikepakkausten suhteen ja jätetään taloudellinen 

elinkelpoisuus ja sosiaaliset vaikutukset tutkielman ulkopuolelle.  Elintarvikepakkaukset yleisesti on 

hyvin laaja tutkimuskohde. Osaa elintarvikkeista myydään ilman pakkausta, kun taas toiset 

elintarvikkeet edellyttävät hyvinkin vahvaa pakkausta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yleisesti 

kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä ja perehdytään tarkemmin 

nestekartonkipakkauksiin pakkausmuotona.  Rajauksen tarkoituksena on selvittää kuluttajien 

näkemyksiä nesteitä ostettaessa, koska silloin pakkaus on yleensä välttämätön  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa selvitetään: 

1. Miten kuluttajat kokevat ympäristöystävällisyyden elintarvikepakkauksissa? 

2. Miten halukkaita kuluttajat ovat maksamaan siitä, että elintarvike on pakattu 

ympäristöystävällisesti?   
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Kirjallisuuden mukaan ympäristöystävällisyys elintarvikepakkauksissa näkyy usein pakkauksen 

materiaalien, kierrätettävyyden, biohajoavuuden tai uudelleenkäytettävyyden kautta. Lisäksi 

pakkauksen ympäristöystävällisyys voi välittyä graafisen ilmeen kuten värien, kuvien, logojen tai 

pakkauksen tiedotusvihjeiden kuten hiilijalanjälkitiedon kautta. (Magnier & Crié, 2015.)  Pauer ym. 

(2019)  huomauttavat, että ympäristöystävällisen pakkauksen tulee ehdottomasti suojata pakattua 

tuotetta. Pakkauksen  valmistukseen ei tule käyttää enemmän resursseja kuin on tarpeen. 

Ympäristöystävällisen elintarvikepakkauksen tulee olla kierrätettävä sekä turvallinen ympäristön ja 

ihmisten terveyden kannalta.  

 

Tämän tutkimuksen teoriaosuuden tavoitteena on kartoittaa  kirjallisuuden ja aikaisempien 

tutkimusten avulla, mitä tarkoitetaan ympäristön kannalta kestävällä pakkauksella ja miten kuluttajat 

kokevat ympäristöystävällisyyden elintarvikepakkauksissa. Teoriaosuudessa käsitellään myös 

kuluttajien ostoaikomuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä esitellään nestekartonkipakkaukset 

pakkausmuotona. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa käytetään jätteiden lajittelusta termiä 

kierrätys, koska se on yleensä tutumpi kuluttajille. Todellisuudessa kuluttaja ei kierrätä, vaan 

lajittelee, ja kierrätys tapahtuu jätehuollossa.   

 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake jaettiin 

tutkijan omissa sosiaalisen median verkostoissa maaliskuussa 2022, ja kuluttajia kannustettiin 

vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista ja siinä kysyttiin vain tutkimuksen 

kannalta välttämättömiä tietoja mahdollisimman yleisellä tasolla. Vastaajilta pyydettiin kyselyn 

alussa suostumus siihen, että vastauksia saa käyttää osana maisterintutkielmaa. Kaikkia vastauksia 

käsiteltiin anonyymisti ja tulokset raportoitiin kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen 

vastaajat tiedot eivät paljastu tutkimuksen tuloksista. Tallennetut vastaukset hävitettiin aineiston 

analyysin jälkeen. Tutkimuksen toteutuksesta, menetelmistä ja analyysista kerrotaan luvussa kolme, 

ja tuloksia analysoidaan tarkemmin luvussa neljä. Viidennessä luvussa tulkitaan edellä esitettyjä 

tuloksia ja vertaillaan niitä aiempiin tutkimuksiin. Yhteenvedossa kootaan yhteen tutkimuksen 

keskeisimmät havainnot, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä ehdotetaan ideoita aiheen 

jatkotutkimukseen. 
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2 Elintarvikepakkaukset ja ympäristövaikutukset 

 

Ilmastonmuutos, muovien aiheuttama ympäristön saastuminen, pakkausjätteiden kasvava määrä sekä  

ilman, maaperän ja veden laadun heikkeneminen ovat ajankohtaisia teemoja. Nämä edellä mainitut 

haasteet huolettavat kuluttajia, ja vaikuttavat suuresti pakkausteollisuuteen. (Boz ym., 2020.) 

Yleisesti pakkauksiin liitetään negatiivinen vaikutus ympäristöön, koska pakkaukset jäävät jäljelle, 

kun tuote on kulutettu. Tämän jälkeen kuluttajan tulee joko hävittää tai kierrättää pakkaus.  

Elintarvikepakkauksilla on kuitenkin useita tärkeitä tehtäviä. Pakkaukset suojaavat ruokia ja 

pidentävät niiden säilyvyyttä, mikä puolestaan vähentää ruokahävikkiä ja ympäristön kuormitusta. 

(Brennan, Langley, Verghese, Lockrey, Ryder, Francis, Phan-Le & Hill, 2020.) Olennaista 

nimenomaan ympäristöystävällisyyden kannalta on huomioida, että yleensä ruokajätteellä on 

enemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia kuin pakkausjätteillä (Boz ym., 2020). Mikäli syötäväksi 

kelpaavaa ruokaa päätyy roskiin, kaikki ruuan tuottamiseen käytetty energia ja työ menevät hukkaan. 

Tällöin myös ruuan tuottamisesta syntyneet kasvihuonekaasupäästöt, maata ja vesistöä kuormittavat 

päästöt ovat syntyneet turhaan. Suomessa ruokahävikin taloudellinen arvo vuosittain on noin 500 

miljoonaa euroa. (Kohvakka & Lehtinen, 2019,  s. 70.)  

 

Vuonna 1987 Brundtlandin komissio määritteli  ”kestävän kehityksen” tarkoittavan kehitystä, joka 

tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 

Kestävämmän maailman käsite on kehittynyt yhdeksi maailmanlaajuisen kehityspolitiikan 

vaikuttavimmista periaatteista. Siihen kuuluu kolme näkökulmaa: taloudellinen, sosiaalinen ja 

ekologinen. (Boz ym., 2020.) Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan ympäristöön liittyviin 

näkökulmiin elintarvikepakkausten suhteen, joten on tarpeen tarkentaa, mitä ekologisella 

kestävyydellä tarkoitetaan. Kohvakka ja Lehtinen (2019, s. 83–84) toteavat, että ekologisen kestävän 

kehityksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 

säilyttäminen sekä ihmisten sosiaalisen, aineellisen ja taloudellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon 

kantokykyyn. Ennen toiminnan aloittamista tulee pyrkiä arvioimaan siitä syntyvät riskit, haitat ja 

kustannukset. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti haittoja tulee ehkäistä ja torjua ennalta 

jo niiden syntyhetkellä.  

 

Sustainable Packaging Alliancen (SPA) mukaan kestävän pakkauksen tulee olla toimiva, tehokas, 

kiertävä ja puhdas (effective, efficient, cyclic, clean). Käytännössä pakkaus on toimiva, kun se suojaa 

tuotetta ja välittää tarvittavat tiedot kuluttajalle. Tehokkaalla tarkoitetaan resurssien ja energian 
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käyttöä mahdollisimman säästeliäästi. Kiertävyydessä puolestaan on kyse, että pakkaukseen käytetyt 

materiaalit kiertävät koko pakkausjärjestelmässä. Neljäs kriteeri, puhdas, tarkoittaa,  että kaikki 

pakkausprosessissa mukana olevat tekijät saavat aiheuttaa vain minimaalisen riskin ihmisille tai 

ympäristölle. (Herbes ym., 2019.) Magnier ja Crié (2015) huomauttavat, että ekologisuus ei saa 

koskaan mennä pakkausten perimmäisen tehtävän eli tuotteen suojaamisen edelle. Siitä ei tulisi ikinä 

tinkiä.  Kohvakka ja Lehtinen (2019, s. 51–52) täydentävät, että tuotteen suojaamisen lisäksi 

pakkauksen tehtävänä on helpottaa tuotteen käsittelyä sen jakeluketjun aikana. Tähän kuuluu itse 

tuotepakkauksen lisäksi myymäläpakkaukset ja kuljetuspakkaukset.  Lisäksi pakkauksen tehtävänä 

on toimia viestinnän välineenä kuluttajille eli kertoa muun muassa  pakkauksen sisällöstä ja tuotteen 

käytöstä.  Pakkauksella on myös rooli edistää tuotteen tunnistettavuutta, jotta oikea tuote olisi 

helpompi löytää kaupan hyllystä.  

 

2.1 Kuluttajien käsityksiä elintarvikepakkauksien ympäristöystävällisyydestä 

 

Ideaalimaailmassa elintarvikepakkaus koostuisi materiaaleista, jotka ylläpitävät elintarvikkeen laatua 

ja turvallisuutta rajoittamattoman ajan ilman hajoamista ajan myötä. Ihanteellinen elintarvikepakkaus 

olisi houkutteleva, toimiva ja helppokäyttöinen sekä välittäisi kaiken tarpeellisen tiedon. Täydellinen 

elintarvikepakkaus olisi valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista ja siitä ei syntyisi hävitettävää 

jätettä ja olisi kaiken lisäksi edullinen. Harvoin, jos koskaan, elintarvikepakkaus kuitenkaan saavuttaa 

nämä korkeat tavoitteet. (Marsh & Bugusu,  2007.)  Valmistettujen tavaroiden ja palveluiden 

ympäristönäkökulmia arvioitaessa voidaan käyttää esimerkiksi elinkaarianalyysia (Life Cycle 

Assessment, LCA). Elinkaarianalyysissa tarkastellaan tuotteen ympäristönäkökulmia koko 

elinkaaren ajalta. Analyysi alkaa valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta, etenee 

tuotannon ja käytön kautta kierrätykseen ja loppusijoitukseen.  (Kohvakka & Lehtinen, 2019,  s. 85–

86.) 

 

Pakkauksella on aina ympäristövaikutuksia (Boz ym., 2020). Licciardellon (2017) mukaan erityisesti 

pakkausten raaka-aineiden tuotannossa, jalostuksessa ja käyttöiän loppuvaiheessa syntyy kuormitusta 

ympäristölle. Tutkimukset eri pakkausmateriaalien elinkaarivaikutuksista ovat lisänneet tietoisuutta 

siitä, miten voidaan tehdä ympäristövastuullisia valintoja. Licciardello (2017) väittää, että 

elintarvikepakkausten myönteinen rooli ympäristöongelmien ratkaisemisessa pitemmällä tähtäimellä 

on jo vakiintunut tieteellisissä yhteisöissä, mutta aihetta on kuitenkin tarve selventää tavallisille 
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kuluttajille. (Licciardello,  2017.)  Katajajuuri (2021, s. 313) huomauttaa, että varsin usein julkisessa 

keskustelussa pakkausten etuja ja haittoja käsitellään kerrallaan vain yhden ympäristövaikutuksen 

kuten hiilijalanjäljen, mikromuovien, raaka-aineiden uusiutuvuuden tai kierrätettävyyden kannalta, 

ja kokonaisuuskuva elintarvikepakkauksista jää kuluttajalle varsin epäselväksi. Lindh ym. (2015) 

toteavat, että ruotsalaisilla kuluttajilla ei juurikaan ole tietoa ympäristöystävällisistä 

elintarvikepakkauksista. Heillä on siten tarve saada lisää tietoa tai ohjausta pakkausten 

ympäristövaikutuksista. 

 

Kuluttajien käsitykset pakkauksien ympäristöystävällisyydestä vaihtelevat paljon sen vuoksi, että 

kuluttajat kokevat kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden hyvin eri tavoin. He arvioivat kestävyyttä 

sen mukaan, miten arvioivat pakkauksen toimivan itselle tärkeässä asiassa. (Steenis, van Herpen, van 

der Lans, Ligthart & van Trijp,   2017.) Usein kuluttajat yhdistävät ympäristöystävällisyyden vain 

kulutuksen jälkeiseen vaiheeseen ja jättävät pakkausten tuotantovaiheen kokonaan huomioimatta 

(Boz ym., 2020).   Boesen ja kollegat (2019) toteavat, että heidän tutkimukseen osallistuneilla 

tanskalaisilla kuluttajilla ei ollut tietoa pakkausten valmistusprosessin tai kuljetuksen vaikutuksista 

ympäristökuormitukseen. Lisäksi ympäristön kannalta merkityksellinen näkökohta tyhjän 

pakkauksen paino jätettiin kokonaan huomioimatta. Herbesin ym. (2019) mukaan tyypillisesti 

kuluttajat liittävät ympäristöystävällisyyteen mahdollisimman vähäisen pakkaamisen tai sen 

puuttumisen kokonaan. Vastaajat Herbesin ym. (2019) tutkimuksessa kokivat ylipakkaamisen 

erityisen haitalliseksi. Vastaajat totesivat, että suurempia pakkauskokoja tulisi suosia useiden pienten 

pakkausten sijaan.  

 

Lindhin ym. (2015) tutkimukseen osallistuneet ruotsalaiset kuluttajat kokivat, että pakkauksiin 

käytettävillä materiaaleilla oli suurin vaikutus ympäristöystävällisyyteen. Lindh ym. (2015) 

huomauttavat, että tyypillisesti pakkausmateriaalit muodostavat suhteellisen pienen osan pakatun 

tuotteen ympäristövaikutuksista.  Sen sijaan pakkaamattoman tuotteen suhteen voi olla se riski, että 

ilman suojaavaa pakkausta tuote pilaantuu tai vahingoittuu. Hävikkiin päätyvällä  elintarvikkeella on 

suurempi negatiivinen kokonaisvaikutus ympäristöön kuin elintarvikepakkauksilla. Licciardello 

(2017) toteaa, että on tärkeää huomioida erot pakattavien tuotteiden välillä.  Liha- ja maitotuotteiden 

alkutuotanto ja lukuisat käsittelyvaiheet kuormittavat ympäristöä merkittävästi. Sen sijaan 

pakkausten osuus liha- ja maitotuotteiden ympäristövaikutuksissa on melko alhaisella tasolla. Liha- 

ja maitotuotteiden kohdalla ei siis ole niin keskeistä vähentää pakkausmateriaaleja tai pohtia 

vaihtoehtoisia materiaaleja ja/tai pakkaustekniikoita, vaan tärkeintä on pyrkiä ensisijaisesti lisäämään 
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tuotteiden säilyvyyttä ja estää ruokahävikkiä, mikä puolestaan voi edellyttää (edullista) pakkausten 

lisäämistä. Kohvakka ja Lehtinen (2019, s. 71) kuvaavat, että yhden kinkkuviipaleen päätyminen 

biojätteeseen vastaa koko muovipakkauksen aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Katajajuuri 

(2021, s. 312) toteaa, että usein pakkausten rooli julkisessa keskustelussa onkin kohtuuttoman suuri, 

koska tyypillisesti pakkausten osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista on vain muutamia 

prosentteja. Poikkeuksena ovat vesi, limonadit ja olut juomateollisuudessa  sekä avomaavihannekset 

ja hedelmät.  Katajajuuren (2021) mukaan näiden tuotteiden osalta on kannattavaa keventää ja 

parantaa pakkauksia.  

 

Pakkausten ympäristöystävällisyyttä voidaan  tarkastella jätehierarkian kautta. Siinä tarkastellaan, 

miten jätettä voidaan ehkäistä, voidaanko pakkauksia käyttää uudelleen tai kierrättää vai onko 

mahdollista palauttaa pakkaukset alkuperäiseen muotoon.  Jos tämä ei ole mahdollista, niin 

seuraavaksi tulisi arvioida, voidaanko pakkaukset hyödyntää energiana. Sijoitus kaatopaikalle on 

jätehierarkian huonoin vaihtoehto. (Pauer ym.,  2019)  Oloyeden ja Lignoun (2021) tutkimuksen 

osallistujat kokivat, että ympäristöystävällisyyttä arvioidessa tulee huomioida kiertotalouden 

prosessit ja 3R-malli: Reduce, Reuse ja Recycle eli vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä.  Kohvakan 

ja Lehtisen (2019, s. 97) mukaan jätelaki velvoittaa tuotteen valmistajia käyttämään raaka-aineita 

säästeliäästi, välttämään haitallisia raaka-aineita sekä suunnittelemaan tuotantomenetelmät niin, että 

jätettä ei syntyisi. Mahdollisuuksien mukaan tuotteet tulisi valmistaa kierrätetyistä materiaaleista tai 

uusioraaka-aineista.  

 

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi kierrättää 70 prosenttia kaikista pakkausjätteistä vuoteen 

2030 mennessä (Nemat ym., 2019). Kohvakka ja Lehtinen (2019, s. 132) toteavat, että EU:n 

direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät pakkausmateriaalien kierrättämisen edistämistä.  

Suomessa paperia on kerätty jo pitkään. Keräyksen laajentaminen kartonkiin, metalliin ja lasiin on 

päässyt kunnolla vauhtiin 2000-luvun aikana. Boesenin ym. (2019) tutkimukseen osallistuneet 

tanskalaiset kuluttajat pitivät kierrätettävyyttä tärkeimpänä kriteerinä pakkauksen 

ympäristöystävällisyydelle. Boesen ym. (2019) huomauttavat, että vaikka suurin osa tutkimuksen 

vastaajista piti kierrätettävyyttä tärkeänä, niin vain 9 % vastaajista valitsi vaihtoehdon, että 

pakkauksen tulisi koostua vain yhdestä materiaalista, mikä monissa tapauksissa on kierrätettävyyden 

edellytys.  Pauer ym. (2019) toteavat, että mahdolliset ruuan ylijäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti 

pakkausten kierrätettävyyteen. Oloyeden ja Lignoun (2021) tutkimukseen osallistuneilla kuluttajilla 

oli epäselvyyttä lajittelun suhteen. He pohtivat, että tuleeko elintarvikepakkaukset pestä ennen kuin 
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ne toimitetaan eteenpäin kierrätykseen. Kuluttajat olivat huolissaan, että kierrätettävät pakkaukset 

voivat päätyä kaatopaikalle, jos ne ovat likaisia.  

 

Gurtu ja Arendt (2020) puolestaan kyseenalaistavat pakkausjätteen kierrätyksen 

tarkoituksenmukaisuuden. Kierrättäminen saattaa tuntua ympäristöystävälliseltä tavalta toimia, mutta 

todellisuudessa jätteiden kierrättäminen on kallis liiketoiminta, joka vaatii paljon hiilidioksidi-

intensiivistä kuljetusta ja käsittelyä.  Kohvakka ja Lehtinen (2019, s.142) mainitsevat suomalaisen 

pullopanttijärjestelmän olevan kansainvälisesti merkittävä esimerkki, miten pakkausten kierrätys ja 

uudelleenkäyttö voidaan toteuttaa onnistuneesti. Juomapakkausvero ohjaa palautusjärjestelmää. 

Vuonna 2017 palautusautomaattien kautta palautui alumiinisista tölkeistä 94 %, muovipulloista 91 % 

ja lasipulloista 87 %. Muovisen kierrätyspullon hiilijalanjälki on alle 10 % täysin uuden eli 

neitseellisen pullon hiilijalanjäljestä. Suomessa tehokkaasti toimiva pullojen palautusprosessi on 

ympäristön kannalta merkittävä, koska palautettavien pullojen määrä vuodessa on 12 800 tonnia.   

 

Toisinaan kuluttajilla on epäselvyyttä pakkausten "bio"-käsitteiden suhteen. He eivät aina ymmärrä, 

mitä eroa on termeillä: ”kompostoitava”,  ”biohajoava” ja ”biopohjainen” (Boesen ym., 2019; Boz 

ym., 2020.) Bozin ym. (2020) mukaan kuluttajat usein tulkitsevat, että biohajoavat materiaalit 

hajoavat luonnossa, vaikka useimmat kaupallisesti saatavilla olevat biohajoavat polymeerit voivat 

hajota vain valvotuissa olosuhteissa teollisissa järjestelmissä. Huomioitavaa on, että kaikki 

biopohjaiset muovit eivät ole biohajoavia.  Kohvakan ja  Lehtisen (2019,  119) mukaan  

kompostoituvat muovipussit eivät aina hajoa tarpeeksi nopeasti jätteenkäsittelylaitoksilla. Tämä 

johtaa siihen, että muovipussien palasia joudutaan kerätään mekaanisesti prosessista ja sitten palaset 

toimitetaan poltettavaksi.  Gurtu ja Arendt (2020) täydentävät, että biohajoavat orgaaniset materiaalit 

vapauttavat rikkoutuessaan metaanikaasua ilmakehään. Metaani on palava kaasu, joka voi aiheuttaa 

palovaaran suljetuilla alueilla ja se lisää kasvihuonekaasupäästöjä.  Kohvakka ja Lehtinen (2019, 

s.120) huomauttavat, että moni kuluttaja haluaa aidosti valita lajittelussa ympäristön kannalta 

parhaimman vaihtoehdon. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää tiedottaa kuluttajille avoimesti, että 

biohajoavat muovit vaativat hajotakseen tehokkaat kompostointiolosuhteet. 

 

Herbesin ym. (2019) tutkimuksessa saksalaiset, ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset vastaajat luottivat 

eniten pakkausmerkintöihin arvioidessaan pakkausten ympäristöystävällisyyttä. Toisekseen 

tutkimuksen vastaajat arvioivat pakkausten ympäristöystävällisyyttä pakkausmateriaalin määrän ja 

pakkauksen värin avulla.  Herbes ym. (2019) kuitenkin huomauttavat, että kuluttajalla ei ole edes 
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pakkausten käytön jälkeen mahdollisuutta tarkastaa, onko esimerkiksi pakkaukseen merkityt 

prosenttiosuudet kierrätysmuovista todellisia vai eivät.  Ympäristöystävällisyyteen viittaavien 

merkintöjen tulee olla hyvin selkeitä ja nopeasti tunnistettavissa. Magnier ja Crié (2015) täsmentävät, 

että logot voivat olla täysin ymmärrettäviä ainoastaan silloin, kun ne ovat yhdessä 

yksityiskohtaisemman sanallisen tiedon kanssa. Boesen  ym. (2019) toteavat, että tarvitaan tuottajien, 

jälleenmyyjien ja politiikan yhteistyötä, jotta kuluttajilla on mahdollisuus tehdä saamiensa tietojensa 

perusteella tietoisia valintoja. 

 

Boz ym. (2020) varoittavat ”viherpesun” riskistä eli harhaanjohtavan tiedon esittämistä. Käytännössä 

tämä voi ilmetä esimerkiksi käyttämällä tuotteen pakkauksessa vihreää väriä tai vihreän lehden 

symbolia ilmaisemaan, että pakkaus olisi ympäristöystävällisempi kuin vaihtoehtoinen pakkaus. 

Katajajuuri ja Nylander (2021, s. 402) listaavat viherpesun keinoiksi esimerkiksi itse keksityt tai 

epäviralliset ekoleimat, vain yhden ympäristöystävällisyyden ominaisuuden korostamisen, 

epämääräisten tai epäolennaisten ympäristöväitteiden esittämisen tai pakkauksen ympäristöväitteistä 

pienemmän pahan korostamisen. Katajajuuren ja Nylanderin (2021, s. 402) mukaan Suomen hallitus 

on sisällyttänyt hallitusohjelmaan vaatimuksen tuotteiden ja pakkausten ympäristövaikutusten 

paremmasta viestinnästä. Vaihtoehtoisten pakkausratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnissa 

tulee käyttää tiedepohjaista sekä systemaattista elinkaariajatteluun perustuvaa lähestymistapaa. 

Asioista tulee viestiä selkeästi päätöksentekijöille, brändeille, pakkausten ja pakkausmateriaalien 

valmistajille ja kuluttajille.  

 

2.2 Kuluttajien ostoaikomuksiin vaikuttavat tekijät 

 

Kuluttajat sanelevat, mitä haluavat ostaa, ja teollisuus tuottaa mitä kuluttajat vaativat, jos sen voi 

tehdä kannattavasti. Kuluttajan näkemyksillä on merkittävä vaikutus pakkausten suunnitteluun. 

Heidän tarpeet ohjaavat tuotteiden myyntiä, ja pakkausta voidaan pitää merkittävänä 

myyntityökaluna. (Marsh & Bugusu, 2007) Olsmats, Nilsson ja Pousette (2015) toteavat, että 

valmistajien on  tärkeää ymmärtää loppuasiakkaan tarpeet ja mieltymykset, kulutuskontekstit, 

asiakassegmentit ja maantieteelliset alueet, jotta valmistajat voivat kehittää tarkoitukseen sopivin 

pakkaustyyppi ja -materiaali. Kuitenkaan esimerkiksi mehutuotteille ei ole vain yhtä oikeaa 

optimaalista pakkausta, vaan pakkausvalintaan vaikuttaa jakelukanava, myyntipiste, asiakkaiden 

mieltymykset ja elintarvikkeen käyttötarkoitukset.  
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Rokka ja Uusitalo (2008) ovat tutkineet suomalaisten kuluttajien näkemyksiä ympäristöystävällisistä 

elintarvikepakkauksista. Heidän empiirisen tutkimuksensa mukaan kuluttajien yleinen 

suhtautuminen ympäristöystävällisiin pakkauksiin oli myönteistä, mikä kertoo eettisyyden ja 

ympäristötietoisuuden kasvavasta merkityksestä. Steenis ym. (2017) kuitenkin huomauttavat, että ei 

voida olettaa, että kuluttajat tekevät automaattisesti ympäristön kannalta fiksuja valintoja vain sillä 

perusteella että he suhtautuvat positiivisesti ympäristöystävällisiin pakkauksiin.  Kuluttajat luottavat 

pitkälti omiin vakaumuksiinsa ja uskomuksiinsa pakkausten ympäristöystävällisyydestä, vaikka ne 

olisivat joissakin tapauksissa täysin ristiriidassa pakkausten elinkaarilaskelmien kanssa.  

 

Herbesin ym. (2019) mukaan kuluttajat ovat kiinnostuneita uudenlaisista pakkausratkaisuista. 

Pääsääntöisesti kuluttajat luottavat pakkauksen etikettimerkintöihin ja hyödyntävät myös 

jälleenmyyjiltä saamiaan ja internetistä löytämiään tietoja.  Katajajuuri (2021, s. 313) toteaa,  että 

pakkauksiin liittyvää ympäristöviestintää ohjaavat useimmiten tunteet, vaatimukset, markkinointi ja 

mielipiteet, minkä johdosta kuluttaja saattaa olla epätietoinen, kuinka hänen tulisi toimia halutessaan 

huomioida pakkausten ympäristövaikutukset valinnoissaan. Bozin ym. (2020) mukaan kuluttajien 

tietoiseen ostoon vaikuttavat muun muassa saatavilla olevat tiedot ja henkilökohtainen motivaatio. 

Epäjohdonmukaisuuksien olemassaolo, kuten tietyn toiminnallisen ominaisuuden puute tuotteessa tai 

pakkauksessa, saattaa muuttaa käyttäytymistä päinvastaiseen suuntaan ja ympäristöystävälliset 

vaihtoehdot saattavat muuttua tällöin vähemmän tärkeiksi. 

 

Rokan ja Uusitalon (2008) tutkimuksessa kuluttajat arvioivat elintarvikkeissa neljää ominaisuutta 

(brändi, hinta, pakkaus, pakkauksen uudelleensuljettavuus) ostaessaan  funktionaalisia 

juomatuotteita. Näistä neljästä ominaisuudesta pakkauksen ympäristöystävällisyyttä pidettiin yhtä 

tärkeänä valintakriteerinä kuin hintaa. On kuitenkin huomioitava, että kuluttajat joutuvat usein 

tekemään kompromisseja konkreettisissa valintatilanteissa. Jotkut pakkauksen ominaisuudet voivat 

olla valinnan kannalta ratkaisevampia kuin ympäristöystävällisyys – vaikka kuluttajat periaatteessa 

suosisivatkin ympäristöystävällisiä pakkauksia. Rokan ja Uusitalon tutkimuksessa  tuotemerkkiä, 

hintaa ja käytännöllisyyttä pidettiin joissain valintatilanteissa pakkauksen ympäristöystävällisyyttä 

tärkeämpinä. Kemiran (2019) teettämässä tutkimuksessa arvioitiin 13 elintarvikepakkauksen 

ominaisuutta. Suomessa kyselyyn vastasi 1000 henkilöä. Vastaajat kokivat elintarvikepakkauksen 

tärkeimmiksi ominaisuuksiksi pakkauksen koon, hygieenisyyden ja tiiveyden/tukevuuden. Marsh ja 

Bugusu (2007)  toteavat että, kuluttajien tulee arvioida, että onko esimerkiksi käyttömukavuus ja 
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lisäturvallisuus materiaalien lisäämisen arvoista.   Gurtun ja Arendtin (2020) mukaan esimerkiksi 

uudelleenkäytettävät kahvikupit pikaruokaketjuissa toisivat kustannussäästöjä jälleenmyyjille, 

mahdollistaisivat halvemmat hinnat kuluttajilla ja lisäksi vähentäisivät jätteen määrää ympäristössä. 

Toimiva malli kuitenkin edellyttäisi, että kuluttajat olisivat tietoisia käytännöistä ja heitä 

kannustettaisiin toimimaan sen mukaisesti. 

 

Oloyeden  ja Lignoun (2021) tutkimuksessa hintaa ja toiminnallisuutta pidettiin tärkeimpinä 

ominaisuuksina elintarvikkeita ostettaessa. Mielenkiintoista oli, että vaikka 95 % vastaajista koki 

olevansa ympäristötietoisia kuluttajia ja toivoi näkevänsä markkinoilla ympäristöystävällisiä 

pakkauksia, he eivät kuitenkaan juurikaan kertoneet kiinnittävänsä huomioita pakkauksiin ostaessaan 

tuotteita, vaan yleensä ostivat tutun brändin elintarvikkeita. Lindhin ym. (2015) tutkimuksessa 

ruotsalaiset kuluttavat arvostivat pakkauksissa eniten käytännöllisyyttä. Heille oli tärkeää, että 

pakkaus oli helppo avata tai sulkea uudelleen.  Pakkauksen suojaavaa vaikutusta  tuotteelle tai 

pakkauksessa näkyviä tuotetietoja pidettiin todennäköisesti itsestäänselvyytenä, koska vain harvat 

kuluttajista valitsivat nämä tekijät itselle tärkeiksi.  Martinhon, Piresin, Portelan ja Fonsecan  (2015) 

tutkimuksessa tärkeimmäksi valintakriteeriksi tuotteita ostettaessa koettiin hinta. Tämän jälkeen 

valintakriteereissä arvostettiin eniten tuotteiden korkeaa laatua ja toiminnallisuutta.  

 

Martinhon ym. (2015) tutkimuksessa vertailtiin kahta kuluttajaryhmää, joista ensimmäinen koki 

ympäristöystävällisen pakkauksen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi elintarvikkeita ostettaessa. Toinen 

ryhmä puolestaan ei pitänyt ympäristöystävällisyyttä kovin tärkeänä tekijänä ostotilanteessa.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ryhmä, joka piti ympäristöystävällisyyttä pakkauksissa tärkeänä tai 

erittäin tärkeänä koostui enimmäkseen naisista ja noin 50-vuotiaista. Tämän ryhmän vastaajat olivat 

ympäristötietoisia ja suhtautuivat positiivisesti ”vihreään ostamiseen”, lisäksi heille sukulaisten ja 

ystävien mielipiteet ostoksista olivat tärkeitä. Rokan ja Uusitalon (2008) tutkimuksessa mukana olleet 

kuluttajaryhmät eivät eronneet merkittävästi toisistaan demografisten ominaisuuksien kuten 

sukupuolen tai koulutuksen perusteella. Sen sijaan tutkimuksesta selvisi, että kuluttajia voidaan 

luonnehtia paremmin perustuen heidän erottuviin mieltymyksiinsä eri tuoteominaisuuksia kohtaan ja 

miten tärkeiksi he kokevat esimerkiksi tuotteen hinnan tai ympäristöystävällisyyden pakkauksissa.  

 

Yleensä ympäristöystävälliset pakkaukset ovat kalliimpia kuin tavalliset pakkaukset (Magnier & 

Crie, 2015). Martinhon ym. (2015) portugalilaisia koskevan tutkimuksen mukaan  vastaajista 19 %  

oli valmis maksamaan enemmän tuotteesta, jos se pakattaisiin ympäristöystävällisesti. Vastaajista  63 
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% harkitsisi mahdollisuutta maksaa enemmän, ja loput 19 % kuluttajista eivät olleet valmiita 

maksamaan ympäristöystävällisestä pakkauksesta. Martinhon ym. (2015) tutkimuksessa 

pakkaussuunnittelu ei noussut tärkeimmiksi valintakriteereiksi, vaan kuluttajat pitivät alhaista hintaa, 

tuotteen laadukkuutta ja korkeaa toiminnallisuutta tärkeimpinä kriteereinä ostopäätöksissään. 

Lindhin ym. (2015) mukaan jopa 86 % tutkimukseen osallistuneista ruotsalaista kuluttajista väitti 

olevansa valmis maksamaan ylimääräistä ympäristön kannalta kestävistä pakkauksista. 

Maksuhalukkuuden todettiin olevan tilastollisesti merkitsevästi suurinta luomutuotteiden kuluttajien 

keskuudessa.  

 

Oloyeden  ja Lignoun (2021) tutkimukseen osallistuneet kuluttajat eivät olleet halukkaita maksamaan 

enemmän siitä, että elintarvikkeet pakattaisiin ympäristöystävällisesti. Vastaajat kokivat, että 

valmistajien tulisi ottaa kustannukset harteilleen osana sosiaalista vastuutaan. Myös politiikan kautta 

tulisi edistää lainsäädäntöä, joka velvoittaisi yritykset toteuttamaan kestävämpiä pakkausratkaisuja. 

Gurtu ja Arendt (2020) toteavat, että erityisesti ei-biohajoavien pakkausten vähentämistä tulisi pyrkiä  

edistämään ympäristöpolitiikan ja verotuksen avulla. Näihin liittyvät ohjeistukset ja käytännöt ovat 

usein maakohtaisia tai alueellisia, mutta  tarve tietoisuuden lisäämiselle ja yhteisille tavoille toimia 

maailmanlaajuisesti on suuri. 

 

2.3 Nestekartonkipakkaukset käytetympiä  pakkausmuotoja 

 

Tämän maisterintutkielman empiirisessä osiossa perehdytään tarkemmin kartonkipakkauksiin, 

erityisesti nestekartonkipakkauksiin. Paperi-  ja kartonkipohjaiset materiaalit ovat yksi 

varhaisimmista ja eniten käytetyistä pakkausmuodoista elintarvikkeille kuten maidolle ja 

maitotuotteille, muille juomille, kuivajauheille, makeisille ja leipomotuotteille (Deshwal, Panjagari, 

Alam, 2019). Globaalisti nestepakkauskartonkeja valmistetaan noin 4,6 miljoonaa tonnia. Markkinat 

kasvavat eniten Aasiassa ja kysyntä on suurempaa pienien pakkauskokojen suhteen. 

Nestekartonkipakkaukset valmistetaan yleensä sellukuidusta ja kemihierteestä. Vahvalla 

massaliimauksella on keskeinen rooli, koska kartongin tulee kestää kosteutta, nestekontaktia ja koko 

sterilisointiprosessi. (Aaltonen, 2021) Kohvakan ja Lehtisen (2019, s. 53) mukaan useat kartonki- ja 

paperipakkaukset sisältävät muovia. Näissä kuitupakkauksissa on sisäpinnalla elintarviketta vasten 

ohut estokerros (barrier), jonka tehtävänä on estää kaasujen ja nestemäisten aineiden kulkeutuminen 

pakkauksesta tuotteeseen ja  ympäristöön. 
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Nestepakkauskartonkipakkaukset jaetaan hyllyiän mukaan kahteen segmenttiin. Tyypillisesti 

tuoretuotteet pakataan harjakattopakkauksiin, joissa tuotteet tulee säilyttää kylmässä, ja niiden 

säilyvyys on yleensä vain muutamia viikkoja. Aseptiset nestepakkaukset muistuttavat muodoltaan 

tiiliskiveä. Niiden hyllyikä voi olla yli vuoden, ja tuotteet säilyvät huoneenlämmössä. (Aaltonen, 

2021) Pakkauksen välttämättömyys nestemäisissä elintarvikkeissa on itsestään selvä kaikille 

kuluttajille (Boesen ym., 2019). Pakkaukselta odotetaan ennen kaikkea tuotteen suojaamista. 

Pakkauksen tulee olla hygieeninen ja sen tulee säilyttää tuotteen aistillinen ja ravinnollinen laatu koko 

säilytyksen ajan. Lisäksi pakkaukselta edellytetään toimivuutta. Sen tulee olla helposti avattava ja 

uudelleensuljettava ja sen tulee säilyttää muotonsa kaadettaessa. (Järvi-Kääriäinen & Ollila, 2007, s. 

161)  Kartongin etuina materiaalina pidetään lujuutta ja kestävyyttä.  Kartonki on materiaalina 

uusiutuva, siihen on helppo painaa, ja se voidaan laminoida muovilla ja alumiinilla. Paperi ja kartonki 

koetaan kierrätettäväksi, biohajoavaksi ja kokoonpuristuvaksi, jolloin voidaan vaikuttaa jätteen 

määrään. Valmistusprosesseissa koetaan myös käytettävän vähemmän energiaa verrattuna lasi- ja 

metallipakkausten valmistukseen.  (Olsmats ym., 2015) 

 

Lindh ym. (2015) tutkimuksen mukaan ruotsalaiset kuluttajat pitivät paperipohjaisia 

pakkausmateriaaleja parhaimpina ympäristön kannalta. Toisella sijalla oli lasi, kun taas muovi ja 

metalli koettiin ympäristön kannalta haitallisemmiksi pakkausmateriaaleiksi.  Olsmats ym. (2015) 

selvittivät ruotsalaisten kuluttajien näkemyksiä mehupakkausten suhteen. Kuitupohjaiset 

mehupakkaukset koettiin kevyiksi, toimiviksi ja helposti taitettaviksi jätteiden käsittelyä ja kierrätystä 

varten. Lasia pidettiin hauraana ja raskaana materiaalia, mutta eduiksi katsottiin pakkauksen 

läpinäkyvyys, helppo kierrätettävyys sekä pakkauksen ylellinen vaikutelma. Muovipullojen eduiksi 

nähtiin uudelleensuljettavuus ja uudelleenkäytettävyys. Olsmatsin ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

kuluttajat suosivat nestekartonkipakkausta ostaessaan mehua, koska nestekartonkipakkaus koetaan 

pakkauksena toimivaksi ja ympäristöystävälliseksi. Boesen ym. (2018) toteavat, että tanskalaisia 

kuluttajia koskevan tutkimuksen mukaan biopohjaiset materiaalit ja lasi koettiin ympäristön kannalta 

parhaimmiksi vaihtoehdoiksi ja muovi kaikista ongelmallisimmaksi. Vastaajat perustelivat 

näkemyksensä materiaalin kierrätettävyyden mukaan. Laminoidut kartongit jakoivat vastaajien 

mielipiteitä. Toisaalta elinkaarilaskelmat osoittavat, että laminoitu kartonki voi olla ympäristön 

kannalta edullinen, mutta niiden kierrättämisessä voi olla haasteita.   Kohvakka ja Lehtinen (2019, s. 

57 ) huomauttavat, että usein laminaateissa tarvittu kokonaismateriaalipaksuus jää pienemmäksi kuin 

jos pakkaus tehtäisiin vain yhdestä materiaalista.  
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Nemat ym. (2019) tuovat esiin, että kuluttajilla on epäselvyyttä muovikorkillisten kartonkipakkausten 

kierrättämisen suhteen. Valmistaja neuvoo lajittelemaan pakkauksen kartonkijätteeseen ja 

muovikorkin muovijätteeseen. Kuluttajilla ei ole tietoa, miten heidän tulisi toimia pakkaukseen 

jäljelle jäävään muoviosan (kaulan) kanssa. Kuluttajille on epäselvää, miksi muovinen korkki tulisi 

ottaa pois, jos muovisen kaulan voi jättää pakkaukseen. Nematin ja kollegoiden  (2019) mukaan 

pakkausten etikettien  ohjeistuksessa olisi vielä kehitettävää, jotta ne pystyisivät tukemaan kuluttajia 

paremmin lajittelussa. Boesenin ym. (2019) tutkimuksen mukaan tanskalaiset kuluttajat kokivat 

nestekartonkipakkauksista korkillisen vaihtoehdon huonommaksi, koska pakkauksessa oli tällöin 

kahta materiaalia.  Järvi-Kääriäinen ja Ollila (2007, s. 161)  toteavat, että Suomessa 

nestekartonkipakkaukset kierrätetään muiden kuitupakkausten kuten aaltopahvin kanssa. Kerätyn 

materiaalin hyödyntäminen riippuu pitkälti hyödyntämislaitoksen prosesseista. Deshwal ym. (2019) 

kuitenkin huomauttavat, että paperia ja kartonkia voi kierrättää enintään kuudesta seitsemään kertaan 

eli materiaalin kierto ei ole loputon.  

 

2.4 Yhteenveto 

 

Tässä luvussa on esitelty tutkielmassa hyödynnettävää teoriaa, joka tulee ohjaamaan tutkielmassa 

tapahtuvaa tulkintaa. Ennen empiiriseen tutkimusosuuteen siirtymistä on vielä tarpeen kerrata 

teoriaosuuden keskeisimmät löydökset. Boz ja kollegat (2020) toivat esiin pakkauksiin liittyvän 

ajankohtaisen negatiivisen keskustelun. Kasvavat pakkausjätemäärät aiheuttavat ilman, maaperän ja 

veden laadun heikkenemistä ja pakkauksissa käytettävät muovit saastuttavat ympäristöä. 

Kirjallisuudesta nousi kuitenkin vahvasti esiin, että elintarvikepakkauksella on useita tärkeitä 

tehtäviä. Ympäristön kannalta elintarvikepakkauksen keskeisin tehtävä on elintarvikkeen 

suojaaminen ulkopuolisilta vaikutuksilta ja vaurioilta sekä elintarvikkeen säilymisen pidentäminen,  

mikä puolestaan vähentää ruokahävikkiä ja ympäristön kuormitusta. (Boz ym., 2020;  Brennan ym., 

2020; Katajajuuri 2021; Marsh & Bugusu,  2007.) Ympäristön kannalta kestävä elintarvikepakkaus 

on toimiva, tehokas, kiertävä ja puhdas (Herbes ym., 2019). 

 

Kuluttajat kokevat elintarvikepakkauksen kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden hyvin eri tavoin. 

He arvioivat ympäristöystävällisyyttä sen mukaan, miten arvioivat pakkauksen toimivan itselle 

tärkeässä asiassa. (Steenis ym., 2017)  Aiemmissa tutkimuksissa elintarvikepakkausten 
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ympäristöystävällisyyteen on liitetty muun muassa mahdollisimman vähäinen pakkaaminen (Herbes 

ym., 2019) ja kierrätettävyys (Boesen ym., 2019). Juuri kierrätettävyys nousi tärkeäksi tekijäksi 

kuluttajien arvioidessa eri pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyttä (Boesen ym., 2019).  

Empiirisessä osiossa on tarkoitus kartoittaa, miten tämän tutkimuksen vastaajat kokevat 

ympäristöystävällisyyden elintarvikepakkauksissa ja tuottaa tietoa pakkausketjun toimijoille. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkielman empiirisessä osassa käytetyt tutkimus- sekä 

analyysimenetelmät. Tarkemmin perehdytään pääkomponenttianalyysiin ja logistiseen 

regressioanalyysiin. Lisäksi luvussa käydään läpi, kuinka empiirinen tutkimus toteutettiin. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän tutkielman  tutkimusote on kvantitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä on kuluttajille suunnattu 

kyselytutkimus. Aineiston keräämisessä hyödynnettiin sähköistä kyselylomaketta. Vilkan (2007, s. 

26) mukaan kvantitatiivinen tutkimus pyrkii tulosten yleiseen kuvailuun numeraalisesti. Tavoitteena 

on löytää aineistosta lainalaisuuksia. Valli (2015, s. 42) toteaa, että kyselytutkimus on sopiva tapa 

kerätä aineistoa, kun kyseessä on yleiskartoitus tilanteesta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2004, s. 125, 184) mukaan kyselytutkimukselle on ominaista, että tietoa kerätään standardoidussa 

muodossa joukolta ihmisiä.  Tällaisen muotoilun tarkoituksena on pyrkiä kuvailemaan, vertailemaan 

ja selittämään ilmiöitä. Kyselytutkimuksen etuna on mahdollisuus saada laaja aineisto, sillä 

tutkimusmuoto mahdollistaa suuren osallistujamäärän ja usean kysymyksen esittämisen.  Tällöin 

tiedon kerääminen on nopeaa ja helppoa, mutta edellyttää kyselylomakkeen huolellista suunnittelua.   

 

Valli ja Perkkilä (2015, s. 109–110) korostavat, että on tärkeää huomioida kyselyn kohderyhmä ja 

pyrkiä rakentamaan kysely sen mukaan, mikä on valitulle kohderyhmälle sopiva. Verkkokyselyiden 

vahvuutena on visuaalisuus. Kyselyyn voidaan liittää esimerkiksi videotiedostoja selkeyttämään 

kysymyksiä. Verkkokyselyt ovat taloudellisia, koska kyselyn toteuttamisesta ei aiheudu juurikaan 

kuluja aineistokeruuvaiheessa, vaikka vastaajat asuisivat fyysisesti hyvin kaukana.  Vilkka (2007, s. 

67) toteaa, että määrällisessä tutkimuksessa voidaan käyttää monivalintakysymyksiä, avoimia 

kysymyksiä tai sekamuotoisia kysymyksiä. Sekamuotoisissa  kysymyksissä annetaan Vilkan (2007, 

s. 69) mukaan osa vastausvaihtoehdoista ja sen jälkeen vastaajalla on mahdollista antaa avoin vastaus. 

Sekamuotoiset kysymykset ovat toimivia, kun on syytä epäillä, ettei kaikkia vastausvaihtoehtoja 

tunneta. Tässä tutkimuksessa käytettiin monivalintakysymysten rinnalla avoimia kysymyksiä 

tavoitteena saada vastaajilta spontaaneja mielipiteitä ja kehitysehdotuksia elintarvikepakkausten 

ympäristöystävällisyyteen liittyen.  Kananen (2008, s. 25) toteaa, että avointen vastausten käsittely 



20 
 
 

on hidasta, mutta niiden avulla voidaan tuottaa tietoa, jonka saaminen ei olisi mahdollista 

strukturoitujen kysymysten kautta. 

 

Hirsjärven ym. (2004, 216, 211–212) mukaan kvantitatiivisiin tutkimuksiin on kehitetty erilaisia 

tilastollisia menettelytapoja, joiden avulla voidaan arvioida mittareiden luotettavuutta.  Tutkittavan 

aineiston analyysiprosessi etenee vaiheittain. Ensin on tarkoituksena kuvata aineistoa, sitten 

luokitella, yhdistää ja lopulta selittää tilanne. Analyysitavaksi tulisi valita se, mikä parhaiten tuo 

vastauksen ongelmaan tai tutkimuskysymykseen.  Kananen (2008, s. 49–53, 60) toteaa, että 

tutkimusongelman rajoittuessa pelkästään ilmiön kuvailuun, voi analyysimenetelmiksi riittää 

aineiston rakennetta kuvaavat tunnusluvut, ristiintaulukointi ja riippuvuusanalyysit. 

Ristiintaulukoinnissa tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä ja selvitetään onko niiden välillä 

riippuvuutta vai johtuvatko erot sattumasta. Riippuvuudella tarkoitetaan jonkin muuttujan arvojen 

kasvamista tai pienentymistä samaan aikaan, kun toinen muuttuja kasvaa tai pienentyy.  

Nummenmaan (2008, s. 268) mukaan korrelaatiokertoimen avulla voidaan kuvata numeroarvona 

kahden muuttujan välistä riippuvuutta.  Korrelaatiokertoimen ollessa lähellä arvoa yksi, on kyseessä 

voimakas yhteys eli toisen arvon kasvaessa, kasvaa myös toisen muuttujan arvot.  Jos 

korrelaatiokerroin on puolestaan lähellä nollaa, muuttujien välillä ei ole lineaarista yhteyttä. 

Metsämuuronen (2003, s. 305) puolestaan ohjeistaa, että  korrelaatioarvon ollessa 0,8–1,0, sitä 

voidaan kuvailla erittäin korkeaksi, 0,6–0,8 korrelaatio on korkea ja 0,4–0,6 melko korkea tai 

kohtuullinen.  

 

Tutkielman kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä elintarvikepakkauksen 13 eri ominaisuuden 

kautta. Analyysityössä päädyttiin hyödyntämään pääkomponenttianalyysia, koska kyseessä oli 

näinkin suuri joukko muuttujia.  Metsämuurosen (2008, s. 28–29) mukaan 

pääkomponenttianalyysissa voidaan ryhmitellä suuri joukko muuttujia muutamaan ryhmään ja täten 

vähentää tutkittavan ilmiön hajanaisuutta. Pääkomponenttianalyysissa  korrelaatiomatriisi hajotetaan  

ja siitä muodostetaan lineaarisia yhdistelmiä. Matemaattisen mallin avulla pyritään löytämään 

sellaiset yhdistelmät, jotka selittävät parhaiten vaihtelua muuttujien välillä.  Jokivuori ja Hietala 

(2007, s 100) toteavat, että pääkomponenttianalyysissa merkittävin vaihe on, kun analyysin muuttujat 

valitaan tiettyyn komponenttiin muuttujan saaman latausarvon perusteella. Tyypillisesti rajana 

käytetään arvoa 0,5 eli sitä pienempiä latauksia ei kannata ottaa mukaan komponentille.  Analyysin 

seuraavana vaiheena tarkastellaan komponenttien sisältöä eli millaisiin lajeihin aineistot tiivistyvät. 

Tämän jälkeen analyysilla tuotetut pääkomponentit voidaan tallentaa uusiksi summamuuttujiksi.  
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Tutkielmassa selvitettiin vastaajien halukkuutta maksaa siitä, että elintarvike pakataan 

ympäristöystävällisesti. Analyysimenetelmäksi valittiin logistinen regressioanalyysi, joka sopii hyvin 

tilanteeseen, jossa selitettävänä muuttujana on kaksiluokkainen muuttuja, tässä tapauksessa: halukas 

maksamaan / ei halukas maksamaan.  Metsämuuronen (2008, s. 114) kuvaa, että  logistisen 

regressioanalyysin avulla pyritään löytämään useiden selittäjien joukosta parhaat muuttujat 

selittämään kyseistä ilmiötä ja siinä tapahtuvaa vaihtelua.  Logistinen regressioanalyysi soveltuu 

erityisesti ilmiön kannalta oleellisten muuttujien etsimiseen tai teorian kannalta oleellisten muuttujien 

vaikutuksen tarkasteluun. On kuitenkin mahdollista, että yksikään tekijä saadussa mallissa ei 

välttämättä ole syy tutkittavalle selitettävälle tekijälle.   

 

Nummenmaan (2008, s 325–327) mukaan logistisen regressioanalyysin etuina voidaan pitää sen 

joustavuutta selitettävien muuttujien suhteen. Ne voivat olla esimerkiksi laatuero-, järjestys-, 

välimatka- tai suhdeasteikollisia. Logistisessa regressioanalyysissa tarkastellaan mallin sopivuutta, 

selitysastetta, ennustustarkkuutta ja selittäjien merkityksellisyyttä. Mallin sopivuutta tarkasteltaessa 

muodostetaan ensin malli, jossa on mukana pelkästään vakiotekijä. Sitten muodostetaan malli, jossa 

on mukana kaikki selittäjät. Sen jälkeen verrataan näiden mallin tuottamia havaintojen luokituksia 

toisiinsa p-arvojen avulla. Selitysasteen analysoimisessa keskeinen rooli Nagelkerke pseudo -

kertoimella, joka kuvaa, kuinka paljon selitettävän muuttujan vaihtelusta pystytään kuvailemaan 

mallin avulla. Ennustustarkkuudessa arvioidaan, kuinka monta prosenttia havainnoista malli sijoittaa 

kuuluvaksi oikeaan luokkaan. Lopuksi arvioidaan, mikä on yksittäisten selittäjien merkitys mallin 

selittävyysasteeseen. Muuttujan voidaan katsoa sopia malliin, jos selittäjään liittyvä p-arvo on 

pienempi kuin 0,05.   

 

3.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen aineistona käytetään maaliskuussa 2022 toteutettua kuluttajakyselyä (n=260), joka  

toteutettiin Googlen Forms -ohjelman kautta tehdyllä kyselylomakkeella. Tämä valittiin kyselyn 

työkaluksi sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Kyselylomakkeen ja kyselylinkin toimivuus testattiin  

viidellä henkilöllä ennen kyselylinkin julkistamista. Testivastaajat valittiin tutkijan lähipiiristä ja he 

edustivat erilaisia kuluttajia ikänsä,  sukupuolensa, koulutustaustansa, asuinpaikkansa ja kotitalouden 

koon perusteella. Testivastaajien palautteen perusteella joitakin kysymyksiä tarkennettiin ja muutama 
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poistettiin toiston vuoksi. Valli ja Perkkilä (2015, s. 111–112) toteavat, että jakamalla kyselylinkki 

sosiaalisen median alustalla,  kyselyyn voi vastata kuka tahansa  ja parhaimmassa tapauksessa 

vastauksia voi kertyä hyvinkin suuri määrä. Tällöin aineiston kohdalla puhutaan kuitenkin näytteestä, 

ei otannasta. Aineistoa käsiteltäessä tulee tarkastella,  onko aineisto jollain tavalla valikoitunut ja 

millaiset ihmisryhmät ovat saattaneet jäädä hankitun aineiston ulkopuolelle. Vilkan (2007, s. 58) 

mukaan näytteet sopivat tutkimuksiin, joissa ei pyritä tulosten yleistämiseen suurempaan 

perusjoukkoon. 

 

Tutkimuskohteena oli Suomessa asuvat kuluttajat sen kummemmin rajaamatta, koska 

elintarvikepakkaukset ovat läsnä jokaisen kuluttajan arjessa. Kyselylomake jaettiin vastattavaksi 

tutkijan omissa kanavissa Facebookissa, LinkedInissä ja muutamissa Whatsapp-ryhmissä 

tarkoituksena tavoittaa mahdollisimman monta erilaisilla taustoilla olevaa kuluttajaa. Kysely oli 

avoinna kahden viikon ajan.  Kyselyn oltua auki viikon, tutkija muistutti verkostoaan kyselyyn 

vastaamisesta omassa profiilissaan LinkedInissä ja Facebookissa. Tutkija myös  kannusti aktiivisesti 

omaa verkostoaan jakamaan linkkiä omille tuttavilleen.  Vallin (2015, s. 23) mukaan mahdollisimman 

suuri otoskoko on yleensä paras vaihtoehto. Pro gradu tutkielmalle suositellaan vähintään 

kolminumeroista otoskokoa, jolloin on varmempaa tehdä yleistyksiä perusjoukkoon. Kananen (2008, 

s. 70) toteaa, että kuluttajatutkimuksissa rajatulla maantieteellisellä alueella tulisi olla noin 500 

vastaajaa, mutta ehdoton minimi on kuitenkin 100 vastaajaa. Tutkija kokee, että tämän tutkimuksen  

vastaajamäärällä  (n=260) voidaan jo saada jonkinlainen käsitys kuluttajien näkemyksistä 

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyyteen liittyen, vaikkakin pitää huomioida, että kyselyyn 

ehkä vastasivat pääosin ne, joita aihe erityisesti kiinnostaa.  

 

Kyselylomakkeen alussa oli saatekirje,  jonka tarkoituksena oli kannustaa kuluttajia vastaamaan 

kyselyyn. Saatteessa kerrottiin kyselyn tarkoituksesta, tulosten raportoinnista ja vastaajien 

anonymiteetin säilymisestä. Vilkan (2007, s. 95) mukaan tietosuojassa on kyse siitä, että tutkija 

kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä. Tutkijan on huolehdittava käytännössä, että tutkittavien 

yksityisyyden suojaa ei loukata ja henkilötiedot suojataan. Asiattomat eivät saa päästä käsiksi 

luottamuksellisiin tietoihin tai käyttämään niitä väärin. Tässä tutkielmassa ei kysytty tietoja, joista 

henkilön voisi tunnistaa. Kyselyn saatteessa kerrottiin, että kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista 

ja kyselyssä kysytään vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja mahdollisimman yleisellä 

tasolla.  Vastaajaa pyydettiin kuittaamaan ruutuun suostumuksensa, että vastauksia voi käyttää osana 

maisterintutkielmaa. Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin taustatietoja kuten vastaajan sukupuolta, 
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ikää, koulutustaustaa, kotitalouden kokoa ja asuinpaikkaa.  Tämän jälkeen kysely eteni 

päätarkoitukseen eli kuluttajien näkemysten selvittämiseen elintarvikepakkausten 

ympäristöystävällisyydestä.  Kyselylomakkeessa ohjeistettiin selkeästi, miten kysymyksiin tulee 

vastata.  Suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, joihin vastattiin käyttämällä Likertin 

viisiportaista asteikkoa, joka on Vilkan (2007, s. 46) mukaan yleinen nimenomaan 

mielipideväittämissä. Tutkija koki tärkeäksi, että kysely oli selkeä ja helposti vastattava, että kyselyn 

täyttäminen ei jäisi tämän takia kesken. Vaihtoehto ”en osaa sanoa” oli aina käytettävissä, jos 

kysymykseen vastaaminen oli pakollista.  

 

Kyselylomakkeen kysymysten suunnittelussa käytettiin apuna aiempien tutkimusten teemoja ja 

muutamia tutkimuksessa esitettyjä kysymyksiä. Pääasiassa tässä tutkimuksessa käytetyt kysymykset 

olivat kuitenkin tutkijan omia. Martinhon ym. (2015) tutkimuksen perusteella päätettiin kysyä tämän 

kyselyn alussa, kuinka tärkeänä henkilö kokee eri tekijät ostaessaan elintarvikkeita. 

Vastausvaihtoehdot eivät kuitenkaan olleet täysin samoja kuin Martinhon ym. (2015) tutkimuksessa. 

Lindhin ym. (2015) tutkimuksesta saatiin idea kysyä kuluttajan valmiutta maksaa 

ympäristöystävällisestä pakkauksesta, sekä selvittää kahden avoimen kysymyksen kautta, millainen 

elintarvikepakkaus kuormittaa vastaajan mielestä eniten/vähiten ympäristöä.  Kemiran (2019) 

tutkimuksessa selvitettiin muun muassa kuluttajan suhtautumista ruokaan ja elintarvikepakkauksiin, 

kuluttajan kierrätysaktiivisuutta sekä kuluttajan näkemystä elintarvikepakkauksen ominaisuuksien 

tärkeydestä. Nämä aiheet koettiin sopiviksi myös tähän tutkimukseen. Tämän tutkimuksen 

kierrätysaktiivisuus-kysymys on täysin sama, ja elintarvikepakkauksen ominaisuudet sekä 

suhtautuminen elintarvikepakkauksiin -kysymykset ovat lähes samoja kuin Kemiran (2019) 

tutkimuksessa.  Koko kyselylomake löytyy liitteestä 1.  

 

Kahden viikon vastausajan umpeuduttua, alettiin saatua aineistoa analysoida Microsoft Excel 

ohjelman avulla. Saatu aineisto muokattiin ensin numeeriseen muotoon, ja tiedoista tehtiin selkeitä 

taulukoita ja kuvioita havainnollistamaan saatuja tuloksia. Tulosten raportoinnissa käytettiin 

erityisesti frekvenssejä. . Tarkempaa aineiston analysointia jatkettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman 

avulla. Kyselyn avoimet vastaukset käsiteltiin Microsoft Excel ohjelmassa, jossa ne pystyi helposti 

ryhmittelemään ja sen jälkeen etsimään aineistosta teemoja.  
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4 Tutkimuksen tulokset  

 

Tässä luvussa käydään läpi kyselylomakkeella saatuja tuloksia. Kyselyyn vastasi 260 henkilöä. Kuten 

taulukosta 1 näkyy, suurin osa vastaajista oli naisia, asui kaupungissa ja oli korkeasti koulutettuja. 

Vastaajat edustivat monipuolisesti eri ikäryhmiä, mutta yli 50 % vastaajista kuului ikäluokkaan 35–

54. Suurin osa vastaajista asui kahden tai neljän hengen kotitalouksissa.  

 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot. 

 

 

4.1 Suhtautuminen elintarvikepakkauksiin 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten tärkeiksi he kokevat eri kriteerit ostaessaan elintarvikkeita. 

Kyselyssä käytettiin asteikkoa 1–5, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 5=erittäin tärkeä.  Kuviosta 1 näkyy 

vastausten keskiarvot. Vastaajat kokivat tärkeimmiksi tuotteen laadukkuuden ja alkuperämaan. 

Pakkauksen kokoon tai muuhun toiminnallisuuteen liittyviä tekijöitä, pakkauksen 

ympäristöystävällisyyttä ja  hintaa pidettiin lähes yhtä tärkeinä. Vähiten tärkeäksi koettiin tuttu 

brändi. 

Lukumäärä
Prosentti-
osuus %

Mies 45 17
Nainen 213 82
Muu 2 1
Alle 25 13 5
25-34 30 12
35-44 69 27
45-54 69 27
55-64 45 17
yli 65 34 13
Enintään perusaste 5 2
Toisen asteen tutkinto 42 16
Ammattikorkeakoulututkinto 62 24
Alempi korkeakoulututkinto 31 12
Ylempi korkeakoulututkinto 107 41
Tohtorin / lisensiaatin tutkinto 13 5
Yksi henkilö 30 12
Kaksi henkilöä 95 37
Kolme henkilöä 48 19
Neljä henkilöä tai enemmän 87 34
Kaupungissa, keskustassa 48 19
Kaupungissa, keskustan 
ulkopuolella

154 59

Maaseudulla, kirkonkylällä tai 
asutuskeskittymässä

25 10

Maaseudulla, kirkonkylän tai 
asutuskeskittymän ulkopuolella

33 13

Asuinpaikka

Koulutus

Kotitalouden 
koko

Sukupuoli

Ikä
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Kuvio 1. Tärkeimmät kriteerit ostettaessa elintarvikkeita. 

 

Vastaajien arvioidessa 13 elintarvikepakkauksen ominaisuutta, ylivoimaisesti tärkeimmäksi 

ominaisuudeksi koettiin pakkaukseen hygieenisyys. Vastaajista 82 % piti sitä tärkeänä tai erittäin 

tärkeänä. Toiseksi tärkeimmäksi nousi ominaisuus, että tuotteen pakkaamiseen ei ole käytetty liikaa 

materiaaleja. Vastaajista 70 % koki sen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Tuloksissa on yllättävää, että 

vain 33 % vastaajista koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, että pakkaus on kevyt, mikä kuitenkin liittyy 

vahvasti siihen, että tuotteen pakkaamiseen ei ole käytetty liikaa materiaaleja. Ainoastaan 14 % 

vastaajista piti pakkauksen ulkonäköä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tarkemmat frekvenssijakaumat 

ovat saatavilla liitteestä 2, ja vastausten keskiarvot asteikolla 1–5 näkyvät alla olevassa taulukossa 2. 

 

Elintarvikepakkauksen 13 ominaisuudesta suoritettiin SPSS-ohjelmalla pääkomponenttianalyysi, 

jonka avulla löytyi kolme komponenttia, jotka on merkitty eri väreillä alla olevaan taulukkoon 2. 

Materiaaleihin liittyvät komponentit latausarvoineen on merkattu vihreällä, 

käytettävyyteen/ulkonäköön liittyvät komponentit puolestaan keltaisella ja viimeisimpänä 

suljettavuuteen/uudelleenkäyttöön liittyvät komponentit on merkattu sinisellä värillä. Näille kolmelle 

ryhmälle laskettiin Cronbachin alpha -kertoimet, joita Vallin (2015, s. 142–143) mukaan voidaan 

käyttää luotettavuuden arvioinnissa.  Ollakseen luotettava kertoimen tulee olla vähintään 0,60. 

Materiaalit-komponentin kohdalla Cronbachin alpha kertoimen arvoksi saatiin 0,886, 

käytettävyyteen/ulkonäköön liittyvän komponentin kohdalla kertoimen arvo oli 0,679 ja 

suljettavuuteen/uudelleenkäyttöön liittyvän komponentin Cronbachin alpha kertoimeksi saatiin  

0,733. Näiden kaikkien arvojen ylittäessä 0,6 rajan, oli mielekästä muodostaa 13 muuttujasta kolme 

komponenttia, joita  käytetään myöhemmin tutkielmassa. Kaikki väittämät pidettiin mukana 

komponenteissa, koska minkään poisjättäminen ei olisi nostanut kerrointa. Tarkemmat tiedot 
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pääkomponenttianalyysin eri vaiheista löytyy liitteestä 3. Liite 4. Reliability analyysin tulokset ovat 

saatavilla liitteessä 4. 

 

Taulukko 2. Elintarvikepakkauksen ominaisuudet. 

 

 

Pyydettäessä arvioimaan elintarvikepakkausten ominaisuuksia ympäristöystävällisyyden kannalta, 

85 % vastaajista koki pakkauksen kierrätettävyyden tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Seuraavaksi 

tärkeimmäksi kriteeriksi koettiin, että tuotteen pakkaamiseen ei ole käytetty liikaa materiaalia. Eniten 

hajontaa oli väittämässä ”pakkausta ei ole lainkaan”. Jopa 13 % vastaajista ei osannut ottaa kantaa 

siihen, kun muiden väittämien kohdalla ”en osaa sanoa” vastauksia oli vain 1 % tai ei lainkaan. 

Vastaajat eivät juurikaan kokeneet tärkeäksi, että elintarvikepakkausta käytettäisiin uudelleen.  

 

 

Kuvio 2. Elintarvikepakkauksen ympäristöystävällisyys. 

Keskiarvo Latausarvot
Cronbachin 

alpha kerroin
Materiaalit 0,886

Tuotteen pakkaamiseen ei ole käytetty liikaa materiaalia 3,9 0,692

Pakkauksen kierrätettävyys 3,7 0,841

Pakkaus on valmistettu uusiutuvista materiaaleista, kuten kartongista 3,6 0,903

Pakkaus  on valmistettu ilmastoystävällisistä materiaaleista 3,5 0,886

Pakkauksessa ei ole muovia 2,9 0,766

Käytettävyys / Ulkonäkö 0,679

Pakkaus vaikuttaa hygieeniseltä 4,2 0,643

Pakkaus vaikuttaa tukevalta/tiiviiltä 3,7 0,677

Pakkauksen koko 3,5 0,667

Pakkaus on kevyt 3,0 0,569

Pakkauksen ulkonäkö 2,5 0,638

Suljettavuus / uudelleenkäyttö 0,733

Pakkaus on mahdollista sulkea uudelleen 3,5 0,815

Pakkaus on helppo avata 3,4 0,846

Pakkausta voi käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen 2,5 0,649
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Kysyttäessä, millainen elintarvikepakkaus kuormittaa vähiten ympäristöä, saatiin yhteensä 204 

avointa vastausta. Pakkauksen kierrätettävyyden tärkeys ympäristön kannalta nousi esiin 93 

vastauksessa. Avoimissa vastauksissa ympäristöä vähän kuormittavina materiaaleina koettiin 

kartonki (27 vastausta) ja paperi (27 vastausta).  Pakkauksen uudelleenkäytettävyys nousi esiin 20 

vastauksessa ja kompostoitavuus 15 vastauksessa.  

 

Seuraavaksi selvitettiin, millainen elintarvikepakkaus vastaajien mukaan kuormittaa eniten 

ympäristöä.  Avoimia vastauksia saatiin 207 kappaletta. Muovi mainittiin 107 vastauksessa eniten 

kuormittavana pakkausmateriaalina. ”Palaessaan muovi tuottaa myrkyllisiä kaasuja, maatuu 

vuosikymmeniä tai ei juuri lainkaan”, mainittiin yhdessä vastauksessa. Vastaajista 59 henkilöä toi 

esiin, että ympäristön kannalta kuormittavaa on, jos pakkauksessa on erilaisia materiaaleja sekaisin.  

Tällaisten pakkausten kierrättäminen koettiin hankalaksi ja haasteeksi mainittiin, että 

monimateriaaleista valmistettuja pakkauksia ei välttämättä pysty hyödyntämään edes energiana. 

Kyselyn 32 vastaajaa mainitsi ylipakkaamisen haitat ympäristölle, yksittäispakattujen tuotteiden 

pakkaukset sanottiin olevan usein tarpeettomia.   

 

4.2 Vastaajien näkemyksiä eri pakkausmateriaaleista ja niiden kierrättämisestä 

 

Kyselyn vastaajat kokivat paperin ja kartongin annetuista vaihtoehdoista  ympäristöystävällisimmiksi 

pakkausmateriaaleiksi. Molempien materiaalien kohdalla keskiarvot asteikolla 1–5  arvioitaessa 

olivat 3,7. Lasiin suhtauduttiin neutraalisti, 67 % vastaajista koki sen vähintään melko 

ympäristöystävälliseksi pakkausmateriaaliksi. Kriittisimmin suhtauduttiin metalliin ja erityisesti 

muoviin, jota 91 % vastaajista piti vähemmän tai ei lainkaan ympäristöystävällisenä.  

 

Vastaajien mielipiteet pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyydestä olivat linjassa sen suhteen, 

millaisessa pakkauksessa he mieluiten ostaisivat suosikkimehuansa, jos saisivat valita pakkauksen. 

Vastaajista 72 % päätyi nestekartonkipakkaukseen. Heistä 142 vastaajaa perusteli valintaansa 

pakkauksen kierrätettävyydellä ja 103 vastaajaa koki nestekartonkipakkauksen ekologiseksi. 

Vastaajista 13 % valitsi lasipullon. Heistä 27 koki lasipullon eduiksi kierrätettävyyden. Kyselyn 

vastaajista 12 henkilöä piti tuotteen säilyvyyttä hyvänä lasipullossa. Muovipullon valitsi  6 % 

vastaajista. Muovipullokin koettiin kierrätettäväksi (10 vastaajaa). Avointen vastausten mukaan viisi 
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vastaajaa koki muovipullon käytännölliseksi. Perusteluissa mainittiin, että muovipulloa on muun 

muassa kätevä kuljettaa mukana ja läpinäkyvästä muovipullosta näkee helposti kaadettaessa, kuinka 

paljon mehua on jäljellä.   

 

Vastaajista 227 henkilöä totesi arvioivansa nestekartonkipakkausten ympäristöystävällisyyttä 

pakkauksen kierrätettävyyden ja selkeiden kierrätysmerkintöjen mukaan. Pakkausmateriaalien 

mukaan nestekartonkipakkausten ympäristöystävällisyyttä arvioi 124 henkilöä. Avoimista 

vastauksissa yksi vastaaja toivoi, että nestekartonkipakkauksissa olisi hyvä olla jokin värikooditus 

ohjeistamassa, mikä on ympäristöystävällisin vaihtoehto ja mikä vähiten ympäristöystävällinen. 

”Tekisi valinnan helpommaksi, nyt kaikki pakkaukset ovat yhtä huttua, ei niitä tavis erota eikä jaksa 

selvittää, onko muovikalvoa jne.”  Kyselyn vastaajista 85  henkilöä kertoi arvioivansa 

nestekartonkipakkausten ympäristöystävällisyyttä pakkauksen hiilijalanjälkimerkinnän mukaan. 

Muutamissa avoimissa vastauksissa nousi esiin, että elintarvikepakkauksissa voisi olla enemmänkin 

tietoa hiilijalanjäljestä. Yksi vastaaja totesi aiheen olevan melko monimutkainen. ”Pelkkä 

pakkausmateriaalin hiilijalanjälki ei kerro kaikkea, vaan pitäisi arvioida myös esim. eri materiaalia 

olevien pakkausten kuljetuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja mahdollista pilaantuneiden 

tuotteiden osuutta". 

 

 

Kuvio 3. Materiaalien kierrättäminen.  

 

Kuten kuviosta 3 näkyy,  materiaaleista kierrätetään erityisen paljon paperia, kartonkia ja lasia. 

Ainoastaan 1 % vastaajista vastasi, että eivät koskaan kierrätä kyseisiä materiaaleja. Kierrättäminen 

oli lähes yhtä aktiivista myös metallin suhteen. Kyselyn tulosten mukaan biojätettä kierrätetään 

vähiten. Vastaajista 10 % totesi, että ei kierrätä koskaan  biojätettä. Avoimia vastauksia kysymykseen 
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”Kerro, miksi kierrätät tai miksi et kierrätä” saatiin yhteensä 213. Vastaajista 14 henkilöä kertoi 

biojätteen päätyvän sekajätteeseen, jos ei ole erillistä biojätteen tyhjennyssopimusta tai kompostia.  

 

Vastaajista 37 kertoi kierrätysastioiden sijainnin taloyhtiön pihassa tai lähellä kotia vaikuttavan 

suuresti kierrätysaktiivisuuteen.  Useat vastaajat kokivat, että heidän taloyhtiöissään jätteiden 

lajittelumahdollisuudet oli järjestetty varsin tehokkaasti.  Vapaa-ajan asunnoilla sen sijaan jätteiden 

lajittelu ei välttämättä ole niin helppoa, ja erilaisia jätteitä ei välttämättä tule kuljetettua muualle 

kierrätyspisteisiin.  Useissa vastauksissa mainittiin, että erityisesti muoville ei ole kierrätysastiaa 

kodin lähellä. Seitsemän vastaajaa mainitsi, ettei kierrätä kovin likaisia pakkauksia, koska 

puhdistamiseen menisi paljon vettä ja energiaa.   Vastaajista 44 kertoi kierrättävänsä ympäristösyistä. 

”Kiva tietää auttavansa maapalloa säilymään tuleville sukupolville”, mainittiin yhdessä 

kommentissa. Avoimista vastauksista käy ilmi, että kierrättämisestä on muodostunut useille 

vastaajille osa arjen rutiineja.  

 

4.3 Maksuvalmius ympäristöystävällisestä pakkauksesta 

 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka moni vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän siitä, että 5 € 

hintainen lounassalaatti pakattaisiin ympäristöystävällisesti. Vastaajista 64 % oli valmis maksamaan 

enemmän. Vastaajista 17 % valitsi vaihtoehdon ”en” ja 19 % ”en osaa sanoa”. Vastaajien 

maksuvalmiutta selvitettiin kyselyssä toisenkin väittämän kautta: ”Olen valmis maksamaan enemmän 

tuotteista, jotka on pakattu kartonkiin”. Vastaajista 52 % oli vastannut väittämään ”kuvaa minua 

täysin” tai ”kuvaa minua melko hyvin”. Tutkielmassa selvitettiin SPSS-ohjelman avulla, onko 

vastaajien vastauksilla materiaalit komponentin elementteihin (tehokas käyttö, uusiutuvuus,  

ilmastoystävällisyys, muovittomuus, kierrätettävyys) yhteyttä siihen, onko henkilö valmis 

maksamaan enemmän tuotteista, jotka on pakattu kartonkiin. Pearsonin korrelaatiokertoimeksi saatiin 

0,568 ja p-arvoksi alle 0,05, mistä voidaan tulkita, että korkeista arvioista materiaalit-komponentin 

teemoihin voi olla jonkin verran yhteyttä maksuvalmiuteen.   

 

Syitä vastaajien maksuvalmiuteen haluttiin ymmärtää tarkemmin, joten SPSS-ohjelmalla suoritettiin 

ristiintaulukointia, selitettävänä tekijänä valmius maksaa enemmän ympäristöystävällisesti pakatusta 

elintarvikkeesta ja selittävinä tekijöinä kaikki kyselyn taustatiedot (sukupuoli, ikä,  koulutusaste, 

kotitalouden koko, asuinpaikka). Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että mitkään kyselyssä 
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käytetyistä taustatiedoista eivät vaikuttaneet henkilön halukkuuteen maksaa enemmän 5 € hintaisesta 

lounassalaatista, jos se on pakattu ympäristöystävällisesti. Ristiintaulukoinnissa selvitettiin khiin 

neliö -testit kaikkien taustatietojen kohdalla ja niiden merkitsevyystaso oli kaikissa yli 0,05. Tämä 

kertoo, että tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, vaan johtuu todennäköisesti siitä, että aineisto on 

hyvin samankaltaista ja eroja ei synny.  

 

Maksuvalmiuden selvittämistä jatkettiin logistisen regressioanalyysin avulla, koska (Metsämuurosen, 

2008, s.114) mukaan logistinen regressioanalyysi soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa selitettävä 

muuttuja (maksuvalmius) voi saada kaksi poissulkevaa arvoa (kyllä/ei). Kolmannen 

vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa” vastauksia ei otettu huomioon, joten ne vastaukset kirjautuivat 

ohjelmassa ”missing cases” -osioon.  Selittäviksi muuttujiksi valittiin tutkielmassa aiemmin 

pääkomponenttianalyysilla selvitetyt elintarvikepakkausten ominaisuuksien kolme komponenttia: 

materiaalit, käytettävyys/ulkonäkö ja suljettavuus/uudelleenkäyttö. Alkumalli ei vielä sisällä 

selittäviä muuttujia, vaan kertoo, että maksuhalukkaiden osuus koko aineistosta on 78,2 %.  Mallissa 

olevan vakion arvo on -1,278 ja se on tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa alle 0,05.  

 

Tutkielman logistinen regressioanalyysi toteutettiin käyttämällä  poistavaa menettelyä. Alussa 

mukana olivat kaikki valitut selittävät muuttujat ja analyysin myötä poistettiin selitysvoimaltaan 

heikoin tekijä pois mallista. Analyysissa arvo 0 tarkoitti maksuvalmiutta ja 1, että vastaaja ei ollut 

valmis maksamaan ympäristöystävällisestä pakkauksesta. Lopullisessa mallissa ainoastaan 

materiaalit-komponentin p-arvo oli alle 0,05 ja oli siten tilastollisesti merkitsevä. Analyysin 

Nagelkerken arvoksi saadaan 0,21, mikä tarkoittaa sitä, että materiaali komponentin arvioilla voitiin 

selittää 21 % siitä, kuinka halukkaita kyselyn vastaajat olivat maksamaan siitä, että 5 € hintainen 

lounassalaatti pakattaisiin ympäristöystävällisesti.    

 

Analyysin myötä luokittelu tarkentui hieman ja selittävät tekijät lisäämällä pystyttiin luokittelemaan 

80,7 % tapauksista oikein.  Mielenkiintoista on, että malli onnistui luokittelemaan ne kuluttajat, jotka 

ovat halukkaita maksamaan paremmin (95,6 %) kuin ne, jotka eivät ole halukkaita maksamaan 

ympäristöystävällisestä pakkauksesta (27,3 %). Tästä voidaan päätellä, että materiaaleihin liittyvät 

asenteet pystyivät ennustamaan lähinnä maksuhalukkuutta mutta eivät maksuhaluttomuutta. 

Taulukossa 3 näkyy poistavan menettelyn vaiheiden arvot. Huomioitavaa on, että arvot ovat 

negatiivisia, koska tehdyn luokittelun mukaan 0=maksuvalmis, 1=ei halukas maksamaan 



31 
 
 

ympäristöystävällisestä pakkauksesta. Liitteestä 5 näkyy tarkemmin koko logistinen 

regressioanalyysi kaikkine vaiheineen. 

 

Taulukko 3. Muuttujat yhtälössä.  

 

 

Kyselyssä selvitettiin, että kuinka paljon enemmän vastaajat olisivat valmiita maksamaan siitä, että 5 

€ hintainen salaatti pakattaisiin ympäristöystävälliseen pakkaukseen.  Hieman yli puolet vastaajista 

(51 %) oli valmis maksamaan ylimääräistä 0,5–1 €, 43 % enintään 0,5 € ja  loput 6 % yli 1€.  SPSS-

ohjelman ristiintaulukoinnin kautta selvitettiin, vaikuttavatko vastaajien taustatiedot siihen, kuinka 

paljon he olivat valmiita maksamaan. Selittävinä tekijöinä käytettiin kyselyn taustatiedoista 

sukupuolta, ikää, koulutusastetta ja kotitalouden kokoa. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, 

että mitkään kyselyssä käytetyistä taustatiedoista eivät vaikuttaneet siihen, oliko vastaaja valmis 

maksamaan enintään 0,5 €, 0,5–1 € tai yli 1 € siitä, että salaatti pakattaisiin ympäristöystävälliseen 

pakkaukseen.  Ristiintaulukoinnilla selvitettiin khiin neliö -testit kaikkien taustatietojen kohdalla ja 

niiden arvot olivat kaikissa tapauksissa yli 0,05, mikä kertoo, että tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, 

vaan johtuu todennäköisesti siitä, että aineiston määrä oli melko pieni ja eroja vastaajien välillä ei 

juurikaan syntynyt.   

 

4.4 Kuluttajan näkemyksiä, kokemuksia ja toimintatapoja  

 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien suhtautumista elintarvikepakkauksiin. Kuten kuvion 4 tuloksista käy 

ilmi, elintarvikepakkausten kierrättäminen koettiin tärkeäksi. Suurin osa vastaajista koki, että 

hukkaan heitetty ruoka on ympäristölle haitallisempaa kuin elintarvikkeiden pakkaaminen. Eniten 

hajontaa oli väittämässä ”Mielestäni pakkausten valmistus kuormittaa enemmän ympäristöä kuin 

elintarvikkeiden valmistus”. Arvioitaessa kahta tärkeää elintarvikepakkauksen ominaisuutta: 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Materiaali -1,055 0,211 25,085 1 0,000 0,348
Käytettävyys

Ulkonäkö
0,224 0,22 1,04 1 0,308 1,251

Suljettavuus
Uudelleen-

käyttö
0,12 0,22 0,297 1 0,586 1,127

Constant -1,47 0,201 53,265 1 0,000 0,23

Materiaali -1,049 0,21 25,004 1 0,000 0,35
Käytettävyys

Ulkonäkö
0,243 0,217 1,248 1 0,264 1,275

Constant -1,463 0,201 53,153 1 0,000 0,232

Materiaali -1,033 0,207 24,789 1 0,000 0,356

Constant -1,458 0,2 53,314 1 0,000 0,233

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3
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elintarvikkeiden suojaamista ja pakkauksen kierrätettävyyttä,  koettiin suojaaminen kuitenkin 

tärkeämmäksi.  

 

 

Kuvio 4. Suhtautuminen elintarvikepakkauksiin. 

 

Kyselyssä selvitettiin, mitkä tahot (kuluttajat, jälleenmyyjät, elintarvikepakkausten valmistajat, 

elintarvikkeiden valmistajat, viranomaiset) voivat vaikuttaa siihen, että elintarvikepakkauksista 

kehitettäisiin entistä ympäristöystävällisempiä. Arvioidessa asiaa asteikolla 1–5 (1=ei voi vaikuttaa 

lainkaan, 5=voi vaikuttaa erittäin paljon), vastaajat kokivat, että elintarvikepakkausten valmistajat 

voivat vaikuttaa eniten, keskiarvon ollessa 4,6. Vastaajat arvioivat, että vähiten voivat vaikuttaa 

jälleenmyyjät, keskiarvon ollessa 3,7.   Osapuolten vaikuttamismahdollisuuksia pidettiin siten kaiken 

kaikkiaan melko hyvinä, koska keskiarvot eivät poikenneet toisistaan kovin merkittävästi.  

 

 

Kuvio 5.  Tiedon etsiminen. 
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Kuviosta 5 näkyy, mistä vastaajat yleensä etsivät tietoa elintarvikepakkausten 

ympäristöystävällisyydestä. Vastaajista 189 kertoi etsivänsä tietoa yleensä pakkausten etiketeistä. 

Huomioitavaa on, että seuraavaksi yleisin vastaus oli, että ”en etsi tietoa”, ja tähän vastaukseen päätyi 

jopa 54 vastaajaa. Aihe ei selvästikään ole kiinnostava kaikille, mitä haluttiin selvittää tarkemmin 

ristiintaulukoinnin avulla SPSS-ohjelmassa. Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi henkilöä eli 

yhteensä vastaajia oli 258 henkilöä, näistä naisia oli 212, miehiä 44, kaksi vastaajaa ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. Ristiintaulukoinnin mukaan naisista 84,9 % kertoi etsivänsä tietoa 

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä ja 15,1 % ei etsinyt tietoa. Miehistä sen sijaan tasan 

50 % etsi tietoa elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä ja 50 % ei etsinyt. Tämän 

kysymyksen kohdalla oli siis selkeä ja kyselyn ainoa ero naisten ja miesten välillä.   

 

Kyselyssä selvitettiin, miten elintarvikepakkauksiin liittyvät väittämät kuvaavat henkilöä kuluttajana. 

Kuten kuviosta 6 käy selkeästi esiin, niin pandemia-aikana alkanut suuri suosio ruuan tilaamisesta 

kotiin ravintolassa syömisen sijaan ei vaikuta pysyvältä toimintatavalta. Vähemmistö vastaajista 

kertoi ottavansa oman pakkauksen mukaan kauppaan sen sijaan, että ostaisi valmiiksi pakattuja 

ruokia. Vastaajien turhautuminen ylipakattuihin tuotteisiin on linjassa tutkimuksen aiempien tulosten 

kanssa, että ympäristöystävällisenä pidettiin elintarvikepakkausta, jonka pakkaamiseen ei ole käytetty 

liikaa materiaaleja.    

 

 

Kuvio 6. Toimintatapa kuluttajana. 
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Kyselyn viimeisessä osiossa vastaajalla oli mahdollisuus kertoa muita mielipiteitä 

elintarvikepakkauksen ympäristöystävällisyyteen liittyen. Vastaajista 67 kirjoitti mielipiteitään. 

Vastaajista 16 painotti, että elintarvikepakkauksen tärkein rooli on suojata elintarviketta.  

”Ympäristön kannalta olennaisinta on, että pakkaus suojaa elintarviketta, jotta se ei pilaannu tai 

vaurioidu missään vaiheessa”.  Toimivalla elintarvikepakkauksella sanottiin olevan sitä suurempi 

rooli, mitä kauempaa elintarvikkeita tuodaan. ”Ruokahävikin vähentäminen on ympäristön kannalta 

paljon suurempi teema kuin pakkausten ympäristövaikutukset”. 

 

Kymmenen vastaajaa toivoi, että elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä olisi enemmän 

tietoa saatavilla. Vastaajien mukaan kuluttajan on hyvin vaikea tietää pakkausten ekologisuuteen 

liittyviä taustoja, ja näkemykset ympäristöystävällisyydestä perustuvat pitkälti mielikuviin faktojen 

sijaan. Eräs vastaaja koki hedelmille käytettävän biopussin ympäristön kannalta hyväksi ratkaisuksi, 

kun taas toinen vastaaja huomautti, että kuluttajia on helppo johtaa harhaan esimerkiksi biohajoavuus- 

,biocontent ja kompostoitavuus -käsitteiden kautta. Eräs vastaajista toivoi automatisoinnista apua 

esimerkiksi ruuan nettitilauksiin. "Jos ruuan nettitilausta tehdessä elintarvikkeiden kohdalla olisi 

tuotteen + pakkauksen osalta ekologisuusluokitus (1-5), valitsisin ekologisimpia tuotteita herkemmin. 

Tai jos järjestelmältä voisi toivoa aina kunkin tuotteen kohdalla, että se ehdottaa valitulle tuotteelle 

ekologisempaa vaihtoehtoa, noudattaisin sitä ja vaihtaisin valintaani.”  Toinen vastaaja toivoi 

yksinkertaisia ohjeita, mitkä ovat mittasuhteiltaan tärkeimpiä toimia, jos ihan kaikkea ei pysty arjessa 

tekemään oikein.  ”Jos et ehdi kierrättää kaikkea, laita edes metallit oikeaan astiaan." Ja "Käytä aina 

kartonkipakkauksia, jos niitä on muovin vaihtoehtona."  
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5 Pohdinta 

 

Kyselyn vastaajille tärkeimpiä kriteereitä elintarvikkeita ostettaessa olivat tuotteen laadukkuus ja 

alkuperämaa.  Pakkauksen toiminnallisuutta, hintaa ja pakkauksen ympäristöystävällisyyttä pidettiin 

yhtä tärkeinä ominaisuuksina. Arvioitavat kriteerit vaihtelivat jonkin verran aiemmissa 

tutkimuksissa, mutta hinta nousi listan kärkisijoille Oloyden ja Lignoun (2021), Rokan ja Uusitalon 

(2008) ja Martinhon ym. (2015) tutkimuksissa. Pakkauksen toiminnallisuutta pidettiin tärkeimpänä 

kriteerinä  Lindhin ym. (2015),  Martinhon ym. (2015) ja Oloyden ja Lignoun tutkimuksissa. Rokan 

ja Uusitalon (2008) tutkimuksessa korostettiin, että  kuluttajat joutuvat usein tekemään 

kompromisseja konkreettisissa valintatilanteissa ja valitsemaan kyseiseen tilanteeseen sopivan 

pakkauksen. Sama viesti välittyi tästä tutkimuksesta, koska kaikkia kysyttyjä tekijöitä brändiä lukuun 

ottamatta pidettiin vähintään tärkeinä (keskimääräinen arvio vähintään 3 asteikolla 1–5) 

elintarvikkeita ostettaessa. 

 

Tutkimuksen vastaajat kokivat elintarvikepakkauksen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi pakkauksen 

hygieenisyyden, tiiveyden/tukevuuden, kierrätettävyyden ja että tuotteen pakkaamiseen ei ole 

käytetty liikaa materiaalia. Kahden jälkimmäisen pakkauksen ominaisuuden koettiin myös 

vaikuttavan eniten elintarvikepakkauksen ympäristöystävällisyyteen. Herbes ym. (2019) totesivat, 

että tyypillisesti kuluttajat yhdistävät elintarvikkeiden ympäristöystävällisyyteen mahdollisimman 

vähäisen pakkaamisen. Tässä tutkielmassa ominaisuus ”pakkausta ei ole lainkaan” sai eniten hajontaa 

ja peräti 13 % vastaajista ei osannut sanoa, onko pakkauksen puuttuminen ympäristöystävällisyyden 

kannalta tärkeää vai ei, mistä voitaneen tulkita, että vastaajilla ei ole aiheesta riittävästi tietoa.  

 

Lindhin ym. (2015) tutkimuksen mukaan ruotsalaiset kuluttajat kokivat elintarvikepakkausten 

materiaalien vaikuttavan eniten elintarvikepakkauksen ympäristöystävällisyyteen. Materiaalien 

merkitys korostui myös tässä tutkimuksessa. Kyselyn vastaajat kokivat paperin ja kartongin 

ympäristön kannalta edullisimmiksi pakkausmateriaaleiksi. Niitä myös kierrätettiin aktiivisesti lasin 

ohella. Vastaavia tuloksia materiaalien kierrätyksestä saatiin myös Kemiran (2019) tutkimuksesta.  

Tässä tutkimuksessa suurin osa vastaajista valitsisi nestekartonkipakkauksen ostaessaan 

suosikkimehuansa, jos saisi valita pakkauksen. He kokivat nestekartonkipakkauksen eduiksi 

kierrätettävyyden ja mielsivät  nestekartonkipakkauksen ekologisemmaksi vaihtoehdoksi verrattuna 

lasipulloon ja muovipulloon. Tulokset ovat linjassa Olsmatsin ym. (2015) ruotsalaisia koskevan 
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tutkimuksen kanssa, missä nestekartonkipakkaus oli myöskin kolmesta pakkaustyypistä suosituin ja 

se koettiin ympäristöystävälliseksi.  

 

Vastaajista 64 % oli valmis maksamaan enemmän siitä, että 5 € hintainen lounassalaatti pakattaisiin 

ympäristöystävällisesti. Tulos on alempi kuin Lindhin ym. (2015) tutkimuksessa,   jossa 86 % 

vastaajista oli valmis  maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä pakkauksista. Tässä 

tutkimuksessa selvitettiin maksuvalmiutta myös toisen kysymyksen kautta: ovatko henkilöt valmiita 

maksamaan enemmän tuotteista, jotka on pakattu kartonkiin. Vastaajista 52 % oli vastannut 

väittämään ”kuvaa minua täysin” tai ”kuvaa minua melko hyvin”. Tulos on hieman korkeampi kuin 

Kemiran (2019) tutkimuksessa, jossa 44 % vastaajista oli vastannut vastaavalla tavalla. Tässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että taustamuuttujat kuten koulutus, ikä tai sukupuoli eivät vaikuttaneet 

maksuhalukkuuteen, mutta sen sijaan henkilöt, jotka kokivat elintarvikepakkauksen materiaalit 

tärkeiksi ympäristöystävällisyyden kannalta, olivat valmiimpia maksamaan enemmän 

ympäristöystävällisesti pakatusta elintarvikkeesta.   

 

Kyselyn vastaajille ei ollut täysin selvää, kuormittaako pakkausten valmistus enemmän ympäristöä 

kuin elintarvikkeiden valmistus.  Edellä mainittu tukee Bozin ym. (2020) väitettä, että  tavallisille 

kuluttajille tulisi selventää elintarvikepakkausten roolia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi 

pitemmällä tähtäimellä. Tutkimuksen avoimista vastauksista nousi vahvasti esiin, että vastaajat 

kokivat haastavaksi tai jopa lähes mahdottomaksi pystyä arvioimaan pakkausten 

ympäristöystävällisyyttä koko elintarvikeketjun aikana. Lisää tietoa ja selkeyttä toivottiin pakkausten 

etiketteihin, joista enemmistö vastaajista etsi tietoa. Toisaalta suurin osa vastaajista vaikutti olevan 

tietoinen, että  ympäristöystävällisyyden kannalta pakkauksen tärkein tehtävä on elintarvikkeen 

suojaaminen ja ruokahävikin vähentäminen. Tämä kävi ilmi vastaajien valitessa, että elintarvikkeiden 

suojaaminen on tärkeämpää kuin  pakkauksen kierrätettävyys. Pakkauksen rooli elintarvikkeen 

suojaamisessa mainittiin myös useissa kyselyn avoimissa vastauksissa.   
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kuluttajat kokevat ympäristöystävällisyyden 

elintarvikepakkauksissa.  Toisena tutkimuskysymyksenä oli: Miten halukkaita kuluttajat ovat 

maksamaan siitä, että elintarvike on pakattu ympäristöystävällisesti? Aiheesta on vain vähän Suomea 

koskevaa tuoretta tutkimusta. Muita maita koskevan aiemman tutkimusten perusteella voidaan todeta, 

että kuluttajat eivät ole joukko ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavoin. Kuluttajilla on erilaisia 

tarpeita ja näkemyksiä ja he arvioivat pakkausten ympäristöystävällisyyttä sen mukaan, miten 

arvioivat pakkauksen toimivan itselle tärkeässä asiassa.  

 

Bozin ym. (2020) tutkimuksessa ilmeni, että kuluttajat tyypillisesti yhdistivät 

ympäristöystävällisyyden vain kulutuksen jälkeiseen vaiheeseen ja jättivät pakkausten 

tuotantovaiheen kokonaan huomioimatta. Tässä tutkimuksessa vastaajat vaikuttivat ajattelevan 

laajemmin arvioidessaan, miten tärkeitä elintarvikepakkauksen eri ominaisuudet ovat  

ympäristöystävällisyyden kannalta.  Kyselyyn osallistuneet kuluttajat liittivät ympäristöystävällisen 

elintarvikepakkauksen toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen, että tuotteen pakkaamiseen ei ole 

käytetty liikaa materiaalia. Materiaalien ominaisuuksien tärkeys vaikutti myös vastaajien 

halukkuuteen maksaa enemmän elintarvikkeesta, joka on pakattu ympäristöystävällisesti. Tulos, että 

maksuvalmiit kuluttajat arvostivat pakkausmateriaaleissa erityisesti tehokasta käyttöä, uusiutuvuutta, 

ilmastoystävällisyyttä, muovittomuutta ja kierrätettävyyttä, on varmasti kiinnostava 

elintarvikepakkausten valmistajille. Ympäristöystävällisten pakkausten  kehittäminen on tärkeää, 

koska ympäristön huomioiminen kuluttamisessa auttaa säästämään maapallon rajallisia resursseja ja 

tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta (Magnier & Crie, 2015.)  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että ainakin osa kuluttajista kokee  

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyyden tärkeäksi teemaksi. Kyselyyn vastanneet kuluttajat 

olivat tietoisia elintarvikepakkauksen tärkeimmästä tehtävästä elintarvikkeen suojaamisessa.  

Tutkimukseen osallistuneet kuluttajat kertoivat kierrättävänsä aktiivisesti ja kokivat, että 

ympäristöystävällisten elintarvikepakkausten tulisi olla kierrätettäviä. Vastaajat kokivat 

ympäristöarvot tärkeiksi ja olivat valmiita näkemään hieman vaivaa ympäristön eteen arjen 

valinnoissaan.  
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5.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Kananen (2008, s. 79) toteaa, että tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään käsitteitä 

validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetissa on kyse siitä, että tutkitaan oikeita asioita 

tutkimusongelman kannalta. Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa saatujen tulosten pysyvyyttä eli 

saadaanko toistettaessa tutkimus samat tulokset. Vilkan (2007, s. 149–150) mukaan tutkimuksen 

validiutta arvioidessa selvitetään, miten hyvin tutkija on onnistunut siirtämään tutkimuksessa 

käytetyn teorian käsitteet ja ajatuskokonaisuuden lomakkeeseen ja kuinka kysymysten ja 

vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu ovat onnistuneet.  Reliabiliteetin tarkoituksena on tarkastella 

mittaukseen liittyviä asioita ja tarkkuutta tutkimuksen toteutuksessa. Käytännössä arvioidaan, miten 

onnistuneesti, otos edustaa perusjoukkoa, miten huolellisesti havaintoyksikköjen kaikkia muuttujia 

koskevat tiedot on syötetty ja miten kattavasti mittarit pystyvät mittaamaan tutkittavia asioita.  

 

Määrällisessä tutkimuksessa edetään teoriasta käytäntöön eli kyselyyn, haastatteluun tai 

havainnointiin. Sen jälkeen palataan takaisin käytännöstä teoriaan analyysin, tulosten ja tulkinnan 

avulla. (Vilkka, 2007, s. 25) Tämän tutkimus alkoi teoriaosuudella, jossa käytettiin pääasiassa 

tieteellisiä artikkeleita, joihin viittaus pyrittiin tekemään asianmukaisesti.  Tutkimuksen aineisto 

painottui kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta mukana oli myös laadullisia kysymyksiä 

täydentämässä tutkimusta. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin viidellä käyttäjällä ennen kyselyn 

aloitusta ja palautteen perusteella tehtiin muutamia muokkauksia.  Tutkimuksen toteutus ja vaiheet 

on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti niin, että lukija pystyy 

arvioimaan tekstin luotettavuutta. Tutkielmassa on käytetty erilaisia taulukoita ja kuvioita 

selkeyttämään tekstiä. Liitteissä on saatavilla tutkimuksessa käytetyt SPSS-tulosteet eri laskelmista, 

joihin lukija voi halutessaan perehtyä.  

 

Tutkimustuloksia luettaessa tulee huomioida, että tulokset ovat näyte 260 kuluttajan näkemyksestä 

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyyteen liittyen. Vastaajat olivat enimmäkseen naisia, 

asuivat kaupungissa ja olivat korkeasti koulutettuja, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan 

kaikkien kuluttajien näkemyksiä. Voidaan olettaa, että kyselyyn vastasivat ne henkilöt, jotka ovat 
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aiheesta kiinnostuneita ja heillä oli todennäköisesti aiheesta paljon tietoa. Tutkimustulokset 

saattaisivat olla erilaisia, jos kyselyyn osallistuisi erilainen joukko kuluttajia.  

 

5.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten kuluttajat kokevat ympäristöystävällisyyden 

elintarvikepakkauksissa.  Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että ainakin osa kuluttajista  

kokee ympäristöystävällisyyden elintarvikepakkauksissa tärkeäksi teemaksi.  Kyselyyn vastaajat 

arvostivat pakkausmateriaaleissa erityisesti materiaalien tehokasta käyttöä, kierrätettävyyttä, 

uusiutuvuutta, ilmastoystävällisyyttä ja  muovittomuutta. Nämä ominaisuudet vaikuttivat myös 

vastaajien halukkuuteen maksaa enemmän ympäristöystävällisesti pakatusta elintarvikkeesta.  

Tutkimuksen mukaan materiaaleihin liittyvät asenteet pystyvät ennustamaan lähinnä 

maksuhalukkuutta mutta eivät maksuhaluttomuutta. Tiedon oletetaan olevan kiinnostava erityisesti 

elintarvikepakkausten valmistajille. Seuraavaksi olisi mielenkiintoista selvittää, miten kuluttajien 

toiveet tai vaatimukset pakkausten ympäristöystävällisyydestä huomioidaan pakkausvalmistajien 

tuotekehityssuunnitelmissa ja käytännön toimissa. Pakkausten kehittämiseen entistä 

ympäristöystävällisemmiksi kannattanee investoida, koska tämän tutkimuksen mukaan kuluttajat 

ostaisivat mieluummin valmiiksi pakattuja ruokia kuin ottaisivat oman pakkauksen mukaan 

kauppaan.  

 

Kyselyyn vastasi 260 kuluttajaa, joiden oletetaan olevan tavallista kiinnostuneempia aiheesta, koska 

kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista. Tässä tutkimuksessa kuluttajien suhtautuminen 

elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyyteen oli joidenkin kysymysten osalta korkeampaa kuin 

Kemiran vuonna 2019 teettämässä tutkimuksessa. Siinä 34 % vastaajista koki pakkauksen 

valmistamisen ilmastoystävällisistä materiaaleista tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 

elintarvikepakkausten ominaisuuksia arvioitaessa. Tässä tutkimuksessa saman ominaisuuden arvioi 

tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 53 % vastaajista. Olisi mielenkiintoista selvittää, onko kuluttajien 

näkemys ilmastoystävällisiin materiaaleihin todella kohonnut näinkin paljon kolmessa vuodessa vai 

vastasiko tähän kyselyyn ne henkilöt, joille ilmastoystävällisyys on keskimääräistä tärkeämpää.  

Laajempi tutkimus aiheesta voisi olla tarpeellinen ja hyödyllinen pakkausketjun eri toimijoille.  
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Liite 2. Elintarvikepakkausten ominaisuudet.  
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Liite 3. Pääkomponenttianalyysi.  

 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1331,686 

df 78 

Sig. ,000 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Pakkauksen koko 1,000 ,448 

Pakkauksen ulkonäkö 1,000 ,423 

Pakkauksen kierrätettävyys 1,000 ,752 

Pakkaus vaikuttaa 

hygieeniseltä 

1,000 ,475 

Pakkaus  on valmistettu 

ilmastoystävällisistä 

materiaaleista 

1,000 ,799 

Pakkaus on valmistettu 

uusiutuvista materiaaleista, 

kuten kartongista 

1,000 ,820 

Pakkauksessa ei ole muovia 1,000 ,637 

Tuotteen pakkaamiseen ei 

ole käytetty liikaa materiaalia 

1,000 ,613 

Pakkaus on kevyt 1,000 ,435 

Pakkaus vaikuttaa 

tukevalta/tiiviiltä 

1,000 ,611 

Pakkausta voi käyttää 

johonkin muuhun 

tarkoitukseen 

1,000 ,559 

Pakkaus on helppo avata 1,000 ,777 

Pakkaus on mahdollista 

sulkea uudelleen. 

1,000 ,702 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

Pakkaus on valmistettu 

uusiutuvista materiaaleista, 

kuten kartongista 

,903   

Pakkaus  on valmistettu 

ilmastoystävällisistä 

materiaaleista 

,886   

Pakkauksen kierrätettävyys ,841   

Pakkauksessa ei ole muovia ,766   

Tuotteen pakkaamiseen ei 

ole käytetty liikaa materiaalia 

,692   

Pakkaus vaikuttaa 

tukevalta/tiiviiltä 

 ,677  

Pakkauksen koko  ,667  

Pakkaus vaikuttaa 

hygieeniseltä 

 ,643  

Pakkauksen ulkonäkö  ,638  

Pakkaus on kevyt  ,569  

Pakkaus on helppo avata   ,846 

Pakkaus on mahdollista 

sulkea uudelleen. 

  ,815 

Pakkausta voi käyttää 

johonkin muuhun 

tarkoitukseen 

  ,649 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations.  
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Liite 4. Reliability analyysin tulokset. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 249 95,8 

Excludeda 11 4,2 

Total 260 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,886 5 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pakkauksessa ei ole muovia 14,76 11,629 ,641 ,884 

Pakkaus  on valmistettu 

ilmastoystävällisistä 

materiaaleista 

14,18 11,224 ,810 ,841 

Pakkaus on valmistettu 

uusiutuvista materiaaleista, 

kuten kartongista 

14,02 11,189 ,820 ,839 

Pakkauksen kierrätettävyys 13,98 11,911 ,748 ,857 

Tuotteen pakkaamiseen ei 

ole käytetty liikaa materiaalia 

13,74 12,637 ,623 ,883 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 256 98,5 

Excludeda 4 1,5 

Total 260 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,679 5 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pakkaus vaikuttaa 

tukevalta/tiiviiltä 

3,70 ,938 256 

Pakkauksen koko 3,54 ,941 256 

Pakkaus vaikuttaa 

hygieeniseltä 

4,23 ,838 256 

Pakkauksen ulkonäkö 2,50 ,903 256 

Pakkaus on kevyt 2,98 1,036 256 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pakkaus vaikuttaa 

tukevalta/tiiviiltä 

13,23 6,102 ,552 ,574 

Pakkauksen koko 13,39 6,742 ,392 ,647 

Pakkaus vaikuttaa 

hygieeniseltä 

12,70 6,923 ,435 ,630 

Pakkauksen ulkonäkö 14,43 7,054 ,348 ,664 

Pakkaus on kevyt 13,95 6,155 ,450 ,622 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 255 98,1 

Excludeda 5 1,9 

Total 260 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,733 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pakkaus on helppo avata 3,44 1,070 255 

Pakkaus on mahdollista 

sulkea uudelleen. 

3,53 1,060 255 

Pakkausta voi käyttää 

johonkin muuhun 

tarkoitukseen 

2,48 1,129 255 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pakkaus on helppo avata 6,01 3,279 ,645 ,537 

Pakkaus on mahdollista 

sulkea uudelleen. 

5,92 3,443 ,600 ,595 

Pakkausta voi käyttää 

johonkin muuhun 

tarkoitukseen 

6,97 3,747 ,436 ,789 
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Liite 5. Logistinen regressioanalyysi. 

 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 202 77,7 

Missing Cases 58 22,3 

Total 260 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 260 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 
Dependent Variable 

Encoding 

Original Value Internal Value 

Kyllä 0 

Ei 1 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 
 

Maksuhalukkuus Percentage 

Correct 
 

Kyllä Ei 

Step 0 Maksuhalukkuus Kyllä 158 0 100,0 

Ei 44 0 ,0 

Overall Percentage   78,2 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,278 ,170 56,247 1 ,000 ,278 

 
Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables Materiaali 29,743 1 ,000 

KäytettävyysUlkonäkö ,859 1 ,354 

SuljettavuusUudelleenkäyttö ,223 1 ,637 

Overall Statistics 30,841 3 ,000 
 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 31,466 3 ,000 

Block 31,466 3 ,000 

Model 31,466 3 ,000 

Step 2a Step -,299 1 ,584 

Block 31,167 2 ,000 

Model 31,167 2 ,000 

Step 3a Step -1,272 1 ,259 

Block 29,895 1 ,000 

Model 29,895 1 ,000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares 

value has decreased from the previous step. 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 180,285a ,144 ,222 

2 180,584a ,143 ,220 

3 181,856a ,138 ,212 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 3,339 8 ,911 

2 3,127 8 ,926 

3 2,065 8 ,979 

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 
Maksuhalukkuus = Kyllä Maksuhalukkuus = Ei 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 19 19,179 1 ,821 20 

2 18 18,528 2 1,472 20 

3 19 18,028 1 1,972 20 

4 17 17,562 3 2,438 20 

5 17 17,120 3 2,880 20 

6 15 16,394 5 3,606 20 

7 18 15,585 2 4,415 20 

8 14 14,439 6 5,561 20 

9 12 12,194 8 7,806 20 
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10 9 8,970 13 13,030 22 

Step 2 1 19 19,154 1 ,846 20 

2 19 18,592 1 1,408 20 

3 17 18,011 3 1,989 20 

4 18 17,549 2 2,451 20 

5 17 17,102 3 2,898 20 

6 15 16,480 5 3,520 20 

7 17 15,476 3 4,524 20 

8 16 14,429 4 5,571 20 

9 11 12,130 9 7,870 20 

10 9 9,077 13 12,923 22 

Step 3 1 19 19,040 1 ,960 20 

2 18 18,576 2 1,424 20 

3 18 18,032 2 1,968 20 

4 17 17,549 3 2,451 20 

5 18 17,084 2 2,916 20 

6 16 16,584 4 3,416 20 

7 15 15,483 5 4,517 20 

8 15 14,055 5 5,945 20 

9 14 12,292 6 7,708 20 

10 8 9,306 14 12,694 22 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

Maksuhalukkuus Percentage 

Correct 
 

Kyllä Ei 

Step 1 Maksuhalukkuus Kyllä 151 7 95,6 

Ei 31 13 29,5 

Overall Percentage   81,2 

Step 2 Maksuhalukkuus Kyllä 151 7 95,6 

Ei 32 12 27,3 

Overall Percentage   80,7 

Step 3 Maksuhalukkuus Kyllä 151 7 95,6 

Ei 32 12 27,3 

Overall Percentage   80,7 

a. The cut value is ,500 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Materiaali -1,055 ,211 25,085 1 ,000 ,348 

KäytettävyysUlkonäkö ,224 ,220 1,040 1 ,308 1,251 

SuljettavuusUudelleenkäyttö ,120 ,220 ,297 1 ,586 1,127 

Constant -1,470 ,201 53,265 1 ,000 ,230 

Step 2a Materiaali -1,049 ,210 25,004 1 ,000 ,350 

KäytettävyysUlkonäkö ,243 ,217 1,248 1 ,264 1,275 

Constant -1,463 ,201 53,153 1 ,000 ,232 

Step 3a Materiaali -1,033 ,207 24,789 1 ,000 ,356 

Constant -1,458 ,200 53,314 1 ,000 ,233 

a. Variable(s) entered on step 1: Materiaali, KäytettävyysUlkonäkö, SuljettavuusUudelleenkäyttö. 

 
 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

Maksuhalukkuus Percentage 

Correct 
 

0 1 

Step 1 Maksuhalukkuus 0 151 7 95,6 

1 31 13 29,5 

Overall Percentage   81,2 

Step 2 Maksuhalukkuus 0 151 7 95,6 

1 32 12 27,3 

Overall Percentage   80,7 

Step 3 Maksuhalukkuus 0 151 7 95,6 

1 32 12 27,3 

Overall Percentage   80,7 

a. The cut value is ,500 

 
Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 2a Variables SuljettavuusUudelleenkäyttö ,297 1 ,586 

Overall Statistics ,297 1 ,586 

Step 3b Variables KäytettävyysUlkonäkö 1,258 1 ,262 

SuljettavuusUudelleenkäyttö ,510 1 ,475 

Overall Statistics 1,551 2 ,461 

a. Variable(s) removed on step 2: SuljettavuusUudelleenkäyttö. 

b. Variable(s) removed on step 3: KäytettävyysUlkonäkö. 

 
 


