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1. Johdanto 

1.1 Tausta tutkielmalle 

EHEC-bakteerin saastuttamat vihannekset, perunalastujen akryyliamidi, lintuinfluens-

sa, lihaan, muniin ja maitoon päätynyt dioksiini, syöpää aiheuttavilla kemikaaleilla 

kyllästetty riisi, hullun lehmän tauti, Creutzfeldt-Jacobin tauti, transrasvat, elintarvik-

keiden lisäaineet, melamiinimaito ja atsovärit... Edellä on vain muutamia ruokaan liit-

tyviä skandaaleja ja keskustelunaiheita, joita useimmille suomalaisille todennäköisesti 

tulee mieleen lähimenneisyydestä. Kun tähän listaan otetaan mukaan vielä geenimuun-

nellut elintarvikkeet (Bredahl 2001; Bildtgård 2008) sekä tuloillaan olevat nanotekno-

logiset elintarvikesovellukset (mm. Kuzma & VerHage 2006), saadaan kohtuullisen 

vakuuttava lista ruokaan ja ruuan turvallisuuteen liittyvistä puheenaiheista, jotka ovat 

omiaan aiheuttamaan levottomuutta, epäilyksiä, epätietoisuutta ja ennakkoluuloja 

syömäämme ruokaa kohtaan (Bildtgård 2008). 

Ruuan ja elintarvikkeiden turvallisuus ja niihin liittyvät riskit, uhkat ja katastrofit ovat 

olleet viime vuosina huomattavan usein otsikoissa (Djerf-Pierre 2012; Ward ym. 

2012). Yksilölle voi tulla tunne, että ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät riskit olisivat 

lisääntyneet ja vakavoituneet. Onko asia todellakin näin, vai kiinnitetäänkö näihin asi-

oihin vain enemmän huomiota nykyään? 

Vielä maailmansotien jälkeen Suomi oli melko omavarainen elintarvikkeiden ja ruuan 

tuotannon suhteen. Maatalousvaltaisessa maassa monet tuottivat ruokansa itse. Ne jot-

ka eivät tuottaneet omaa ruokaansa, hankkivat sen kohtuullisen läheltä, yleensä omasta 

pitäjästään (Voutilainen ym. 2012). Tuonti oli säännösteltyä ja 1980–1990 -luvuille 

asti elintarviketuotanto jopa suojattua ja säädeltyä. Elettiin paradoksaalisesti nykyter-

mein lähiruuan aikakautta. 

Rajat kuitenkin avautuivat ja säännöstelyä purettiin. Tavarat, siis myös elintarvikkeet, 

ylittivät valtioiden rajoja yhä helpommin. Lentomatkustuksen kehittyminen nopeam-

maksi ja halvemmaksi avasi rajat myös ihmisille ja matkailun suosio lisääntyi. Kehi-

tyksen myötä matkakohteet muuttuivat yhä kaukaisemmiksi. Samalla alettiin myös 

omaksua yhä eksoottisempia makuja ja ruokia, ja niitä alettiin kaivata myös kotimaas-

sa. 

Myös kansainväliset elintarvikeyhtiöt kasvoivat ja laajenivat, ylittivät rajoja nekin. Ne 

tekivät hankintoja yhä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta ja kävivät myös kauppaa 
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yhä laajemmalla alueella. Samalla myös vähittäiskauppa alkoi siirtyä rajojen yli. Glo-

balisaatio oli käynnissä. 

Mitä sitten tapahtui elintarvikkeille? Aikaisemmin perunat oli hankittu naapuritalon 

isännältä, jonka kanssa käytiin myös yhdessä kalassa, syksyisin hirvimetsällä ja lauan-

taisin saunassa. Kesäisin käytiin pitäjän tai lähipitäjän tanssilavalla ja naukkailtiin 

mahdollisesti yhteisestä pullosta niin ikään saman kylän pojan tuottamaa korpikuusen 

kyyneltä. Elintarvikkeet tulivat usein läheltä. Ruokaa syödessään tiesi usein vähintään 

tilan tarkkuudella mistä se oli peräisin, kuinka se oli kasvanut ja kuka sen oli tuottanut. 

Ruuan tuottamisen ja hankkimisen kollektiivinen luonne, eli yhteistyö ruuan hankin-

nassa, vahvisti siihen liittyvien yhteisten käytäntöjen yhteisesti hyväksyttyä sosiaalista 

luonnetta ja vähensi siten tarvetta epäillä ruuan tuottamisen käytäntöjä (Bildtgård 

2008). Bildtgårdin mukaan tällaisessa perinteisessä ruokayhteisössä silloiset ruokaris-

kit jopa vahvistivat yhteisön jäsenten välisiä sosiaalisia siteitä vahvistaen samalla itse 

yhteisöä ja yhteisön sisäistä luottamusta. 

Rajojen avauduttua ja säännöstelyn purkauduttua alkoivat pöydän antimet tulla yhä 

kauempaa ja kauempaa. Samalla kun elintarvikkeiden matka pöytään piteni, lisääntyi 

myös sitä käsittelevien välikäsien määrä. Tässä vaiheessa alkoi yhteys ruuan alkupe-

rään hämärtyä. Pisimmälle tämä alkuperän hämärtäminen on nykyään viety esimerkik-

si joidenkin kaupan omien merkkien kalapakasteissa. Pakkauksessa ilmoitetaan vain 

tuotteen valmistuttaja ja valmistusmaa. Siitä, missä itse kala on uinut, miten se on elä-

nyt ja mitä syönyt ja millaista matkaa se on pyytämisen jälkeen tehnyt, ei ole mainintaa 

ja asia on muutoinkin lähes mahdoton selvittää. 

Ruokaketju on siis aikojen saatossa pidentynyt ja siihen on tullut yhä useampia toimi-

joita. Samalla se on muuttunut yhä näkymättömämmäksi (Bildtgård 2008). Kuluttajan 

ainoa kosketus ruokaketjuun on usein se kauppa, josta elintarvike on hankittu. Usein 

tästä jälleenmyyjästäkään ei tiedetä kovin paljoa. 

Samaan aikaan luonnontieteet ja lääketiede, niitä soveltavat tieteet sekä näiden tietei-

den tutkimuksissa käytettävät teknologiat ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Kaikkea 

olevaista voidaan tutkia yhä pienemmässä mittakaavassa ja myös muokata yhä pie-

nemmässä mittakaavassa. Maataloustieteissä opittiin kehittämään tehokkaampia lan-

noitteita ja tuotantomenetelmiä. Ymmärrys elintarvikkeista ja niiden koostumuksesta, 

valmistusprosesseista sekä ravitsemuksesta lisääntyi huimaa vauhtia. Muiden tieteen-

alojen löydöt opittiin hyödyntämään myös elintarvikealalla. Lääketieteessä ja mikro-
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biologiassa on otettu huimia edistysaskeleita. DNA:n rakenteen selvittäminen 1953 

avasi oven teknologialle, joka on ehkä eniten puhuttanut nykyihmistä, geeniteknologi-

alle. Fysiikassa kuuma aihe on puolestaan nanoteknologia, jossa ainetta muokataan 

atomitasolla. 

Kaikki edellä mainitut tieteenalat ovat tehneet löytöjä, jotka ovat avanneet halukkaille 

tien syvempään ymmärrykseen itsemme ja ympäristömme olemuksesta ja rakenteesta. 

Tiede ja tieto itsessään on neutraalia, mutta tietoa voidaan käyttää sekä oikein, että 

väärin. Tiede avaa uusia mahdollisuuksia parantaa elinolosuhteita ja ympäristöä, mutta 

se antaa myös mahdollisuuksia väärinkäytökselle, ja usein nämä kaksi asiaa saattavat 

olla läsnä yhtaikaa, jolloin liikutaan tieteen harmaalla alueella. Esimerkiksi geenitek-

nologian hyödyt tunnistetaan, mutta samalla on jouduttu pohtimaan moraalisia ja eetti-

siä ongelmia geeniteknologian sovellusten vaikutuksesta pitkällä aikavälillä samoin 

kuin teknologian helppoa väärinkäyttömahdollisuutta. Onko kultainen riisi vastaus 

maailman nälänhätään, vai onko se Pandoran lipas, jota ei pitäisi raottaa yhtään enem-

pää, vaan äkkiä sulkea uudelleen? Onko olemassa vaara, että geeniteknologialla onnis-

tutaan järkyttämään koko maapallon ekosysteemiä peruuttamattomasti ja suistamaan 

ihmiskunta tuhoon siinä sivussa? Yksittäistä ihmistä kiinnostaa myös se, miten geeni-

muunnellut tuotteet vaikuttavat häneen itseensä. 

Tieto on lisääntynyt, mutta se on myös mutkistunut. Kaikki uusi tieto on nykyään jo 

niin spesifiä, erityistä, että tavallisella kansalaisella ei ole oikeastaan mahdollisuutta 

sitä enää täysin ymmärtää. Lisäksi tämä uusi tieto tuo tutkijoillekin mukanaan aina 

uusia kysymyksiä ja ongelmia. Asioista ehkä opitaan pala lisää, mutta ei välttämättä 

tiedetä, miten ne toimivat siinä kontekstissa jossa ne luontaisesti ovat. Lihavuuskes-

kustelussa huomio on siirtynyt rasvoista hiilihydraatteihin. Rasva ei olekaan enää se 

perimmäinen paha, vaan liialliset hiilihydraatit. Yhteen aikaan ravitsemusterapeutit 

kehottivat välttämään kovia rasvoja ja etenkin eläinrasvoja. Sittemmin on kuitenkin 

julkaistu artikkeleita tutkimuksista, joissa varoitellaan vähärasvaisten dieettien vaarois-

ta (mm. Delaš 2011). Paneutumatta sen enempää itse rasvaproblematiikkaan voi kui-

tenkin todeta, että asiantuntijoidenkin käsitykset ovat joskus ristiriitaisia ja puutteelli-

sia. Kuinka normaali kuluttaja voisi tietää, ketä kannattaa uskoa? 

Ruoka koskettaa kaikkia ihmisiä, sillä kukaan ei voi olla syömättä. On myös puhuttu 

siitä, että länsimainen yhteiskunta on muuttunut yksilökeskeiseksi ja ”oma minä” on 

elämän tärkein asia. Nämä kaksi asiaa yhdessä varmistavat sen, että kaikki ruokaan 

liittyvä kiinnostaa useimpia ihmisiä. Tämän vuoksi kaikki ruokaan liittyvät poikkeus-
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tapaukset ovatkin etenkin yksityiselle medialle herkkua, sillä niiden uutisarvo on taattu 

(Vigani & Olper 2012). Kiinan melamiinimaitokriisi olisi ehkä vielä kuusikymmentä 

vuotta sitten saattanut jäädä länsimailta täysin huomaamatta. Nyt 2000-luvulla se aihe-

utti pienen paniikin myös lännessä, vaikka kriisi fyysisesti koskettikin suurimmilta 

osin vain kiinalaisia. 

Saattaa siis olla, että tieteellinen ja teknologinen kehitys sekä ruokaketjun pidentymi-

nen ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät riskit 

ovat lisääntyneet ja vakavoituneet. Ennen ruokaketjut olivat lyhyempiä ja paikallisem-

pia, jolloin myös mahdolliset ongelmat jäivät alueellisemmiksi. Nykyään useimpia 

elintarvikkeita myös prosessoidaan enemmän kuin ennen ja elintarvikkeiden ainesosat 

saattavat olla kotoisin ympäri maailmaa. Saattaahan olla, että lähileipomossa leivottu 

sämpylä sisältää maitojauhetta, joka on valmistettu Kiinassa. 

Mahdollisesti parempi selitys on kuitenkin se, että ruokaketjuun ja sen toimintaan liit-

tyvät prosessit sisältävät toimintoja ja toimijoita, joita ei ymmärretä tai tunneta (Bildt-

gård 2008). Fischlerin (1980) mukaan lähes kaikkeen nykyään myytävään ruokaan 

sisältyykin kuluttajan mielessä ”mystinen elementti”. Kuitenkin tietämys riskeistä ja 

uhkista on kasvanut ja informaatio on muuttunut yhä tarkemmaksi ja yksityiskohtai-

semmiksi. Tavalliselle kuluttajalle riskien käytännön merkityksen ja samalla uhkan 

merkityksen ymmärtäminen omalle itselle ja lähipiirille on vaikeutunut. Myös median 

kasvanut innostus ja joskus ruokakriisien kohdalla puutteelliseen, väärään, vääristy-

neeseen tietoon perustuva (Bildtgård 2008), usein puutteellinen tai valikoiva ja jopa 

sensaationhakuinen uutisointi (Sharlin 1987; ref. Böcker & Hanf 2000; Maney & Plut-

zer 1996) lisää näitä epäilyksiä ruokariskeistä ja niiden vakavuudesta entisestään. Itses-

tään on selvää, että elintarviketeollisuudelle ja muille ruokaketjun toimijoille tämä on 

myös taloudellinen uhka (Bildtgård 2008). 

Todellisuus saattaa siis olla jotain sen suuntaista, että ruokakriisit ovat jossain määrin 

lisääntyneet siksi, että tietämys ruokaan liittyvistä riskeistä on lisääntynyt ja globalisoi-

tunut ruokaketju tuo kaukaistenkin katastrofien seuraukset lähikauppaan ja jopa omaan 

ruokapöytään asti. Mitä tulee ruokakriisien vakavoitumiseen, saattaa osa siitäkin selit-

tyä tiedon kasvamisella ja teknologian kehityksellä (Bildtgård 2008). Tiedon kasvami-

nen vaikuttaa siten, että nykyään pystytään tunnistamaan uhkatekijöitä ja vaaroja, jotka 

jäivät aikaisemmin havaintomaailmamme ulkopuolelle. Tiedon yksityiskohtaistuminen 

taas vaikuttaa siten, että meillä ei ole resursseja täysin ymmärtää, millaisiin mittasuh-

teisiin jokin potentiaalinen uhka on asetettava ja yritämme hakea tukea tämän vaaran 
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arvioimiselle ympäristöstämme. Tälle uhkan vakavuuden arvioinnillemme antaa usein 

tavallaan ”lähtötason” median toisinaan sensaatiohakuinen uutisointi. Voi olla, että 

viranomaisten tiedotuksista huolimatta riskin täydellinen arviointi edellyttäisi tietoja ja 

osaamista, jota kuluttajalla itsellään ei ole, ja tiedon ja osaamisen hankkiminen vaatisi 

lisäksi aikaa, jota hänellä ei myöskään ole (Bildtgård 2008). Sen vuoksi arvioimme 

kriisin aiheuttaman uhkan itseemme ja lähimmäisiimme usein ”varman päälle”, korke-

alla turvamarginaalilla. Saatamme jopa hylätä ruuan kokonaan. 

Kuluttaja joutuu nykyään luottamaan ruokaketjuun ja sen toimijoihin – samoin kuin 

itse ruokaankin – enemmän kuin ennen. Koska emme enää näe koko ruokaketjua, em-

mekä tunne enää ruokaa kuten tunsimme ennen naapurin perunat, meillä ei ole käytet-

tävissämme kaikkea tarvittavaa tietoa elintarvikevalintojen rationaaliseksi tekemiseksi 

(Bildtgård 2008). Tiedon puutteen vuoksi joudumme turvautumaan luottamukseen 

(Giddens 1990; ref. de Krom & Mol 2010). Ruokaa ja ruuan valintaa eivät myöskään 

enää – etenkään läntisissä kulttuureissa – säätele niin paljon sosiaaliset ja kulttuuriset 

rajoitteet, joten ruuan valinnasta tulee yhä lisääntyvässä määrin yksilön asia (Fischler 

1980; Bildtgård 2008). Koska todennäköisesti jatkossakin tietomme tulee olemaan 

puutteellista, joudumme turvautumaan luottamukseen yhä enemmän elintarvike- ja 

ruokavalinnoissamme. Siksi luottamuksesta tulee yhä tärkeämpi osa myös kuluttajan 

ostokäyttäytymistä, mikä myös niin elintarvikealan toimijoiden, kuin alan kanssa te-

kemisissä olevien instituutioidenkin on otettava entistä paremmin huomioon. 

Miksi sitten usein suhtaudumme ruokaan niin intohimoisesti? Jos uudessa autossamme 

on valmistusvirhe, viemme sen yleensä ilman suurempia tunnekuohuja takuuhuoltoon 

ja ongelma korjataan. Tietokoneohjelmat myydään hyvin yleisesti puolivalmiina ja 

niihin tarjoillaan sitten myöhemmin lukuisia päivityksiä, joita olemme jo tottuneet kil-

tisti odottamaan. Kun sen sijaan hankkimissamme elintarvikkeissa on jotain vialla, 

suhtaudumme asiaan usein hyvinkin kriittisesti ja tunnepitoisesti. Ihmisen ja ruuan 

välillä on siis oltava yhteys, joka poikkeaa muista kulutushyödykkeistä ja nostaa ruuan 

ja elintarvikkeet erikoisasemaan suhteessamme ympäristöömme. Tätä ihmisen ja ruuan 

välistä yhteyttä tarkastellaan luvussa 2. 

Entä mistä me yleensä olemme silloin huolissamme, kun olemme huolissamme ruuas-

ta. Minkälaisia riskejä meillä on ruuan suhteen? Mihin tässä ympäristössä sitten sijoit-

tuu luottamus käsitteenä, jos suhteemme omaan itseemme ja ympäristöömme vaihtelee 

yksilöittäin? Onko luottamus universaali käsite vai henkilökohtainen ominaisuus ja 
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onko se käsitteenä jakamaton vai koostuuko luottamus useista eri tekijöistä? Ruokaris-

kejä ja luottamuksen olemusta tarkastellaan luvussa 3. 

Ruuan erityisasemasta huolimatta tunnemme me jokainen kuitenkin todennäköisesti 

ihmisiä, jotka eivät suuremmin ajattele, mitä suuhunsa laittavat. Heille ruoka ja elin-

tarvikkeet ovat vain elämän välttämätön paha, kehon polttoainetta. Miksi toisilla meis-

tä on niin tunnepitoinen suhde ruokaamme kun toiset meistä mieltävät sen vain elämän 

välttämättömyytenä? Löytyisikö selitys yksilöiden erilaisesta suhtautumisesta itseensä 

ja ympäristöönsä (de Jonge ym. 2007). Voivatko elämäntyylit tai elämänasenne auttaa 

tämän eron ymmärtämisessä, vai onko meidän paneuduttava syvemmälle ihmisen 

psyykeen ja arvomaailmaan selitysten saamiseksi? Näitä kysymyksiä pohditaan luvus-

sa 4. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Kuluttajakäyttäytymisen teoriat (mm. Wilkie 1980; Antonides & van Raaij 1998; Arm-

strong & Kotler 2007) sisältävät ostopäätösprosessin, jossa ostopäätös nähdään seura-

uksena päätöstä edeltävästä informaation etsinnästä ja näin saadun informaation tul-

kinnasta. Armstrongin ja Kotlerin (2007) ostokäyttäytymismallissa ostajan päätöspro-

sessi sisältyy ostajan ominaisuuksien kanssa ”ostajan mustaan laatikkoon”. Syötteenä 

tälle mustalle laatikolle he näkevät markkinoinnin sekä muut ympäristön ärsykkeet. 

Muihin ärsykkeisiin lukeutuvat muun muassa taloudelliset, teknologiset, poliittiset ja 

kulttuuriset tekijät. Ostajan mustan laatikon prosessoima informaatio on mallissa puo-

lestaan syötteenä ostajan käyttäytymiselle. Mustan laatikon elementit ovat ostajan 

ominaisuudet ja ostopäätösprosessi. Ostajan ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten 

ostaja mieltää ulkoa tulevan viestinnän ja ärsykkeet. Ostopäätösprosessi puolestaan 

vaikuttaa siihen, millaisia ovat varsinaiset ostopäätökset (mt., 129). 

Kuluttajan käyttäytymiseen ja siten myös ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä Arm-

strong ja Kotler (2007) näkevät kulttuuriset, sosiaaliset, henkilökohtaiset ja psykologi-

set tekijät. Henkilökohtaisia tekijöitä ovat ikä ja elämänvaihe, ammatti, taloudellinen 

tilanne, elämäntyyli sekä persoonallisuus ja minäkuva. Psykologisia tekijöitä puoles-

taan ovat motivaatio, näkemykset, oppiminen sekä uskomukset ja asenteet (mt., 129–

130). 

Sisällyttämällä ostajan ominaisuudet ja ostopäätösprosessin ostajan mustaan laatikkoon 

Armstrong ja Kotler (2007) antavat ymmärtää, että ostajan ominaisuuksien ja päätös-

prosessin välisiä yhteyksiä ja siten koko mustan laatikon mekanismia ei tunneta, vaik-
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ka siihen voidaankin vaikuttaa. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä henkilö-

kohtaiset ja psykologiset tekijät sijoittuvat mustan laatikon ostajan ominaisuuksiin 

(mt., 130). 

Vaikka Armstrong ja Kotler (2007) sijoittavatkin ostopäätösprosessin ja ostajan omi-

naisuudet mustaan laatikkoon, ei tämän laatikon sisältö ole aivan tuntematon. Eräs 

tärkeä ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi ostopäätösprosessiin vaikuttavista tekijöistä on 

ruuan kohdalla kuluttajan luottamus ruokaan ja ruokaketjun toimijoihin (mm. Halk 

1992; Lyons & Mehta 1997; Böcker & Hanf 2000). Armstrongin ja Kotlerin (2007) 

mallissa luottamus sijoittuu uskomuksiin ja asenteisiin, jotka siis ovat heidän mukaan-

sa ostajan psykologisia ominaisuuksia. Myös elämäntyylillä, joka sijoittuu Armstron-

gin ja Kotlerin (2007) mallissa yksilön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, on todettu 

olevan ratkaiseva merkitys kulutuskäyttäytymisessä (mm. Wells & Tigert 1971; Gru-

nert 1993). Kolmas merkittävä, joskin vähemmän tutkittu tekijä (Bosnjak ym. 2007) on 

ostajan persoonallisuus ja siihen sisältyvä minäkuva. 

Tämän tutkimuksen päätavoite on raottaa mustaa laatikkoa ja kartoittaa mallissa psy-

kologisiin ominaisuuksiin lukeutuvan luottamuksen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 

liittyvien elämäntyylin sekä persoonallisuuteen ja minäkuvaan lukeutuvan elämänasen-

teen välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on löytää henkilökohtaisista ominaisuuksista ele-

menttejä, joiden avulla voitaisiin selittää luottamuksen muodostumista ja säilymistä 

yksilön persoonallisten ominaisuuksien avulla. 

Koska luottamus on todettu tärkeäksi tekijäksi etenkin ruuan kohdalla (esim. Böcker & 

Hanf 2000; Bildtgård 2008), tarkastellaan kirjallisuusosassa luottamuksen merkityksen 

ymmärtämiseksi lyhyesti myös ihmisen ja ruuan välistä suhdetta sekä ruokariskejä. 

Tutkimuksen empiirinen tavoite on löytää kyselytutkimuksen avulla kuluttajan ruo-

kaan liittyvästä elämäntyylistä, persoonallisista ominaisuuksista sekä luottamuksesta 

ruokaan ja elintarvikeketjun toimijoihin elementtejä, joilla on yhteyksiä toisiinsa. Toi-

sena tavoitteena on testata typistettyä ruokaan liittyvä elämäntyyli -mittaria, joka on 

kehitetty tätä tutkimusta varten Scholdererin ym. (2004) tutkimuksen pohjalta. Kol-

mantena tavoitteena on tarkastella Anthonyn (2003) TEAM-mittarin soveltuvuutta 

luottamukseen vaikuttavien persoonallisten erojen mittaamiseen. 

Tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen ja empiirinen aineisto kerättiin inter-

net-pohjaisena kyselynä helmi-maaliskuussa 2012. Vastaajina oli pääasiassa korkea-

kouluopiskelijoita eri puolelta Suomea. 
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Tämä tutkimus on luonteeltaan kartoittava ja se pyrkii löytämään uusia näkökulmia, 

minkä vuoksi tässä tutkimuksessa ei tehdä tiukkoja rajauksia käytettyjen luottamus- ja 

elämäntyyliteorioiden ja -mallien suhteen vaan pyritään ennemmin laaja-alaisesti tar-

kastelemaan luottamuksen tutkimuksessa käytettyjen teorioiden ja mallien yhtymäkoh-

tia ja kartoittamaan näiden yhtymäkohtien mahdollisesti tarjoamia uusia tutkimusmah-

dollisuuksia. 
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2. Ihminen ja ruoka 

Ihmisen suhde ruokaan on monimutkaisempi kuin hänen suhteensa muihin kulutus-

hyödykkeisiin. Messerin (1984) sekä Mintzin ja Du Bois’n (2002) työt luovat hyvän 

katsauksen ihmisen ja ruuan väliseen suhteeseen ja syömisen tutkimukseen eri näkö-

kulmista antropologian alalla. Antropologian tutkimuskohteina ovat yhteisöt ja ihmis-

ryhmät ja myös edellä mainituissa kirjoituksissa fokus on yhteisö- ja ryhmäkeskeinen. 

Markkinoijan näkökulmasta ongelma on kuitenkin yhteisöjen ja markkinoiden frag-

mentoituminen. Kulutus- ja ostopäätöstutkimuksissa sosiodemografisilla muuttujilla on 

yhä vähenevä rooli kulutus- ja ostokäyttäytymisen selittäjinä (Grunert 1993). Kulutus- 

ja ostopäätöksiin vaikuttavat yhä enemmän yksilölliset syyt ja motiivit (Sproles & 

Kendall 1987; Grunert 1993; Worsley & Scott 2000). Ruuan ja ihmisen suhdetta pohti-

essaan markkinoijan tulisi nykyistä useammin lähestyä ihmisen ja ruuan suhteen prob-

lematiikkaa enemmän yksilön, kuin yhteisön näkökulmasta. Yksilön ja ruuan moni-

muotoista suhdetta on syvällisemmin laajasti referoiduissa (mm. Bisogni ym. 2007; 

Hoogland ym. 2007; Niva 2007; Nettleton ym. 2010; Schneider & Davis 2010; Travis 

ym. 2010; Veeck ym. 2010; Zachmann 2011; Neale ym. 2012; Sobal ym. 2012) kirjoi-

tuksissaan pohtinut Fischler (1980; 1988). Fischler on löytänyt pohdinnoissaan samoja 

teemoja kuin antropologitkin, mutta hän lähestyy niitä enemmän yksilön näkökulmas-

ta. 

Fischler tunnistaa ruualla olevan useita erilaisia merkityksiä ihmiselle. Näitä ovat fy-

siologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, uskonnollinen ja identiteettimerkitys (Fischler 

1980; 1988; Mennell ym. 1992). Bisogni ym. (2002) täydentävät luetteloa vielä psyko-

logisilla ja taloudellisilla merkityksillä. Myös Bildtgård (2008) toteaa ruuan olevan 

enemmän kuin vain välttämättömyyshyödyke, joka ylläpitää elämää. 

Fysiologisesti ruuan on sisällettävä elimistön tarvitsemat ravintoaineet, jotka ihmisen 

kaikkiruokaisena on saatava monipuolisesta ravinnosta, useista eri lähteistä (Fischler 

1980; Rozin 1980). Toisaalta monipuolinen ruoka ei saa sisältää aineksia, jotka voivat 

olla elimistölle haitallisia tai vaarallista (Fischler 1988). 

Kulttuurinen, sosiaalinen ja uskonnollinen merkitys nivoutuvat jossain määrin toisiin-

sa. Aina ei rajanveto näiden välille ole edes mahdollista, sillä usein uskonnolliset ja 

kulttuuriset merkitykset liittyvät toisiinsa. Kulttuuris-uskonnollisia merkityksiä ovat 

esimerkiksi sianlihan epäpuhtaus juutalaisille ja muslimeille sekä naudanliha tabuna ja 

nautojen pyhyys hinduille. Nämä tabut ovat muodostuneet vuosisatojen kuluessa, alku-



 14 

jaan ehkä hyvinkin tärkeiden ympäristön vaikutteiden seurauksena (Fischler 1980). 

Saattaa kuitenkin olla, että tämä alun perin järkevä rajoitus on menettänyt biologisen ja 

fysiologisen merkityksensä, mutta jäänyt elämään kulttuurissa ja näin ollen pakottanut 

ihmiskehon – ja mahdollisesti myös ihmismielen – mukautumaan tähän rajoitteeseen 

(Tiger 1978). Näiden toisilleen läheisten merkitysten ero on ehkä se, että kulttuurisen 

merkityksen juuret ovat enemmän käytännön historiassa, tavoissa, tottumuksissa ja 

oppimisessa, kun taas uskonnolliset merkitykset perustuvat jonkin uskonnon hyväksyt-

tyihin oppirakennelmiin, arvoihin ja opetuksiin. Kulttuuristen merkitysten avulla on 

korostettu paitsi kulttuurista yhtenäisyyttä (Bildtgård 2008), myös kulttuurista toiseutta 

(Fischler 1988), eli erilaisen ruuan avulla on erottauduttu niistä, jotka eivät kuulu sa-

maan viiteryhmään. Sosiaalinen merkitys muistuttaa kulttuurista merkitystä, mutta 

liittyy pienemmän ryhmän ruokamerkityksiin. Vaikka Fischler ei eksplisiittisesti mää-

rittele kulttuurin ja sosiaalisen ryhmän eroa, voidaan hänen kirjoituksistaan (Fischler 

1980; 1988) kuitenkin tulkita, että sosiaalinen ryhmä muodostuu ihmisistä joilla on 

yksilöinä enemmän vaikutusvaltaa siihen millainen tämä ryhmä on. Kulttuuri puoles-

taan on käsitteenä laaja ja usein niin vakiintunut, että yksittäisellä ihmisellä ei käytän-

nössä ole mahdollisuutta mainittavammin muokata kulttuuria. Sosiaalisista ryhmistä 

esimerkkeinä ovat pienimmästä päästä perhe ja suuremmasta vaikkapa vegaanit. 

Identiteettimerkityksellä Fischler (1980) tarkoittaa niitä merkityksiä, jotka liittyvät 

yksilön minäkuvan ja ruuan väliseen yhteyteen. Konkreettisimmillaan ihmisen elimistö 

rakentuu ruuan sisältämistä aineista, joita ovat ravintoaineiden ohella myös ruuan sisäl-

tämät vierasaineet (Fischler 1980). Tähän liittyvät muun muassa pohdinnat siitä ovatko 

ruuan sisältämät rasvat tyydyttyneitä vai tyydyttymättömiä sekä mitä torjunta-

ainejäämiä kasvis sisältää. Ruoka määrittelee tässä merkityksessä sen, kuka ja mikä 

ihminen konkreettisesti on (Fischler 1988). Bisognin ym. (2002) käsityksen mukaan 

syöminen ja identiteetti ovat vastavuoroisia siinä mielessä, että se mitä syömme muok-

kaa identiteettiämme ja samalla identiteettimme määrittelee sen mitä voimme syödä. 

Laajemmin identiteettimerkitys liittää ihmisen johonkin viiteryhmään. Ruuan avulla 

yksilö sekä osoittaa kuuluvansa tiettyyn kulttuurilliseen tai sosiaaliseen viiteryhmään 

että rakentaa yhteyttään siihen (Bisogni ym. 2002). 

Fischler ei varhaisemmassa kirjoituksessaan (1980) vielä ota kantaa näiden merkitys-

ten välisiin yhteyksiin, mutta myöhemmässä tekstissään hän määrittelee näiden merki-

tysten jakautuvan vähintään kahteen dimensioon. Ensimmäinen dimensio ulottuu bio-

logisesta ja ravitsemuksellisesta merkityksestä kulttuuriseen ja symboliseen merkityk-
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seen. Toinen dimensio ulottuu yksilöstä ja psykologisista merkityksistä yhteisöllisiin ja 

sosiaalisiin merkityksiin (Fischler 1988). 

Eräs tärkeä ihmisen ja ruuan välisessä suhteessa huomioitava seikka on ”kaikkiruokai-

sen paradoksi” (Rozin 1976; ref. Fischler 1980). Paradoksilla tarkoitetaan sitä, että 

kaikkiruokaisena ihminen on pakotettu etsimään monipuolisuutta ja vaihtelua ruokava-

lioonsa jo pelkästään tyydyttääkseen kehonsa biologiset ja fysiologiset tarpeet. Fischle-

rin (1988) mukaan tämä pakottaa yksilön tasapainottelemaan neofilian eli uutuuden-

viehätyksen ja neofobian eli uutuudenpelon välillä, ja aiheuttaa ihmiselle sisäsyntyisen 

levottomuuden suhteessa ruokaan. Tähän liittyy myös ihmisen tarve sekä kirjaimelli-

sesti että kuvainnollisesti tunnistaa syömänsä ruoka. Ruuan tunnistaminen edellyttää 

Fischlerin mukaan monimutkaisia kognitiivisia prosesseja. Ruokaa on ajateltava, sen 

paikka maailmassa on ymmärrettävä ja tämän vuoksi on ymmärrettävä myös maail-

maa. Erityisesti yksilön on eroteltava, järjesteltävä ja luokiteltava niitä elementtejä, 

joista ruoka koostuu (Fischler 1988). 

Fischler mainitsee myös ruokakulttuurin ja etenkin ruuan valmistuksen tärkeäksi ruo-

kasuhteeseen vaikuttavaksi tekijäksi. Ruuan valmistaminen ei ole pelkästään materia-

listinen, fyysinen ja kemiallinen prosessi, jossa elintarvikkeen makua, rakennetta tai 

sulavuutta muutetaan. Ruuanvalmistus on myös henkinen prosessi. Ruuanvalmistus 

”kesyttää” ruuan muokkaamalla luonnontilaisia, villejä raaka-aineita muuttaen ne ruo-

kakulttuurin hyväksymiksi aterioiksi. Tällä tavoin ruoka identifioidaan. Se kesytetään 

valmistamalla ja sovitetaan tietyn ruokakulttuurin sovinnaisiin ja totuttuihin säännök-

siin, merkitään leimalla ja etiketöidään. Tällainen ruokakulttuurin käsittely vähentää 

ruuan vaarallisuutta. (Fischler 1988) 

Koska ihmisen ja ruuan suhde on näin monimuotoinen ja kompleksinen sekä ympäris-

tön suhteen dynaaminen ja muuttuva, eikä tähän suhteeseen ole esitetty kaiken katta-

vaa mallia, vaan sitä tarkastellaan yleensä tietystä ongelmalähtöisestä näkökulmasta, 

tulisi luottamustutkimuksessa aika ajoin tarkastella näiden käytettyjen metodien ja ole-

tusten paikkansapitävyyttä. Tässä työssä tämä ongelma on pyritty huomioimaan valit-

semalla ihmisen ja ruuan välisen suhteen huomioivaksi mittariksi alkujaan Brunsøn ja 

Grunertin (1995) kehittämä, ruokaan liittyvää elämäntyyliä mittaava FRL-instrumentti, 

joka esitellään luvussa 6.2.1. 
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3. Luottamus ja ruokariskit 

Luottamus ja riski ovat käsitteitä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Yleensä luottamuk-

sesta puhuttaessa ei voida ennen pitkää välttyä mainitsemasta myös riskejä. Vastaavas-

ti riskeistä keskusteltaessa usein joudutaan lopuksi toteamaan, että luottamus on lopul-

ta ainoa lääke, joka tekee riskit siedettäviksi. Seuraavaksi tarkastellaan näitä kahta kä-

sitettä sekä sitä, miten ne liittyvät ruokaan ja elintarvikkeisiin. 

3.1 Luottamus moniulotteisena käsitteenä 

Luottamus on käsite, joka on intuitiivisesti tuttu, mutta jonka täsmällinen määrittämi-

nen on yleensä ongelmallisempaa. On helppoa sanoa, että luotamme johonkin, mutta 

huomattavasti vaikeampaa on määritellä, mitä ajatuksia ja tunteita siihen liittyy, millai-

sia kognitiivisia ja emotionaalisia prosesseja luottamuksen muodostaminen ja ylläpi-

täminen edellyttää tai käsittää. 

Luottamus tarkoittaa eri asioita eri ihmisille (Lyons & Mehta 1997) ja myös kirjalli-

suudessa luottamusta on lähestytty useista eri näkökulmista (Williamson 1993). Luot-

tamuskirjallisuudessa esiintyvät usein termit ”trust” ja ”confidence”. Englanninkieli-

nen termi ”trust” vastaa suunnilleen suomen kielen sanaa ”luottamus”. Termille ”con-

fidence” ei sen sijaan löydy suomen kielestä käsitteellisesti hyvää vastinetta. Ennen 

luottamuksen syvempää pohtimista on hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan näitä 

kahta termiä. 

Lyons ja Mehta (1997) käyttävät termiä ”confidence” puhuessaan luottamuksesta, jota 

tunnetaan toisen osapuolen kykyjä tai osaamista kohtaan ja termiä ”trust” puhuessaan 

luottamuksesta heidän käyttäytymistään kohtaan. Myös katsaus kirjallisuuteen (mm. 

Williamson 1993; Bredahl ym. 1998; Böcker & Hanf 2000; Millstone & van Zwanen-

berg 2000; Verbeke 2005; Krystallis ym. 2007; van Kleef ym. 2007; Gstraunthaler & 

Day 2008) osoittaa, että vaikka näitä termejä käytetään jossain määrin toistensa syno-

nyymeina, niillä näyttää kuitenkin olevan hieman erilainen pohjavire. 

Näiden kahden käsitteen välinen ero lienee se, että ”confidence” viittaa yleensä enem-

män yksilön omiin sisäisiin, jossain määrin kognitiivisiin, mutta pääosin emootioihin 

perustuviin subjektiivisiin käsityksiin ja varmuuteen tai uskoon jostain asiasta tai ta-

pahtumasta. Tällainen voi olla esimerkiksi luottamus siihen, että aurinko nousee huo-

mennakin tai luottamus siihen, että järven jää kestää painomme. Tämän tyyppisen luot-

tamuksen voimakkuus näyttäisi riippuvan ensisijaisesti yksilön omasta subjektiivisesta 



 17 

arviosta. Toiset meistä ovat yleisesti varovaisempia ja toiset ovat valmiita koettamaan 

onneaan, mikä vaikuttaa usein muista uhkarohkealta tai jopa järjettömältä. Saman epä-

varmuuden vallitessa itse informaatio on kaikille sama, mutta toiset yksilöt ovat jostain 

syystä muita valmiimpia toimimaan saman epävarmuuden vallitessa. Arvio ei voi pe-

rustua pelkästään rationaaliseen riskiarvioon, koska kaikilla olevan yhtäpitävän infor-

maation perusteella myös riskiarvioiden pitäisi olla yhtäpitäviä. Ero voi selittyä ainoas-

taan sillä, että toiset meistä ovat joko valmiimpia hyväksymään suuremman riskin tai 

sitten eri yksilöt painottavat riskitekijöitä eri tavalla. Molemmissa tapauksissa ero joh-

tuu emootiopohjaisesta arviosta. 

Toinen tunnusomainen piirre tällaiselle luottamukselle näyttää olevan se, että luotta-

muksen kohde ei yritä – ainakaan tietoisesti – viestiä omasta luotettavuudestaan tai 

epäluotettavuudestaan. Aurinko ei yritä vakuuttaa meitä siitä, että se nousee huomen-

nakin, se vain on olemassa ja ilmestyy aamuisin taivaanrannasta. Järven jää ei yritä 

vakuuttaa järven ylittäjää siitä, että se kestää tämän painon, se vain on jäätä. Myöskään 

syömämme ruoka ei yritä vakuuttaa meitä omista ominaisuuksistaan, se on vain ruo-

kaa. 

”Trust” käsitteenä puolestaan näyttää edellyttävän kahden osapuolen välistä jonkin-

tasoista tiedostettua tai tiedostamatonta viestintää. Siinä missä ”confidence” on luon-

teeltaan enemmän yksilön sisäinen olotila, ”trust” näyttää olevan enemmän tai vä-

hemmän tarkoituksellinen, kahden toimijan interaktiivinen suhde toisiinsa. 

Tämän tyyppinen jaottelu ei ole uusi ajatus, vaan samansuuntaisia ajatuksia esittää 

Mölleringin (2001) mukaan jo 1900-luvun alussa saksalainen sosiologi ja filosofi 

Georg Simmel (1906), jonka mukaan modernissa yhteiskunnassa luottamus sisältää 

aina väistämättä elementin, joka perustuu enemmän uskoon. Uskoa Simmel kuvaa täs-

sä yhteydessä uskonnollisessa merkityksessä (Simmel 1906, 450). 

Tässä työssä ”trust” ja ”confidence” eli luottamus ja uskomus tai usko erotetaan jat-

kossa käsitteenä toisistaan Simmelin (1906) ajatuksia seuraten siten, että ”trust” määri-

tellään edellä mainituksi kahden osapuolen väliseksi enemmän kognitioon ja objektii-

visuuteen perustuvaksi interaktiiviseksi suhteeksi, jota kuvataan termillä ”luottamus”. 

”Confidence” puolestaan määritellään yksilön subjektiiviseksi ja enemmän emootioi-

hin pohjaavaksi käsitykseksi ympäristöstään, jota voidaan suomeksi kuvata termeillä 

”usko” tai ”uskomus”. Kun jatkossa puhutaan kuluttajan luottamuksesta ruokaan, tar-

koitetaan nimenomaan kuluttajan subjektiivisesta, enemmän emootioihin perustuvasta 
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uskomuksesta ruuan turvallisuuteen. Kuluttajan ruokaan ja elintarvikeketjun toimijoi-

hin kohdistuvan luottamuksen ymmärtämiseksi nämä molemmat käsitteet ovat tarpeel-

lisia. 

Luottamuksen yhteydessä esiintyvät usein myös käsitteet epävarmuus, uhka, vaara ja 

riski. Näitä käsitteitä pohditaan hieman seuraavaksi. 

Epävarmuus liittyy olennaisesti luottamukseen. Epävarmuus tarkoittaa tiedostettua 

tietämättömyyttä jostain asiantilasta tai tulevasta asiantilasta (Faber & Proops 1998; 

ref. Gross 2007). Tiedostetulla tietämättömyydellä tarkoitetaan sitä, että yksilö tietää, 

että hän ei tiedä jotain (Beck 1996; ref. Gross 2007). Esimerkki ruokaan liittyvästä 

epävarmuudesta on geenimanipuloidun maissin pitkäaikaiset – niin hyvät kuin huonot-

kin – terveysvaikutukset yksilölle. Voimme lähes kaikki varmasti sanoa, että olemme 

epävarmoja GMO-tuotteiden pitkäaikaisista terveysvaikutuksista. Ennen DNA:n löy-

tymistä ja geenimanipuloidun maissin mahdollistavan teknologian kehittämistä kysy-

mys geenimanipuloidun maissin minkäänlaisista terveysvaikutuksista olisi ollut absur-

di. Koska koko teknologiaa ei ollut olemassa, se ei voinut kuulua tietämyksemme pii-

riin, eivätkä näin ollen myöskään tämän tuolloin olemattoman teknologian minkäänlai-

set mahdolliset vaikutukset. Tätä kuvaa termi ”tiedostamaton” (Gross 2007). Tiedos-

tamaton tietämättömyys voidaan tunnistaa vasta jälkeenpäin. Tässä työssä termiä 

”epävarmuus” käytetään kuvaamaan tiedostettua tietämättömyyttä jonkin asian seura-

uksista ja niiden luonteesta. 

Myös käsite ”uhka” esiintyy usein luottamuksen yhteydessä. Uhkalla tarkoitetaan 

mahdollisesti toteutuvaa vahingollista tai epämieluisaa sattumusta. Keskeinen element-

ti on ”mahdollinen vahingollinen sattumus”, mikä edellyttää sen tiedostamista, että 

uhka on olemassa. Tämän vuoksi myös uhkaan sisältyy tiedostettu tietämättömyys. 

Voidaan siis sanoa, että uhka on se osa epävarmuudesta, jonka vaikutukset ovat epä-

suotuisia. Epävarmuuden vuoksi uhkan tapauksessa ei tiedossa ole sen enempää suo-

tuisan kuin epäsuotuisankaan seurauksen suuruus tai edes varmuutta niiden olemassa-

olosta. Tässä työssä termiä ”uhka” käytetään kuvaamaan tiedostettua tietämättömyyttä 

mahdollisesta ei-toivotusta sattumuksesta tai sattumuksen ei-toivotuista seurauksista. 

Kun epäsuotuisan seurauksen olemassaolo on havaittu tai todistettu, voidaan puhua 

vaarasta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä vaaran suuruutta. Epävarmuustekijä liittyy nyt siis 

epäsuotuisan seurauksen suuruuteen. Voi siis olla, että epäsuotuisan seurauksen mah-

dollisuus on häviävän pieni, mutta se on kuitenkin olemassa. Tässä työssä termiä ”vaa-
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ra” käytetään silloin, kun puhutaan olemassa olevan epäsuotuisan tapahtuman mahdol-

lisuudesta, jonka todennäköisyyttä ei tunneta. 

Riski kuvaa jonkin ei-toivotun tapahtuman todennäköistä mahdollisuutta (Wynne 

1992, 114). Riski eroaa vaarasta siten, että riskin kohdalla tiedetään epämieluisan tai 

ei-toivotun tapahtuman tai sen ei-toivotun seurauksen mahdollisuuden todennäköisyys, 

ja tämän seurauksena tietämyksen muuttuessa myös riski muuttuu (Wilson & Crouch 

1987). Erona vaaraan on siis se, että riski voidaan kvantifioida ja siten myös mitata. 

Tässä kirjoituksessa käsitettä ”riski” käytetään silloin, kun tarkoitetaan epäsuotuisan 

tapahtuman mahdollisuutta, jonka todennäköisyys tunnetaan. 

Luottamusta on käsitelty kirjallisuudessa erittäin laajasti. Lyons ja Mehta (1997) poh-

tivat luottamuksen merkitystä vaihdantasuhteissa. Heidän mukaansa luottamus vähen-

tää sopimusehtojen laatimisen, ehtojen valvomisen ja opportunistisen käyttäytymisen 

vahtimisen kustannuksia ja kannustaa parempiin investointipäätöksiin. Epävarmuuden 

väheneminen vaihdantakumppanin toimien suhteen eli vaihdantakumppanin parempi 

tunteminen antaa mahdollisuuden ennakoida tämän toimia ennustamattomissa tapah-

tumissa. 

Lyons ja Mehta (1997) tarkastelevat luottamusta sosiaalisten suhteiden näkökulmasta 

ja lainaavat Max Weberin (Weber ym. 1978) ajatuksia. Weberin mukaan käyttäytymi-

nen missä tahansa sosiaalisessa suhteessa on yhdenlaista neljästä päätyypistä. Käyttäy-

tyminen on joko välinerationaalista, arvorationaalista, affektista tai tapa (Weber 1978; 

ref. Lyons & Mehta 1997). Tämän jaottelun perusteella kirjoittajat ovat päätyneet kah-

teen luottamustyyppiin: itsekäs luottamus (self-interested trust, SIT) ja sosiaalinen 

luottamus (socially-oriented trust, SOT). Itsekäs luottamus pohjaa kirjoittajien mukaan 

välinerationaaliseen käytökseen, jossa osapuolet ovat luottavaisia tai luotettuja vain 

silloin, kun se tuo suoraa hyötyä tulevaisuudessa. Sosiaalinen luottamus pohjaa perin-

teiseen, arvorationaaliseen tai affektiseen käyttäytymiseen. Kirjoittajien mukaan tällai-

nen luottamus on altis opportunismille etenkin silloin kun suhteen toisen osapuolen 

luottamus perustuu välinerationaalisuudelle. Sosiaalisen luottamuksen perusta on va-

lettu kirjoittajien mukaan menneisyydessä, eli luottamus perustuu siihen, että toinen 

osapuoli ei ole hyväksikäyttänyt suhdetta. 

Böcker ja Hanf (2000) tarkastelevat kuluttajan luottamusta jälleenmyyjän luotettavuu-

teen ruuan turvallisuuden kannalta. Heidän käsityksensä mukaan kuluttajat noudattavat 

ruuan ostokäyttäytymisessä hyväksi havaittuja rutiineja (Howard 1977; ref. Böcker & 
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Hanf 2000; Kaas 1982), kunnes he saavat riittävän voimakkaan signaalin, joka laittaa 

heidät arvioimaan uudelleen aikaisempaa ostokäyttäytymistään ja luottamustaan. Li-

säksi heidän käsityksensä mukaan kuluttajan epätäydellinen informaatio ruokaketjusta 

ja rajoittunut informaationkäsittelykyky saavat kuluttajat yksinkertaistamaan päätös-

prosessiaan ja kohdistamaan riskiarvionsa yksittäisten tuotteiden ja jälleenmyyjien 

sijasta brändeihin ja jälleenmyyjätyyppeihin tai muihin itselleen mielekkäisiin tuote- 

tai toimijakokonaisuuksiin. Tässä yksinkertaistamisessa luottamuksella on tärkeä rooli 

(Halk 1992; ref. Lyons & Mehta 1997). 

Böckerin ja Hanfin (2000) taustaoletus näyttää olevan, että luottamus täydentää ratio-

naalista arviointia, eli ”täyttää aukkoja” silloin, kun täydellistä informaatiota ei ole 

saatavilla. 

Millstone ja Zwanenberg (2000) tarkastelivat BSE-kriisin näkökulmasta syitä, joiden 

vuoksi brittiläiset kuluttajat menettivät luottamuksensa paikallisiin elintarvikeviran-

omaisiin, ensisijaisesti paikalliseen maatalous- kalastus- ja elintarvikeministeriöön 

(Ministry of Agriculture, Fisheries and Food; MAFF) sekä lihateollisuuteen. Millstone 

ja Zwanenberg (2000) totesivat, että suurin syy luottamuksen menettämiseen oli vir-

heellinen informaatio ja kuluttajien harhaanjohtaminen. 

Millstone ja Zwanenberg (2000) eivät juuri pohdi luottamuksen olemusta tai element-

tejä, vaan tarkastelevat enemmän luottamuksen menettämisen seurauksia ja syitä. Kir-

joituksesta kuitenkin kuultaa läpi samoja elementtejä, jotka Poortinga ja Pidgeon 

(2003) myöhemmin löysivät tutkimuksissaan: avoimuus, rehellisyys, pätevyys, huo-

lenpito ja skeptisismi. 

Möllering (2001) on tarkastellut luottamuksen teorian tutkimusta Georg Simmelin 

1900-luvun alun töistä aina 2000-luvun alkuun. Hänen mukaansa luottamuksen perus-

teiden ja luottavaisten odotusten välinen yhteys on heikompi kuin luottamuskirjalli-

suudessa yleensä annetaan ymmärtää. Möllering peräänkuuluttaa myöhemmistä, Sim-

melin työhön pohjaavista töistä puuttuvaa Simmelin ”lisäelementtiä”, jolla tarkoitetaan 

”uskonaskelta” (leap of faith). Mölleringin mukaan luottamus on mentaalinen prosessi, 

joka koostuu kolmesta elementistä, odotuksesta (expectation), tulkitsemisesta (inter-

pretation) ja lykkäyksestä (suspension). Tulkitseminen on ”hyvät syyt” tarjoavaa todel-

lisuuden kokemista, eli yksilön näkemys nykyisestä maailmantilasta ja Mölleringin 

mukaan se on aina rajoittunutta, eikä välttämättä tarjoa riittäviä edellytyksiä odotuksil-

le, eli prosessin lopputulemalle. Odotuksiin tarvitaan lykkäystä, eli mekanismia, jolla 
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epävarmuus padotaan ja koettu todellisuus tehdään hetkellisesti varmaksi (Möllering 

2001, 403). Mölleringin mukaan lykkäys on mekanismi, joka antaa mahdollisuuden 

toteuttaa tarvittava uskoon perustuva päätös, ”uskonaskel”.  

Poortinga ja Pidgeon (2003) kartoittivat luottamuksen dimensionaalisuutta riskinhallin-

tainstituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen osalta. He löysivät kaksidimensioisen 

rakenteen, jolla heidän mielestään voitiin parhaiten kuvata erilaisia luottamuksen kom-

ponentteja. Ensimmäinen dimensio on yleinen luottamus, johon liittyy laaja kirjo eri-

laisia luottamukseen liittyviä käsitteitä, kuten pätevyys, huolenpito, reiluus ja avoi-

muus. Toinen dimensio on skeptisismi, joka kuvaa sitä skeptisyyttä, jota tunnetaan 

riskienhallintaa kohtaan. Poortinga ja Pidgeon (2003) mainitsevat myös Rennin ja Le-

vinen (1991) tunnistamat luottamuksen ydinkomponentit: havaittu kyvykkyys, objek-

tiivisuus, reiluus, johdonmukaisuus ja usko. Kasperson ym. (1992) mainitsevat luotta-

muksen kehittämisen ja ylläpitämisen avaindimensioiksi sitoutumisen, kyvykkyyden, 

välittämisen ja ennustettavuuden. 

Lobbin (2005) näkemyksen mukaan riskin ja luottamuksen käsitteet tulisi yhdistää 

seurauksena siitä kasvavasta kyvyttömyydestä, joka kuluttajilla on ruokariskien arvi-

oimisessa. Hän määrittelee kolme keskeistä teoreettista lähestymistapaa kuluttajan ris-

kipäätöksiin. Ensimmäinen on tekninen lähestymistapa, joka liittyy riskin arviointiin. 

Riski nähdään pohjimmiltaan arvovapaana arviointina tapahtuman negatiivisten seura-

usten todennäköisyydestä (Sapp 2003; ref. Lobb 2005). Toinen lähestymistapa on po-

liittinen lähestymistapa, joka liittyy läheisesti riskienhallintaan. Riskiin liitetään poliit-

tisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia ja riskienhallinta on päätöksentekoprosessi, 

jossa nämä näkökohdat huomioidaan asiaankuuluvien riskiarviointien kanssa parhaan 

säännöskäytännön löytämiseksi. Kolmas lähestymistapa on sosiaalisen prosessin lähes-

tymistapa, joka liittyy riskiviestintään. Riski nähdään yleisen mielipiteen avulla määri-

teltävänä muuttujana, joka kumpuaa teknologiaa sekä poliittisia ja taloudellisia oloja 

koskevasta, asiantuntijoiden arvioihin vaikuttavasta yleisestä keskustelusta (Sapp 

2003; ref. Lobb 2005). Lobbin (2005) mukaan riskin ja luottamuksen välinen vuoro-

vaikutus on avain ruokaturvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen ja viestimiseen. 

Bildtgård (2008) nojaa Luhmanniin (1979) määritelmässään luottamuksesta. Luhman-

nin mukaan luottamuksen perusfunktio on vähentää sen informaation monimutkaisuut-

ta, jonka toimijat kohtaavat ongelmanratkaisutilanteessa (Luhmann 1979; ref. Bildt-

gård 2008). Luottamus siihen, että muut käyttäytyvät odotusten mukaisesti, vähentää 

luonnostaan sosiaalisessa todellisuudessa vallitsevien mahdollisuuksien määrää ja te-
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kee siitä helpommin hallittavan (Bildtgård 2008). Tämäkin tulkinta kuvaa luottamuk-

sen elementtinä joka vähentää monimutkaisuutta. 

Bildtgård (2008) hyödyntää määritelmässään luottamuksen perustalle Misztalin (1996) 

määritelmää. Misztal mainitsi luottamukselle kolme perustaa: tavan, intohimon ja me-

nettelytavat (Misztal 1996, 208ff; ref. Bildtgård 2008). Bildtgård valitsi näistä kaksi, 

joita hän kutsuu emootioiksi ja tavaksi. Kolmanneksi kategoriaksi hän lisäsi refleksii-

visyyden (Bildtgård 2008). 

Bredahl (2001) on tutkinut kuluttajien asenteita GMO-ruokaan. Työssään hän pohjaa 

muodostamaansa kognitiiviseen hierarkiaan, jossa arvot ovat ylimmän tason pysyviä 

uskomuksia (Rokeach 1973; ref. Bredahl 2001; Schwartz 1992; ref. Bredahl 2001), 

jotka toimivat syötteenä abstrakteille yleisille asenteille. Abstraktit yleiset asenteet 

yhdessä ympäristöstä tulevan informaation kanssa määrittävät asenteen tiettyä objektia 

kohtaan. Bredahl (2001) mainitsee tämän hierarkian olevan samanlainen kuin aikai-

semmissa tutkimuksissa (Homer & Kahle 1988; Thøgersen & Grunert-Beckmann 

1997). Vaikka Bredahlin (2001) tutkimuksen teoriassa käsitykset riskeistä ja hyödyistä 

vaikuttivatkin asenteen muodostumiseen, oli asenteen muodostuminen geenimuunnel-

tuihin elintarvikkeisiin kytköksissä korkeampiin asenteisiin, kuten asenteeseen luontoa 

kohtaan ja asenteeseen tekniikkaa kohtaan. Tämän vuoksi kuluttajat eivät juuri tehneet 

eroa geenimuuntelun eri sovellusten välillä, vaan hylkäsivät koko teknologian, mihin 

Bredahlin arvelujen mukaan vaikutti kokemuksen ja tiedon puute (Bredahl 2001). Bre-

dahlin tutkimuksesta voidaan tehdä myös se johtopäätös, että tiedon ja kokemuksen 

puute saa kuluttajat todennäköisimmin toimimaan varman päälle ja luottamuksen 

muodostuminen yksittäistä tuotetta kohtaan tapahtuu tällöin yksilön oman käsite-

hierarkian ylemmän ryhmittelytason luottamuksen perusteella. Toisin sanoen, jos yk-

sittäinen tuote on kuluttajalle uusi, muodostuu perusluottamus tähän tuotteeseen sen 

perusteella, kuinka luotettavaksi yleensä kuluttaja kokee tuoteryhmän. 

Kirjallisuuden perusteella on havaittavissa, että luottamusta kuvataan ja selitetään mo-

nin eri tavoin: prosessina, toimijoiden välisenä suhteena, persoonallisista piirteistä 

kumpuavana mielentilana, tietoisena arviona, intuitiivisena tuntemuksena ja lähes fata-

listisena mielentilana. Tässä tutkimuksessa ei nojauduta mihinkään edellä mainituista 

tulkinnoista, vaan hyväksytään mahdollisuus, että luottamus voi koostua kaikista näistä 

elementeistä. Koska tämä työ pyrkii kartoittamaan yksilön luottamusta ja uskoa ruo-

kaan ja ruokaketjun toimijoihin elämäntyylien ja persoonallisten ominaisuuksien kaut-

ta, tarkastellaan luottamusta sekä kognitioon että emootioon perustuvana ja yhtäältä 
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yksilön mielentilana ja toisaalta toimijoiden välisenä suhteena. On luonnollista, että 

yhtymäkohtien tarkastelemisen vuoksi luottamusta tutkaillaan Millstonen ja van Zwa-

nenbergin (2000) sekä Poortingan ja Pidgeonin (2003) mainitsemien ja löytämien yksi-

lön persoonallisten ominaisuuksien, arvojen ja persoonallisuuden piirteiden kautta, 

sillä näillä löytyy rajapinta sekä elämänasenteissa että elämäntyyleissä. Myös Halkin 

(1992) luonnehdinta luottamuksesta tärkeänä keinona vähentää epävarmuutta hyväk-

syttävälle tasolle ja yksinkertaistaa päätöksiä kaikilla alueilla yhä monimutkaisemmas-

sa elämässä soveltuu hyvin tämän tutkimuksen aihepiiriin. Tutkimuksen ideologinen 

lähestymistapa muistuttaa siten melko paljon simmeliaanista tulkintaa luottamuksesta. 

Luottamuksen operationalisoinnissa nojaudutaan de Jongen ym. (2007) lähestymista-

paan, jossa kuluttajien luottamusta elintarvikkeisiin tarkastellaan integroidusta näkö-

kulmasta. De Jonge ym. (2007) katsovat luottamuksen elintarvikkeisiin muodostuvan 

kuluttajan yleisestä luottamuksesta ruokaan, ruokariskitapauksien muistamisesta, ku-

luttajan persoonallisista ominaisuuksista ja sosiodemografisista muuttujista. De Jonge 

ym. (2007) tarkastelevat luottamusta kolmesta näkökulmasta: 

1. yleisenä uskomuksena elintarvikkeiden turvallisuudesta 

2. luottamuksena elintarvikeketjun toimijoihin sekä 

3. uskomuksena nimettyjen tuoteryhmien turvallisuudesta. 

 

Yleinen uskomus elintarvikkeiden turvallisuudesta tarkoittaa de Jongen ym. (2007) 

mukaan sitä, että kuluttaja uskoo siihen, että elintarvikkeet eivät aiheuta terveysongel-

mia niitä nauttiville. Tämän uskomuksen he katsovat perustuvan uskomuksen kohteen 

tuttuuteen (Siegrist ym. 2003) ja kehittyvän positiivisista kokemuksista (de Jonge ym. 

2007, 730). Tätä uskomusta voivat kuitenkin horjuttaa ja vähentää negatiiviset koke-

mukset (Hansen ym. 2003). Uskomukseen ruuan turvallisuudesta ja tämän perusteella 

tehtäviin osto- ja kulutuspäätöksiin voivat lisäksi vaikuttaa emootiot (Loewenstein ym. 

2001; Slovic ym. 2004), eli uskomus ruuan turvallisuudesta rakentuu sekä kognitiivi-

sista että emotionaalisista elementeistä. De Jonge ym. (2008) havaitsivat, että kulutta-

jan uskomus ruuan turvallisuudesta koostuu kahdesta dimensiosta: optimismista ja 

pessimismistä, joiden he eivät näin ollen näe olevan saman jatkumon kaksi ääripäätä, 

vaan erilliset käsitteet jotka voivat vaikuttaa samanaikaisesti (de Jonge ym. 2007; 

2008). 

Luottamus elintarvikeketjun toimijoihin on de Jongen ym. (2007) näkemyksen mukaan 

tärkeä tekijä kuluttajien uskossa ruuan turvallisuuteen. Luottamus elintarvikeketjun 

toimijoihin nähdään kompensaationa kuluttajien tiedonpuutteeseen elintarvikkeiden 
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raaka-aineiden kasvattamisesta ja elintarvikkeiden valmistusprosesseista (Siegrist & 

Cvetkovich 2000; van Kleef ym. 2006). Tässä luottamuksessa myös elintarvikealaa 

säätelevillä ja sitä valvovilla instituutioilla on tärkeä roolinsa (Siegrist ym. 2000; Gru-

nert 2002; Green ym. 2003). De Jonge ym. (2007) ovat tunnistaneet kirjallisuuden poh-

jalta (Frewer ym. 1996; Peters ym. 1997; Johnson 1999; Metlay 1999; Poortinga & 

Pidgeon 2003; Siegrist ym. 2003; Lang & Hallman 2005) kuusi luottamukselle tärkeää 

tekijää: 

1. kompetenssi 

2. tietämys 

3. rehellisyys 

4. avoimuus 

5. huolenpito 

6. erityishuomio 

 

Luottamukseen elintarvikeketjun toimijoita kohtaan vaikuttaa de Jongen ym. (2007) 

mukaan myös ruokaturvallisuuteen liittyvien tapausten saama mediahuomio, joka 

usein lisää kuluttajien tietämystä riskeistä ja lisää näiden tuntemaa huolta elintarvik-

keiden turvallisuudesta (Liu ym. 1998; Verbeke & Viaene 1999; Verbeke 2001; Fre-

wer ym. 2002; Pennings ym. 2002). 

De Jonge ym. (2007) huomioivat, että aikaisemmassa tutkimuksessa (Poppe & 

Kjærnes 2003) uskomuksen tiettyjen nimettyjen tuoteryhmien turvallisuuteen havait-

tiin olevan vain osittain riippuvainen yleisestä uskomuksesta elintarvikkeiden turvalli-

suudesta ja heidän näkemyksensä mukaan uskomus tietyn tuoteryhmän turvallisuudes-

ta liittyy yksilön suurempaan optimismiin ja vähäiseen pessimismiin. 

Sosiodemografisten tekijöiden ja ruoka-allergioiden (Miles ym. 2004) lisäksi de Jonge 

ym. (2007) huomioivat, että persoonallisilla piirteillä saattaa olla vaikutusta uskomuk-

seen ruuan turvallisuudesta. Erityisen tärkeinä persoonallisuuden piirteinä de Jonge 

ym. (2007) näkevät huolestuneisuuden (Meyer ym. 1990; ref. de Jonge ym. 2007; 

Gebhardt & Brosschot 2002) ja koetun henkilökohtaisen kontrollin (Baron ym. 2000). 

Yksilöt, joilla on yleisesti taipumusta olla huolissaan asioista, reagoivat negatiivisem-

min ruuan turvallisuuteen liittyviin tapauksiin kuin yksilöt, jotka yleisesti ovat vä-

hemmän huolissaan asioista (Verbeke & Van Kenhove 2002). Mitä enemmän yksilö 

kokee itse olevansa vastuussa ruuan turvallisuudesta, sitä pienempinä hän kokee ruo-

kaan liittyvät riskit (Sparks & Shepherd 1994). 
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3.2 Ruokariskit 

Myös ruokariski on hyvin monitahoinen käsite. Tämän tutkimuksen riskin määritelmän 

mukaisesti ruokariskiin sisältyy aina todennäköisyys. Todennäköisyyden olemassaolo 

puolestaan antaa mahdollisuuden kvantifiointiin. Mitattavuuden vuoksi ruokariskien 

tutkiminen on helpompaa kuin uhkien tutkiminen ja ruokariskejä onkin tutkittu melko 

laajasti. 

Van Kleef ym. (2009) lähestyvät ruokariskejä riskinhallinnan, riskinhallintainstituuti-

oiden ja riskinhallinnan viestinnän näkökulmasta. Bildtgård (2008) mainitsee ruokaris-

kien lähteeksi esimerkiksi hormonien antamisen karjalle ja syötäväksi tarkoitetun or-

gaanisen aineksen geenimanipulaation. Yeung ja Morris (2001a) mainitsevat lisäksi 

mikrobiologisen kontaminaation, kemialliset jäämät sekä teknologisen prosessoinnin 

seuraukset. Eräänlaisena kiteytyksenä Bildtgård (2008) viittaa ruokariskeihin vaaroina, 

jotka aiheutuvat ihmisen yrityksestä rationalisoida ruuan tuotanto. 

Yeung ja Morris (2001b) huomioivat, että riskiin ja kuluttajakäyttäytymiseen liittyvä 

tutkimus on keskittynyt toteutuneiden ruokariskien jälkeisiin seurauksiin ja kuluttajien 

pettymykseen. Yeung ja Morris (2001a) ovat löytäneet kananlihaan liittyvässä tutki-

muksessaan kolme ruokariskien päätyyppiä: mikrobiologinen riski, kemiallinen riski ja 

teknologinen riski. 

Gstraunthaler ja Day (2008) näkevät yksilön psykologisten elementtien selittävän asi-

antuntijoiden muodostamia riskiarvioita enemmän yksilön käyttäytymistä koettuja 

ruokariskejä kohtaan. Kirjoittajien mukaan asiantuntija-arviot ovat teknisiä ja objektii-

visia arvioita riskeistä, kun taas kuluttajan kokemus riskistä on psykologinen ja subjek-

tiivinen tunne. 

Monteleone ym. (1998) näkevät, että ihmisiin vaikuttaa enemmän heidän oma käsityk-

sensä informaatiosta kuin tämän informaation lähde, silloin kun heillä on jotain vaaraa 

kohtaan jo valmiiksi erittäin äärimmäinen asenne. Myös helposti ymmärrettävät riskit 

koetaan vähemmän vakavina (Pidgeon & Beattie 1998; Frewer 1999a). Houghton ym. 

(2006) huomasivat kuluttajan riskin arvioimista koskevassa tutkimuksessa, että epä-

varmuus riskin luonteesta tai siitä, kuinka sitä hallitaan, saivat ryhmäkeskusteluun 

osallistujat mieltämään riskin korkeampana. Monet osanottajat myös arvioivat riskit tai 

toimijat samanarvoisiksi, koska eivät kyenneet asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen 

tai oikeasti kokivat ne samanarvoisiksi (Houghton ym. 2006). Riski koetaan myös uh-

kaavampana silloin kun sille altistuminen ei ole vapaaehtoista (mm. Frewer 2004). Se, 
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että kuluttajat voivat tilanteen mukaan olla huolissaan yhtenä hetkenä yhdestä ja toise-

na hetkenä toisesta ruokariskistä, voi Worsleyn ja Scottin (2000) mukaan johtua siitä, 

että nämä huolenilmaukset ovat merkki syvemmistä ja stabiilimmista henkilökohtai-

seen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä huolista. Worsleyn ja Scottin (2000) 

mukaan johonkin sosiaaliseen ryhmään kuuluminen vaikuttaa myös siihen, millaisia ja 

minkä tasoisia ruokahuolia ryhmän jäsenet kokevat. Näiden käsitysten nähdään riippu-

van yksilön henkilökohtaisista arvoista (Grunert ym. 1993) ja muun muassa persoonal-

lisuuspiirteistä (Worsley & Scott 2000) ja ostotyyleistä (Sproles & Kendall 1987). 

Tässä tutkimuksessa ruokariskejä lähestytään Gstraunthalerin ja Dayn (2008) näkö-

kulmasta ja niiden ajatellaan olevan yksittäisen kuluttajan subjektiivisia tuntemuksia 

siitä, minkä hän itse kokee uhkaksi omalle turvallisuudelleen. 
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4. Elämäntyylit ja elämänasenne 

Bosnjak ym. (2007) tarkastelivat, kuinka tutkimuksessa on menneinä vuosikymmeninä 

selvitetty yksilön persoonallisuuden osuutta kulutuskäyttäytymiseen. Mischelin teok-

sen Personality and Assessment (1968) sekä Kassarjianin kriittisen artikkelin (1971) 

katsotaan lamauttaneen persoonallisuuden tutkimuksen vuosikymmeniksi (Bosnjak 

ym. 2007). Kassarjian kritisoi aiheellisesti aikansa markkinointitutkijoita siitä, että 

näillä ei ollut tutkimuksissaan teoreettista perustaa sille, miten ja miksi persoonallisuus 

vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen (Kassarjian 1971, 416). Bosnjak ym. (2007) totea-

vat erääksi kritiikin syyksi sen, että varhaisemmat tutkijat käyttivät sinällään kliinisiä 

instrumentteja jotka oli suunniteltu aivan eri tarkoituksiin. 

Persoonallisuus esiintyy kuitenkin edelleen kuluttajakäyttäytymisen oppikirjoissakin 

yhtenä kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä (mm. Wilkie 1990; Robertson & 

Kassarjian 1991; Antonides & van Raaij 1998; Assael 1998; Evans ym. 2006). Persoo-

nallisuus ja lukuisat erilaiset persoonallisuusteoriat kuuluvat psykologian tutkimus-

alaan, eikä niitä käsitellä tarkemmin tässä työssä. Hyvän läpileikkauksen persoonalli-

suusteorioihin antaa esimerkiksi Hall ja Lindzey (1978). 

Yksilön persoonallisia ominaisuuksia käytetään edelleen kulutuskäyttäytymisen tutki-

muksessa, mutta instrumentit on nykyään enemmän tai vähemmän sidottu teoriaan ja 

yleensä suunniteltu kuluttajatutkimuksen lähtökohdista. Eräs tällainen malli on esimer-

kiksi Allportin (1961) yksilön psykologiaan perustuva Mowenin (2000) 3M-malli. 

Ensimmäinen tässä tutkimuksessa käytetty persoonallisia eroavaisuuksia selittävä malli 

on Grunertin (1993) työhön perustuva ruokaan liittyvä elämäntyyli (Grunert ym. 

1993). Ruokaan liittyvä elämäntyyli (Food-Related Lifestyle, FRL) esitellään luvussa 

4.1. Toinen tässä tutkimuksessa käytetty malli on lähempänä Armstrongin ja Kotlerin 

(2007) kuluttajakäyttäytymisen mallissaan mainitsemaa persoonallisuutta ja minäku-

vaa. Tämä Anthonyn (2003) TEAM-malli esitellään luvussa 4.2. 

4.1 Ruokaan liittyvä elämäntyyli (FRL) 

Elämäntyyli on nykyisin paljon käytetty segmentoinnin käsite kulutuskäyttäytymisen 

tutkimuksessa. Grunert (1993) tunnisti tälle neljä syytä: 

1. Demografiset ja muut klassiset taustamuuttujat ovat kuluttajamarkki-

noiden fragmentoitumisen vuoksi yhä vähemmän käyttökelpoisia seg-

mentoinnissa. 
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2. Demografiset segmentointikriteerit eivät juuri auta mainosstrategioiden 

suunnittelussa ja käsikirjoitusten laatimisessa. 

3. Postmaterialististen arvojen kehitys länsimaissa on suunnannut markki-

natutkijoiden huomion näitä arvoja omaavien kuluttajien tunnistami-

seen. 

4. Suurempi huomio globaaleihin markkinointistrategioihin on lisännyt 

mielenkiintoa tunnistaa globaaleja kuluttajasegmenttejä. 

 

Elämäntyylitutkimukset alkavat yleensä kuluttajien elämän eri osa-alueisiin liittyvien 

kysymysten muodostamisella. Tämän jälkeen tulokset tiivistetään faktorianalyysilla, 

multidimensionaalisella skaalauksella tai korrespondenssianalyysilla. Muodostuneita 

dimensioita voidaan käyttää edelleen klusterianalyysissa, jonka tuloksena saadaan 

”elämäntyylityyppejä” (Grunert 1993). 

Laajasti hyväksytyn käsityksen mukaan elämäntyylin käsitteen esitteli kuluttajakäyt-

täytymisen tutkimukselle William Lazer (1963) (mm. Plummer 1974, Grunert 1993, 

Lawson & Todd 2002, Vyncke 2002, Wilska 2002, Mathur 2009, Ramasundaram ym. 

2010), vaikka Anderson ja Golden (1984) jäljittävätkin käsitteen juuret aina Thorstein 

Veblenin (1899) viime vuosisadan vaihteen teokseen The Theory of the Leisure Class. 

Lazer (1963) määritteli elämäntyylin käsitejärjestelmäksi, joka viittaa selkeisiin tapoi-

hin elää sanan laajimmassa merkityksessä. Se sisältää toimintamalleja, jotka kehittyvät 

ja ilmenevät vuorovaikutuksesta yhteiskunnassa elämisestä (Lazer 1963; ref. Plummer 

1974). Zablocki ja Kanter (1976) näkevät elämäntyylin tavaksi allokoida tuloja. He 

pitivät elämäntyyliä myös erillisenä kulttuurista ja alakulttuureista, sosiaalisesta luo-

kasta ja sosiaalisesta statuksesta sekä elämänvaiheesta. Kirjoittajat myös huomioivat, 

että taloudellinen asema ei enää tuolloin ollut elämäntyyliä määräävä tekijä, toisin kuin 

perinteisessä ekonomiaan pohjautuvassa mallissa. Perinteinen sosioekonomisen ase-

man, elämäntyylin ja makumieltymysten keskinäistä suhdetta kuvaava malli näki elä-

mäntyylin väliintulevana muuttujana sosioekonomisen aseman ja makumieltymysten 

välissä (Zablocki & Kanter 1976). He erottivatkin elämäntyylin omaksi, sosioekono-

misesta statuksesta riippumattomaksi muuttujaksi. 

Gunter ja Furnham (1992) määrittelevät elämäntyylin tavaksi, jolla ihmiset elävät ja 

käyttävät aikaansa ja rahojansa (Gunter & Furnham 1992; ref. Lekakos & Giaglis 

2007). Vastaavasti Miles (2000) näkee elämäntyylin aktiivisena ilmauksena tavasta 

elää ja ulospäin suuntautuvana ilmauksena yksilön identiteetistä. Brunsø ja Grunert 

(1998) näkevät elämäntyylin mentaalisena rakenteena, joka selittää todellista käyttäy-

tymistä, mutta ei ole sen kanssa identtinen. Heidän mukaansa elämäntyyli on järjestel-
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mä kognitiivisia kategorioita, toimintamalleja ja niiden yhdistelmiä, jotka liittävät jou-

kon tuotteita joukkoon arvoja (mm. Brunsø & Grunert 1998)  

1970-luvulla kehittyi kaksi elämäntyylin tutkimustraditiota, Hustadin ja Pessimierin 

(1972) aktiviteetteihin ja asenteisiin (Activities and Attitudes, AA) keskittyvä sekä 

Wellsin ja Tigertin (1971) sovellus, joka keskittyy elämäntyylien pääkomponentteihin, 

aktiviteetteihin, mielenkiinnon kohteisiin ja mielipiteisiin (Activities, Interest and 

Opinions, AIO) täydennettynä demografisilla muuttujilla (Grunert 1993). 

Elämäntyyli-tutkimusta on aikojen kuluessa myös kritisoitu. Esimerkiksi Anderson ja 

Golden (1984) kritisoivat elämäntyyli-tutkimusta käsitteellisen ja operationaalisen 

eheyden puutteesta ja Lastovicka (1982) elämäntyylin käsitteiden ja mittarien validi-

teettien puutteesta. Grunert (1993) tunnisti viisi keskeistä kritiikin kohdetta: 

1. Ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, mitä elämäntyyli itse asiassa tarkoittaa. 

2. Käytetyt menetelmät ovat puhtaasti induktiivisia, eli yksittäisistä ha-

vainnoista yleisiin rakenteisiin johtavia, eivätkä ole teorian ohjaamia. 

3. Käsitteen alla piilevien dimensioiden johtaminen on epäselvää ja/tai 

epätyydyttävää. 

4. Elämäntyylityyppien selitysarvo tai dimensiot suhteessa kuluttajan ku-

lutuskäyttäytymiseen ovat alhaisia, joskus jopa huonompia kuin demo-

grafioilla. 

5. Monikulttuuristen elämäntyyli-instrumenttien kulttuurien välinen vali-

diteetti on vielä osoittamatta. 

 

Yritystä luoda teoriapohjaa elämäntyylitutkimukselle on kuitenkin ollut jo tässä mai-

nittua kritiikkiä aiemmin. Plummer (1974) mainitsee artikkelinsa tarkoituksen olevan 

elämäntyylisegmentaation taustalla olevan teorian kuvaaminen ja pohdinta siitä, kuin-

ka sitä voidaan soveltaa. Plummerin mukaan ”elämäntyylitutkimuksen peruslupaus on, 

että mitä enemmän tunnet ja ymmärrät asiakastasi, sitä vaikuttavammin pystyt viesti-

mään ja markkinoimaan hänelle” (Plummer 1974, 33). Ainakaan nykynäkökulmasta 

Plummerin (1974) artikkeli ei kuitenkaan varsinaisesti selvitä elämäntyylin taustalla 

vaikuttavia teorioita, vaikka kiteyttääkin elämäntyylitutkimuksen ansioita kuluttajatut-

kimukselle. 

Osittain vastauksena havaitsemaansa elämäntyylitutkimuksen kritiikkiin Grunert 

(1993) halusi tuoda kuluttajakäyttäytymisen tuoreen näkökulman elämäntyylin tutki-

miseen ja alkoi kehittää käsitettä ruokaan liittyvästä elämäntyylistä (Food-Related Li-

festyle, FRL) ja kollegoidensa Brunsøn ja Bispin kanssa ruokaan liittyvän elämäntyy-

lin mittaria (Grunert ym. 1993). 
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Grunert (1993) vastasi kritiikkiin elämäntyylitutkimuksen teorioiden puutteesta perus-

tamalla konseptinsa seitsemään kognitiivisen psykologian oletukseen (Grunert 1993, 

153): 

1. Ihmisen käyttäytymistä voidaan selittää kognitiivisella paradigmalla, eli 

ymmärtämisprosessin, yhdistelemisprosessin ja kognitiivisen rakenteen 

vuorovaikutuksella. 

2. Kognitiiviset rakenteet koostuvat deklaratiivisesta (selittävästä, totea-

vasta) ja proseduraalisesta (määriteltyihin toimintatapoihin liittyvästä) 

tietämyksestä. 

3. Deklaratiivista tietämystä voidaan pitää kognitiivisten kategorioiden ja 

niiden assosiaatioiden järjestelmänä, jossa kognitiivisten kategorioiden 

abstraktion taso ja assosiaatioiden voimakkuus vaihtelevat. 

4. Proseduraalinen tietämys voidaan kuvata toimintatapojen järjestelmänä. 

Toimintatavat ovat kognitiivinen esitys jonkin tehtävän edellyttämistä 

toimintojen sekvenssistä. 

5. Konkreettisiin toimintoihin tai objekteihin viittaavien kognitiivisten ka-

tegorioiden linkittäminen arvoihin viittaaviin abstrakteihin kognitiivi-

siin kategorioihin motivoi käyttäytymistä. 

6. Tämä linkitys voi varastoitua assosiaatiojärjestelmänä kognitiiviseen 

rakenteeseen ja vaikuttaa sieltä ilman tietoista valintaa, mutta se voi-

daan muodostaa myös tietoisella ajattelulla ongelmanratkaisutilantees-

sa. 

7. Tähän linkitykseen voi sisältyä sekä proseduraalista että deklaratiivista 

tietämystä. 

 

Elintarvikkeilla ja ruualla on useita erilaisia merkityksiä ihmiselle (mm. Fischler 1980; 

1988) ja niiden lopullinen arvo muodostuu myös käyttötilanteesta ja tavasta, jolla ne 

muutetaan aterioiksi (Steenkamp & van Trijp 1989; ref. Grunert 1993). Tämä yhtäältä 

vaikeuttaa kuluttajien mahdollisuutta ohjata elintarvikkeidensa valintaa tiettyjen arvo-

jen saavuttamiseksi, mutta toisaalta myös antaa heille vapaammat mahdollisuudet 

käyttää elintarvikkeita tiettyjen arvojen saavuttamiseksi (Grunert 1993). Tämä vuoro-

vaikutus avaa Grunertin (1993) mukaan mahdollisuudet erilaisille ruokaan liittyville 

elämäntyyleille. 

Erot elämäntyyleissä eivät riipu pelkästään eroista kognitiivisten kategorioiden ja me-

netelmien tärkeydessä, vaan yhtäältä tavoista, joilla nämä kategoriat ovat suhteessa 

toisiinsa, sekä toisaalta tavoista joilla ne ovat suhteessa yhdeltä puolelta tuotteisiin ja 

toiselta puolelta arvoihin (Grunert 1993). 

Grunert päätyi sisällyttämään FRL-malliinsa kaksi toimintatapaa (skriptiä), jotka ovat 

ruuan ostotavat ja aterian valmistustavat, sekä kolme kognitiivista kategoriaa: toivotut 

korkeammat (abstraktit) tuoteominaisuudet, halutut seuraukset ja käyttötilanteet (kuvio 

1). 
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Kuvio 1. Ruokaan liittyvän elämäntyylin (FRL) kognitiivinen rakenne (mukaellen: 

Grunert 1993, 154). 

- Ruuan ostotavat kuvaavat sitä, miten ihmiset ostavat elintarvikkeita ja ruokaa: 

ovatko he impulssiostajia vai harkitsevatko tarkkaan ostopäätöksiään, lukevat-

ko he tuotteiden etikettejä ja muita tuotetiedotteita vai nojautuvatko asiantunti-

joiden suosituksiin. 

- Aterian valmistustavat kuvaavat sitä, miten ostetut elintarvikkeet muutetaan 

ateriaksi: kuinka paljon aikaa ruuan valmistukseen käytetään ja leimaako sitä 

tehokkuus vai ruuanlaitosta nauttiminen. 

- Toivotut korkeammat tuoteominaisuudet viittaavat yleisiin ruokaan liitettäviin 

ominaisuuksiin, kuten terveellisyys, ravinteikkuus, ainutlaatuisuus tai muka-

vuus. 

- Käyttötilanteet viittaavat siihen, miten ateriat muodostuvat, kuinka ne jakautu-

vat pitkin päivää ja missä ympäristössä niitä tarjoillaan. 

- Halutut seuraukset koostuvat siitä, mitä aterialta odotetaan ja mikä on näiden 

seurausten suhteellinen tärkeys, kuten esimerkiksi kuinka tärkeää on ravitsemus 

verrattuna sosiaaliseen tapahtumaan ja kuinka tärkeitä ovat emotionaaliset seu-

raukset ja hedonismi. 
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Koska kognitiiviset rakenteet koostuvat selittävästä ja toteavasta tietämyksestä – joka 

tarkoittaa siis yksilön tietämystä asioista – ja proseduraalisesta tietämyksestä – tietä-

myksestä toimintatavoista – ja nämä kognitiiviset rakenteet vuorovaikuttavat ymmär-

tämisen ja yhdistelemisen kanssa, on käyttäytyminen luonteeltaan dynaamista ja kehit-

tyvää. Se että konkreettiset kognitiiviset kategoriat ja abstraktit kognitiiviset kategoriat 

voivat vaikuttaa joko ilman tietoista valintaa tai harkitusti ongelmanratkaisun avulla, 

tarkoittaa sitä, että käyttäytyminen voi olla joko harkittua tai ”vaistonvaraista”, jolloin 

se perustuu sisäistetyn tietämyksen tiedostamattomaan vaikutukseen. Tällainen tiedos-

tamaton vaikutus voi siis ilmetä lähes maneerinomaisena tapana, eli taipumuksena 

toimia samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa. Toisaalta kognitiivisten kategorioiden 

abstraktion tason ja assosiaatioiden voimakkuuden vaihtelu tarkoittaa sitä, että yksi 

yksilö voi aggregoida objekteja yleisemmälle tasolle kuin joku toinen yksilö. Yleistäen 

paradigmalla on se seuraus, että eri yksilöiden välillä esiintyy eroja siinä, kuinka yksi-

tyiskohtaisesti tai yleisesti nämä jäsentävät ympäristöään ja sen tiettyjä elementtejä. 

Dynaamisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että kognitiiviset kategoriat eivät ole staattisia, 

vaan ne voivat muokkautua ymmärtämis- ja yhdistelemisprosessien kautta.  

Vuoteen 1998 mennessä Grunert oli kollegansa (Brunsø & Grunert 1998) kanssa jalos-

tanut edelleen malliansa. Työn taustalla oli edelleen aikalaisten kritiikki (Banning 

1987; ref. Brunsø & Grunert 1998; Askegaard 1993; ref. Brunsø & Grunert 1998) ja 

tutkijat olivat kohdistaneet mielenkiintonsa erityisesti kolmeen Grunertin (1993) ai-

emmin mainitsemaan kritiikin aiheeseen: yhteisen ymmärryksen puuttumiseen itse 

elämäntyylin sisällöstä, induktiiviseen tapaan kehittää elämäntyyli-instrumentteja ja 

taustateorian puuttumiseen sekä monikulttuurisen instrumentin validiteetin puuttumi-

seen. 

Brunsø ja Grunert (1998) säilyttivät edelleen Grunertin (1993) määritelmän elämäntyy-

listä mentaalisena rakenteena. Lisäksi he omaksuivat väline-arvo -ketjun (means-end -

chain) osaksi malliaan, koska myös heidän mallinsa sisältää tuotteen ominaisuuksista 

arvoihin johtavan ketjun (Brunsø & Grunert 1998, 146). 

Tutkijat huomioivat myös, että heidän määritelmänsä erottaa elämäntyylit arvoista, 

sillä arvot ovat itsessään merkityksellisiä, kun taas elämäntyyli linkittää tuotteet itses-

sään merkityksellisiin seurauksiin eli arvoihin. Toiseksi kirjoittajat tarkentavat, että 

elämäntyyli toimii brändien ja tuotteiden yläpuolella, mutta voi olla spesifinen jollekin 

tuoteryhmälle. Lopuksi he huomioivat, että elämäntyylit sijoittuvat selkeästi erilaisten 

abstraktiotasojen rakenteiden hierarkiaan ja niillä on välittävä rooli arvojen ja tuote- tai 
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brändikäsitysten tai asenteiden välillä. Kirjoittajat olivat myös tarkentaneet Grunertin 

(1993) aikaisempaa ruokaan liittyvän elämäntyylin kognitiivisten rakenteiden mallia 

(kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Ruokaan liittyvän elämäntyylin (FRL) kognitiivinen rakenne (mukaellen: 

Brunsø ja Grunert 1998, 147). 

Päivitetty malli (Brunsø & Grunert 1998, 147) sisältää osittain uudelleen nimettyinä tai 

tarkennettuina samat elementit kuin Grunertin vuoden 1993 versiokin (katso kuvio 1), 

mutta elementtien välisiä suhteita on uudessa päivitetyssä mallissa täsmennetty ja sel-

keytetty. Mallissa on havaittavissa väline-arvo -ketjun vaikutus. 

Arvot liittyvät tässä mallissa elämäntyyliin ostomotiivien kautta. Ostomotiivien syöte 

tulee siis kuluttajan arvoista. Tuotteet ja tuotekategoriat puolestaan liittyvät elämäntyy-

liin ostotottumusten, laatunäkökohtien (vuoden 1993 mallissa toivotut korkeammat 

tuoteominaisuudet) ja ruuanvalmistusmenetelmien kautta. Toinen ero on se, että osto-

tottumukset ja ruuan valmistusmenetelmät eivät ole mallissa suoraan yhteydessä kes-

kenään. 

Vuoden 2004 artikkelissaan Brunsø, Scholderer ja Grunert (2004) täsmensivät mallia 

edelleen kuvaamalla mallinsa toimintaperiaatetta informaation prosessoinnin kannalta. 

Brunsøn ym. (2004) mukaan malli käsittää kaksisuuntaisen informaation prosessoin-

nin. Alhaalta ylöspäin -suunnassa tietämysrakenteet ohjaavat ymmärtämisprosessia. 

Aiemmin kuvattu deklaratiivinen tietämys liittää syötteenä olevaan käsitykseen tuot-

teesta tarkoituksen, kun taas proseduraalinen tietämys tarjoaa käyttäytymisrutiinit tuot-
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teen kanssa toimimiseksi. Ylhäältä alas -suunnassa tietämysrakenteet ohjaavat tavoi-

tesuuntautunutta toimintaa. Yksilön omat arvot ovat ylimmän tason tavoitteita ja ne 

ovat tilanne- ja objektiriippumattomia (Rokeach 1968; ref. Brunsø ym. 2004). 

Deklaratiivinen tietämys tuottaa aktivoituessaan jonkin tavoitteen ilmentymän (Pieters 

ym. 1995; Gollwitzer 1999) jossakin tuotekategoriassa. Proseduraalinen tietämys tar-

joaa aktivoituessaan käyttäytymisrutiinit näiden ilmenemien mukaan toimimiseksi si-

ten, että yksilöllä on mahdollisuus muodostaa tilanteen rajoituksiin sovitettu käyttäy-

tymisaikomus (Brunsø ym. 2004). 

Malli siis selittää ylhäältä alas -suunnassa (arvoista tuotteeseen) sen, miten arvot vai-

kuttavat elämäntyyliin deklaratiivisen ja proseduraalisen tietämyksen avulla ja synnyt-

tävät arvoihin sopivan mielikuvan johonkin tuotekategorian kuuluvasta tuotteesta. 

Tuotteella ei tarkoiteta tässä yhteydessä mitään tiettyä ja konkreettista tuotetta, vaan 

sen ilmentymää, ideaa. Alhaalta ylös -suunnassa (tuotteista arvoihin) mielikuva tuot-

teesta käsitellään deklaratiivisen tietämyksen avulla, jolloin siihen liitetään merkitys ja 

mielikuva. Proseduraalinen tietämys tarjoaa mahdolliset toimintatavat, kuinka tämän 

mielikuvan suhteen toimitaan. 

Brunsøn ym. (2004) mukaan ylhäältä alas -suuntaa (arvoista tuotteisiin) ohjaavat sta-

biilit yksilölliset erot henkilökohtaisissa arvoissa. Pysyvämmät yksilölliset erot tällai-

sissa korkeammissa tavoitteissa tarkoittavat myös pysyvämpiä eroja näiden korkeam-

pien tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien toissijaisten tavoitteiden ja käyttäy-

tymisrutiinien aktivoinnissa. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjen toissijaisten 

tavoitteiden ja käyttäytymismallien havaittavissa oleva aktivointi kertoo myös sellais-

ten korkeampien tavoitteiden aktivoitumisesta, joille nämä toissijaiset, alemmat tavoit-

teet ja käyttäytymisrutiinit ovat edellytys. Ylhäältä alas -suunnassa vaikuttavat stabiilit 

yksilölliset erot ja sitä on sen vuoksi mahdollista tutkia haastattelututkimuksen keinoin. 

Väline-arvo -ketjun lähestymistapa tarkoittaa, että kun lähestytään väline-arvo -ketjua 

alhaalta eli tuotteesta päin, alustetaan kategorisointiprosessi, jossa merkitykseen liitty-

vät näkökohdat ovat vallitsevia. Kun ketjua lähestytään ylhäältä päin, eli lähdetään 

liikkeelle arvoista, alustetaan tavoitesuuntautunut toiminta, jossa motiivilähtöiset nä-

kökohdat ovat vallitsevia. 
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4.2 Elämänasenne: Anthonyn MVP- ja TEAM-mallit 

Tämän luvun viittaukset MVP-malliin, TEAM-malliin ja Mitch Anthonyyn perustuvat 

Mitch Anthonyn teokseen Selling with Emotional Intelligence – 5 Skills for Building 

Stronger Client Relationships (2003, 10-33), ellei toisin mainita. Malleissa esiintyvät 

suomenkieliset käsitteet ovat kirjoittajan omia käännöksiä. 

Anthony on kehittänyt asiakkuussuhteiden hoitamiseen melko yksinkertaisen ja yri-

tysmaailmassa käytetyn persoonallisuusmallin, jonka tarkoitus on, että myyjän on 

mahdollista tunnistaa oma persoonallisuutensa ja arvioida asiakkaan tai neuvottelu-

kumppanin persoonallisuutta sekä näiden persoonallisuuksien keskinäisen viestinnän 

mahdollisia yhtymäkohtia ja karikoita. 

Anthonyn kuvaama malli ei edusta puhtaasti mitään psykologian persoonallisuusteori-

oita. Anthony kertoo kuitenkin tutustuneensa useisiin persoonallisuutta mittaaviin inst-

rumentteihin ja havainneensa ne egosentrisiksi. Suurin ero persoonallisuusteorioihin on 

se, että Anthony ei pohjimmiltaan pyri ymmärtämään ihmisen persoonallisuuden sy-

vintä olemusta, vaan ainoastaan ymmärtämään tämän olemuksen ilmentymän, eli sen, 

miten tietynlaisen persoonallisuuden omaava ihminen käyttäytyy. Tällaista ilmentymä-

lähestymistapaa on peräänkuuluttanut myös Grunert (1993). Tämän tutkimuksen kan-

nalta Anthonyn työ on mielenkiintoinen siksi, että TEAM-mallin pohjalta kehitetty 

instrumentti mittaa yksilön yleisiä asenteita ja käyttäytymismalleja ja sen taustaoletus 

on Grunertin (1993) tapaan se, että käyttäytymiseen vaikuttavat korkeamman tason 

arvot. 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan Armstrongin ja Kotlerin (2007) mallin mustaa laatik-

koa, joka sisältää yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja ostopäätösprosessin. Kar-

toitus tapahtuu tutkimalla henkilökohtaisiin ominaisuuksiin lukeutuvia elämäntyyliä ja 

elämänasennetta sekä näiden yhteyksiä luottamukseen. Armstrongin ja Kotlerin (2007) 

mallissa syötteenä tälle mustalle laatikolle toimivat markkinointi ja ympäristöstä saatu 

informaatio. Viestinnällä on luottamuksen muodostumisessa tärkeä rooli ja Anthonyn 

(2003) malli saattaa antaa viitteitä siitä, miten luottamusviestintä vaikuttaa eri yksilöi-

hin ja miten tämä vaikutus selittyy näiden yksilöiden persoonallisten ominaisuuksien 

avulla. Anthonyn mallin tekee tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoiseksi myös se, 

että se pyrkii selittämään, millainen on yksilön minäkuva, miten yksilö käyttäytyy ja 

miten hän reagoi kanssakäymistilanteessa ja etenkin viestintätilanteessa. 
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Anthonyn mukaan myyntitilanteessa yksilön toimintaa tulisi tarkastella enemmänkin 

vuorovaikutustilanteena, jossa kaksi henkilöä yrittää löytää yhteisen maaperän keskus-

telulleen. Hänen mielestään keskitytään liiaksi pinnallisiin tuotetta koskeviin argumen-

tointeihin. Yritetään siis löytää motiivit, joiden perusteella ihminen toimii. Anthonyn 

mukaan näiden motiivien taustalla ovat arvot, joista motiivit kumpuavat. Tässä raken-

teessa voi havaita analogian väline-arvo -ketjuun (mm. Gutman 1982; Antonides & 

van Raaij 1998; Assael 1998). Motiivit ja arvot kätkevät puolestaan sisäänsä ydinper-

soonallisuuden, josta kaikki päätökset ja reaktiot kumpuavat (esim. Hall & Lindzey 

1978). 

4.2.1 MVP-malli 

Anthonyn MVP -mallissa (Motives-Values-Personality, kuvio 3) motiivit ovat syitä, 

joiden vuoksi jokin tapahtuma realisoituu. MVP-mallin motiivit vastaavat väline-arvo -

ketjun funktionaalisia ja psykososiaalisia hyötyjä. Motiivien taustalla vaikuttavat ja 

niitä määrittävät yksilön arvot. Väline-arvo -ketjussa näitä arvoja kutsutaan välinear-

voiksi (instrumental values) ja itseisarvoiksi (terminal values) (mm. Antonides & van 

Raaij 1998, 142). 

Molemmissa lähestymistavoissa on siis kytkös välittömästä toiminnan vaikuttimesta 

arvoihin, joiden vaikutus heijastuu yksilön toimintaan. Kysymykseen, miksi jokin it-

seisarvo on yksilölle tärkeä, kuluttajakäyttäytymisen teoriat eivät yleensä ota suurem-

min kantaa. Väline-arvo -ketjussa tälle kysymykselle ei nähdä perustetta. Itseisarvo, 

kuten esimerkiksi sosiaalinen hyväksyntä tai vapaus (Rokeach 1968, 554; Assael 1998, 

462), nähdään fundamentaalisena yksilön ominaisuutena, jonka oikeutusta tai perustet-

ta ei tarvitse selittää. Anthonyn kehittämässä MVP-mallissa puolestaan arvojen katso-

taan juontuvan yksilön persoonallisuuden piirteistä. MVP-mallissa motiivit ovat 

ulommaisena käyttäytymistä selittävänä tekijänä, motiivien alla ovat seuraavana ker-

roksena arvot ja ytimenä on yksilön persoonallisuus. 
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Kuvio 3. MVP-malli (mukaellen: Anthony 2003, 11) 

4.2.2 TEAM-malli 

TEAM-malli (Togetherness-Enterpriser-Analyzer-Motivator) on jatkoa MVP-mallille. 

TEAM-malli olettaa yksilön persoonallisuuden muodostuvan neljästä erilaisesta per-

soonallisuustyylistä eli -akselista, joiden keskinäinen voimakkuus muodostaa kokonai-

suuden, jota voi kutsua yksilön persoonallisuudeksi (kuvio 4). Kaikkien akselien voi-

makkuuksien summan Anthony katsoo olevan vakio, mutta yksilökohtaisesti yksittäi-

sen akselin voimakkuus vaihtelee ja tämä muutos heijastuu muihin akseleihin ja niiden 

voimakkuuksiin. Malli käyttää siis piirteitä, joiden voimakkuus vaihtelee ja sen esiku-

vat löytynevät näiltä osin psykologian piirreteorioista. 

Anthonyn mukaan kaikki nämä neljä piirrettä eli tyyliä esiintyvät kaikissa ihmisissä 

jollakin voimakkuudella ja jokaisen on mahdollista toimia kaikkien näiden tyylien mu-

kaisissa rooleissa. Yksilöiden välillä on hänen mukaansa kuitenkin eroja siinä, miten 

yksilö suhtautuu jossakin roolissa toimimiseen eli kuinka mukavaksi ja itselleen sopi-

vaksi tai epämukavaksi ja itselleen sopimattomaksi hän kyseisen roolin kokee. 

 

Kuvio 4. TEAM-malli (mukaellen: Anthony 2003, 20) 
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Vahvin tyyli tai rooli on yksilön ’johtava rooli’ (leading role). Sen mukaisesti toimimi-

nen on yksilölle jokapäiväistä ja luontevinta, eli se kuvaa persoonallisuuden muka-

vuusaluetta. Johtavan roolin mukaiset työt ja toimet aiheuttavat myös kaikkein vähiten 

stressiä. Seuraavaksi voimakkain rooli on ”tukirooli” (supporting role). Tukirooli on 

johtavaa roolia täydentävä rooli, joka ilmenee silloin kun yksilö kokee painetta tai 

stressiä. Heikoin rooli on ’vastakkainen rooli’ (villain role). Vastakkaisen roolin mu-

kainen käyttäytyminen aiheuttaa kaikkein eniten stressiä ja siinä toimiminen vaatii 

henkisiä ponnisteluja, se koetaan epämiellyttäväksi ja itselle luonnottomaksi. Myös 

kanssakäymisen sellaisen ihmisen kanssa, jonka johtava rooli on sama kuin oma vas-

takkainen rooli, koetaan epämiellyttäväksi ja haastavaksi. 

Persoonallisuuden neljä akselia kuvaavat yksilön erilaisia tapoja suhtautua ympäris-

töön ja itseensä. Jokaisella tyylillä tai akselilla on omat vahvuutensa ja haasteensa sekä 

haasteisiin perustuvat kehityskohteensa (Anthony 2003, 23-32). Akselit ovat: 

- Yhteisöllisyys-akseli (Togetherness, T) 

- Yritteliäisyys-akseli (Entrepreneurship, E) 

- Analysoija-akseli (Analyzer, A) 

- Motivaattori-akseli (Motivator, M) 

 

Yhteisöllisyys-tyylin persoonallisuus suhtautuu asioihin tunnepitoisesti, yrittää raken-

taa ja säilyttää konsensusta, yhteistyötä ja harmoniaa. Yhteisöllisyys-persoonallisuus 

toimii siksi myös mielellään konfliktien ratkaisijana. Yhteisöllisyys-persoonallisuuteen 

liittyy kuitenkin sosiaalisissa suhteissa tiettyjä yleisiä konflikteihin johtavia ominai-

suuksia. Näitä ovat: 

- ihmisten miellyttämistaipumus 

- vitkastelu ja viivyttely 

- vastenmielisyys suoruuteen ja kiertelemättömyyteen 

- liika herkkätunteisuus 

- häiriön aiheuttamisen pelko 

- taipumus seurata joukkoa 

- itsevarmuuden ja jämäkkyyden puute 

- ylenpalttinen vakavuus 

- tarve jatkuvalle tunnustukselle 

 

Yritteliäisyys-tyylin persoonallisuus on tulosorientoitunut, kilpailuhenkinen, tuottava 

ja voitonhaluinen. Yritteliäisyys-persoonallisuus on myös riskinottaja ja tällä persoo-

nallisuudella on hyvä paineensietokyky. Sosiaalisissa suhteissa tyypillisiä konflik-

tiominaisuuksia ovat: 

- suorasukaisuus/tahdittomuus 

- kärsimättömyys 
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- määräilevyys ja alentuvuus 

- kyvyttömyys antaa kannustavaa palautetta 

- taipumus viljellä uhkavaatimuksia 

- liiallinen kyseenalaistaminen ja vastaan väittäminen 

- vääristynyt kunnianhimoisuus 

- huonot kuuntelutaidot 

- pakkomielle nopeaan loppuunviemiseen 

- turhautuminen riskejä kaihtaviin henkilöihin 

- sarkasmi 

 

Analysoija-tyylin persoonallisuus painottaa tarkkuutta, virheettömyyttä, faktoja ja 

tarkkoja tietoja. Analysoija-persoonallisuus rakastaa rutiineja, esittää yleensä hyviä ja 

oikeita kysymyksiä, tekee huolellisia ja tarkkoja suunnitelmia ja myös noudattaa niitä. 

Sosiaalisissa suhteissa analysoijaan liittyvät seuraavat konflikteihin altistavat ominai-

suudet: 

- muutosvastaisuus/hidas näkökannan muuttaminen 

- pessimistinen näkemys 

- puolustuskannalla oleminen 

- itsensä oikeuttaminen 

- taipumus kritisoida ja tuomita 

- kireys ja mielenmaltin menettäminen paineen alla 

- älyllinen ylimielisyys 

- arvostaa prosesseja enemmän kuin ihmisiä 

- huomiota herättämätön toimintatapa/olemus 

 

Motivaattori-tyylin persoonallisuus on energinen ja sosiaalinen. Motivaattori-

persoonallisuus pitää vaihtelusta ja arvaamattomuudesta, on spontaani, hyväntuulinen, 

joustava ja optimistinen. Motivaattorin sosiaalisen kanssakäymisen konfliktiominai-

suudet ovat: 

- nopeasti kyllästymien 

- impulsiivisuus 

- kyvyttömyys saattaa asioita loppuun 

- tyhjät lupaukset ja alhainen sitoutuminen 

- epäjärjestelmällisyys 

- mielistely 

- vastenmielisyys kohdata konflikteja 

- sopimattomat puheet/vastenmielinen käyttäytyminen 

- keskustelujen dominoiminen 

- kyltymätön huomionhalu ja tunnustuksen hakeminen 

- vakuuttava manipuloija omien tavoitteidensa saavuttamiseksi  

- kyvyttömyys itsekuriin ja pidättyvyyteen 

- ansion ottaminen muiden töistä 

 

Anthony puhuu TEAM-persoonallisuuksista, TEAM-profiileista ja TEAM-tyyleistä. 

Määritelmällisesti on epäselvää, voidaanko Anthonyn TEAM-tyylejä pitää varsinaisina 



 40 

persoonallisuuden piirteinä. Anthonyn TEAM-profiilit kuvaavat kuitenkin selkeitä 

eroja ihmisten suhtautumisessa itseensä ja ympäristöönsä. Kyseiset TEAM-profiilit 

sijoittunevat kuitenkin jonnekin persoonallisuuden ja motiivien välimaastoon, aivan 

kuten Grunertin (1993) elämäntyylitkin. Erotuksena elämäntyylistä Anthonyn TEAM-

persoonallisuuksia kutsutaan tässä työssä termillä ”elämänasenne”, sillä Anthonyn 

kuvaamat vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat kyseisen tyylin yleistä tapaa suhtautua 

elämässä vastaan tuleviin tilanteisiin. Anthonyn (2003) eri persoonallisuustyyleistä 

käytetään nimitystä ”TEAM-profiili”. 
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5. Yhteenveto: teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on yksilön persoonallisten ominaisuuksi-

en vaikutus luottamuksen muodostumiseen ja ylläpitämiseen elintarvikkeiden osalta. 

Tämän tutkimuksen elementteinä ovat ihmisen ja ruuan suhde, ruokariskit, luottamus, 

elämäntyyli ja elämänasenne. Kirjallisuuden perusteella ihmisen ja ruuan suhde perus-

tuu niin kognitioon kuin affekteihinkin. 

Edelleen kirjallisuuden mukaan ruokariskit ja niiden vakavuus voidaan yksilön kannal-

ta kuvata niin ruuasta ja ympäristöstä saatavan tiedon kuin persoonasta kumpuavien 

käsitysten yhdistelmäksi, jossa itse riskin ja uhkan olemassaolo ymmärretään ja käsi-

tellään kognition avulla, mutta riskin ja uhkan vakavuus on yksilölle lopulta affektiin 

perustuva kokemus. 

Luottamus ja luottamus ruokaan on jo kirjallisuudessa todettu monimutkaisiksi käsit-

teiksi. Tämän tutkimuksen kohdalla luottamus nähdään kirjallisuuden pohjalta yksilön 

sekä objektiivisiin tietoihin että subjektiivisiin käsityksiin perustuvana uskona ruuan 

turvallisuuteen, samoin kuin sekä objektiiviseen informaatioon että subjektiiviseen 

uskoon perustuvana luottamuksena ruokaketjun toimijoihin. 

Elämäntyyli ja etenkin Grunertin ym. (1993) ruokaan liittyvä elämäntyyli käsitteenä on 

kirjallisuuden perusteella monikerroksinen. Elämäntyyli liittää yhdestä suunnasta arvot 

tuotteisiin ja toisesta suunnasta tuotteet arvoihin. Välittäjänä tässä toimivat tavoitteet 

eli motiivit. Anthonyn (2003) MVP-malli kytkee myös motiivit arvoihin, mutta tämän 

lisäksi se liittää arvot persoonallisuuteen. Elämänasenne, kuten Anthonyn (2003) 

TEAM-persoonallisuustyylejä tässä tutkimuksessa kutsutaan, on siten myös moniker-

roksinen. Anthonyn (2003) ja Grunertin ym. (1993) mallien yhteinen kosketuspinta on 

yksilön arvomaailma. Tämä molempien mallien yhteinen alue tarjoaa mahdollisuuden 

tutkia luottamuksen muodostumiseen ja säilymiseen vaikuttavia persoonallisia tekijöitä 

molempien mallien avulla ja samalla se antaa mahdollisuuden etsiä yhteyksiä näiden 

kahden mallin väliltä. 
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Kuvio 5. Luottamuksen, elämäntyylin, elämänasenteen ja informaation välinen suhde 

yksilön mentaalisessa järjestelmässä. 

Tämän tutkimuksen oletus on, että koska ihmisen ja ruuan suhde on erityinen ja tällä 

suhteella on vaikutusta jopa yksilön identiteetin – ja siten myös persoonallisuuden – 

muodostumisessa, itse ruokaan liittyvä informaatio tulee ulkoisena syötteenä yksilön 

sisäiseen mentaaliseen järjestelmään arvomaailmaa syvemmälle tasolle, aina persoo-

nallisuuteen asti. Tämä fyysiseen ruokaan liittyvä informaatio on se syöte, jonka perus-

teella yksilö muodostaa uskomuksensa ruuan turvallisuudesta. Muun muassa Fischlerin 

(1980) mainitsema ”mystinen elementti” kumpuaisi siten yksilön persoonallisuudesta 

ja sen vaikutus voidaan havaita yksilön arvomaailman kautta. 

Toinen tutkimuksen oletus on, että informaatio ympäristöstä, eli tämän tutkimuksen 

puitteissa lähinnä informaatio ruokaketjun toimijoista, tulee syötteenä mentaaliseen 

järjestelmään persoonallisuutta pinnallisemmalla tasolla. Allportin (1937) kuvauksen 

mukaan persoonallisuus on niiden yksilön sisäisten psykofyysisten systeemien dynaa-

minen järjestelmä, jotka määräävät hänen yksilöllisen tapansa sopeutua ympäristöönsä 

(ref. Hall & Lindzey 1978). Koska persoonallisuus määrittää yksilön tavan suhtautua 

ympäristöönsä, informaatio ympäristöstä ei muokkaa persoonallisuutta. Ympäristöstä 
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tuleva informaatio kuitenkin vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, ja saattaa jopa muuttaa 

tämän arvomaailmaa. Tämän vuoksi ympäristöstä tulevan informaation on tultava 

syötteenä – eli se vaikuttaa – arvomaailman tasolla. 

Näiden oletusten seurauksena myös kuluttajan luottamuksen ruokaketjun toimijoihin 

katsotaan vaikuttavan arvomaailman tasolla. Persoonallisuus määrittelee sen, onko 

yksilö altis luottamaan ympäristönsä toimijoihin vai ei. Siksi ruokaketjun toimija ei voi 

vakuuttaa kuluttajaa luotettavuudestaan tai vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaan luot-

tamuksen muutoksen hänen informaationsa yksittäisessä kuluttajassa aiheuttaa, ellei 

tällä ole valmiiksi alttiutta luottavaisuuteen. 

Luottamuksen, ruokariskien, elämäntyylin, elämänasenteen ja informaation välinen 

suhde yksilön mentaaliseen järjestelmään on esitetty kuviossa 5. 
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6. Tutkimusmetodologia 

6.1 Tutkimusote ja aineiston hankinta 

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja se toteutettiin internet-

kyselytutkimuksena Webropol-alustalla helmi–maaliskuussa 2012. Kysely jaettiin use-

ammalle sivulle ja vastaajan oli vastattava kaikkiin sivun kysymyksiin ennen kuin hän 

pääsi jatkamaan kyselyssä eteenpäin. Lomake suunniteltiin ja kysymykset jaoteltiin 

sivuille siten, että ne mahtuivat pääosin kerralla näyttöön. Kysely sisälsi osia joilla 

haluttiin varmistaa vastausten totuudenmukaisuus, sekä osia (mm. TEAM-väittämät) 

joissa tärkeää olivat vastaajan spontaanin reaktion mukaiset vastaukset. Lisäksi en-

simmäinen kysymys oli karsintakysymys, jolla rajattiin vastaajiksi vain yli 20-vuotiaat. 

Edellä mainituista syistä lomakkeella oli estetty sekä kyselyssä taaksepäin siirtyminen 

että kyselyn täyttäminen useampaan kertaan tai täyttämisen yrittäminen uudelleen siinä 

tapauksessa, että vastaaja tuli karsituksi iän perusteella. 

Näyte päätettiin kerätä Suomen suomenkielisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiske-

lijoista, koska heidän oletettiin koulutuksensa vuoksi olevan tottunut käsittelemään 

informaatiota kriittisesti sekä olevan ikärakenteen puolesta suhteellisen homogeeninen 

ryhmä. Rekrytointi suoritettiin lähestymällä sähköpostilla jokaisen yliopiston ylioppi-

laskuntaa tai erikseen aine- tai tiedekuntajärjestöjä, jos näiden tiedot olivat kyseisen 

korkeakoulun, ylioppilaskunnan, tiedekuntajärjestön tai ainejärjestön internet-sivuilta 

saatavilla. Rekrytointiviestissä vastaanottavaa tahoa pyydettiin välittämään edelleen 

jäsenilleen viestin liitteenä oleva rekrytointi-ilmoitus, jossa halukkaat vastaajat ohjat-

tiin kyselyn internet-sivuille. Vastaajatavoitetta arvioitaessa tarkasteltiin alkuperäisten 

elämäntyyli- ja luottamustutkimusten (mm. Brunsø & Grunert 1995; O’Sullivan ym. 

2005; Sørensen 2011) vastaajamääriä ja päädyttiin tavoitteeseen vähintään 200 vastaa-

jaa. Rekrytointiviesti lähetettiin 13 ylioppilaskunnalle, 5 tiedekuntajärjestölle ja 4 aine-

järjestölle. Kyselyn aikataulu oli sidottu sovellusalustana toimivan Webropolin käyttö-

lisenssin päättymisajankohtaan 31.3.2012, mikä oli viimeinen mahdollinen ajankohta 

noutaa vastausten data järjestelmästä. Viimeiseksi mahdolliseksi vastausajankohdaksi 

oli määritetty 30.3.2012, jolloin datan noutamiselle saatiin aikaa vuorokausi kyselyn 

päättymisestä mahdollisten tietoliikenne- tai muiden häiriöiden varalta. Rekrytointi-

menetelmän vuoksi ei ollut mahdollista identifioida vastaajia tai heidän opiskelupaik-

kaansa. Lisäksi kyselyn vastaajamäärän tavoitteen alaraja ylittyi kaksi viikkoa ennen 

kyselyn päättymistä. Tämän vuoksi muistutuksia ei lähetetty. 
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Kyselyyn saatiin kaikkiaan 242 vastausta tai vastausyritystä. Vastaamista yrittäneistä 

seitsemän karsiutui kuitenkin alun karsintakysymyksen perusteella liian nuorina, alle 

20-vuotiaina. Jäljelle jääneistä 235 kyselyn loppuun asti vastanneesta karsittiin myö-

hemmin datan alustavassa tarkastelussa vielä 2 vastaajaa ristiriitaisten tai epätäydellis-

ten vastausten vuoksi. Lopullinen näyte koostui 233 vastaajasta. Opiskelijoiden vasta-

usten lisäksi kyselyyn oli vastannut aineiston perusteella myös muutama ei-opiskelija. 

Tutkimuksen kartoittavan luonteen vuoksi tärkeää ei ollut tulosten yleistettävyys popu-

laatioon vaan erilaisten persoonien vastauksissa ilmenevät eroavaisuudet. Tämän 

vuoksi näitä vastaajia ei karsittu lopullisesta aineistosta. 

6.2 Muuttujien operationalisointi 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista mittaria. Elämäntyyliä mitattiin lyhennettyä, 

alun perin Brunsøn ja Grunertin (1995) kehittämää Food-related Lifestyle (FRL) -

mittaristoa hyväksikäyttäen, luottamusta de Jongen ym. (2007) kehittämällä mittarilla 

ja elämänasennetta Anthonyn (2003) kehittämän TEAM-mittarin avulla. Lisäksi vas-

taajilta kerättiin lomakkeen lopussa sosiodemografisia taustatietoja. Tutkimuksessa 

käytettiin alussa karsintakysymyksenä vastaajan ikäryhmää. Jos vastaaja ilmoitti ikä-

ryhmäkseen alle 20 vuotta, kysely keskeytettiin ja häntä kiitettiin mielenkiinnosta. 

6.2.1 Elämäntyyli 

Ruokaan liittyvän elämäntyylin mittaamiseen käytettiin lyhennettyä Food-Related Li-

festyle (FRL)-instrumenttia, jonka alkuperäinen versio on esitelty 1995 (Brunsø & 

Grunert 1995), ja jota on myöhemmin kehitetty edelleen (mm. Brunsø & Grunert 

1998; Brunsø ym. 2004; Scholderer ym. 2004). Lähtökohtana tässä tutkimuksessa käy-

tetylle sovellukselle käytettiin vuonna 2004 esiteltyä versiota (Scholderer ym. 2004). 

FRL-instrumentti mittaa viittä erilaista ruokaan liittyvää kognitiivista kategoriaa, jotka 

yhdistävät arvot varsinaisiin tuotteisiin ja tuoteominaisuuksiin (Brunsø & Grunert 

1995). Kukin kognitiivinen kategoria puolestaan sisältää 2–6 kategoriaan liittyvää fak-

toria tai dimensiota, joita on yhteensä 23, ja jokainen dimensio puolestaan kolme väit-

tämää eli yhteensä instrumentti käsittää 69 väittämää (katso liite 1). Kognitiiviset kate-

goriat ja niiden dimensiot ovat (suluissa sekä kategorioiden, että dimensioiden alkupe-

räinen englanninkielinen nimi uudistetun Scholderer ym. vuoden 2004 version mukai-

sesti): 

1. Ostotottumukset (Ways of shopping) 

a. tuotetiedon tärkeys (importance of product information) 
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b. asenne mainontaan (attitudes to advertising) 

c. ostamisesta nauttiminen (enjoyment from shopping) 

d. erikoismyymälät (speciality shops) 

e. hinnan merkitys (price criteria) 

f. ostoslista (shopping list) 

2. Ruuanvalmistustavat (Cooking methods) 

a. kiinnostus ruuanlaittoon (interest in cooking) 

b. uusien tapojen etsiminen (looking for new ways) 

c. mukavuudenhalu (convenience) 

d. koko perhe (whole family) 

e. suunnittelu (planning) 

f. naisen tehtävä (woman’s task) 

3. Abstraktit tuotteen laatunäkökulmat (Quality aspects) 

a. terveys (health) 

b. hinta-laatu -suhde (price/quality relation) 

c. uutuus (novelty) 

d. luomutuotteet (organic products) 

e. maku (taste) 

f. tuoreus (freshness) 

4. Käyttötilanteet (Consumption situations) 

a. napostelu/ateria (snacks versus meals) 

b. sosiaalinen tapahtuma (social event) 

5. Ostomotiivit (Purchasing motives) 

a. itsensä toteuttaminen ruualla (self-fulfilment in food) 

b. turvallisuus (security) 

c. sosiaaliset suhteet (social relationships) 

 

Täysimittaisen FRL-patteriston käyttäminen olisi lisännyt tutkimuksen kysymyksiä 

huomattavasti, pidentänyt vastaamiseen kuluvaa aikaa ja lisännyt siten vastaajakadon 

riskiä, joten alkuperäistä FRL-patteristoa päätettiin typistää noin kolmasosalla. Typis-

täminen tehtiin harkinnanvaraisesti, kuitenkin niin, että ensisijaisena kriteerinä oli 

poistaa kokonaan dimensiot, jotka eivät ole tutkimusongelman kannalta oleellisia. Mit-

tarin dimensio ”koko perhe” sisälsi kysymyksiä, jotka liittyivät ruuan valmistukseen ja 

muun perheen osuuteen keittiöaskareissa. Tämä dimensio karsittiin kyselystä kokonaan 

pois. Ensimmäinen peruste dimension poisjättämiselle oli se, että vastaajien oletettiin 

olevan suurimmaksi osaksi yksineläjiä, jolloin kysymykset koko perheen osallisuudes-

ta eivät ole relevantteja. Toinen peruste liittyi dimension kysymyksiin, sillä ne eivät 

olleet tutkimuksen yksilöön suuntautuvan mielenkiinnon kannalta oleellisia. 

Loput dimensiot arvioitiin hyödyllisiksi ja karsintaa päätettiin jatkaa edelleen typistä-

mällä jäljelle jääneiden dimensioiden väittämien määrä kolmesta kahteen, eli jokaisesta 

jäljelle jääneestä dimensiosta karsittiin yksi väittämä. Ensisijaisena kriteerinä käytettiin 

väittämän yksilöllisyyttä kyseisessä dimensiossa. Toiseksi kriteeriksi asetettiin väittä-

män erottelukyky sekä vastausten hyödynnettävyys. Näiden arvioinnissa käytettiin 
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hyväksi O’Sullivanin ym. (2005) Irlannista ja Iso-Britanniasta sekä Sørensenin (2011) 

Belgiasta, Tanskasta, Puolasta ja Saksasta raportoimia aineistoja. Aineistojen perus-

teella dimensiosta poistettiin ensisijaisesti väittämä, joka esiintyi dimensiossa jossain 

muodossa kahdesti, eli käytännössä usein sekä negatiivisena että positiivisena väittä-

mänä. Toissijaisena perusteena käytettiin väittämän erottelevuutta, eli tarkasteltiin ai-

kaisempien tutkimusten vastausten hajontoja kyseisen muuttujan osalta. Jos muuttujal-

la oli pieni hajonta, olivat vastaajat vastanneet siihen suhteellisen samalla tavalla, eikä 

kyseisellä väittämällä ollut erotteluvoimaa. Myös tällaiset väittämät poistettiin. 

Koska vastaajissa ennakoitiin olevan paljon yksin asuvia, muutettiin väittämien kie-

liasua vähemmän perhekeskeiseksi. Lisäksi elintarvikkeiden erikoismyymälöiden (spe-

ciality shops) harvinaisuuden vuoksi Suomessa, dimension ”erikoismyymälät” väittä-

mät muokattiin koskemaan henkilökohtaista palvelua ja dimensiolle annettiin uusi nimi 

”henkilökohtainen palvelu”. 

Lopputuloksena muodostui 44 väittämän mittaristo, jossa oli jäljellä 22 faktoria alku-

peräisistä 23 faktorista ja kaksi väittämää kutakin faktoria kohden (katso liite 2). 

Alkuperäisen FRL-mittarin tapaan vastaajat valitsivat mielipiteensä 7-portaisella Li-

kert-asteikolla (Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä). Lisäksi jokaisessa väittämäs-

sä oli myös vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa”, kuten alkuperäisessä mittarissakin. 

Väittämät oli jaettu kyselyn kahdelle sivulle kolmeen ryhmään kummallakin sivulla. 

Ohjelma sekoitti jokaiselle vastaajalle väittämäjärjestyksen kunkin ryhmän sisällä. 

Näin vältyttiin mahdolliselta samankaltaisten väittämien aiheuttamalta systemaattiselta 

virheeltä. 

6.2.2 Luottamus 

Luottamuksen mittaamisessa käytettiin de Jongen ym. (2007) kehittämää instrumenttia 

siihen vuonna 2008 (de Jonge ym.) tehdyin lisäyksin. Tätä instrumenttia käytettiin lä-

hes sinällään jäljempänä kuvatuin poikkeuksin. Mittaristo mittaa seuraavia osa-alueita: 

1. Elintarviketurvallisuuteen liittyvän uutisoinnin muistaminen 

2. Huolestuneisuus ruokariskeistä 

3. Turvallisuuskäsitykset eri tuoteryhmistä 

4. Luottamus ruokaketjun eri toimijoihin 

5. Kuluttajien yleinen luottamus ruuan turvallisuuteen 

6. Yksilölliset eroavaisuudet. 

 

Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvän uutisoinnin muistamista tiedusteltiin kahdella 

kysymyksellä. Ensin kysyttiin, muistaako vastaaja viimeisten kuuden kuukauden ajalta 
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jotain tiettyä tapahtumaa, jossa elintarvikkeiden turvallisuus olisi vaarantunut. Seuraa-

vaksi kysyttiin, muistaako vastaaja samalta ajalta jotain median uutisoimaa tapahtu-

maa. Jos jompaankumpaan tai kumpaankin kysymykseen vastattiin kyllä, tiedusteltiin 

avoimella kysymyksellä, millaisesta tapahtumasta oli kyse. Mittaristoon lisättiin lisäksi 

kysymys siitä kuinka huolestuttavana vastaaja kyseistä tapahtumaa piti. Tähän vastat-

tiin viisiportaisella asteikolla (en lainkaan huolestuttavana – erittäin huolestuttavana). 

Huolestuneisuutta ruokariskeistä mitattiin kysymyksellä, jossa vastaajalle lueteltiin 17 

erilaista ruokaan, elintarvikkeisiin ja syömiseen liittyvää asiaa. Vastaajalta tiedustel-

tiin, kuinka huolestunut tämä oli luetelluista asioista. Vastaaja vastasi jälleen viisipor-

taisella Likert-asteikolla (en ollenkaan huolestunut – erittäin huolestunut) ja mukana 

oli myös vaihtoehto ”en tiedä/en osaa sanoa”. 

Eri tuoteryhmien turvallisuuskäsityksiä mitattiin kysymällä yleistä luottavaisuutta 18 

eri tuoteryhmään jälleen viisiportaisella Likert-asteikolla (en luota ollenkaan – luotan 

täysin) sekä ”en osaa sanoa” -vaihtoehdolla. 

Luottamusta ruokaketjun eri toimijoihin mitattiin de Jongen ym. (2007; 2008) tutki-

muksissa – kullekin toimijalle erikseen – kuudella väittämällä, jotka liittyivät toimijoi-

den kompetenssiin, tietämykseen, rehellisyyteen, avoimuuteen, erityiseen huolenpitoon 

ja ruuan turvallisuuden erityiseen huomioimiseen. Toimijoina olivat valtiovalta, maan-

viljelijät, jälleenmyyjät ja valmistajat. Kaiken kaikkiaan luottamusta mitattiin siis yh-

teensä 24 väittämällä. Tässä tutkimuksessa tätä toimijoiden luetteloa muokattiin hie-

man. Koska vastaajajoukon oletettiin käsittävän useita eläinperäisestä ravinnosta kiel-

täytyviä vastaajia (eriasteiset kasvissyöjät ja vegaanit) haluttiin maanviljelijät (farmers) 

jakaa kahteen osaan: varsinaisiin maanviljelijöihin ja karjankasvattajiin. Myös käsitys-

ten viranomaisten (government) roolista ajateltiin olevan vaikeasti hahmotettava, kos-

ka Suomessa paikallisesta elintarviketurvallisuudesta vastaavat kunkin kunnan terve-

ysviranomaiset, kun taas valtakunnallista valvontaa hoitaa Elintarviketurvallisuusviras-

to Evira. Siksi viranomaiset jaettiin kahteen toimijaan: oman asuinkunnan elintarvike-

viranomaiset ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (jatkossa Evira). Ennen kysymyk-

siä vastaajille esitettiin ohjesivu, jolla kerrottiin mitä elintarvikeketjulla tarkoitetaan. 

Sivulla kerrottiin myös, mitä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käytetyillä eri toimijoil-

la. Tällä ohjeistuksella haluttiin estää sekaannukset mielipiteissä sekä viljelijöiden ja 

karjankasvattajien että alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten välillä. De Jon-

gen ym. (2007) työstä poiketen väittämiä ei kuitenkaan esitetty yhtenä ryhmänä kulle-

kin toimijalle erikseen, vaan kunkin ominaisuuden kohdalla esitettiin lista eri toimijois-
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ta. Tällä haluttiin myös välttää toiston tunnetta, joka kyselyyn olisi syntynyt alkuperäi-

sellä kysymysasettelulla. Mielipiteitä mitattiin alkuperäisen työn tapaan viisiportaisella 

Likert-asteikolla (täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä) sekä vaihtoehdolla ”en osaa 

sanoa”. 

Kuluttajan yleistä luottamusta ruuan turvallisuuteen mitattiin kahdessa dimensiossa 

jotka ovat ”optimismi” ja ”pessimismi”. ”Optimismi”-dimensiossa on neljä ruuan tur-

vallisuuteen liittyvää, sävyltään positiivista väittämää. ”Pessimismi”-dimensiossa on 

kolme ruuan turvallisuuteen liittyvää, sävyltään negatiivista väittämää. De Jonge kol-

legoineen (2007) käytti viisiportaista Likert-asteikkoa (täysin samaa mieltä – täysin eri 

mieltä) ja lisäksi vaihtoehtoa ”en osaa sanoa”. Koska nämä väittämät ovat luonteeltaan 

keskenään hyvin samantyyppisiä, ne hajautettiin toiston tunteen välttämiseksi kyselys-

sä FRL-väittämien sekaan ja mitattiin FRL-väittämien tapaan seitsemänportaisella Li-

kert-asteikolla. 

Yksilöllisiä eroavaisuuksia mitattiin kahdella dimensiolla. Toinen dimensio on ”huo-

lestuneisuus” -piirre ja toinen ”koettu kontrolli”. Huolestuneisuutta mittasi kolme väit-

tämää ja koettua kontrollia kaksi väittämää. Koettu kontrolli-piirteen kysymykset mit-

taavat sitä, missä määrin vastaaja mieltää elintarvikkeiden turvallisuuden olevan hänen 

vaikutusvaltansa ja -kykynsä piirissä. Alkuperäisessä tutkimuksessa (de Jonge ym. 

2007) myös näitä dimensioita mitattiin viisiportaisella asteikolla. Tässä tutkimuksessa 

myös nämä kysymykset upotettiin FRL-väittämien sekaan ja sen vuoksi niitä mitattiin 

seitsenportaisella asteikolla (täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä). 

6.2.3 Elämänasenne 

Elämänasennetta mitattiin Anthonyn (2003) kehittämällä TEAM-mittarilla. Mittari 

koostuu 48 luonnehdinnasta. Luonnehdinnat on jaettu 12 ryhmään siten, että jokainen 

ryhmä käsittää 4 luonnehdintaa, jotka kukin liittyvät Anthonyn (2003) määritelmillä eri 

persoonallisuustyyppiin tai -rooliin: yhteisöllisyys (togetherness), yritteliäisyys (entre-

preneurship), analysoija (analyzer) ja motivaattori (motivator). Persoonallisuustyyppi-

en suomennokset ovat kirjoittajan omia. Luonnehdintojen käännökset tehtiin Helsingin 

yliopiston Kielikeskuksen Kielipalvelussa (mittarin luonnehdinnat liitteessä 3). 

Vastaajan tehtävänä on asettaa jokaisessa ryhmässä nämä neljä luonnehdintaa prefe-

renssijärjestykseen sen mukaan, miten hyvin ne hänen omasta mielestään kuvaavat 

häntä itseään. Luonnehdintaryhmän sisällä jokainen luonnehdinta saa preferenssijärjes-

tyksensä mukaisen pistemäärän (1-4) siten, että parhaiten kuvaava luonnehdinta saa 4 
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pistettä ja huonoimmin kuvaava 1 pisteen. Lopuksi kaikkien neljän roolin eri luonneh-

dintaryhmissä olevien luonnehdintojen saamat pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan 

summamuuttujana kyseisen persoonallisuustyylin tai -roolin yhteispistemäärä. 

6.2.4 Taustamuuttujat 

De Jonge ym. (2007) mainitsevat demografiset muuttujat yhdeksi mahdolliseksi teki-

jäksi luottamuksessa. Tämän vuoksi tutkimukseen otettiin mukaan useita erilaisia de-

mografisia taustamuuttujia. Taustamuuttujina tutkimuksen kyselyosuudessa käytettiin: 

- ostopäätösroolia 

- sukupuolta 

- koulutusastetta 

- ammattiasemaa 

- ammatti- tai koulutusalaa 

- syntymävuotta 

- elämäntilannetta 

- talouden kuukausittain käytettävissä olevia tuloja 

- elämänvaihetta 

- asuinkuntaa 

- asuinympäristöä 

- ruoka-allergioiden esiintymistä taloudessa ja 

- erityisruokavalion noudattamista. 

 

Ostopäätösroolilla kartoitettiin vastaajan osuutta taloutensa elintarvikkeiden ostopää-

töksissä. Tarkoitus oli selvittää, pystyykö vastaaja itse vaikuttamaan siihen millaisia 

elintarvikkeita hän nauttii. Vastaus annettiin valitsemalla yksi viidestä vaihtoehdosta. 

Vaihtoehdot olivat: 

1. Teen yleensä kaikki päätökset itse 

2. Pääsääntöisesti muut perheenjäsenet voivat kertoa toiveistaan, mutta 

minä teen päätökset itse. 

3. Päätämme tavallisesti yhdessä kaikkien perheenjäsenten kanssa. 

4. Voin kertoa toiveeni, mutta yleensä joku muu perheenjäsen tekee tai 

muut perheenjäsenet tekevät päätökset. 

5. Joku muu perheenjäsen päättää yleensä kaikista asioista itse. 

 

Koulutusasteella tiedusteltiin vastaajan korkeinta tämänhetkistä koulutuspohjaa. Vas-

tausvaihtoehtojen lähteinä käytettiin tutkimusten Kansallinen identiteetti II: Suomen 

aineisto (ISSP 2003) ja European Social Survey 2002: Suomen aineisto (FSD1303) 

kyselylomakkeita. Vaihtoehdot ja niiden ohjeistukset olivat: 

1. Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vastaava 

2. Peruskoulun ala-aste tai alakoulu (1-6 luokat), kansakoulu 

3. Peruskoulun yläaste tai yläkoulu (7-9/10 luokat), keskikoulu 

4. Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto 
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5. Opistotason tutkinto 

6. AMK-tutkinto (ylempi tai alempi) 

7. Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, perustutkinto (kandidaatti, maisteri 

ja vastaavat tutkinnot) 

8. Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori ja 

vastaavat tutkinnot) 

 

Ammattiaseman lähteenä käytettiin Tiedebarometri 2011 tutkimuksen (Kiljunen 2001) 

kyselylomaketta. Ammattiaseman vaihtoehdot olivat: 

1. Johtava asema toisen palveluksessa 

2. Ylempi toimihenkilö 

3. Alempi toimihenkilö 

4. Työntekijä 

5. Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 

6. Maatalousyrittäjä 

7. Opiskelija 

8. Eläkeläinen 

9. Kotiäiti tai koti-isä 

10. Työtön 

11. ei mikään edellä mainituista 

 

Ammatti- tai koulutusalan lähteenä käytettiin Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (Ti-

lastokeskus 2008). Vaihtoehdot olivat: 

1. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

2. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 

3. Informaatio ja viestintä 

4. Julkinen hallinto ja maanpuolustus 

5. Jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 

6. Jäähdytysliiketoiminta 

7. Kaivostoiminta ja louhinta 

8. Kalatalous 

9. Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten tehtävät 

10. Kiinteistöalan toiminta 

11. Kotitalouksien toiminta työnantajina 

12. Koulutus 

13. Kuljetus ja varastointi 

14. Maatalous 

15. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

16. Metsätalous 

17. Moottoriajoneuvojen korjaus 

18. Muu palvelutoiminta 

19. Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

20. Rakentaminen 

21. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 

22. Taiteet, viihde ja virkistys 

23. Teollisuus 

24. Terveys- ja sosiaalipalvelut 

25. Tukku- ja vähittäiskauppa 
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26. Vesihuolto 

27. Viemäri- ja jätevesihuolto 

28. Ei mikään edellisistä 

 

Syntymävuoden kohdalla vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan syntymävuotensa neljällä 

numerolla annettuun vastausruutuun. 

Elämäntilanne-kysymyksessä lähteenä käytettiin Kansallinen identiteetti II -

tutkimuksen kyselylomaketta (ISSP 2003). Vastausvaihtoehdot olivat: 

1. Kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa) 

2. Puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) 

3. Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) 

4. Avustava perheenjäsen perheyrityksessä 

5. Työtön 

6. Opiskelija tai koululainen 

7. Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 

8. Eläkkeellä muusta syystä 

9. Hoitaa kotitaloutta 

10. Varusmies- tai siviilipalveluksessa 

11. Vanhempainlomalla 

 

Tulot -taustamuuttujassa käytettävissä olevien tulojen jaottelu perustuu European So-

cial Survey 2002 (FSD1303) tutkimuksen kyselylomakkeeseen. Vaihtoehdot olivat: 

1. Alle 500 euroa 

2. 500-999 euroa 

3. 1.000-1.499 euroa 

4. 1.500-1.999 euroa 

5. 2.000-2.499 euroa 

6. 2.500-2.999 euroa 

7. 3.000-4.999 euroa 

8. 5.000-7.499 euroa 

9. 7.500-9.999 euroa 

10. 10.000 euroa tai yli 

 

Elämänvaihe -taustamuuttujan lähteenä käytettiin Kunnallisalan ilmapuntari 1992: 

kuntalaiset -tutkimuksen (FSD1147) kyselylomaketta. Vaihtoehdot olivat: 

1. Naimaton, asun vanhempien luona 

2. Asun yksin 

3. Naimisissa/avopari, ei lapsia 

4. Naimisissa/avopari, on lapsia 

5. Yksinhuoltaja, aikuinen, asun lasten kanssa 

6. Pariskunta, lapset eivät asu kotona 

7. Jokin muu 
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Asuinkuntaa tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, jossa vastaajaa pyydettiin kirjoitta-

maan asuinkuntansa annettuun vastausruutuun. Kunnat koodattiin aineistoon kuntanu-

meron mukaan (Halonen 2011). 

Asuinympäristö -taustamuuttujan lähteenä käytettiin European Social Survey 2004: 

Suomen aineisto (FSD2116) kyselylomaketta 1. Vaihtoehdot ja ohjeistukset olivat: 

1. Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) 

2. Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren kaupungin vaikutusalueel-

la / työssäkäyntialueella) 

3. Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000-100 000 as.) 

4. Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta) 

5. Maaseutu (haja-asutusalue) 

 

Ruoka-allergia -taustamuuttujalla vastaajilta tiedusteltiin kyllä/ei -vaihtoehdoilla, esiin-

tyykö heidän taloudessaan ruoka-aineallergioita. 

Erikoisruokavalio-kysymyksellä tiedusteltiin kyllä/ei -vaihtoehdoilla, noudattaako vas-

taaja itse jotakin erikoisruokavaliota. Lisäksi vastaajaa ohjeistettiin kirjoittamaan nou-

dattamansa erikoisruokavalio kyllä-vaihtoehdon perässä olevaan tekstiruutuun siinä 

tapauksessa, että hän noudattaa jotain erikoisruokavaliota. 
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7. Tutkimuksen tulokset 

7.1 Aineiston yleiskuvaus 

Raakadatasta siivottiin ensin pois vastaajat, jotka olivat jättäneet kokonaan vastaamatta 

johonkin mittareista (mittarin kaikissa kysymyksissä en tiedä/en osaa sanoa -vastaus), 

sillä nämä vastaajat eivät tuottaneet tutkimuksen kannalta hyödyllisiä vastauksia. Sa-

moin aineistosta poistettiin vastaajat, joiden vastauksissa oli selkeästi ristiriitaisuuksia, 

esimerkiksi ikäryhmä ja syntymävuosi eivät täsmänneet. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 233 kelvollista vastausta (     ), joista 78,5 % oli naisia. 

Vastaajien keskimääräinen ikä oli 28,5 vuotta. Suurin vastaajaikäryhmä oli 20–29-

vuotiaat, joita oli vastaajista 73,0 %. Vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1957 ja nuo-

rimmat (   ) vuonna 1992. Suuressa kaupungissa (yli 100 000 asukasta) tai sen lä-

hiössä asui 78,1 % vastaajista. 68,2 % ilmoitti ammattiasemakseen opiskelija tai koulu-

lainen. Elämäntilanteensa opiskelijaksi tai koululaiseksi tulkitsi 62,7 % vastaajista. 

Elämänvaiheessa lapsettomia pariskuntia oli 42,5 % vastaajien talouksista ja yksin 

asuvia 39,5 % vastaajien talouksista. Vastaajien talouksista 7,7 % oli pariskunta, jolla 

on lapsia. Vastaajien täydellinen frekvenssijakauma taustamuuttujien suhteen on esitet-

ty liitteessä 4. 

Vastaajista 48,1 % ilmoitti tekevänsä kaikki ostopäätökset itse, 34,8 % vastaajista il-

moitti ostopäätösten tapahtuvan yhdessä kaikkien perheenjäsenten kanssa ja 15,9 % 

vastaajista teki päätökset itse, vaikka huomioikin muiden perheenjäsenten toiveet. 

Koulutustaustaltaan vähintään yliopistoasteen perustutkinto oli 54,9 % vastaajista. Lu-

kio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto oli 33,5 % vastaajista ja opisto- tai AMK-

tutkinto 10,7 % vastaajista. 

Talouden kuukaudessa käytettävissä olevista tuloista suurin luokka oli 500–999 euroa 

(24,9 %). Seuraavaksi suurimmat tuloluokat olivat 1 000–1 499 euroa (15,9 %) ja alle 

500 euroa (15,5 %). Yhdessä nämä edustivat 56,2 % vastaajista. 

Vastaajista 35,6 % ilmoitti, että taloudessa on ruoka-aineallergioita tai yliherkkyyttä 

ruoka-aineille. Jonkinlaista erikoisruokavaliota itse noudatti 39,9 % vastaajista. Vas-

taajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, minkälaista erikoisruokavaliota he noudatti-

vat. Vastausten perusteella nämä jaoteltiin kahteen pääluokkaan, selkeästi kliininen 

ruokavalio (terveydellisistä syistä noudatettava ruokavalio, esimerkiksi laktoositon, 

gluteeniton, allergeeneja välttävä jne.) ja elämäntaparuokavalio (kasvisruokavaliot, 
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eriasteiset vegetaristit, vegaanit, karppaajat jne.). Kliinistä ruokavaliota noudatti 29 

vastaajaa (31,2 % erikoisruokavaliota noudattavista), eli noin kahdeksasosa kaikista 

vastaajista) ja elämäntaparuokavaliota noudatti 70 vastaajaa (75,3 % erikoisruokavalio-

ta noudattavista) eli noin kolmannes kaikista vastaajista. Muutama vastaaja ilmoitti 

noudattavansa sekä kliinistä ruokavaliota, että tämän lisäksi elämäntaparuokavaliota, 

minkä vuoksi näiden kahden erikoisruokavalion yhteenlaskettujen prosenttiosuuksien 

summa on yli 100 % kaikista erikoisruokavaliota noudattavista. 

Elämäntaparuokavaliot jaettiin edelleen vastausten perusteella kahteen luokkaan: jon-

kinasteinen kasvisruokavalio ja puhdas vegaaniruokavalio. Jonkinasteista kasvisruoka-

valiota noudatti viidennes kaikista vastaajista, puhtaasti vegaaneiksi itsensä ilmoitti 

4,7 % vastaajista ja 9 vastaajaa vältteli tiettyjä ruoka-aineita muista syistä. Tällaisia 

olivat mm. karppaajat ja punaisen lihan välttäjät. 

7.2 Ruokaan liittyvät elämäntyylit 

Tässä tutkimuksessa käytettiin muokattua FRL-mittaria. Alkuperäisistä FRL:n 23 di-

mensioista pudotettiin kokonaan pois dimensio ”Koko perhe”. Jäljelle jääneiden 22 

dimension väittämämäärä supistettiin kolmesta väittämästä kahteen. Vertailun vuoksi 

typistetystä FRL-mittarista muodostettiin alkuperäisen mittarin mukaiset summamuut-

tujat ja tutkittiin näiden reliabiliteettia Cronbachin alfan avulla. Alkuperäiset dimensiot 

ja niiden reliabiliteetit tässä aineistossa on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Alkuperäisten FRL-dimensioiden (Scholderer ym. 2004) mukaiset reliabi-

liteetit. 

Tunnus Dimensio Cronbachin α 

SC1 Tuoteinformaation tärkeys 0,690 

SC2 Asenteet mainontaan 0,266 
SC3 Ruokaostoksista nauttiminen 0,564 

SC4 Erikoismyymälät (henkilökohtainen palvelu)a 0,431 

SC5 Hinnan merkitys 0,535 

SC6 Ostoslista 0,716 

APA1 Terveys 0,773 

APA2 Hinta-laatu -suhde 0,487 
APA3 Uutuus 0,410 

APA4 Luomu/luonnollisuus 0,864 

APA5 Maku 0,219 
APA6 Tuoreus 0,404 

CS1 Kiinnostus ruuanlaittoon 0,815 

CS2 Uusien tapojen etsiminen 0,866 

CS3 Mukavuus 0,771 

CS5 Suunnitelmallisuus 0,428 

CS6 Naisen tehtävät 0,378 
US1 Napostelu vs. ateriat 0,412 

US2 Sosiaalinen tapahtuma 0,552 

CO1 Itsensä toteuttaminen 0,610 
CO2 Turvallisuus 0,475 

CO3 Sosiaaliset suhteet 0,584 
a dimension SC4 alkuperäinen nimi oli Erikoismyymälät. 

Dimensiot, joissa reliabiliteetti oli vähintään hyväksyttävä (      ), on lihavoitu 
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Alkuperäisistä 22 dimensioista ainoastaan kuuden reliabiliteetti oli vähintään hyväk-

syttävä (      , George & Mallery 2003; ref. Gliem & Gliem 2003). 

Huonojen alkuperäisten dimensioiden reliabiliteettien vuoksi FRL-muuttujille tehtiin 

pääkomponenttianalyysi (PCA) taustalla vaikuttavien latenttien muuttujien esille saa-

miseksi. 

7.2.1 Pääkomponenttianalyysi 

Pääkomponenttianalyysissa (PCA) käytettiin Varimax-rotaatiota ja Kaiser-

normalisointia. Aluksi PASW-ohjelman annettiin itse päättää komponenttien määrä 

käyttäen kriteerinä ominaisarvoa 1. Tällä saatiin 14 pääkomponentin ratkaisu, joka 

selitti 70,53 % FRL-aineiston varianssista. Vaikka tämän ratkaisun kommunaliteetit 

olivat hyväksyttäviä (    ), ratkaisussa esiintyi jonkin verran pieniä latauksia (    ) 

ja yhteen komponenttiin latautui edes jossain määrin merkittävästi (    ) ainoastaan 

yksi muuttuja. Lisäksi viimeisiä muodostuneita komponentteja oli lähes mahdotonta 

tulkita yksiselitteisesti. Tämän vuoksi päätettiin kokeilla pakotettuja 10–13 komponen-

tin ratkaisuja. 

Näistä pakotetuista ratkaisuista 12 komponentin ratkaisussa komponenttien tulkinta oli 

järkevin. Jos komponentteja tästä edelleen vähennettiin, alkoi komponentteihin latau-

tua selkeästi siihen kuulumattomia muuttujia, mikä hankaloitti komponenttien tulkin-

taa. Tämä 12 pääkomponentin ratkaisu otettiin lähtökohdaksi. Ratkaisun kumulatiivi-

nen selitysosuus oli 66,19 %. Kaiser-Meyer-Olkinin testisuureen kohtalainen arvo 

0,785 (Kaiser & Rice 1974; ref. Dziuban & Shirkey 1974) ja Bartlettin testisuure 

(                  ) osoittivat pääkomponenttiratkaisun mielekkääksi (Dziuban 

& Shirkey 1974). Ratkaisun kommunaliteetit on esitetty taulukossa 2 ja komponenttila-

taukset taulukossa 3. 

12 pääkomponentin ratkaisussa komponentit 11 ja 12 osoittautuivat ongelmallisiksi. 

Komponenttiin 11 latautui kaksi väittämää: väittämä FRL_V32 (Ruokaostosten teke-

minen ja ruuanlaitto on yhtä lailla miehen kuin naisenkin vastuulla) arvolla -0,764 ja 

väittämä FRL_V57 (Mielestäni keittiö on naisen valtakunta) arvolla 0,614. Kuitenkin 

näistä väittämistä muodostetun summamuuttujan reliabiliteetti oli pieni (       ), 

samoin kuin muuttujien välinen korrelaatio (              ). Nämä muuttujat sisäl-

tyivät myös alkuperäisen FRL-mittarin dimensioon ”Naisen tehtävät”. 
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Taulukko 2. 12 pääkomponentin ratkaisun kommunaliteetit 

muuttujien kommunaliteetit 

muuttuja kommunaliteetti 

FRL_V01 Minun on tiedettävä mitä tuote sisältää, siksi ainesluettelo on minulle erittäin tärkeä.  0,636 

FRL_V03 Ostan ja syön vain minulle tuttuja ruokia ja elintarvikkeita. 0,496 
FRL_V04 Elintarvikkeiden ostaminen ei kiinnosta minua lainkaan. 0,664 

FRL_V05 Mielestäni elintarvikkeiden maku on tärkeä. 0,582 

FRL_V06 Yleensä en ostoksilla päätä mitä ostan, ennen kuin vasta kaupassa. 0,720 
FRL_V08 Tutuimmat ruokareseptit ovat kaikkein parhaita. 0,555 

FRL_V12 Teen mielelläni ruokaostoksia liikkeissä, joissa minulla on mahdollisuus ammattitaitoiseen 

palveluun.  

0,634 

FRL_V13 Vertailen eri tuotevaihtoehtojen hintoja saadakseni rahalleni parasta vastinetta. 0,759 

FRL_V14 Taloudessani/taloudessamme käytetään runsaasti valmisruokia. 0,748 

FRL_V16 Ostan aina luomutuotteita jos minulla on siihen mahdollisuus. 0,779 
FRL_V17 Mielestäni ruokailu ystävieni kanssa on tärkeä osa seuraelämääni. 0,625 

FRL_V20 Luotan enemmän sellaisiin tuotteisiin joita olen nähnyt mainostettavan. 0,432 

FRL_V23 Taloudessani/taloudessamme napostelu on syrjäyttänyt säännölliset ruoka-ajat. 0,533 
FRL_V28 Ennen ostoksille lähtöä tutkin mainoksia ja yritän hyödyntää erikoistarjoukset. 0,660 

FRL_V29 Vertailen tuotetietoja löytääkseni ravinteikkaimman tuotteen. 0,775 

FRL_V30 Maksan mielelläni enemmän luomutuotteista. 0,753 
FRL_V32 Ruokaostosten tekeminen ja ruuanlaitto on yhtä lailla miehen kuin naisenkin vastuulla. 0,699 

FRL_V33 Ruoka-annos jonka tunnistan tuo minulle turvallisuuden tunnetta. 0,606 

FRL_V35 Minulle luonnollisuus on tärkeä ominaisuus kun ostan ruokaa. 0,747 
FRL_V36 Haluan tietää mitä ostan. Siksi kyselen usein elintarvikkeista kaupan henkilökunnalta. 0,744 

FRL_V37 Reseptit ja ruokakirjoitukset saavat minut tekemään kokeiluja keittiössä. 0,699 
FRL_V39 Minulle on tärkeää että elintarvikkeet ovat tuoreita. 0,705 

FRL_V41 Tarkistan aina tuotteen hinnan, jopa pienimmissäkin ostoksissa. 0,732 

FRL_V42 Minusta on nautittavaa käydä ravintolassa syömässä ystävien tai perheen kanssa. 0,586 
FRL_V43 Minusta on mukavaa touhuta keittiössä. 0,783 

FRL_V44 Sillä mitä ihmiset sanovat elintarvikkeista, on suuri vaikutus minuun. 0,531 

FRL_V45 Kokoonnumme usein yhdessä ystävien kesken syömään jotain helppoa ja mutkatonta. 0,696 
FRL_V47 Ennen ruokaostoksille lähtöä teen ostoslistan kaikesta, mitä tarvitsen. 0,735 

FRL_V48 Ostan lihan ja vihannekset mieluummin irtomyynnistä kuin pakattuina. 0,549 

FRL_V49 Yritän välttää elintarvikkeita joissa on lisäaineita. 0,752 
FRL_V50 On tärkeämpää valita elintarvikkeet niiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien kuin maun 

perusteella. 

0,685 

FRL_V51 Itsetuntoani kohottaa kun keitoksiani kehutaan. 0,638 
FRL_V53 Minä suorastaan nautin ruokaostosten tekemisestä. 0,560 

FRL_V54 Olen loistava kokki. 0,653 

FRL_V55 Kun tarjoan ruokaa ystävilleni, tärkeintä on että olemme yhdessä. 0,558 
FRL_V57 Mielestäni keittiö on naisen valtakunta. 0,651 

FRL_V59 Käytän paljon puolivalmisteita, kuten pussikeittoja, -kastikkeita ja vastaavia. 0,712 

FRL_V61 Päätös siitä, mitä syön/syömme illalla, syntyy usein hetken mielijohteesta. 0,686 

FRL_V62 Ruuanlaitto on tehtävä josta on paras suoriutua mahdollisimman nopeasti. 0,702 

FRL_V64 Yritän aina saada parasta laatua parhaalla hinnalla. 0,648 

FRL_V65 Syön aina kun tunnen pienimmänkin nälän tunteen. 0,663 
FRL_V66 Ruuan valmistamista on suunniteltava etukäteen. 0,514 

FRL_V67 Haluan kokeilla uusia ruokia, joita en ole koskaan ennen maistanut. 0,723 

FRL_V69 Kokeilen mielelläni uusia ruokareseptejä. 0,812 

 

Tunnuslukujen perusteella muuttujat näyttävät mittaavat eri asioita, jolloin summa-

muuttujan muodostaminen ei ole järkevää. Muuttujat päätettiin jättää pois ratkaisusta 

käytettäviksi mahdollisesti erillisinä taustamuuttujina. Komponenttiin 12 jäi ainoastaan 

yksi muuttuja, FRL_V65 (Syön aina kun tunnen pienimmänkin nälän tunteen). Myös 

tämä muuttuja jätettiin potentiaaliseksi taustamuuttujaksi. 
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Taulukko 3. Rotatoitu komponenttimatriisi ja komponenttilataukset FRL-muuttujille. 

muuttuja 
Komponentti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FRL_V43 0,841            

FRL_V69 0,791            
FRL_V37 0,786            

FRL_V54 0,727            

FRL_V62 -0,698            
FRL_V53 0,647            

FRL_V67 0,512  -0,500          

FRL_V51 0,510         -0,428   
FRL_V04 -0,489           0,442 

FRL_V30  0,831           

FRL_V16  0,826           
FRL_V35  0,786           

FRL_V49  0,700           

FRL_V48  0,524        0,425   
FRL_V33   0,765          

FRL_V03   0,667          

FRL_V08   0,546          
FRL_V20   0,470          

FRL_V47    0,800         

FRL_V06    -0,799         
FRL_V66    0,655         

FRL_V61    -0,644         
FRL_V55     0,692        

FRL_V42     0,680        

FRL_V17     0,655        
FRL_V45     0,654        

FRL_V44     0,410        

FRL_V14      0,795       
FRL_V59      0,720       

FRL_V23      0,540       

FRL_V29       0,834      
FRL_V50       0,758      

FRL_V01        0,608      

FRL_V41        0,836     
FRL_V13        0,815     

FRL_V28   0,440     0,469     

FRL_V05         0,680    
FRL_V64         0,627    

FRL_V39         0,589    

FRL_V36          0,705   

FRL_V12          0,552   

FRL_V32           -0,764  

FRL_V57           0,614  
FRL_V65            0,742 

komponentin 

ominaisarvo 

4,975 3,746 2,682 2,493 2,463 2,341 2,150 1,924 1,740 1,638 1,573 1,397 

komponentin 
selitysosuus 

prosentteina 

11,306 8,515 6,096 5,667 5,597 5,320 4,886 4,372 3,954 3,722 3,574 3,176 

kumulatiivinen 
selitysosuus  

11,306 19,820 25,916 31,583 37,180 42,500 47,386 51,759 55,713 59,435 63,010 66,185 

 

Jäljelle jääneet 10 pääkomponenttia selittivät 59,44 % FRL-aineiston varianssista. Nä-

mä 10 pääkomponenttia nimettiin seuraavasti: 

1. Ruuanlaitosta nauttiminen 

2. Luomun/luonnollisuuden merkitys 

3. Turvallisuuden merkitys 

4. Suunnitelmallisuuden merkitys 

5. Sosiaalisen tapahtuman merkitys 

6. Helppouden merkitys 

7. Ravitsemuksen merkitys 

8. Hinnan merkitys 

9. Tuotteen laadun merkitys 
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10. Henkilökohtaisen palvelun merkitys. 

 

Komponenteista muodostettiin väittämien keskiarvona summamuuttujat, jotka skaalat-

tiin takaisin alkuperäiselle 1–7 -asteikolle. Summamuuttujien muodostamisessa vasta-

ukset en tiedä/en osaa sanoa jätettiin pois keskiarvon laskennasta. Negatiivisesti latau-

tuneista muuttujista muodostettiin ensin uusi muuttuja kääntämällä muuttujan arvot 

vastakkaisiksi ennen yhteenlaskua. Muodostetut summamuuttujat, niiden keskiarvot, 

hajonnat ja reliabiliteetit on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. FRL-summamuuttujien keskeiset tunnusluvut 

Summamuuttuja muuttujia keskiarvo hajonta Cronbachin α 

Ruuanlaitosta nauttiminen 9 5.129 1.016 0,875 

Luomun/luonnollisuuden merkitys 5 4.714 1.285 0,856 
Turvallisuuden merkitys 4 3.727 0.910 0,634 

Suunnitelmallisuuden merkitys 4 4.396 1.097 0,741 

Sosiaalinen tapahtuma 5 4.858 0.889 0,695 
Helppouden merkitys 3 2.681 1.151 0,716 

Ravitsemuksen merkitys 3 4.634 1.182 0,733 

Hinnan merkitys 3 4.574 1.219 0,635 
Tuotteen laadun merkitys 3 5.921 0.708 0,519 

Henkilökohtaisen palvelun merkitys. 2 3.852 1.266 0,544 

 

Erittäin tärkeää kaikille vastaajille oli tuotteen laatuominaisuuksien merkitys. Ruuan-

laitosta nauttiminen oli vastaajille keskimäärin jokseenkin tärkeää, samoin sosiaalinen 

tapahtuma, sekä luomun/luonnollisuuden merkitys. Jokseenkin merkityksetöntä oli 

helppous. 

Jatkoanalyysien kannalta tutkittiin myös muodostettujen summamuuttujien jakaumaa. 

Jakauman tutkimisessa käytettiin Kolmogorov-Smirnovin testiä. Testi osoitti, että 

summamuuttujat eivät ole normaalijakautuneet. Tämän vuoksi summamuuttujien tes-

tauksessa käytettiin parametrittomia menetelmiä. 

7.2.2 Klusteri- eli ryhmittelyanalyysi 

Klusterianalyysia käytettiin tutkimuksessa jaottelemaan vastaajat erilaisten ruokaan 

liittyvien elämäntyylien – eli muodostettujen komponenttien – perusteella erillisiin 

ryhmiin, joissa pääkomponenttianalyysissa muodostettujen latenttien muuttujien mer-

kitys on ryhmän (klusterin) sisällä mahdollisimman homogeeninen, mutta klustereiden 

välillä mahdollisimman heterogeeninen. Klusterointimenetelmänä käytettiin ei-

hierarkkista K-Means -klusterointia muun muassa siksi, että sillä on kyky maksimoida 

klusterien sisäinen homogeenisuus ja klusterien välinen heterogeenisyys (Ketchen & 

Shook 1996). Nyrkkisääntönä klusterien lukumäärän valinnassa käytettiin väliä 

            (Lassar 1998, 70), missä   on havaintojen määrä (     ), jolloin 
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raja-arvoiksi saatiin pyöristettynä 8 ja 4 klusteria. Klusterimäärillä 6–8 osa muodostu-

neista klustereista jäi pieniksi (vielä kuudella klusterilla pienimmässä klusterissa oli 

vain 10 havaintoa). Viiden klusterin ratkaisussa klusterien koko oli jo melko järkevä, 

mutta klusterien yksiselitteinen tulkitseminen oli mahdotonta. Lopulta päädyttiin nel-

jän klusterin ratkaisuun. 

Klusterien tulkitsemiseksi laskettiin jokaiselle klusterille sen klusterikeskipisteen (eli 

klusterin keskiarvon) etäisyys kyseisen komponentin yleiskeskiarvosta koko aineistos-

sa. Tämä luku kertoo sen, kuinka paljon klusterin keskiarvo kyseisessä komponentissa 

poikkeaa komponentin keskiarvosta koko aineistossa. Ylitulkinnan välttämiseksi kom-

ponentin keskiarvolle laskettiin myös virhemarginaali, joka on keskiarvon 95 % luot-

tamusvälin pituuden puolikas. Nämä luvut on esitetty taulukossa 5. Erojen havainnol-

listamiseksi poikkeama-arvoista laadittiin myös pylväsdiagrammi (kuvio 6) 

Klusteriin 1 kuului 39 vastaajaa (16,7 % kaikista vastaajista) ja se oli muodostuneista 

klustereista pienin. Tämän ryhmän vastaajat arvostivat kaikkein vähiten luo-

mua/luonnollisuutta. Myös ravitsemusnäkökohdat olivat tälle ryhmälle huomattavasti 

merkityksettömämpiä. Heitä ei mainittavammin kiinnostanut henkilökohtainen palve-

lu, ja myös suunnitelmallisuuden merkitys oli heille vähäisintä. He myös nauttivat ruu-

anlaitosta aineiston keskiarvoa jonkin verran vähemmän. 

Taulukko 5. Klusterikeskipisteiden poikkeamat komponenttien keskiarvoista 

elämäntyylikomponentti 

komponentin 

keskiarvon 

virhe-

marginaali 

Klusterin poikkeama 

1 2 3 4 

FRL_COMP_01 
Ruuanlaitosta nauttiminen 

0,11 -0,62 -0,68 0,56 0,35 

FRL_COMP_02 

Luomu/luonnollisuus 
0,12 -1,59 0,27 0,99 -0,41 

FRL_COMP_03 

Turvallisuus 
0,11 0,03 -0,04 -0,39 0,46 

FRL_COMP_04 
Suunnitelmallisuus 

0,13 -0,64 -0,02 -0,13 0,56 

FRL_COMP_05 

Sosiaalinen tapahtuma 
0,10 -0,20 -0,78 0,48 0,27 

FRL_COMP_06 

Helppous 
0,13 1,05 0,09 -0,49 -0,16 

FRL_COMP_07 
Ravitsemus 

0,13 -1,49 0,39 0,21 0,33 

FRL_COMP_08 

Hinnan merkitys 
0,12 0,23 -0,73 -0,59 1,18 

FRL_COMP_09 

Laadun merkitys 
0,08 -0,30 -0,34 0,30 0,14 

FRL_COMP_10 
Henkilökohtainen palvelu 

0,13 -1,10 -0,58 0,95 0,10 

klusterissa havaintoja (     )  39 57 73 64 

Keskiarvon virhemarginaalia suuremmat klusterikeskipisteiden poikkeamat on lihavoitu. 
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Kuvio 6. Klusterikeskipisteiden poikkeamat komponenttien keskiarvoista. 

Helppous oli ryhmälle 1 merkittävämpää kuin muille ryhmille ja hinnan merkitys oli 

aavistuksen verran aineiston keskiarvoa korkeampaa. 

Alhaisen ruokaan liittyvän kiinnostuksen, vähäisen suunnitelmallisuuden ja helppou-

den korostumisen vuoksi ryhmälle annettiin nimeksi Spontaanit tankkaajat. 

Klusteriin 2 kuului 57 vastaajaa (24,5 % kaikista vastaajista). Tämän ryhmän vastaajil-

le sosiaalisen tapahtuman ja hinnan merkitys oli kaikkein vähäisintä. Ruuanlaitosta 

nauttiminen oli heille myös muihin ryhmiin verrattuna kaikkein merkityksettömintä, 

eivätkä he juurikaan perustaneet henkilökohtaisesta palvelusta. 

Luomu ja luonnollisuus korostuivat tässä ryhmässä jonkin verran ja he arvostivat ryh-

mistä eniten ravitsemuksellisia ominaisuuksia. 

Ravitsemuksellisten ominaisuuksien arvostamisen ja vähäisemmän muihin kom-

ponentteihin – etenkin sosiaaliseen tapahtumaan ja henkilökohtaiseen palveluun – liit-

tyvän kiinnostuksen vuoksi tälle klusterille annettiin nimeksi Määrätietoiset ravinnon-

hankkijat. 

Klusteriin 3 kuului 73 vastaajaa (31,3 % kaikista vastaajista), ja se oli suurin ryhmä. 

Helppous oli tälle ryhmälle kaikkein merkityksettömintä. Myös turvallisuuden merki-

tys oli muihin ryhmiin verrattuna vähäisintä. 
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Muihin ryhmiin verrattuna tälle ryhmälle oli eniten merkitystä laadulla, ja he myös 

nauttivat eniten ruuanlaitosta ja arvostivat eniten ruokailua sosiaalisena tapahtumana. 

He arvostivat ryhmistä eniten henkilökohtaista palvelua ja myös luo-

mun/luonnollisuuden merkitys oli tälle ryhmälle kaikkein suurin. 

Vähäisimmän helppouden ja turvallisuuden merkityksen sekä korkeimman luo-

mun/luonnollisuuden, henkilökohtaisen palvelun, sosiaalisen tapahtuman, laadun ja 

ruuanlaitosta nauttimisen arvostamisen vuoksi tälle klusterille annettiin nimeksi Luo-

mutietoiset sosiaaliset kokeilijat. 

Klusteriin 4 kuului 64 vastaajaa (27,5 % kaikista vastaajista). Luomu/luonnollisuus oli 

tälle ryhmälle aineiston keskiarvoa merkityksettömämpää, eikä helppouskaan ollut 

heille järin tärkeä kriteeri. 

Tämän ryhmän vastaajat olivat kaikkein turvallisuushakuisimpia, suunnitelmallisimpia 

ja hintatietoisimpia. 

Korkean hintatietoisuuden ja suunnitelmallisuuden vuoksi tälle klusterille annettiin 

nimi Hintatietoiset suunnittelijat. 

7.3 Luottamusmittari 

De Jongen ym. (2007) luottamusmittaria käytettiin tässä tutkimuksessa sinällään. Myös 

tulosten analysoinnissa noudatettiin pääpiirteissään de Jongen ym. (2008) käyttämiä 

menetelmiä. De Jongen ym. (2007) tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa käytet-

tiin faktorianalyysin sijasta dimensioiden redusoinnissa pääkomponenttianalyysia. 

Kaikille summamuuttujille ja komponenteille tehtiin myös Kolmogorov-Smirnovin 

testi normaalijakautuneisuuden selvittämiseksi. Summamuuttujien reliabiliteettien ar-

vojen, Cronbachin alfakertoimien, tulkinnassa käytettiin Gliemin ja Gliemin (2003) 

ohjeita (ref. George & Mallery 2003). Komponenttien ja summamuuttujien kollineaari-

suuden testaamiseksi käytettiin korrelaatioanalyysiä. 

7.3.1 Luottamus elintarvikkeiden tuoteryhmiin 

Luottavaisuutta elintarvikkeiden tuoteryhmiin mitattiin 18 tuoteryhmän osalta asteikol-

la 1–5 (en luota ollenkaan – luotan täydellisesti). Tuoteryhmässä lastenruoka oli 

24,5 % puuttuvia vastauksia, minkä vuoksi se jätettiin de Jongen ym. (2008) esimerkin 

mukaisesti pois analyyseista. Lopuille tuoteryhmille tehtiin pääkomponenttianalyysi 

jolla tuoteryhmät saatiin supistettua neljään komponenttiin: 
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1. tuoretuotteet 

2. prosessoidut tuotteet 

3. leipomotuotteet  

4. vihannekset ja hedelmät. 

 

Neljän komponentin ratkaisun selitysosuus oli 65,81 %. Kaiser-Meyer-Olkinin tes-

tisuure 0,855 ja Bartlettin testisuure (                 ) osoittivat ratkaisun 

mielekkääksi. Ratkaisun kommunaliteetit on esitetty taulukossa 6 ja komponenttilata-

ukset taulukossa 7. 

Taulukko 6. Tuoteryhmäluottamuksen 4 pääkomponentin ratkaisun kommunaliteetit 

muuttuja kommunaliteetti 

DJ_S_1 naudanliha 0,834 

DJ_S_2 sianliha 0,806 

DJ_S_3 siipikarja (broiler, kalkkuna, ankka jne) 0,784 

DJ_S_4 kalat ja merenelävät 0,596 

DJ_S_5 lihaa korvaavat tuotteet (soijatuotteet ym.) 0,436 

DJ_S_7 metallipurkkiin pakatut tuotteet 0,614 
DJ_S_8 lasipurkkiin pakatut tuotteet 0,503 

DJ_S_9 tuoreet vihannekset ja hedelmät 0,696 

DJ_S_10 pestyt ja esikäsitellyt vihannekset ja hedelmät 0,658 
DJ_S_11 maitotuotteet 0,735 

DJ_S_12 juustot 0,751 

DJ_S_13 kananmunat 0,685 
DJ_S_14 leipomotuotteet 0,787 

DJ_S_15 pakasteet 0,517 

DJ_S_16 valmisruuat 0,569 
DJ_S_17 vitamiinivalmisteet ja lisäravinteet 0,471 

DJ_S_18 konditoriatuotteet 0,745 

 

Taulukko 7. Rotatoitu komponenttimatriisi ja komponenttilataukset tuoteryhmille. 

Tuoteryhmä 

Komponentti 

1 2 3 4 

DJ_S_1 naudanliha 0,898    

DJ_S_2 sianliha 0,879    

DJ_S_3 siipikarja (broiler, kalkkuna, ankka jne) 0,841    
DJ_S_4 kalat ja merenelävät 0,701    

DJ_S_13 kananmunat 0,643  0,490  

DJ_S_11 maitotuotteet 0,574  0,538  
DJ_S_12 juustot 0,555  0,544  

DJ_S_5 lihaa korvaavat tuotteet (soijatuotteet ym.)  0,643   

DJ_S_7 metallipurkkiin pakatut tuotteet  0,631   
DJ_S_16 valmisruuat  0,629   

DJ_S_8 lasipurkkiin pakatut tuotteet  0,617   

DJ_S_17 vitamiinivalmisteet ja lisäravinteet  0,615   
DJ_S_15 pakasteet  0,554   

DJ_S_14 leipomotuotteet   0,837  

DJ_S_18 konditoriatuotteet   0,771  
DJ_S_9 tuoreet vihannekset ja hedelmät    0,813 

DJ_S_10 pestyt ja esikäsitellyt vihannekset ja hedelmät    0,744 

komponentin ominaisarvo 4,200 2,696 2,599 1,693 

komponentin selitysosuus (%) 24,704 15,858 15,287 9,959 

kumulatiivinen selitysosuus  24,704 40,562 55,850 65,808 

 

Saaduista komponenteista muodostettiin alkuperäisten tuoteryhmien keskiarvona 

summamuuttujat, jotka skaalattiin takaisin alkuperäiselle 1–5 asteikolle. Summamuut-

tujissa en tiedä/en osaa sanoa -vastaukset jätettiin pois keskiarvon laskennasta. Kaikki 

muuttujat latautuivat positiivisesti, joten muunnoksia ei tarvinnut tehdä. Korrelaatio-
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analyysin avulla suljettiin pois myös muuttujien välinen kollineaarisuus, sillä korkein 

korrelaatiokerroin jäi arvoon 0,516 (Mason & Perreault Jr. 1991). Muodostetut sum-

mamuuttujat, niiden keskiarvot ja hajonnat on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Luottamusmittarin tuoteryhmäkomponenttien keskeiset tunnusluvut 

Summamuuttuja muuttujia keskiarvo hajonta Cronbachin α 

tuoretuotteet 7 3,643 0,790 0,905 
prosessoidut tuotteet 6 3,439 0,615 0,742 

leipomotuotteet 2 4,063 0,768 0,881 
vihannekset ja hedelmät 2 3,853 0,635 0,624 

 

Myös näiden summamuuttujien jakaumaa tutkittiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. 

Testi osoitti, että tuoteryhmien summamuuttujat eivät ole normaalijakautuneet. Näiden 

muuttujien jatkoanalyyseissä käytettiin siten parametrittomia menetelmiä. 

Eniten luottamusta vastaajat osoittivat keskimäärin leipomotuotteisiin ja vähiten pro-

sessoituihin tuotteisiin. 

7.3.2 Optimismi ja pessimismi 

Sekä optimismia, että pessimismiä mitattiin 7-portaisella asteikolla (1–7). Neljästä 

optimismi- ja kolmesta pessimismi-väittämästä muodostettiin summamuuttujat. Opti-

mismin summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvä ja pessimismin kohtalainen (optimis-

mi:        , pessimismi:        ). Summamuuttujien välillä oli melko voimakas 

negatiivinen korrelaatio (               ). Optimismi ja pessimismi ovat kuitenkin 

rinnakkaisia ja limittäisiä käsitteitä (de Jonge ym. 2007), joten voimakas korrelaatio on 

odotettua. Täydellisen korrelaation puuttuminen vahvistaa de Jongen ym. (2007) nä-

kemystä siitä, että optimismi ja pessimismi voivat esiintyä samaan aikaan, eivätkä ole 

toisensa täysin pois sulkevia. Optimismin keskiarvo oli 4,85 ja hajonta 1,13. Pessi-

mismin keskiarvo oli 3,99 ja hajonta 1,20. 

7.3.3 Huolestuneisuus ja oma kontrolli 

Huolestuneisuus -piirrettä mitattiin kolmella muuttujalla skaalalla 1–7. Näistäkin muo-

dostettiin summamuuttuja, jonka reliabiliteetti oli kohtalainen (       ). Summa-

muuttujan keskiarvo oli 3,47 ja hajonta 1,26. 

Omaa kontrollia mitattiin myös skaalalla 1–7 kahdella muuttujalla. Näistä muodoste-

tun summamuuttujan reliabiliteetti oli myös kohtalainen (       ). Summamuuttu-

jan keskiarvo oli 4,39 ja hajonta 1,15. 
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7.3.4 Luottamus elintarvikeketjun toimijoihin 

Luottamus elintarvikeketjun toimijoihin -osion kysymyksissä tiedusteltiin luottamuk-

sen eri komponentteja kuutta eri elintarvikeketjun toimijaa kohtaan skaalalla 1–5 (en 

luota ollenkaan–luotan täydellisesti). Komponentit olivat: 

1. kompetenssi 

2. osaaminen 

3. rehellisyys 

4. avoimuus 

5. erityinen huolenpito 

6. erityishuomion osoittaminen. 

 

Elintarvikeketjun toimijat olivat: 

1. maanviljelijät 

2. karjankasvattajat 

3. elintarviketeollisuus 

4. elintarvikkeiden vähittäiskauppa 

5. Elintarvikevirasto Evira 

6. oman asuinkunnan elintarvikevalvonta 

 

Luottamuksen komponenteista muodostettiin myös kokonaisluottamuksen summa-

muuttujat jokaiselle elintarvikeketjun toimijalle. Summamuuttuja skaalattiin takaisin 

alkuperäiseen 1–5 -asteikkoon. En tiedä/en osaa sanoa -vastaukset jätettiin pois sum-

mamuuttujien muodostamisesta. Summamuuttujien keskiarvot, hajonnat ja reliabilitee-

tit on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Luottamusmuuttujien tunnusluvut 

Summamuuttuja   keskiarvo hajonta Cronbachin α 

maanviljelijät 228 3,50 0,755 0,920 

karjankasvattajat 227 3,26 0,946 0,939 

elintarviketeollisuus 229 3,18 0,814 0,896 
elintarvikkeiden vähittäiskauppa 228 3,14 0,808 0,901 

Elintarvikevirasto Evira 227 3,92 0,844 0,912 

oman asuinkunnan elintarvikevalvonta 177 3,78 0,872 0,914 

 

Eviraan luotettiin yleisesti kaikkein eniten. Seuraavana tuli oman asuinkunnan elintar-

vikevalvonta. Elintarvikeketjun alkupäähän (viljelijät ja karjankasvattajat) luotettiin 

enemmän kuin loppupäähän (elintarviketeollisuus ja elintarvikkeiden vähittäiskauppa). 

Huomionarvoista on myös se, että vain 177 vastaajaa (76 %) arvioi oman asuinkuntan-

sa elintarvikevalvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 24 % vastaajista ei osannut tai halun-

nut arvioida luottamustaan oman asuinkuntansa elintarvikevalvontaan. 
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7.3.5 Elintarvikkeisiin kohdistuvat uhkat ja riskit 

Elintarvikkeisiin kohdistuvia riskejä kohtaan tunnettua huolestuneisuutta mitattiin 17 

muuttujalla. Myös näille muuttujille tehtiin pääkomponenttianalyysi. PASW-ohjelman 

oletusarvoisesti antama 4 komponentin ratkaisu oli tulkinnaltaan järkevä. Muuttuja 

DJ_C_4 (Mahdollisuus syödä terveellisesti) ei latautunut voimakkaasti mihinkään 

komponenttiin. Lisäksi sen kommunaliteetti oli huono (     ). Muuttuja poistettiin 

analyysista ja analyysi ajettiin uudelleen. Tuloksena saatiin uusi 4 komponentin ratkai-

su, jonka selitysaste oli 68,62 %. Kaiser-Meyer-Olkinin testisuureen arvo 0,872 ja 

Bartlettin testisuure (                 ) puolsivat ratkaisua. Ratkaisun kom-

munaliteetit on esitetty taulukossa 10 ja komponenttilataukset taulukossa 11 

Taulukko 10. Uhkien pääkomponenttianalyysin kommunaliteetit 

muuttuja kommunaliteetti 

DJ_C_1 lisäaineiden käyttö elintarvikkeissa 0.591 
DJ_C_2 elintarvikekäyttöön kasvatettaville eläimille annettava rehu 0.709 

DJ_C_3 bakteerit ja virukset, jotka voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksiä 0.606 

DJ_C_5 geneettisesti muunnellut elintarvikkeet 0.637 
DJ_C_6 olosuhteet, joissa elintarvikekäyttöön tarkoitetut eläimet kasvatetaan 0.545 

DJ_C_7 suolan määrä elintarvikkeissa 0.733 

DJ_C_8 hormonit lihassa 0.773 
DJ_C_9 tuholaismyrkkyjen käyttö maataloudessa 0.720 

DJ_C_10 eläintaudit 0.783 

DJ_C_11 rasvan määrä elintarvikkeissa 0.697 
DJ_C_12 hullun lehmän tauti (BSE) ja muut laajat epidemiat 0.761 

DJ_C_13 tuotteiden etiketeissä olevan tiedon laatu 0.729 

DJ_C_14 ruoka- ja ruoka-aineallergiat 0.644 
DJ_C_15 elintarvikkeina käytettävien raaka-aineiden alkuperä 0.639 

DJ_C_16 sokerin määrä elintarvikkeissa 0.684 

DJ_C_17 antibiootit lihassa 0.729 

 

Taulukko 11. Uhkien komponentit. 

elintarvikkeisiin kohdistuva uhka 
Komponentti 

1 2 3 4 

DJ_C_8 hormonit lihassa 0.844    

DJ_C_17 antibiootit lihassa 0.807    
DJ_C_2 elintarvikekäyttöön kasvatettaville eläimille annettava rehu 0.800    

DJ_C_5 geneettisesti muunnellut elintarvikkeet 0.770    

DJ_C_9 tuholaismyrkkyjen käyttö maataloudessa 0.769    
DJ_C_6 olosuhteet, joissa elintarvikekäyttöön tarkoitetut eläimet kasva-

tetaan 

0.732    

DJ_C_1 lisäaineiden käyttö elintarvikkeissa 0.591   0,432 
DJ_C_15 elintarvikkeina käytettävien raaka-aineiden alkuperä 0.586   0,526 

DJ_C_12 hullun lehmän tauti (BSE) ja muut laajat epidemiat  0.822   

DJ_C_10 eläintaudit  0.797   
DJ_C_3 bakteerit ja virukset, jotka voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksiä  0.713   

DJ_C_7 suolan määrä elintarvikkeissa   0.836  

DJ_C_11 rasvan määrä elintarvikkeissa   0.782  

DJ_C_16 sokerin määrä elintarvikkeissa   0.774  

DJ_C_13 tuotteiden etiketeissä olevan tiedon laatu    0.749 

DJ_C_14 ruoka- ja ruoka-aineallergiat    0.693 

komponentin ominaisarvo 4,803 2,280 2,150 1,746 

komponentin selitysosuus (%) 30,022 14,249 13,438 10,912 

kumulatiivinen selitysosuus 30,022 44,271 57,709 68,621 

 

Muodostuneet 4 komponenttia nimettiin seuraavasti: 
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1. Tuotantoon liittyvät uhat 

2. Zoonooseihin liittyvät uhat 

3. Elintarvikkeiden ravintosisältö 

4. Tuotetiedon laatu 

 

Komponenteista muodostettiin summamuuttujat, jotka skaalattiin takaisin 1–5 asteikol-

le. Muuttujien en osaa sanoa/en tiedä -vastaukset jätettiin pois keskiarvon laskemises-

ta. Komponenttien keskinäisen korrelaatiomatriisin tarkastelu osoitti, että kaikki korre-

laatiokertoimet olivat alle 0,5, joten komponenttien välillä ei esiinny multikollineari-

suutta (Mason & Perreault Jr. 1991). Summamuuttujien keskeiset tunnusluvut on esi-

tetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Uhkien summamuuttujien keskeiset tunnusluvut 

Summamuuttuja muuttujia keskiarvo hajonta Cronbachin α 

Tuotantoon liittyvät uhat 8 3,171 1,001 0,912 

Zoonooseihin liittyvät uhat 3 2,645 0,986 0,790 

Elintarvikkeiden ravintosisältö 4 3.727 0.910 0,762 
Tuotetiedon laatu 2 2,300 1,017 0,594 

 

Myös näiden summamuuttujien jakaumaa tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. 

Testi osoitti, että summamuuttujat eivät ole normaalijakautuneita. 

Eniten huolestuneisuutta aiheuttivat elintarvikkeen ravintosisältöön liittyvät uhat, ku-

ten suolan ja sokerin määrä elintarvikkeissa ja vähiten huolestuneisuutta aiheutti tuote-

tiedon laatu. 

7.3.6 Ruokariskien ja niiden uutisoinnin muistaminen 

Ruokariskien uutisoinnin muistamista mitattiin neljällä kysymyksellä. Ensimmäisessä 

kysymyksessä tiedusteltiin muistaako vastaaja (kyllä/ei) viimeisen kuuden kuukauden 

ajalta jotain tiettyä tapahtumaa, jossa elintarvikkeen turvallisuus olisi vaarantunut. 

Ruokariskiä ei siis tässä kysymyksessä määritelty etukäteen, vaan vastaajan annettiin 

itse päättää, minkä tapahtuman hän koki ruuan turvallisuutta uhkaavana. Toinen kysy-

mys tiedusteli, muistaako vastaaja (kyllä/ei) lukeneensa, nähneensä tai kuulleensa tie-

dostusvälineistä jostain todellisesta elintarviketurvallisuuteen liittyvästä sattumuksesta. 

Kolmas kysymys oli avoin kysymys, joka esitettiin, jos vastaaja oli vastannut ”kyllä” 

toiseen tai molempiin edellä mainituista kysymyksistä. Kysymyksessä pyydettiin ker-

tomaan lyhyesti omin sanoin millaisesta tapahtumasta oli kyse. Neljäs kysymys, joka 

oli jatkokysymys ehdolliselle avoimelle kysymykselle, tiedusteli asteikolla 1–5 (en 

lainkaan huolestuttavana–erittäin huolestuttavana) kuinka huolestuttavana vastaaja piti 

kyseistä sattumusta. 
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Runsas puolet vastaajista kertoi muistavansa tapahtuman, jossa elintarvikkeiden turval-

lisuus on vaarantunut ja noin kaksi kolmasosaa muisti viimeisen kuuden kuukauden 

aikana lukeneensa, kuulleensa tai nähneensä mediasta elintarvikkeen turvallisuuteen 

liittyvästä sattumuksesta. Vähintään toisen vaihtoehdoista valinneita oli 186 vastaajaa 

(79,8 %). 

Avoimista vastauksista tehtiin aineistolähtöinen sisältöanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 

2002), jonka perusteella vastaukset jaoteltiin 10 luokkaan. Muodostetut luokat, niiden 

frekvenssit ja vastaajien prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 13. 

Taulukko 13. Elintarviketurvallisuuteen liittyvien sattumusten muistaminen 

Sattumus vastauksia osuus kaikista 

vastaajista % 

osuus sattumuksen 

muistaneista % 

vierasesine elintarvikkeessa 59 25,3 31,7 
mikrobikontaminaatio/ruokamyrkytys 50 21,5 26,9 

hygienian laiminlyönti 22 9,4 11,8 

haitallisia pitoisuuksia/ylimääräisiä kemi-
kaaleja 

20 8,6 14,1 

lisäaineet 15 6,4 8,1 

eläinten kasvatus ja eläintaudit 9 3,9 4,8 
kaupan huolimattomuus 5 2,1 2,7 

normaalidieetti 5 2,1 2,7 

epärehellisyys 4 1,7 2,2 
ruuantuotanto yleensä 3 1,3 1,6 

 

Avoimessa kysymyksessä vastaajat mainitsivat usein useamman kuin yhden sattumuk-

sen. Vastaaja voi siis olla osallisena useammassa luokassa, minkä vuoksi vastaustyyp-

pien frekvenssit ja prosenttiosuudet eivät ole kumuloituvia. 

Vierasesine elintarvikkeessa -luokkaan jaoteltiin vastaukset, joissa elintarvikkeesta oli 

löytynyt jokin siihen kuulumaton selkeästi havaittava objekti, kuten muovin- tai lasin-

palat, mutta myös joissain vastauksissa mainitut toukat ja hiiret. Kaikista vastaajista 

noin neljäsosa (25,3 %) muisti tällaisen sattumuksen. 

”hiirivainaja säilykepurkissa” 

mies, 47 vuotta 

Mikrobikontaminaatio/ruokamyrkytys -luokkaan jaoteltiin vastaukset, joissa elintar-

vikkeesta oli todettu mikrobikontaminaatio, tai jossa elintarvike oli aiheuttanut ruoka-

myrkytyksen. Yli viidesosa vastaajista (21,5 %) muisti tällaisen sattumuksen. 

”Botulismikuolemat, olikohan ne jostain oliiveista. Lisäksi kurkku- ja vi-

hanneskaaos kesältä/syksyltä 2011.” 

nainen, 25 vuotta 

Hygienian laiminlyönti -luokkaan tulivat vastaukset, joissa elintarvikkeen turvallisuus 

oli vaarantunut elintarvikeketjun loppupään toimijan (teollisuus–kauppa) hygienian 
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laiminlyöntirikkomuksista. Tähän luokkaan sisältyivät vastaukset, joissa ei selkeästi 

osoitettu, että kyse oli tietoisesta tai tahallisesta rikkomuksesta. Tällaisia vastauksia 

olivat muun muassa puutteet hygieniassa ruuan tai raaka-aineiden käsittelyssä (9,4 % 

vastaajista). 

”Kebab-lihaa oli säilytetty lattialla.” 

mies, 32 vuotta 

Haitallisia pitoisuuksia/ylimääräisiä kemikaaleja -luokkaan kuuluivat vastaukset, joissa 

elintarvikkeeseen sisältyi ainesta, jota ei voitu havaita aistinvaraisesti tai ainetta, joka 

kuului elintarvikkeeseen, mutta jonka pitoisuudet olivat haitallisia (8,6 % vastaajista). 

”...saksalaiset dioksiinimunat...liian korkeat tinapitoisuudet [valmistaja 

poistettu] ananassäilykkeissä...” 

nainen, 33 vuotta 

Lisäaineet-luokkaan kuuluvat vastaukset, joissa uutisointi tai tapaus liittyi elintarvik-

keissa käytettäviin sallittuihin lisäaineisiin. Tällaisia vastauksia olivat esim. uutisoinnit 

tietyn lisäaineen tai lisäaineiden haitallisista ominaisuuksista ja uutisoinnit keskuste-

luista lisäaineiden ja sairauksien yhteyksistä (6,4 % vastaajista). 

”...lisäaineiden, esim. aspartaami ja natriumglutamaatti yhteys migree-

niin ja ADHD:hen.” 

nainen, 27 vuotta 

Eläinten kasvatus ja eläintaudit -luokkaan luettiin vastaukset, joissa tapahtumat tai uu-

tisoinnit liittyivät eläinten kasvatusolosuhteisiin tai todettuihin eläintauteihin (3,9 % 

vastaajista). 

”Matrix-kanalat.” 

mies, 25 vuotta 

Kaupan huolimattomuus -luokkaan sijoittuivat vastaukset, joissa vähittäiskaupan huo-

limaton toiminta on vaarantanut elintarviketurvallisuuden. Näitä tapauksia olivat muun 

muassa viimeisen käyttöpäivän ohittaneet tuotteet ja homehtuneet tai pilaantuneet tuot-

teet kaupan hyllyssä (2,1 % vastaajista). 

”Esimerkiksi kaupan juustohyllyllä löysin myynnistä parasta ennen -

päiväyksen ohittaneen, jo homehtuneen juuston...” 

nainen, 24 vuotta 

Normaalidieetti -luokkaan sijoittuivat vastaukset, joissa vastaukset käsittelivät lähinnä 

tavalliseen sekaruokavalioon liittyviä terveysriskejä, eivät niinkään varsinaista elintar-
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viketurvallisuutta. Tällaisia olivat esimerkiksi soijan ristiriitaiset terveysvaikutukset, 

kovan rasvan epäterveellisyys jne. (2,1 % vastaajista). 

”muistaakseni studio 55 antti heikkilä puhu gluteenin vaarallisuudesta. 

tuntuu että paljon juttua on liikkeellä eikä niitä kaikkia edes muista. tai 

toistaalta ei lukee mutta unohtaa saman tien koska pitää sitä ihan hölyn-

pölynä.” 

nainen, 27 vuotta 

Epärehellisyys -luokkaan sijoittuivat vastaukset, joissa oli selkeästi kyse elintarvike-

ketjun toimijan epärehellisyydestä tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä (1,7 % vas-

taajista). 

”Uutisointi koski jauhelijan käsittelyä ennen kauppaan tuloa ja sitä, 

kuinka viimeistä käyttöpäivää oli muutettu lihapaukkauksissa.” 

nainen, 27 vuotta 

Ruuantuotanto yleensä -luokkaan sijoittuivat vastaukset, joissa ei mainittu erityisesti 

mitään ruokaketjun toimijaa tai tiettyä elintarviketurvallisuuden riskiä, vaan huolestu-

neisuus liittyi yleisesti uutisoinnin perusteella muodostuneeseen käsitykseen ruuantuo-

tannosta ja sen vaiheista (1,3 % vastaajista). 

”Kiinasta tuotavien elintarvikkeiden turvallisuus ongelmat. N. 20 % ( tai 

sinnepäin ) Kiinasta tuotavista elintarvikkeista ei täytä vaatimuksia eikä 

pääse myyntiin. Kuinka paljon myyntiin idästä tulleissa elintavikkeissa 

on läpipäässeitä terveysriskejä, jää jokaisen oman mietinnän varaan. Ko-

timaisen ruuan maine menetetty, emme enään tiedä missä "kotimainen" 

ruoka on tuotettu/valmistettu/käsitelty...” 

nainen, 41 vuotta. 

Sattumuksen muistaneista vastaajista noin neljännes piti mainitsemaansa tapausta hy-

vin huolestuttavana tai erittäin huolestuttavana. Vastausten frekvenssijakauma on esi-

tetty taulukossa 14. Ei lainkaan huolestuttavana tapahtuman mielsi      vastaajista. 

Suurin osa vastaajista,        koki mainitsemansa tapahtuman hieman huolestuttava-

na. Vastausten keskiarvo asteikolla 1–5 oli 2,70 ja hajonta 1,154.. 

Taulukko 14. Tapahtuman aiheuttaman huolestuneisuuden frekvenssit ja prosent-

tiosuudet. 

Kuinka huolestuttavana pidit 

tapahtumaa? 

Frekvenssi 

  

osuus vastanneista 

% 

kumulatiivinen osuus 

% 

1 En lainkaan huolestuttavana 24 13,1 13,1 
2 Hieman huolestuttavana 69 37,7 50,8 

3 Kohtalaisen huolestuttavana 44 24,0 74,9 

4 Hyvin huolestuttavana 30 16,4 91,3 
5 Erittäin huolestuttavana 16 8,7 100,0 

Yhteensä 183 100,0  
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7.4 TEAM-mittari 

TEAM-mittarin tulkinta on Anthonyn (2003) ohjeilla melko suoraviivaista. Anthonyn 

mukaan kunkin persoonallisuusakselin saamat pisteet lasketaan yhteen. Suurimman 

pistemäärän saanut akseli kuvaa henkilön johtavaa profiilia (mukavuusprofiilia). Seu-

raavaksi suurimman pistemäärän saanut akseli kuvaa henkilön tukiprofiilia (painepro-

fiilia) ja pienimmän pistemäärän saanut akseli epämukavuusprofiilia. Anthonyn (2003) 

mukaan akseli on kuitenkin merkittävä vain, jos sen pistemäärä on 38 tai yli. 

Kullekin vastaajalle laskettiin akselikohtaisesti summamuuttujana pistemäärä. Sum-

mamuuttujien tunnusluvut on esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15. TEAM-summamuuttujien tunnusluvut 

Summamuuttuja muuttujia keskiarvo hajonta Cronbachin α 

Yhteisöllisyys 12 28,300 6,009 0,700 

Yritteliäisyys 12 31,549 5,695 0,666 
Analysoija 12 28,828 5,475 0,610 

Motivaattori 12 31,421 5,574 0,645 

 

Vastaajan merkitsevien roolien (>=38 pistettä) selvittämiseksi muodostettiin jokaiselle 

akselille ”binäärimuuttuja”, joka sai arvon 0 jos vastaajan pistemäärä kyseisellä akse-

lilla ei saavuttanut 38 pistettä. Jos vastaajan pistemäärä akselilla oli 38 pistettä tai yli, 

annettiin binäärimuuttujalle arvot seuraavasti: T-akselille 1000, E-akselille 100, A-

akselille 10 ja M-akselille 1. Kun nämä muuttujat laskettiin yhteen, saatiin jokaiselle 

vastaajalle binäärimuotoinen tunnusluku, jonka avulla pystyttiin osoittamaan vastaajan 

merkitsevät TEAM-profiilit. Yhteenveto TEAM-profiileista on esitetty taulukossa 16. 

Taulukko 16. Kyselyn vastaajien jakauma TEAM-profiileittain 

MA_HIGH_PROFILE TEAM-profiili 

TEAM-profiili 
frekvenssi 

  

osuus vastanneista 

% 

kumulatiivinen osuus 

% 

0000 Ei hallitsevaa profiilia 135 57,9 57,9 

0001 M-persoona 29 12,4 70,4 
0010 A-persoona 12 5,2 75,5 

0100 E-persoona 33 14,2 89,7 

0101 EM-persoona 4 1,7 91,4 
1000 T-persoona 17 7,3 98,7 

1010 TA-persoona 3 1,3 100,0 

Yhteensä 233 100,0  

 

Suurimmalla osalla vastaajista mikään profiili ei noussut selkeästi hallitsevaksi. Hallit-

sevista profiileista vastaajat sijoittuivat frekvenssijärjestyksessä seuraavasti: Yritteliäi-

syys-persoonallisuuteen 14,2 %, Motivaattori-persoonallisuuteen 12,4 %, Yhteisölli-

syys-persoonallisuuteen 7,3 % ja Analysoija-persoonallisuuteen 5,2 %. Yhdistetyistä 

persoonallisuuksista, eli persoonallisuuksista joissa kaksi akselia sai 38 pistettä tai 
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enemmän, näytteessä esiintyivät EM-persoonallisuus 1,7 % ja TA-persoonallisuus 

1,3 %. 

Myös TEAM-pisteiden normaalijakautuneisuus testattiin Kolmogorov-Smirnovin tes-

tillä. Tulokset osoittavat, että TEAM-pisteet eivät ole normaalijakautuneita 

7.5 Vertailut taustamuuttujiin 

Kaikkia mittareita vertailtiin myös sosiodemografisiin taustamuuttujiin. Yleisesti otta-

en ja odotetusti (mm. Grunert 1993) sosiodemografisten taustamuuttujien merkitys jäi 

vähäiseksi. Näytteen pienen koon vuoksi taustamuuttujia jouduttiin ryhmittelemään 

voimakkaasti. Esimerkiksi asuinkunta -informaatio jouduttiin edes jonkinlaisten järke-

vien luokkakohtaisten frekvenssien saamiseksi lopulta tiivistämään viiteen luokkaan: 

Helsinki, Muu Etelä-Suomi, Tampere, Muu Länsi-Suomi sekä Itä- ja Pohjois-Suomi. 

Varsinkin klusteri- ja komponenttikohtaisessa vertailussa luokkakohtaiset frekvenssit 

jäivät silti niin pieniksi, ettei vertailua ollut mielekästä tehdä. Tutkimuksessa käytettiin 

näytettä, eikä tilastollisesti edustavaa otosta. Tämän vuoksi vertailussa ongelmaksi 

nousivat mahdolliset väliintulevat muuttujat. Esimerkiksi sosiaalinen tapahtuma oli 

vertailun mukaan hieman merkittävämpää (       ) alueella ”Helsinki”, kuin alu-

eella ”Tampere”. Tämän eron merkittävyys itse asuinpaikan merkityksen kannalta ky-

seenalaistuu, kun tiedetään, että alueella Tampere vastaajat ovat koulutustarjonnan 

vuoksi todennäköisimmin tekniikan opiskelijoita, kun taas alueella Helsinki vastaajat 

ovat samasta syytä todennäköisimmin humanististen aineiden opiskelijoita. Niissäkin 

sosiodemografisissa taustamuuttujissa, joissa eroja ilmeni, erot olivat usein pieniä tai 

merkityksettömiä. Tämän vuoksi vertailua kaikkien sosiodemografisten taustamuuttu-

jien suhteen ei raportoida tässä. Tarvittaessa nämä tulokset ovat saatavissa kirjoittajal-

ta. 

Vertailu luokitteleviin taustamuuttujiin tehtiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla, jos 

muuttujien normaalijakauma- ja varianssien homogeenisuusehdot täyttyivät. Muutoin 

käytettiin Kruskall-Wallisin ei-parametrista varianssianalyysia. Post hoc -testeissä käy-

tettiin F-testiä ja Tukeyn HSD -testiä normaalijakautuneille ja Dunnettin T3 -testiä ei-

normaalijakautuneille muuttujille. Tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin 95 % 

merkitsevyyttä (      ) 
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7.5.1 Elämäntyylikomponentit 

Hinnan merkityksessä oli jonkin verran eroja ikäryhmien välillä (           

     ). Yli 30-vuotiaille hinta ei ollut aivan niin merkittävä tekijä, kuin 20–30 -

vuotiaille. 

Elämäntilanne paljasti odotetusti eroja komponentissa hinnan merkitys 

(                 ). Opiskelijoille hinta oli huomattavasti tärkeämpi kriteeri 

kuin kokopäivätyössä oleville (       ). 

Talouden käytettävissä olevat tulot paljastivat eroja ainoastaan henkilökohtaisen palve-

lun arvostamisessa (                 ). Tuloluokalle alle 500 euroa henkilökoh-

tainen palvelu oli jonkin verran merkityksetöntä, kun taas 5000–7500 euron tuloluokal-

le henkilökohtainen palvelu oli erittäin merkityksellistä (       ). 

Elämänvaihe osoitti eroja kahdessa elämäntyylikomponentissa. (taulukko 17). Yksin 

tai vanhempien luona asuville turvallisuus oli hieman merkityksellisempää kuin lapset-

tomille pariskunnille tai lapsiperheille ja yksinhuoltajaperheille. He arvostivat myös 

helppoutta enemmän kuin lapsettomat pariskunnat. 

Taulukko 17. Elämänvaiheen yhteys elämäntyylikomponentteihin. 

elämäntyylikomponentti 

Elämänvaihe 

A. asuu yksin tai 

vanhempien 

luona 

     

k.a. (SD) 

B. pariskunta, 

ei lapsia 

      

k.a. (SD) 

C. lapsi- tai 

yksinhuoltaja-

perhe 

     

k.a. (SD) 

D. jokin muu 

     

k.a. (SD) 

       

Turvallisuus 3,99 (0,91) 3,59 (0,89) 3,44 (0,80) 3,39 (0,83) 15,579 (0,001) 

A*>B*,C* 
Helppous 2,88 (1,08) 2,44 (1,12) 2,91 (1,45) 2,71 (1,07) 9,485 (0,023) 

A*>B* 

Dunnett T3; * =             

Ostopäätösrooli paljasti eroja tuotteiden laadun merkityksessä (              

     ). Kaikki ostopäätökset itse tekevät kokivat tuotteiden laadun merkityksen jonkin 

verran vähäisempänä, kuin vastaajat, jotka tekivät ostopäätökset itse, mutta kuuntelivat 

muiden perheenjäsenten toiveita (       ). 

Korkea-asteen koulutuksen saaneille luomun/luonnollisuuden merkitys 

(                 ) oli hieman tärkeämpää kuin keskiasteen koulutuksen saaneil-

le (       ). 

Asuinalue tuotti eroja turvallisuudessa (                 ). Itä- ja pohjois-

suomalaiset vastaajat arvioivat turvallisuuden merkityksen tärkeämmäksi kuin helsin-

kiläiset (       ) 
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Asuinympäristön suhteen erot löytyivät komponentista turvallisuus ja komponentista 

sosiaalinen tapahtuma (taulukko 18). Suuressa kaupungissa turvallisuuden merkitys oli 

vähäisempi kuin pienemmissä asutuskeskittymissä. Sen sijaan sosiaalisen tapahtuman 

merkitys oli suuressa kaupungissa korkeampi kuin muissa ryhmissä. 

Taulukko 18. Asuinympäristön yhteys elämäntyylikomponentteihin. 

elämäntyylikomponentti 

Asuinympäristö 

A. Suuri kaupunki, 

sen lähiö tai lähiseutu 

(yli 100 000 as.) 

      

k.a. (SD) 

B. Pieni tai keskiko-

koinen kaupunki, 

kunta tai taajama 

(alle 100 000 as.) 

     

k.a. (SD) 

C. maaseutu 

(haja-asutusalue) 

    

k.a. (SD) 

       

Turvallisuus 3,64 (0,90) 4,02 (0,86) 4,04 (1,22) 8,007 (0,018) 
B*>A* 

Sosiaalinen tapahtuma 4,95 (0,89) 4,55 (0,87) 4,40 (0,37) 11,522 (0,003) 

A*>B*,C* 

Dunnett T3; * =        

 

    

Ruoka-allergian tai -yliherkkyyden esiintyminen taloudessa tuotti eroja komponentissa 

suunnitelmallisuus (               ). Jos taloudessa esiintyi ruoka-allergiaa, oli 

suunnitelmallisuus hieman vähemmän tärkeää, kuin talouksissa, joissa ruoka-

aineallergiaa tai yliherkkyyksiä ei esiintynyt. 

Erikoisruokavalion noudattaminen tuotti eroja kahdessa komponentissa: luo-

mu/luonnollisuus ja ravitsemuksen merkitys (taulukko 19). Erikoisruokavaliota nou-

dattaville sekä luomu/luonnollisuus että ravitsemuksen merkitys olivat merkittäväm-

piä. 

Taulukko 19. Erikoisruokavalion noudattamisen yhteys elämäntyylikomponentteihin. 

elämäntyylikomponentti 

Noudattaako vastaaja itse erikoisruokavaliota 

ei noudata 

      

k.a. (std) 

noudattaa 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Luomu/luonnollisuus 4,51 (1,30) 5,01 (1,21) 8,629 0,004 
Ravitsemuksen merkitys 4,36 (1,17) 5,04 (1,09) 19,844 0,000 

 

Erikoisruokavaliota noudattavat jaettiin tässä tutkimuksessa edelleen kliinistä ruokava-

liota noudattaviin ja elämäntaparuokavaliota noudattaviin. Kun analyysi rajattiinmäi-

hin kahteen ryhmään, löydettiin lisää eroja (taulukko 20). Elämäntaparuokavaliota 

noudattaville olivat luomu/luonnollisuuden merkitys ja ravitsemuksen merkitys huo-

mattavasti tärkeämpää kuin kliinistä ruokavaliota noudattaville. Ainoastaan hinnan 

merkitys oli kliinistä ruokavaliota noudattaville tärkeämpää kuin elämäntaparuokaili-

joille. 
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Taulukko 20. Ruokavalion tyypin yhteys elämäntyylikomponentteihin. 

elämäntyylikomponentti 

Ruokavalion tyyppi 

kliininen 

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

elämäntapa-

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Luomu/luonnollisuus 4,17 (1,26) 5,33 (1,03) 21,254 0,000 

Ravitsemuksen merkitys 4,57 (1,40) 5,22 (0,89) 7,041 0,009 

Hinnan merkitys 4,88 (1,14) 4,27 (1,19) 5,024 0,027 

 

Tarkennettaessa elämäntaparuokavalioita edelleen huomattiin eroja eri elämäntaparuo-

kavalioiden kesken (taulukko 21). Kasvisruokailijat arvostivat luomua/luonnollisuutta 

enemmän kuin muut elämäntaparuokailijat. Helppoudella oli vähiten merkitystä ve-

gaaneille, jotka poikkesivat tilastollisesti merkittävästi kasvisruokailijoista. Muiden 

elämäntaparuokailijoiden ja vegaanien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. 

Kokonaisuudessaan helppous ei ollut kuitenkaan millekään ryhmälle merkittävä kritee-

ri. 

Taulukko 21. Erikoisruokavalion tyypin vaikutus elämäntyylikomponentteihin. 

elämäntyylikomponentti 

Erikoisruokavalion tyyppi 

A. Kasvis-

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

B. Vegaaninen 

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

C. Muu elämän-

taparuokavalio 

     

k.a. (SD) 

       

Luomu/luonnollisuus 5,52 (0,80) 5,72 (1,13) 4,65 (1,19) 8,868 (0,012) 

B, A* > C* 
Helppous 2,76 (1,20) 1,70 (0,79) 2,57 (0,96) 7,493 (0,024) 

A*, C > B 

Dunnett T3; * =        

 

    

Sukupuoli paljasti eroja useissa komponenteissa (taulukko 22). Naiset nauttivat selke-

ästi miehiä enemmän ruuanlaitosta ja olivat myös luomu/luonnollisuus -tietoisempia. 

He arvostivat myös miehiä enemmän sosiaalista tapahtumaa ja tuotteiden laatua. Jon-

kin verran tärkeämpää heille oli myös ravitsemuksen merkitys ja henkilökohtainen 

palvelu. 

Taulukko 22. Miesten ja naisten väliset erot elämäntyylikomponenteissa. 

elämäntyylikomponentti 

Sukupuoli 

miehet 

     

k.a. (std) 

naiset 

      

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Ruuanlaitosta nauttiminen 4,71 (1,23) 5,24 (0,92) 11,417 0,001 

Luomu/luonnollisuus 4,03 (1,40) 4,90 (1,19) 19,487 0,000 

Sosiaalinen tapahtuma 4,48 (0,98) 4,96 (0,83) 12,264 0,001 
Ravitsemuksen merkitys 4,31 (1,32) 4,72 (1,13) 4,854 0,029 

Tuotteiden laatu 5,59 (0,94) 6,01 (0,60) 14,434 0,000 
Henkilökohtainen palvelu 3,51 (1,48) 3,95 (1,19) 4,721 0,031 
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7.5.2 Optimismi ja pessimismi 

Erikoisruokavalion noudattaminen vaikutti sekä optimismiin, että pessimismiin (tau-

lukko 23). Erikoisruokavaliota noudattavat olivat sekä vähemmän optimistisia että 

enemmän pessimistisiä. 

Taulukko 23. Erikoisruokavalion noudattamisen yhteys optimismiin ja pessimismiin 

elämäntyylikomponentti 

Noudattaako vastaaja itse erikoisruokavaliota 

ei noudata 

      

k.a. (std) 

noudattaa 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Optimismi 5,12 (1,03) 4,59 (1,17) 13,555 0,000 
Pessimismi 3,66 (1,13) 4,10 (1,17) 8,470 0,004 

 

Kun tarkasteltiin erikoisruokavaliota noudattavia ruokavalion tyypin mukaan, havait-

tiin elämäntaparuokavaliota noudattavien olevan vähemmän optimistisia ja enemmän 

pessimistisiä kuin kliinistä ruokavaliota noudattavat (taulukko 24) 

Taulukko 24. Erikoisruokavalion tyypin yhteys optimismiin ja pessimismiin. 

luottamuspiirre 

Ruokavalion tyyppi 

kliininen 

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

elämäntapa-

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Optimismi 5,37 (0,72) 4,29 (1,17) 19,120 0,000 
Pessimismi 3,55 (0,84) 4,31 (1,21) 8,487 0,004 

 

Sukupuoli osoittautui erottavaksi tekijäksi sekä optimismissa että pessimismissä tau-

lukko (25). Tämän aineiston miehet olivat jonkin verran optimistisempia ja vähemmän 

pessimistisempiä kuin naiset. 

Taulukko 25. Naisten ja miesten väliset erot optimismissa ja pessimismissä. 

luottamuspiirre 

Sukupuoli 

naiset 

      

k.a. (std) 

miehet 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Optimismi 4,83 (1,06) 5,19 (1,27) 4,254 0,040 

Pessimismi 3,94 (1,11) 3,47 (1,30) 6,590 0,011 

 

7.5.3 Huolestuneisuus ja oma kontrolli 

Ruokavaliomuuttujilla oli selkeä vaikutus omaan kontrolliin. Elämäntaparuokavalion 

noudattamisella oli selkeä yhteys omaan kontrolliin (                ). Elä-

mäntaparuokavaliota noudattavat kokivat, että elintarviketurvallisuus oli vähemmän 

riippuvainen heidän omista toimistaan (       ) kun taas kliinistä ruokavaliota nou-

dattavat kokivat elintarviketurvallisuuden olevan enemmän omalla vastuullaan 

(       ). 
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Kasvisruokavalion noudattaminen paljasti eroja (                ) oman kont-

rollin osalta. Kasvisruokavaliota noudattavat kokivat oman kontrollin vähemmän mer-

kitykselliseksi elintarviketurvallisuuden kannalta (       ) kuin muut (       ). 

Sukupuolella oli vaikutusta huolestuneisuuteen (                 ). Miehet 

(       ) olivat vähemmän huolestuneita kuin naiset (       ). 

7.5.4 Ruokauutisoinnin muistaminen 

Taustamuuttujia testattiin ruokauutisoinnin muistamisen kohdalla ristiintaulukoinnilla. 

Testinä käytettiin khiin neliö -testiä. Tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin 95 % 

merkitsevyyttä (      ). 

Elämänvaiheella oli vaikutusta (                 ) uutisoinnin muistamisessa. 

Lapsiperheistä tai yksinhuoltajaperheistä useampi (82 %;     ) muisti uutisoinnin 

kuin yksin tai vanhempien luona asuvista (49 %;     ) tai lapsettomista pariskun-

nista (49 %;      ). 

7.5.5 Uhkakomponentit 

Erikoisruokavalion noudattaminen aiheutti eroja komponenteissa tuotantoon liittyvät 

uhkat (                ) ja tuotetiedon laatu (               ). Erikois-

ruokavaliota noudattavat olivat huolestuneempia tuotantoon liittyvistä uhkista kuin 

erikoisruokavaliota noudattamattomat. Myös tuotetiedon laadusta he olivat jonkin ver-

ran huolestuneempia kuin erikoisruokavaliota noudattamattomat. 

Ruoka-aineallergioiden esiintymisellä oli vaikutusta huolestuneisuuteen tuotetiedon 

laadusta (                ). Ruoka-aineallergiset taloudet olivat jonkin verran 

enemmän huolissaan tuotetiedon laadusta kuin taloudet, joissa ruoka-aineallergiaa ei 

ollut. On kuitenkin huomattava, että huolestuneisuus oli näillä ryhmillä kaiken kaikki-

aan vähäistä. 

Elämäntaparuokavalio tuotti eroja uhkakomponentissa tuotantoon liittyvät uhat 

(                  ). Elämäntaparuokavaliota noudattavat kokivat tuotantoon 

liittyvät uhat paljon huolestuttavampina kuin kliinistä ruokavaliota noudattavat. 

Kasvisruokailijat erottuivat muista elämäntaparuokailijoista paitsi vegaaneista 

(               ) tuotantoon liittyvien uhkien suhteen. Kasvisruokailijat olivat 

enemmän huolissaan tuotantoon liittyvistä uhkista kuin muut. 
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Sukupuolella oli merkitystä tuotantoon liittyvien uhkien suhteen (            

     ) ja tuotetiedon laadun suhteen (                ). Naiset olivat hieman 

huolestuneempia kuin miehet sekä tuotantoon liittyvistä uhkista, että tuotetiedon laa-

dusta. 

7.5.6 Luottamus tuoteryhmiin 

Erikoisruokavaliota noudattavat luottivat tuoretuotteisiin (                 ) 

vähemmän kuin muut. 

Erikoisruokavaliota noudattavien ryhmän sisällä eroja löytyi tuoretuotteista (   

              ) ja prosessoiduista tuotteista (               ). Elämäntapa-

ruokailijat luottivat molempiin tuoteryhmiin vähemmän kuin kliinistä ruokavaliota 

noudattavat. 

Elämäntaparuokavalioita vertailtaessa kasvisruokailijat ja vegaanit luottivat tuoretuot-

teisiin selkeästi vähemmän kuin muuta elämäntaparuokavaliota noudattavat (taulukko 

26) 

Taulukko 26. Eri elämäntaparuokavaliota noudattavien luottamus tuoretuotteisiin. 

tuoteryhmä 

Elämäntaparuokavalio 

A. Kasvis-

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

B. Vegaaninen 

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

C. Muu elämän-

taparuokavalio 

     

k.a. (SD) 

       

Tuoretuotteet 3,09 (0,89) 2,21 (0,93) 3,79 (0,51) 4,012(0,045) 

C* > A*, B* 

Dunnett T3; * =        

 

    

Sukupuoli toi esiin eroja tuoretuotteissa (                ) ja leipomotuotteissa 

(                ). Miehet luottivat naisia enemmän sekä tuoretuotteisiin että 

leipomotuotteisiin. 

7.5.7 Luottamus elintarvikeketjun toimijoihin 

Erikoisruokavalion noudattaminen toi esiin eroja luottamuksessa maanviljelijöihin 

(                ), luottamuksessa karjankasvattajiin (                 ) 

ja luottamuksessa elintarviketeollisuuteen (                ). Erikoisruokavalio-

ta noudattavat luottivat keskimäärin hieman muita vähemmän maanviljelijöihin, selke-

ästi muita vähemmän karjankasvattajiin ja hieman muita vähemmän elintarviketeolli-

suuteen. 

Elämäntaparuokavalion noudattaminen – verrattuna kliiniseen ruokavalioon – tuotti 

eroja kaikissa toimijoissa 10 % virhemarginaalilla (taulukko 27). Elämäntaparuokaili-
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jat luottivat kliinistä ruokavaliota noudattavia vähemmän kaikkiin elintarvikeketjun 

toimijoihin. 

Taulukko 27. Kliinistä ruokavaliota ja elämäntaparuokavaliota noudattavien luottamus 

elintarvikeketjun toimijoihin. 

elintarvikeketjun toimija 

Ruokavalion tyyppi 

kliininen 

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

elämäntapa-

ruokavalio 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

maanviljelijät 3,60 (0,77) 3,28 (0,80) 2,982 0,088 

karjankasvattajat 3,51 (0,85) 2,75 (1,10) a 9,970 0,002 

elintarviketeollisuus 3,61 (0,78) 2,81 (0,81) 18,025 0,000 
elintarvikkeiden vähittäiskauppa 3,40 (0,82) 2,93 (0,79) 6,261 0,014 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 4,21 (0,81) 3,65 (1,00) 6,240 0,014 

asuinkunnan elintarvikevalvonta 4,00 (0,74) b 3,54 (1,02) c 3,331 0,072 
a :     ; b :     ; c :      

 

    

Eniten elämäntaparuokailijat ja kliinistä ruokavaliota noudattavat luottivat Eviraan. 

Vähiten elämäntaparuokailijat luottivat karjankasvattajiin. Kliinisen ruokavalion nou-

dattajilla puolestaan vähäisin luottamus kohdistui vähittäiskauppaan (kuvio 7). 

 

Kuvio 7. Elämäntaparuokavaliota ja kliinistä ruokavaliota noudattavien luottamus ruo-

kaketjun toimijoihin. 

Elämäntaparuokavaliota noudattavien ryhmän sisällä ilmeni eroja kaikkien toimijoiden 

kohdalla (taulukko 28). 
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Taulukko 28. Eri elämäntaparuokavaliota noudattavien luottamus elintarvikeketjun 

toimijoihin. 

elintarvikeketjun toimija 

Elämäntaparuokavalio 

A. Kasvis-

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

B. Vegaaninen 

ruokavalio 

     

k.a. (SD) 

C. Muu elämän-

taparuokavalio 

     

k.a. (SD) 

      

maanviljelijät 3,05 (0,71) 3,10 (0,58) 3,93 (0,77) 9,562 (0,000) 

C*** > B 

karjankasvattajat 2,54 (0,92) 2,17 (0,97) 3,61 (1,13) 8,816 (0,000) 
C**> A 

elintarviketeollisuus 2,80 (0,74) 2,33 (0,92) 3,16 (0,79) 3,580 (0,034) 

C** > B 
elintarvikkeiden vähittäiskauppa 2,88 (0,76) 2,47 (0,96) 3,33 (0,59) 4,166 (0,020) 

C* > B 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3,67 (0,84) 2,93 (1,27) 4,07 (1,03) 4,310 (0,018) 
C* > B 

asuinkunnan elintarvikevalvonta 3,45 (0,95) 2,63 (1,41) 4,24 (0,61) 5,543 (0,007) 

C* > A, B 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Kaikkein vähiten luottamusta kaikkiin toimijoihin osoittivat vegaanit. He tunsivat eni-

ten epäluottamusta karjankasvattajia kohtaan ja luottivat eniten maanviljelijöihin. Kas-

visruokailijat tunsivat vegaanien jälkeen eniten epäluottamusta ja myös heidän epäluot-

tamuksensa kohdistui karjankasvattajiin. Sen sijaan he olivat luottavaisimpia Eviraa 

kohtaan. Muut elämäntaparuokailijat olivat näistä kolmesta ryhmästä yleisesti kaikkein 

luottavaisimpia. Heidän epäluottamuksensa kohdistui elintarviketeollisuuteen ja eniten 

he luottivat oman kuntansa elintarvikevalvontaan. 

7.5.8 TEAM-profiilipisteet 

Anthonyn (2003) TEAM-profiileilla pystyttiin luokittelemaan vain alle 60 % vastaajis-

ta. Tämän vuoksi päädyttiin käyttämään TEAM-profiilien pistemääriä jatkuvina muut-

tujina taustamuuttujatarkastelussa. Testinä käytettiin varianssianalyysia. Varianssien 

yhtäsuuruutta mitattiin Levenen testisuureella, joka on vähemmän herkkä, kun havain-

tojen virheet eivät ole normaalijakautuneita. Varianssiltaan erisuurten taustamuuttuja-

ryhmien yhtäsuuruusvertailu tehtiin käyttäen Brown-Forsythen keskiarvotestiä. Post 

hoc -testeissä käytettiin Tukeyn HSD -testiä normaalijakautuneille ja Dunnettin T3 -

testiä ei-normaalijakautuneille muuttujille. Tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin 

95 % merkitsevyyttä (      ). 

Ruoka-aineallergioiden esiintyminen oli erottava tekijä jokaisessa TEAM-

profiilimuuttujassa (taulukko 29). 
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Taulukko 29. TEAM-profiilien keskiarvot ruoka-allergiatalouksien vastaajilla ja muilla 

vastaajilla. 

TEAM-profiili 

Ruoka-allergioiden esiintyminen taloudessa 

taloudessa ei 

ruoka-allergioita 

      

k.a. (std) 

taloudessa 

esiintyy ruoka-

allergioita 

     

k.a. (std) 

F-arvo (p) 

Yhteisöllisyys 27,66 (6,01) 29,46 (5,87) 4,863 0,028 

Yritteliäisyys 32,19 (5,65) 30,39 (5,63) 5,487 0,020 
Analysoija 28,17 (5,39) 30,02 (5,46) 6,291 0,013 

Motivaattori 31,98 (5,64) 30,41 (5,34) 4,301 0,039 

 

Taloudessa, jossa oli ruoka-aineallergioita, sekä yhteisöllisyys-pisteet että analysoija-

pisteet olivat vastaajalla korkeammat kuin talouksissa, joissa allergiaa ei esiintynyt. 

Yritteliäisyys- ja motivaattori-pisteet olivat sellaisilla vastaajilla korkeammat, joiden 

talouksissa ei ole ruoka-aineallergioita  

7.6 Mittareiden ristiinvertailut 

Tutkimuksen eräs tavoite oli etsiä yhteyksiä elämäntyylin, persoonallisten ominaisuuk-

sien ja luottamuksen väliltä. Tämän vuoksi sekä elämäntyylimittaria että TEAM-

mittaria vertailtiin erikseen luottamusmittarin tuloksiin sekä elämäntyyli- ja TEAM-

mittareita keskenään. 

7.6.1 Luottamusmittari ja elämäntyyliryhmät 

Testinä käytettiin varianssianalyysia. Varianssien yhtäsuuruutta mitattiin Levenen tes-

tisuureella, joka on vähemmän herkkä, kun havaintojen virheet eivät ole normaalija-

kautuneita. Varianssiltaan erisuurten taustamuuttujaryhmien yhtäsuuruusvertailu teh-

tiin käyttäen Brown-Forsythen keskiarvotestiä. Post hoc -testeissä käytettiin Tukeyn 

HSD -testiä normaalijakautuneille ja Dunnettin T3 -testiä ei-normaalijakautuneille 

muuttujille. Tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin 95 % merkitsevyyttä (  

    ). 

Elämäntyyliryhmistä löytyi eroja luottamuksessa elintarvikeketjun eri toimijoihin 

kaikkien muiden toimijoiden paitsi kunnan elintarvikevalvonnan kohdalla (taulukko 

30).  
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Taulukko 30. Elämäntyyliryhmien luottamus elintarvikeketjun toimijoihin. 

elintarvikeketjun toimija 

Elämäntyyliryhmä 

A. Spontaanit 

tankkaajat 

     

k.a. (SD) 

B. Määrätietoi-

set ravinnon-

hankkijat 

     

k.a. (SD) 

C. Luomutietoi-

set sosiaaliset 

kokeilijat 

     

k.a. (SD) 

D. Hintatietoiset 

suunnittelijat 

     

k.a. (SD) 

      

maanviljelijät 3,53 (0,61) 3,30 (0,83) 3,44 (0,73) 3,74 (0,75) 3,717 (0,012) 

D**, A, C > B 
karjankasvattajat 3,35 (0,74) 2,90 (1,07) 3,25 (0,92) 3,53 (0,89) 4,784 (0,003) 

D***, A, C, B 

elintarviketeollisuus 3,55 (0,63) 2,91 (0,87) 3,02 (0,74) 3,37 (0,83) 7,207 (0,000) 
A***, D** > B, C 

elintarvikkeiden vähittäiskauppa 3,45 (0,62) 2,95 (0,79) 2,99 (0,74) 3,29 (0,92) 4,694 (0,003) 

A*, D > C, B 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 4,15 (0,70) 3,71 (0,97) 3,81 (0,80) 4,09 (0,80) 3,401 (0,019) 

 

asuinkunnan elintarvikevalvonta 3,89 (0,80) 3,57 (1,02) 3,76 (0,80) 3,93 (0,82) 1,480 (0,222) 
 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Kaikki elämäntyyliryhmät luottivat eniten Eviraan. Spontaanit tankkaajat ja määrätie-

toiset ravinnonhankkijat luottivat vähiten karjankasvattajiin, kun taas luomutietoiset 

sosiaaliset kokeilijat ja hintatietoiset suunnittelijat luottivat vähiten vähittäiskauppaan. 

Elintarvikkeisiin kohdistuvissa uhkissa merkitseviä eroja löytyi tuotantoon liittyvistä 

uhkista ja elintarvikkeiden ravintosisällöstä (taulukko 31). 

Taulukko 31. Elämäntyyliryhmien huolestuneisuus uhkista. 

Elintarvikkeisiin liittyvä uhka 

Elämäntyyliryhmä 

A. Spontaanit 

tankkaajat 

     

k.a. (SD) 

B. Määrätietoi-

set ravinnon-

hankkijat 

     

k.a. (SD) 

C. Luomutietoi-

set sosiaaliset 

kokeilijat 

     

k.a. (SD) 

D. Hintatietoiset 

suunnittelijat 

     

k.a. (SD) 

      

Tuotantoon liittyvät uhkat 2,48 (1,00) 3,26 (0,87) 3,59 (0,94) 3,03 (0,94) 12,592 (0,000) 

C***, B***, D* > A 
Zoonooseihin liittyvät uhkat 2,43 (0,88) 2,54 (0,91) 2,76 (1,05) 2,74 (1,02) 1,431 (0,234) 

 

Elintarvikkeiden ravintosisältöön 
liittyvät uhkat 

2,17 (0,85) 2,27 (0,87) 2,21 (0,94) 2,67 (1,05) 3,576 (0,015) 
D*, B > C*, A 

Tuotetiedon laatuun sisältyvät uhkat 1,94 (0,97) 2,48 (0,94) 2,29 (1,06) 2,37 (1,03) 2,415 (0,067) 
 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Tuotantoon liittyvistä uhkista olivat vähiten huolissaan spontaanit tankkaajat ja eniten 

huolissaan luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat. Elintarvikkeiden ravintosisältö huoles-

tutti eniten hintatietoisia suunnittelijoita ja vähiten spontaaneita tankkaajia. 

Kaikki elämäntyyliryhmät olivat eniten huolissaan tuotantoon liittyvistä uhkista. Spon-

taaneja tankaajia ja hintatietoisia suunnittelijoita huoletti vähiten tuotetiedon laatu, 

määrätietoisia ravinnonhankkijoita ja luomutietoisia sosiaalisia kokeilijoita elintarvik-

keiden ravintosisältö 

Tuoteryhmiin kohdistuvassa luottamuksessa eroja löytyi tuoretuotteista ja prosessoi-

duista tuotteista (taulukko 32). 
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Taulukko 32. Elämäntyyliryhmien luottamus tuoteryhmiin. 

 Elämäntyyliryhmä 

Tuoteryhmä 

A. Spontaanit 

tankkaajat 

     

k.a. (SD) 

B. Määrätietoi-

set ravinnon-

hankkijat 

     

k.a. (SD) 

C. Luomutietoi-

set sosiaaliset 

kokeilijat 

     

k.a. (SD) 

D. Hintatietoiset 

suunnittelijat 

     

k.a. (SD) 

      

Tuoretuotteet 3,91 (0,81) 3,39 (0,82) 3,55 (0,85) 3,81 (0,59) 5,043 (0,002) 

A**, D* > C, B 
Prosessoidut tuotteet 3,72 (0,71) 3,31 (0,53) 3,36 (0,63) 3,47 (0,56) 4,041 (0,008) 

A**, D* > C, B 

Leipomotuotteet 4,25 (0,79) 3,87 (0,70) 4,14 (0,68) 4,03 (0,87) 2,314 (0,077) 
 

Vihannekset ja hedelmät 3,89 (0,62) 3,73 (0,60) 3,90 (0,66) 3,88 (0,65) 0,996 (0,395) 

 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Tuoretuotteisiin ja prosessoituihin tuotteisiin luottivat eniten spontaanit tankaajat ja 

vähiten määrätietoiset ravinnonhankkijat. Kaikki elämäntyyliryhmät luottivat eniten 

leipomotuotteisiin ja vähiten prosessoituihin tuotteisiin. 

Optimismi ja pessimismi erosivat kaikissa elämäntyyliryhmissä (taulukko 33) 

Taulukko 33. Elämäntyyliryhmien optimismi ja pessimismi. 

 

Elämäntyyliryhmä 

A. Spontaanit 

tankkaajat 

     

k.a. (SD) 

B. Määrätietoi-

set ravinnon-

hankkijat 

     

k.a. (SD) 

C. Luomutietoi-

set sosiaaliset 

kokeilijat 

     

k.a. (SD) 

D. Hintatietoiset 

suunnittelijat 

     

k.a. (SD) 

      

Optimismi 5,62 (0,87) 4,54 (1,17) 4,61 (1,11) 5,13 (0,97) 11,061 (0,000) 
A***, D* > C, B 

Pessimismi 2,96 (0,88) 4,00 (1,12) 4,17 (1,18) 3,84 (1,09) 10,986 (0,000) 

C, B, D > A*** 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Spontaanit tankkaajat olivat kaikkein optimistisimpia ja myös vähiten pessimistisiä. 

Vähiten optimisteja olivat määrätietoiset ravinnonhankkijat ja eniten pessimistejä luo-

mutietoiset sosiaaliset kokeilijat. 

7.6.2 Luottamusmittari ja elämäntyylikomponentit 

Luottamusmittarin piirremuuttujien ja elämäntyylikomponenttien välistä riippuvuutta 

testattiin korrelaatioanalyysilla. Muuttujien väliseen kausaalisuuteen ei tässä yhteydes-

sä oteta kantaa. Tässä ei raportoida mittarin sisäisten muuttujien välisiä korrelaatioita, 

vaan ainoastaan kahden eri mittarien välisten muuttujien korrelaatiot. 

FRL-komponenttien ja luottamusmittarin piirteiden korrelaatiot on esitetty taulukossa 

34 niiltä osin kuin muuttujien ja komponenttien korrelaatiot ovat olleet tilastollisesti 

merkittäviä (      ). 
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Taulukko 34. Elämäntyylikomponenttien ja piirteiden väliset korrelaatiot. 

elämäntyylikomponentti 

Luottamusmittarin piirre 

optimismi 

r 

(p) 

pessimismi 

r 

(p) 

huolestuneisuus 

r 

(p) 

oma kontrolli 

r 

(p) 

Ruuanlaitosta nauttiminen   0,133 

(0,045) 

 

Luomu/luonnollisuus -0,496 
(0,000) 

0,521 
(0,000) 

0,257 
(0,000) 

-0,221 
(0,000) 

Turvallisuus 0,169 

(0,010) 

   

Suunnitelmallisuus     

Sosiaalinen tapahtuma     

Helppous 0,233 

(0,000) 

-0,213 

(0,001) 

  

Ravitsemuksen merkitys -0,274 

(0,000) 

0,323 

(0,000) 

 -0,141 

(0,031) 

Hinnan merkitys     

Tuotteiden laatu     

Henkilökohtainen palvelu -0,168 

(0,010) 

0,268 

(0,000) 

0,156 

(0,019) 

 

 

Optimismilla oli positiivinen korrelaatio turvallisuuden ja helppouden kanssa. Melko 

vahva negatiivinen korrelaatio optimismilla oli luomun/luonollisuuden ja ravitsemuk-

sen merkityksen kanssa sekä heikompi negatiivinen korrelaatio henkilökohtaisen pal-

velun kanssa. Pessimismillä korrelaatiot olivat vastakkaismerkkiset: melko vahva posi-

tiivinen korrelaatio luomun/luonnollisuuden ja ravitsemuksen merkityksen kanssa ja 

heikompi korrelaatio henkilökohtaisen palvelun kanssa. Huolestuneisuus korreloi posi-

tiivisesti ruuanlaitosta nauttimisen, luomun/luonnollisuuden ja henkilökohtaisen palve-

lun kanssa. Omalla kontrollilla oli negatiiviset korrelaatiot luomun/luonnollisuuden ja 

ravitsemuksen merkityksen kanssa. 

7.6.3 Elämäntyylikomponentit ja TEAM-profiilipisteisteet 

Myös FRL-komponenttien ja TEAM-profiilipisteiden välistä yhteyttä tutkittiin korre-

laatioanalyysilla. Tässäkään ei oteta tässä yhteydessä kantaa muuttujien väliseen kau-

saalisuuteen. Aineistosta raportoidaan ainoastaan kahden mittarin välisten muuttujien 

korrelaatiot. 

FRL-komponenttien ja TEAM-profiilipisteiden väliset korrelaatiot on esitetty taulu-

kossa 35 niiltä osin kuin muuttujien ja komponenttien korrelaatiot ovat olleet tilastolli-

sesti merkitseviä (      ). 
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Taulukko 35. Elämäntyylikomponenttien ja TEAM-profiilipisteiden väliset korrelaati-

ot. 

elämäntyylikomponentti 

TEAM-profiili 

Yhteisöllisyys 

r 

(p) 

Yritteliäisyys 

r 

(p) 

Analysoija 

r 

(p) 

Motivaattori 

r 

(p) 

Ruuanlaitosta nauttiminen 0,188 

(0,004) 

  -0,268 

(0,000) 

Luomu/luonnollisuus 0,176 
(0,007) 

-0,171 
(0,009) 

  

Turvallisuus  0,161 

(0,014) 

-0,177 

(0,007) 

0,146 

(0,026) 
Suunnitelmallisuus  0,150 

(0,022) 

-0,226 

(0,001) 

0,174 

(0,008) 

Sosiaalinen tapahtuma 0,145 
(0,027) 

 0,227 
(0,000) 

-0,352 
(0,000) 

Helppous  

 

   

Ravitsemuksen merkitys 0,153 

(0,019) 

-0,136 

(0,038) 

  

Hinnan merkitys   -0,144 
(0,028) 

 

Tuotteiden laatu 0,144 
(0,028) 

  -0,174 
(0,008) 

Henkilökohtainen palvelu 0,180 

(0,006) 

-0,165 

(0,012) 

0,186 

(0,004) 

-0,200 

(0,002) 

 

7.6.4 Elämäntyyliryhmät ja TEAM-profiilipisteet 

Testinä käytettiin varianssianalyysia. Varianssien yhtäsuuruutta mitattiin Levenen tes-

tisuureella, joka on vähemmän herkkä, kun havaintojen virheet eivät ole normaalija-

kautuneita. Varianssiltaan erisuurten taustamuuttujaryhmien yhtäsuuruusvertailu teh-

tiin käyttäen Brown-Forsythen keskiarvotestiä. Post hoc -testeissä käytettiin Tukeyn 

HSD -testiä normaalijakautuneille ja Dunnettin T3 -testiä ei-normaalijakautuneille 

muuttujille. Tilastollisena merkitsevyystasona käytettiin 95 % merkitsevyyttä (  

    ). 

Elämäntyyliryhmien TEAM-profiilien keskiarvot on esitetty taulukossa 36. 

Taulukko 36. Elämäntyyliryhmien TEAM-profiilipisteet. 

 Elämäntyyliryhmä 

TEAM-profiili 

A. Spontaanit 

tankkaajat 

     

k.a. (SD) 

B. Määrätietoiset 

ravinnonhankkijat 

     

k.a. (SD) 

C. Luomutietoiset 

sosiaaliset kokeilijat 

     

k.a. (SD) 

D. Hintatietoiset 

suunnittelijat 

     

k.a. (SD) 

      

Yhteisöllisyys 26,00 (5,9) 28,33 (5,6) 29,71 (6,6) 28,06 (6,0) 3,384 (0,019) 

C**, B, D > A 
Yritteliäisyys 33,00 (5,3) 30,93 (5,8) 30,00 (5,4) 32,98 (5,7) 4,409 (0,005) 

A*, D*, B > C 

Analysoija 28,38 (5,3) 28,51 (5,2) 30,29 (4,8) 27,72 (6,3) 2,820 (0,040) 
C*, B, A > D 

Motivaattori 32,62 (5,7) 32,63 (5,6) 30,00 (5,7) 31,23 (5,0) 3,186 (0,025) 

B*, A, D > C 

Tukey HSD; * =       ; ** =       ; *** =         

 

Korkeimmat yhteisöllisyys-pisteet olivat luomutietoisilla sosiaalisilla kokeilijoilla ja 

matalimmat spontaaneilla tankkaajilla, ja nämä ryhmät poikkesivat tilastollisesti mer-
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kittävästi toisistaan. Yritteliäisyys-pisteissä korkeimmalle ylsivät spontaanit tankkaajat 

ja matalimmat pisteet oli luomutietoisilla sosiaalisilla kokeilijoilla. Jälleen nämä kaksi 

ryhmää poikkesivat tilastollisesti merkittävästi toisistaan. analysoija-pisteet olivat kor-

keimmat luomutietoisilla sosiaalisilla kokeilijoilla ja matalimmat hintatietoisilla suun-

nittelijoilla. Myös näiden ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkittävä. Motivaatto-

ri-pisteissä määrätietoisilla ravinnonhankkijoilla oli korkeimmat pisteet ja matalimmat 

pisteet luomutietoisilla sosiaalisilla kokeilijoilla. Ryhmien välinen ero oli tässäkin ti-

lastollisesti merkittävä. 

Vaikka ryhmien välisiä tilastollisesti merkittäviä eroja löytyikin, olivat nämä erot kui-

tenkin suhteellisen pieniä. 

7.6.5 Elämäntyylikomponentit ja luottamus elintarvikeketjun toimijoihin 

Myös elämäntyylikomponenttien ja elintarvikeketjun toimijoiden välistä yhteyttä tut-

kittiin korrelaatioanalyysilla. Tässäkään ei oteta tässä yhteydessä kantaa muuttujien 

väliseen kausaalisuuteen. Aineistosta raportoidaan ainoastaan kahden mittarin välisten 

muuttujien korrelaatiot. 

FRL-komponenttien ja luottamusmittarin piirteiden korrelaatiomatriisi on esitetty tau-

lukossa 37 niiltä osin kuin muuttujien ja komponenttien korrelaatiot ovat olleet tilastol-

lisesti merkittäviä (      ). 

Taulukko 37. Elämäntyylikomponenttien ja elintarvikeketjun toimijaluottamuksen vä-

liset korrelaatiot. 

 elintarvikeketjun toimija 

FRL-komponentti karjan-

kasvattajat 

r 

(p) 

maanviljelijät 

r 

(p) 

elintarvike-

teollisuus 

r 

(p) 

elintarvik-

keiden vähit-

täiskauppa 

r 

(p) 

Elintarvike-

turvallisuus-

virasto Evira 

r 

(p) 

oman kunnan 

elintarvike-

valvonta 

r 

(p) 

Ruuanlaitosta naut-
timinen 

      

Luomu/luonnollisuus -0,166 

(0,012) 
 -0,386 

(0,000) 
-0,250 

(0,000) 
-0,271 

(0,000) 
-0,182 

(0,015) 
Turvallisuus 0,145 

(0,029) 
 0,130 

(0,049) 
   

Suunnitelmallisuus 
 

      

Sosiaalinen tapah-

tuma 

  0,146 
(0,027) 

 0,131 
(0,049) 

 

Helppous   0,157 
(0,017) 

0,150 
(0,023) 

  

Ravitsemuksen 
merkitys 

  -0,221 
(0,001) 

   

Hinnan merkitys   0.144 
(0.029) 

0,178 
(0,007) 

0,143 
(0,032) 

 

Tuotteiden laatu 0,157 

(0,018) 
     

Henkilökohtainen 
palvelu 
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Luomun/luonnollisuuden ja elintarviketeollisuuteen luottamisen välillä löytyi tilastolli-

selta merkittävyydeltään hieman suurempi yhteys. Vaikka luomun/luonnollisuuden 

merkityksen lisääntyminen vaikutti negatiivisesti luottamukseen kaikkiin toimijoihin, 

paitsi maanviljelijöihin, oli vaikutus kuitenkin suurin elintarviketeollisuuden kohdalla. 

Myös ravitsemuksen merkityksen ja elintarviketeollisuuteen luottamisen väliltä löytyi 

hieman voimakkaampi tilastollisesti merkittävä negatiivinen yhteys. Tilastollisesti 

merkittäviä korrelaatioita löytyi lähes kaikista muistakin komponenteista, mutta ne 

olivat melko pieniä. 

7.6.6 TEAM-profiilipisteet ja piirremuuttujat 

Myös luottamusmittarin piirremuuttujien ja TEAM-profiilipisteiden välistä yhteyttä 

tutkittiin korrelaatioanalyysilla. Tässäkään ei oteta tässä yhteydessä kantaa muuttujien 

väliseen kausaalisuuteen. Aineistosta raportoidaan ainoastaan kahden mittarin välisten 

muuttujien korrelaatiot. 

Piirremuuttujien ja TEAM-profiilipisteiden väliset korrelaatiot on esitetty taulukossa 

38 niiltä osin kuin muuttujien ja profiilipisteiden korrelaatiot ovat olleet tilastollisesti 

merkittäviä (      ). 

Taulukko 38. Piirremuuttujien ja TEAM-profiilipisteiden välinen korrelaatio. 

piirremuuttuja 

TEAM-profiili 

Yhteisöllisyys 

r 

(p) 

Yritteliäisyys 

r 

(p) 

Analysoija 

r 

(p) 

Motivaattori 

r 

(p) 

Optimismi -0,133 

(0,042) 

0,126 

(0,054) 

  

Pessimismi 0,153 

(0,020) 

-0,153 

(0,019) 

  

Huolestuneisuus   -0,188 
(0,005) 

0,146 
(0,028) 

Oma kontrolli  

 

   

 

Optimismilla oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio yhteisöllisyyteen ja 

tilastolisesti melkein merkitsevä positiivinen korrelaatio yritteliäisyyteen. Pessimismil-

lä puolestaan oli negatiivinen korrelaatio yritteliäisyyteen ja positiivinen korrelaatio 

yhteisöllisyyteen. Analysoija- ja motivaattori -profiilien pisteet eivät käytännössä kor-

reloineet lainkaan. Analysoija- ja motivaattori -profiilien pisteet korreloivat sen sijaan 

huolestuneisuuden kanssa. Analysoija-pisteiden korrelaatio oli negatiivinen ja moti-

vaattori-pisteiden korrelaatio positiivinen. 

  



 88 

8. Tulosten tulkinnat 

Tämä tutkimus perustuu 233 vastaajan näytteeseen, joka sisältää enimmäkseen kor-

keakouluopiskelijoita. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa luottamuksen muodostumi-

seen ja ylläpitämiseen vaikuttavia persoonallisia ominaisuuksia. Tutkimuksen mielen-

kiinto ei kohdistunut universaalien totuuksien löytämiseen, vaan tarkoituksena oli löy-

tää viitteitä luottamuksen ja elämäntyylien sekä elämänasenteen välillä vallitsevista 

yhteyksistä. Tämän vuoksi tutkimusten tulosten tulkinnassa ollaan konservatiivisia 

eikä aineiston perusteella tehdä johtopäätöksiä elementtien välisitä kausaalisuussuh-

teista. 

8.1 Typistetty FRL-mittari 

Tutkimuksessa käytetyllä typistetyllä FRL-mittarilla ei saatu esiin kaikkia alkuperäi-

sessä FRL-instrumentissa (Scholderer ym. 2004) käytettyjä dimensioita ja faktoreita. 

Mittarilla pystyttiin kuitenkin löytämään komponentteja, joiden avulla voidaan luodata 

kuluttajan ruokaan liittyvää elämäntyyliä. Typistetty FRL-mittari pystyi erottelemaan 

kymmenen tällaista komponenttia. Komponentit olivat: 

1. Ruuanlaitosta nauttiminen 

2. Luomun/luonnollisuuden merkitys 

3. Turvallisuuden merkitys 

4. Suunnitelmallisuuden merkitys 

5. Sosiaalinen tapahtuma 

6. Helppouden merkitys 

7. Ravitsemuksen merkitys 

8. Hinnan merkitys 

9. Tuotteen laadun merkitys 

10. Henkilökohtaisen palvelun merkitys. 

 

Näitä komponentteja hyväksikäyttäen pystyttiin aineistosta erottamaan neljä erilaista 

klusteria, eli ruokaan liittyvää elämäntyyliä, jotka poikkesivat toisistaan. Klusterit oli-

vat: 

1. Spontaanit tankkaajat 

2. Määrätietoiset ravinnonhankkijat 

3. Luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat 

4. Hintatietoiset suunnittelijat 

 

Spontaanit tankkaajat (    ; 16,7 % vastaajista) olivat luomun/luonnollisuuden suh-

teen kaikkein välinpitämättömimpiä, eivätkä he myöskään kiinnittäneet merkittävästi 

huomiota ravitsemuksellisiin näkökohtiin. Henkilökohtainen palvelu ei ollut heille 

kovinkaan tärkeää, eivätkä he olleet ostoskäyttäytymiseltään erityisen suunnitelmalli-
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sia. Ruuanlaitosta he nauttivat keskimääräistä vähemmän. Sen sijaan spontaaneille 

tankkaajille hinnan merkitys oli tärkeää ja helppous tärkeämpää kuin muille klustereil-

le. 

Määrätietoiset ravinnonhankkijat (    ; 24,5 % vastaajista) eivät erityisemmin kiin-

nitä huomiota ruokailuun sosiaalisena tapahtumana ja he ovat klustereista vähiten hin-

tatietoisia. Ruuanlaitto ei erityisemmin kiinnosta heitä nautinnon lähteenä, eikä henki-

lökohtainen palvelu ole juurikaan merkittävää heille. Keskimääräistä tärkeämpää heille 

oli luomu/luonnollisuus, ja he arvostavat myös ravitsemuksellisia ominaisuuksia. 

Luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat (    ; 31,3 % vastaajista) eivät kokeneet help-

poutta tärkeäksi, eivätkä he myöskään kaivanneet ruualta turvallisuutta. Heille tuotteen 

laatuominaisuudet olivat tärkeitä ja he nauttivat eniten ruuanlaitosta sekä pitivät ruo-

kailua sosiaalisena tapahtumana. Ryhmistä eniten he arvostivat henkilökohtaista palve-

lua sekä luomua/luonnollisuutta. 

Hintatietoiset suunnittelijat (     , 24,5 % vastaajista) eivät olleet järin luo-

mu/luonnollisuus -suuntautuneita eivätkä he edellyttäneet ruuanlaitolta helppoutta. He 

olivat klustereista kaikkein turvallisuushakuisimpia ja suunnitelmallisimpia, vaikka 

nämäkään ominaisuudet eivät korostuneet ylenpalttisesti. Hinta oli selkeästi tälle klus-

terille kaikkein tärkein elementti ja samalla hinnan merkitys oli tälle ryhmälle kaikkein 

tärkeintä kaikista elämäntyyliryhmistä. 

8.2 Luottamusmittari 

De Jongen ym. (2007) luottamusmittarilla löydettiin neljä tuotekategoriaa, joiden sisäl-

lä luottamus erityyppisiin tuotteisiin oli homogeenisempaa kuin tuotekategorioiden 

välillä. Tämä antaa viitteen siitä, että kuluttajien mentaalisessa rakenteessa myös luot-

tamus elintarvikkeita kohtaan muodostetaan isompiin kokonaisuuksiin, ei yksittäisiin 

tuotteisiin tai tuoteryhmiin (mm. Böcker & Hanf 2000; Bildtgård 2008). Tästä antaa 

viitteitä myös tuoteryhmien komponenttilatausten tarkastelu. Kaikki lihatuotteet sekä 

kalat ja merenelävät latautuivat selkeästi samaan komponenttiin. Kananmunat, maito-

tuotteet ja juustot latautuivat melkein yhtä voimakkaasti sekä tuoretuotteisiin yhdessä 

lihatuotteiden kanssa, että komponenttiin kolme pakasteiden, leipomo- ja kondito-

riatuotteiden kanssa. Tämä indikoinee sitä, että eri ihmisillä on hieman eri käsitys tuo-

teryhmien välisistä yhteyksistä ja he todennäköisesti aggregoivat tuoteryhmiä hieman 

eri perusteilla. 
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Tuoteryhmäkomponenttien luottamuksen vertailusta voidaan havaita, että leipomotuot-

teisiin luotettiin eniten ja prosessoituihin tuotteisiin vähiten. Eräs selitys tälle saattaa 

olla se, että leipomotuotteet tuotetaan melko lähellä kuluttajaa ja valtaosin perinteisin 

menetelmin. Prosessoidut tuotteet eli esimerkiksi säilykkeet on yleensä tuotettu paljon 

kauempana ja myös tuotantoketju on niiden osalta kuluttajalle suurelta osin tuntema-

ton. Tuotteen koettu läheisyys saattaa siis olla kuluttajalle avaintekijä luottamuksen 

muodostamisessa. 

Myös luottamusmittarin elintarvikkeisiin kohdistuvista uhkista muodostuneet kom-

ponentit antavat viitteitä siitä, että ruokariskejä ja uhkia arvioitaisiin laajemmalla tasol-

la kuin yksittäisinä uhkina. Hormonien käyttö lihassa ja antibioottien käyttö lihassa 

latautuivat selkeästi samaan komponenttiin muiden alkutuotantoon liittyvien uhkien 

kanssa. Yleisesti sekä alkutuotantoon, että jalostukseen liittyvät uhkat ja riskit latautui-

vat pääsääntöisesti samaan komponenttiin, jossa kaikkien riskien taustalla voidaan 

nähdä ihmisen tietoinen toiminta. Tämän näytteen vastaajat eivät siten erottelisi alku-

tuotannon ja elintarvikkeen valmistuksen/jalostuksen riskejä erillisinä, kuten elintarvi-

keketjun toimijat ehkä mieluusti itse asian näkisivät, vaan he näkevät näiden riskien 

olevan yleisesti seurausta elintarvikeketjun, eli ihmisten toiminnasta, riippumatta siitä, 

missä kohtaa elintarvikeketjua ne vaikuttavat. Zoonooseihin liittyvien uhkien kompo-

nenttiin puolestaan latautui voimakkaimmin uhkia, joiden aiheuttajien voidaan nähdä 

lähtevän luonnosta itsestään, kuten eläintaudit ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavat mikro-

bit. Näiden uhkien ja riskien toteutumisessa oleellista on ruokaketjun tietoisen toimin-

nan, kuten valvonnan ja ennaltaehkäisyn puuttuminen. Kolmannessa komponentissa 

kaikki uhkat liittyivät ruuan ravitsemuksellisiin terveysnäkökohtiin, eli rasvan, suolan 

ja sokerin määrään. Neljännen komponentin yhteisenä nimittäjänä voidaan nähdä in-

formaatio ja sen puute. 

Nämäkin tulokset viittaavat siihen, että kuluttajilla on tapana ryhmittää uhkia mieles-

sään eri tavalla, kuin mihin elintarvikealalla on totuttu. Ensimmäisen komponentin 

uhkatekijänä on ihmisen toiminta, eikä se missä kohdassa ruokaketjua uhka esiintyy. 

Näillä kaikilla uhkilla on yhteys luottamukseen elintarvikeketjun toimijoita kohtaan. 

Toisessa komponentissa ensisijaisena uhkatekijänä ovat luonnonvoimat, eli uskomus 

itse ruuan turvallisuudesta. Tässä komponentissa uhkatekijänä voidaan nähdä toisaalta 

myös ihmisen toiminnan puuttuminen, eli se että ruokaketjun toimija ei toimillaan kor-

jaa tai estä luonnon aiheuttamia uhkia. Kolmas komponentti näyttää liittyvän myös 

uskomukseen ruuan turvallisuudesta ja lähinnä siitä, onko se hyväksi omalle terveydel-
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le. Se, että nämä tekijät eivät latautuneet ensimmäiseen komponenttiin, saattaa kertoa 

siitä, että eri ravintoaineiden määrät elintarvikkeissa nähdään ennemmin ruuan ominai-

suutena kuin ihmisen toiminnan seurauksina. Edelleen, jos kyse on ruuan ominaisuu-

desta, liittyvät nämä uhkat enemmän uskomukseen ruuan itsensä turvallisuudesta. Nel-

jäs komponentti sisältää informaatioelementin ja uhkat ja riskit liittyvät siten luotta-

mukseen ruokaketjun toimijoiden luotettavuudesta. 

Ruokariskien kohdalla korkea sattumuksen muistamisprosentti (53,2 %) kertoo siitä, 

että ruokaan liittyvä keskustelu on ihmisille merkityksellistä ja ruokaturvallisuuteen 

vaikuttavat tapahtumat jäävät mieleen. Mediassa uutisoidun tapahtuman muistamisen 

vielä korkeampi muistamisprosentti (77,3 %) vahvistaa näkemystä siitä, että osittain 

media uutisoi ruokariskejä, koska ne kiinnostavat ihmisiä ja niillä on hyvä huomioar-

vo. Toisaalta tulos on elintarvikealalle myös viesti. Elintarvikkeen turvallisuus kiinnos-

taa ihmisiä, poikkeamat elintarviketurvallisuudessa uutisoidaan helposti ja ne muiste-

taan pitkään. 

Avoimista vastauksista saadut vastaajien itse muotoilemat ruokasattumukset puoles-

taan osoittavat sen, että hyvin monenlaisia asioita mielletään ruuan turvallisuutta vaa-

rantaviksi. Sattumusten vastausten frekvensseistä voi myös päätellä, että sattumuksen 

konkreettisuus voi vaikuttaa sen muistamiseen. Selkeä vierasesine, eli ruokaan kuulu-

maton objekti ja ruokamyrkytys tai todettu mikrobikontaminaatio ovat konkreettisia 

ruuan turvallisuuden vaarantavia tekijöitä. Tätä oletusta ei tosin voida todistaa tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella. Syynä saattaa yhtä hyvin olla se. että tapausten muis-

taminen korreloi todellisten tapahtumien lukumäärän kanssa. Voi olla että selitys saat-

taa löytyä myös median huomion suuntautumisesta useimmin mainittuihin tapauksiin. 

8.3 Vertailut taustamuuttujiin 

Tämän tutkimuksen kohdalla on muistettava, että materiaali on näyte, ei edustava otos. 

Lisäksi useissa taustamuuttujissa muodostuneet luokat olivat todella pieniä ja siten 

kyseisen luokan tunnuslukujen vääristymämahdollisuudet suuria. Lisäksi vertailuissa 

muuttujien luokkia jouduttiin yhdistelemään voimakkaasti, mikä luonnollisesti aiheutti 

tiedon häviämistä. Vaikka varianssianalyysi ottaa luokan frekvenssin huomioon, on 

tuloksiin silti suhtauduttava suurella varauksella. 

FRL-komponenttien ja taustamuuttujien vertailussa nousi esiin muutamia merkittäviä 

tuloksia. Suurin osa näistä oli kuitenkin melko ennalta arvattavia tai itsestään selvyyk-

siä, kuten hinnan tärkeys opiskelijoille. 
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Tuotteen laadun vähäinen tärkeys itse ostopäätöksensä tekeville verrattuna niihin, jotka 

tekevät ostopäätöksensä muiden perheenjäsenten kanssa on linjassa Fischlerin (1980; 

1988) ajatusten kanssa. Fischlerin (1980) mukaan, kun ihminen on ruokavalintojensa 

kanssa vastuussa myös kanssaihmisistään ja läheistään, hän kokee ruuan merkityksen 

tärkeämpänä, sillä hänen valintansa eivät vaikuta ainoastaan hänen omaan elämäänsä 

vaan myös näiden kanssaihmisten ja läheisten elämään. Siksi on luonnollista, että ruu-

an ostopäätöksissä, jotka koskevat myös muita ihmisiä, laadun merkitys korostuu. 

Luomu/luonnollisuus nousi tässä tutkimuksessa monessa yhteydessä esille. Koulu-

tusasteen mukaan korkeakoulutetut pitivät luomua/luonnollisuutta merkittävämpänä 

kuin keskiasteen koulutuksen saaneet, mikä on yhtäpitävää mm. Torjusenin ym. (2004) 

tutkimuksen kanssa. 

Erikoisruokavalion noudattaminen nosti luomun/luonnollisuuden merkitystä. Tämä on 

toisaalta seuraus siitä, että erikoisruokavaliota noudattaviin sisältyivät myös eriasteiset 

kasvissyöjät sekä vegaanit, joilla luomun/luonnollisuuden merkitys korostui. Myös 

ravitsemuksen suurempi merkitys erikoisruokavaliota noudattaville selittynee vastaa-

vasti sillä, että tämä ryhmä sisälsi myös elämäntaparuokavaliota noudattavia, joille 

ravitsemuksen merkitys oli tärkeämpää kuin muille. 

Ennakko-odotusten vastaisesti ruoka-allergiatalouksissa suunnitelmallisuuden merkitys 

oli vähäisempi kuin talouksissa, joissa ruoka-allergiaa ei ollut. Syynä tähän saattaa olla 

se, että ruoka-allergikoilla valinnan mahdollisuudet ovat vähäisemmät, tai he noudatta-

vat etukäteen laadittua dieettiä, jolloin varsinainen aterian suunnittelemisen tarve on 

vähäisempi. Myöskään luomu/luonnollisuus ei ollut niin tärkeää ruoka-allergikoille 

kuin muille. Ruoka-allergikoiden valinnan mahdollisuudet ovat muutenkin pienemmät 

kuin yksilöillä, joilla ruoka-allergiaa ei esiinny. Allergia rajoittanee siis heidän valinto-

jaan, eivätkä he välttämättä halua tai voi enää itse rajoittaa sitä lisää vapaaehtoisesti. 

Luottamusmittarin piirremuuttujien ristiinvertailu taustamuuttujiin toi myös esiin tilas-

tollisesti merkittäviä eroja nimenomaan ruokavalioiden suhteen. Kokonaisuudessaan 

erikoisruokavaliota noudattavilla optimismi oli pienempi kuin vastaajilla, jotka eivät 

noudattaneet erikoisruokavaliota. Myös heidän pessimisminsä oli korkeampi. Kun tar-

kastelua tarkennettiin elämäntaparuokavaliota noudattaviin, kasvoivat nämä erot enti-

sestään ja olivat suurimmat kasvisruokavaliota noudattavilla. 

Oman kontrollin suhteen elämäntaparuokavaliota noudattavat kokivat, että heillä itsel-

lään on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen. Kliinistä 
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ruokavaliota noudattavat kokivat taas elintarvikkeiden turvallisuuden olevan enemmän 

heidän omassa valvonnassaan. Elämäntaparuokavaliossa havaittu alhainen kontrollin 

tunne korostui, kun edettiin kasvisruokavalioiden tasolle. Kasvisruokailijat ryhmänä 

kokivat vaikutusmahdollisuutensa elintarvikkeiden turvallisuuteen vielä pienempinä 

kuin elämäntaparuokavaliota noudattavat. 

Lapsi- ja yksinhuoltajaperheissä asuvien osuus ruokauutisoinnin muistamisesta oli 

suurempi kuin muilla ryhmillä. Tämä saattaa jälleen selittyä sillä, että ruuan merkitys 

kasvaa, kun ruokaan kohdistuvat päätökset vaikuttavat myös läheisiin (Fischler 1980), 

jolloin myös ruokauutisointin kiinnitetään enemmän huomiota. 

Ruokaan liittyvistä uhkakomponenteista tuotantoon liittyvät uhkat nousivat merkityk-

sellisiksi kaikille erikoisruokavaliota noudattaville ja tarkemmalla tasolla niiden merki-

tys kasvoi elintaparuokailijoiden kohdalla ja merkitys kasvoi vielä lisää, kun tarkastelu 

kohdistettiin kasvisruokailijoihin. Kasvisruokailijat näyttivät muutenkin olevan tässä 

tutkimuksessa dominoiva ryhmä kaikissa erikoisruokailijoissa. 

Myös luottamuksessa tuoteryhmiin elämäntaparuokailijat osoittivat heikointa luotta-

musta kaikkiin muihin tuoteryhmiin paitsi hedelmät ja vihannekset. Jälleen kerran tä-

män ilmiön taustalta löytyivät kasvisruokailijat, joiden luottamus tuoteryhmiin oli pää-

sääntöisesti heikompaa kuin muilla. 

Elämäntaparuokailijoilla myös luottamus ruokaketjun toimijoihin oli yleisesti pienem-

pi kuin muilla. Tähänkin ilmiöön pureuduttaessa selitys löytyi ryhmään sisältyneistä 

kasvisruokailijoista. Myös vegaanien luottamus oli samansuuntainen. Ainoastaan 

maanviljelijöiden kohdalla ei tilastollisesti merkittävää eroa luottamuksessa löytynyt. 

8.4 Mittareiden ristiinvertailut 

Spontaanit tankkaajat oli ryhmistä vähiten huolestunut, vaikka ryhmät eivät tämän 

ominaisuuden suhteen paljoa toisistaan poikenneetkaan. He myös kokivat yhdessä hin-

tatietoisten suunnittelijoiden kanssa olevansa itse eniten vastuussa elintarvikkeiden 

turvallisuudesta. 

Spontaanit tankkaajat myös luottivat yhdessä hintatietoisten suunnittelijoiden kanssa 

eniten kaikkiin elintarvikeketjun toimijoihin, vaikka näiden kahden keskinäinen järjes-

tys luottamuskomponenttien välillä vaihtelikin. Selkeitä eroavaisuuksia ilmeni vasta 

suhtautumisessa uhkakomponentteihin. Kaikkien uhkakomponenttien osalta spontaani-
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en tankkaajien keskiarvo oli pienin. Tilastollisesti merkittäviä eroja yhteen tai useam-

paan ryhmään ilmeni kaikissa uhkakomponenteissa. 

Luottamuksessa tuoteryhmiin spontaanit tankkaajat olivat jälleen kärkipäässä. He luot-

tivat eniten kaikkiin tuoteryhmäkomponentteihin paitsi vihanneksiin ja tuoretuotteisiin, 

joihin luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat luottivat enemmän. Spontaanit tankkaajat 

olivat myös vähemmän pessimistejä ja enemmän optimisteja kuin muut elämäntyyli-

ryhmät. 

Määrätietoiset ravinnonhankkijat eivät olleet juuri muita ryhmiä huolestuneempia, 

mutta he kokivat yhdessä luomutietoisten sosiaalisten kokeilijoiden kanssa olevansa 

vähiten vastuussa elintarvikkeen turvallisuudesta. He myös luottivat kaikkein vähiten 

kaikkiin elintarvikeketjun toimijoihin, vaikka elintarvikkeiden vähittäiskaupan kohdal-

la luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat pääsivät luottamuspisteissä melko lähelle. 

Uhkakomponenteissa oli kuitenkin eroja. Tuotantoon liittyvissä uhkissa määrätietoiset 

ravinnonhankkijat olivat toisena luomutietoisten sosiaalisten kokeilijoiden jälkeen, 

vaikkakaan eivät eronneet näistä tilastollisesti merkittävästi. Zoonooseihin liittyvissä 

uhkissa he puolestaan olivat lähempänä spontaaneja tankkaajia, vaikka tämänkään uh-

kan suhteen ryhmien välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkittäviä eroja. Myös elintar-

vikkeiden ravintosisällön suhteen määrätietoiset ravinnonhankkijat olivat melko välin-

pitämättömiä eikä tilastollisesti merkittäviä eroja muihin ryhmiin löytynyt. Tuotetiedon 

laatu huoletti heitä ryhmistä eniten, vaikkakin kaikki ryhmät pitivät keskimäärin asiaa 

suhteellisen merkityksettömänä. 

Määrätietoiset ravinnonhankkijat luottivat vähiten kaikkiin tuoteryhmiin. Tosin kaikki-

en elämäntyyliryhmien keskiarvot olivat asteikon keskikohdan yläpuolella. Tässä ryh-

mässä oli kaikkein vähiten optimismia ja toiseksi eniten pessimismiä. Määrätietoisten 

ravinnonhankkijoiden suhteelliset osuudet sekä elintarviketurvallisuutta koskevan ta-

pahtuman muistamisessa, että sen uutisoinnin muistamisessa, olivat myös kaikkein 

pienimpiä. 

Luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat olivat ryhmistä kaikkein huolestuneimpia. He 

myös kokivat itsellään olevan kaikkein vähiten kontrollia elintarvikkeiden turvallisuu-

teen. Luottamuksessa elintarvikeketjun toimijoihin he sijoittuivat maanviljelijöiden ja 

karjankasvattajien suhteen aineiston keskiarvon tuntumaan. Elintarviketeollisuuden ja 

vähittäiskaupan suhteen he olivat aineiston keskiarvon alapuolella yhdessä määrätie-

toisten ravinnonhankkijoiden kanssa. Eviran ja kunnallisen elintarvikevalvonnan suh-
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teen he sijoittuivat hieman alle aineiston keskiarvon. He olivat myös ryhmistä kaikkein 

eniten huolissaan tuotantoon ja zoonooseihin liittyvistä uhkista. Sen sijaan elintarvik-

keiden ravintosisältö ja tuotetiedon laatu eivät heitä juuri huolettaneet. 

Tuoteryhmäluottamuksessa luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat luottivat ryhmistä eni-

ten vihanneksiin ja hedelmiin. Korkein absoluuttinen keskiarvo heillä oli tuoteryhmäs-

sä leipomotuotteet, jossa heidän keskiarvonsa oli korkein spontaanien tankkaajien jäl-

keen. He olivat vähiten optimistisia määrätietoisten ravinnonhankkijoiden jälkeen ja 

ryhmistä kaikkein pessimistisimpiä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana elintarvike-

turvallisuutta vaarantavan tapahtuman muistaneiden osuus oli heidän joukossaan suu-

rin. Mediassa uutisoidun tapahtuman muistaneiden osuus oli heidän ryhmässään toi-

seksi korkein hintatietoisten suunnittelijoiden jälkeen. 

Hintatietoiset suunnittelijat oli ryhmän luomutietoiset sosiaaliset kokeilijat jälkeen 

huolestunein, mutta toisaalta he kokivat spontaanien tankkaajien kanssa omaavansa 

eniten vastuuta elintarvikkeiden turvallisuudesta. He luottivat ryhmistä eniten maanvil-

jelijöihin, karjankasvattajiin ja kunnalliseen elintarvikevalvontaan. Elintarviketeolli-

suuteen, vähittäiskauppaan ja Eviraankin he luottivat ryhmistä toiseksi eniten spontaa-

nien tankkaajien jälkeen. Tuotantoon liittyvät uhkat vaivasivat heitä vain hieman näyt-

teen keskiarvoa vähemmän. Sen sijaan zoonooseihin liittyvät uhkat ja tuotetiedon laatu 

huolestuttivat tätä ryhmää näytteen keskiarvoa enemmän. Elintarvikkeiden ravintosi-

sältö huolestutti heitä eniten kaikista ryhmistä, vaikka asia ei ollutkaan koko aineistos-

sa yleisesti juuri huolestuttava. Tuoretuotteisiin tämä ryhmä luotti melkein yhtä paljon 

kuin spontaanit tankkaajat. Prosessoiduissa tuotteissa ja leipomotuotteissa se oli melko 

lähellä näytteen keskiarvoa, eikä eronnut tilastollisesti merkittävästi muista ryhmistä. 

Tämä ryhmä oli hieman keskiarvoa optimistisempi ja pessimismiltään keskiarvon tun-

tumassa. Tapahtuman muistamisessa he olivat näytteen keskitasoa, mutta median uu-

tisoinnin muistamisessa heidän suhteellinen osuutensa oli suurin, vaikkakaan ei tilas-

tollisesti merkittävästi poikennut muista ryhmistä. 

Kun tarkasteltiin elämätyylikomponentteja suhteessa luottamusmittarin piirremuuttu-

jiin, löydettiin kaksi merkittävää tapausta. Luomun/luonnollisuuden ja optimismin vä-

linen suhde oli voimakkaasti negatiivinen, kun taas luomun/luonnollisuuden ja pessi-

mismin välinen suhde oli voimakkaasti positiivinen. Vastaavanlainen ilmiö havaittiin 

aikaisemmin kasvisruokailijoiden kohdalla. 
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Luomu/luonnollisuus oli elämäntyylikomponenteista ainoa, jolla oli selkeä yhteys luot-

tamukseen ruokaketjun toimijoihin. Yleisesti korrelaatiot luomun/luonnollisuuden ja 

elintarvikeketjun toimijaan luottamisen välillä olivat negatiivisia. Selkein yhteys oli 

kuitenkin elintarviketeollisuuden kohdalla. 

TEAM-profiilipisteiden ja elämäntyyliryhmäjäsenyyden vertailussa löydettiin ryhmien 

kesken pieniä eroja. Kaikki keskiarvot olivat kuitenkin lähellä mittarin keskiarvoa 30, 

ja matalimpien ja korkeimpien keskiarvojen ero oli vain kolmesta neljään pistettä. 

TEAM-mittari ei kyennyt tässä tutkimuksessa löytämään selkeitä merkittäviä eroja eri 

elämäntyyliryhmien välillä. Myöskään elämäntyylikomponenttien ja TEAM-

profiilipisteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä vahvoja yhteyksiä. 

  



 97 

9. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen teoreettinen tavoite oli kartoittaa Armstrongin ja Kotlerin (2007) 

ostokäyttäytymismallin ”mustan laatikon” elementtien, eli ostajan ominaisuuksien ja 

ostopäätöksen välisiä mekanismeja tarkastelemalla mallissa henkilökohtaisiin ominai-

suuksiin liittyvien elämäntyylin, persoonallisuuden ja minäkuvan sekä psykologisiin 

ominaisuuksiin lukeutuvan luottamuksen välisiä yhteyksiä. Empiirisinä tavoitteina oli 

löytää kyselytutkimuksen avulla kuluttajan elämäntyylistä, persoonallisista ominai-

suuksista sekä luottamuksesta ruokaan ja elintarvikeketjun toimijoihin elementtejä, 

joilla on yhteyksiä toisiinsa, sekä testata Scholdererin ym. (2004) työn pohjalta kehite-

tyn, typistetyn ruokaan liittyvä elämäntyyli -mittarin ja Anthonyn (2003) TEAM-

mittarin kykyä mitata näitä yhteyksiä. 

Tutkimuksen avulla pystyttiin löytämään neljä ruokaan liittyvältä elämäntyyliltään 

poikkeavaa ryhmää sekä kuvailemaan näihin ryhmiin kuuluvien vastaajien luottamusta 

elintarvikkeisiin ja elintarvikeketjun toimijoihin. Tutkimuksen tulokset tukivat myös 

de Jongen ym. (2007) huomiota siitä, että optimismi ja pessimismi ovat luottamuksessa 

elintarvikkeiden turvallisuuteen avaintekijöitä. 

Tämän lisäksi mittarien ristivertailussa löytyi mielenkiintoinen korrelaatio pessimis-

min, vähäisen luottamuksen, kasvisruokailun ja luomun/luonnollisuuden suosimisen 

sekä oman kontrollin vähäisyyden väliltä. Tämä tutkimus ei anna vastausta näiden il-

miöiden kausaalisuussuhteisiin eli siihen valitsevatko ihmiset kasvissyönnin siksi, että 

he ovat yleisesti pessimistejä ja kokevat, että elintarviketurvallisuus ei ole heidän kont-

rolloitavissaan eivätkä he luota elintarvikeketjun toimijoihin, vai aiheuttaako luotta-

muksen menetys elintarvikealan toimijoihin tuntemuksen siitä, että elintarvikkeiden 

turvallisuus ei ole heidän hallittavissaan, mikä altistaa pessimismiin, ja lopulta realisoi-

tuu siirtymisenä kasvisruokailuun. Tämä on mielenkiintoinen yhteys, jota tulisi selvit-

tää tulevissa tutkimuksissa. Tutkimuksen viitekehyksen mukaan yleinen pessimismi (ja 

myös huolestuneisuus) on persoonallinen ominaisuus. Tällöin informaatio ruuasta suo-

dattuu ihmisen persoonallisuudessa muun muassa pessimismin läpi ja saa yksilön 

muodostamaan itselleen tietynlaiset arvoväittämät. Tällä on se seuraus, että viestintä, 

eli informaatio ympäristöstä suodattuu näin muodostuneen arvomaailman kautta, eli 

yksilö peilaa ympäristöstänsä saamaa informaatiota arvomaailmaansa ja siihen, sopiiko 

tämä informaatio hänen arvomaailmaansa vai ei. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ruokaketjun toimijan on vaikeaa vaikuttaa itseään koskevalla informaatiolla tällaiseen 
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pessimistiseen kuluttajaan. Informaation tulisi pessimistin tapauksessa liittyä itse ruo-

kaan. Toisin sanoen, toimijan informaation on uskottavasti keskityttävä itse ruokaan 

liittyviin ominaisuuksiin. 

Typistetty FRL-mittari koostui 44 ruokaan liittyvästä väittämästä, jotka oli redusoitu 

alkuperäisestä (Scholderer ym. 2004) 69-väittämän patterista, jotka mittasivat 23 ruo-

kaan liittyvää dimensiota. Tässä tutkimuksessa näitä kaikkia dimensioita ei kuitenkaan 

luotettavalla tasolla saatu esiin. Grunertin (1993) viitekehyksessä nämä dimensiot liit-

tyivät viiteen suurempaan kokonaisuuteen, Grunertin (1993) termein ”domainiin”: ruu-

an ostotapaan, aterian valmistustapaan, abstrakteihin tuoteominaisuuksiin, haluttuihin 

seurauksiin sekä käyttötilanteisiin. Tässä tutkimuksessa löydetyt komponentit kyllä 

liittyvät näihin viiteen domainiin, mutta olivat yhdistelmiä niiden sisältämistä fakto-

reista. Esimerkiksi komponenttiin suunnitelmallisuus yhdistyivät alun perin ostotottu-

mukset -domainin faktori ostoslista ja ruuanvalmistus -domainin faktori suunnittelu. 

Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että typistetty FRL-mittari mittaa samoja di-

mensioita kuin alkuperäinenkin Scholdererin ym. (2004) mittari. Tätä työtä varten ke-

hitetyn typistetyn mittarin ansio on ehkä lähinnä siinä, että sitä voitaisiin käyttää ruo-

kaan liittyvän elämäntyylin mittaamiseen vastaavanlaisissa tutkimuksissa, joissa varsi-

nainen tutkimuskohde on jokin muu. Typistetty mittari kaipaa kuitenkin edelleen tar-

kastelua ja kehittämistä. Erityisesti olisi hyvä tarkastella mittarin väittämien ja alkupe-

räisten englanninkielisten väittämien semanttista yhteneväisyyttä. Mittarin alkuperäis-

tenkin kehittäjien (Brunsø & Grunert 1995; Brunsø & Grunert 1998; Brunsø ym. 2004; 

Scholderer ym. 2004) tavoitteena oli luoda mittarista kulttuurienvälisesti validi, eli 

erilaisista kulttuureista ja niiden vaikutteista riippumaton. 

Tässäkin tutkimuksessa näkyy viitteitä siitä, että FRL-mittarin kysymykset eivät ole 

täysin kulttuuririippumattomia, esimerkiksi alkuperäisen mittarin dimension ”naisen 

tehtävät” tarkoituksena oli mitata, missä määrin vastaajat kokevat ruuanvalmistuksen 

ja ruuan hankinnan olevan naisen tehtävä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää kui-

tenkin siltä, että tutkimukseen vastaajat mielsivät kysymykset eri tavalla, koska väit-

tämien korrelaatio oli heikko. 

Alkuperäisen mittarin ensimmäinen taustaoletus näyttää olevan perinteinen naisen 

vahva rooli ruuan hankinnassa ja valmistuksessa, eli se että nämä tehtävät ovat joko 

naisen tehtäviä tai sitten yhteisiä. Toinen taustaoletus näyttää olevan, että vastaaja elää 
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perinteisessä ydinperheessä: karrikoiden mies ja nainen sekä kaksi ja puoli lasta. Kum-

pikaan näistä taustaoletuksista ei pidä enää paikkaansa. 

Ruuanlaiton ja ruuan ostamisen osalta sukupuoliroolit ovat murtuneet. Suurimmassa 

osassa television ruoka- ja keittiöohjelmia on päähenkilönä miespuolinen kokki (esim. 

Jyrki Sukula, Aki Wahlman, Markus Maulavirta, Jamie Oliver) joka valmistaa ruokaa 

miehisellä otteella, mutta kuitenkin tarvittaessa herkkyydellä. Ruuanlaitosta on tullut 

yhä enemmän hyväksytty miesten harrastus, joka sopii alfauroksellekin – ajatellaanpa 

vaikka herraa nimeltä Gordon Ramsay. Lisäksi nämä kokit ovat nousseet suuriksi ja 

arvostetuiksi julkkiksiksi, mikä on entisestään nostanut ruuanlaiton arvostusta miesten 

keskuudessa. Koska kyseessä on usein harrastus, saattaa olla, että mies ei anna vai-

monsa edes ostaa tarvittavia raaka-aineita. Kun tällainen mies vastaa tämän mittarin 

kysymyksiin olevansa eri mieltä siitä, että ruuanlaitto ja ruokaostosten tekeminen on 

molempien vastuulla ja eri mieltä siitä, että keittiö on naisen valtakunta, niin mitä se 

kertoo kyseisen vastaajan tasa-arvokäsityksistä? 

Myöskään toinen oletus ei pidä paikkaansa, sillä myös perherakenteet ovat muuttuneet. 

Nykyään on yhä enemmän uusioperheitä, yksin asuvia, saman sukupuolisen kumppa-

nin kanssa yhteiselämää eläviä. Miten tähän kysymykseen vastaisi esimerkiksi homo-

pariskunnan ruuanlaittoa harrastava puolisko? 

Näyttää siltä, että FRL-mittarin ”naisen tehtävä” -dimension merkityksen on ajan 

hammas ja yhteiskunnan muutos nakertanut lähes olemattomiin. Tämä on FRL-

mittarin heikko kohta, sillä se saattaa antaa vastaajalle väärää viestiä mittarin arvokäsi-

tyksistä ja saatta siten vääristää vastauksia. Toinen seikka on se, että kyseinen dimen-

sio ei enää pysty mittaamaan mitään, koska kysymyksen taustalla olevat ydinperheen 

ja perinteiset naisen tehtävän oletukset eivät enää välttämättä päde vastaajajoukossa. 

Tämä dimensio olisi syytä miettiä mittarissa kokonaan uusiksi. Korvaavat kysymykset 

voisivat mitata esimerkiksi sitä, kuinka yhteistyöpainotteisena vastaaja näkee ruuan 

ostamisen ja valmistamien. Onko se useamman henkilön yhteistyötä vai puhtaasti 

egoistinen taidonnäyte tai nautinnonlähde. 

TEAM-mittarin ansiot jäivät tässä tutkimuksessa vähäisiksi. Tähän ovat osittain syynä 

tekniset rajoitteet. TEAM-mittari on preferenssimittari, jossa vastaajan pitää asettaa 

esitetyt neljä ominaisuusväittämää preferenssijärjestykseen sen mukaan, miten hyvin 

ne hänen mielestään kuvaavat häntä itseään. Mittarin kannalta oleellista on se, että vas-

taajan on pakko arvioida jokainen ominaisuusväittämä, eli jokaiselle väittämälle on 
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annettava jokin arvo. Toinen oleellinen edellytys on se, että saman väittämäryhmän 

sisällä kahdella väittämällä ei voi olla sama preferenssiarvo. Mittarin vastaustapa poik-

kesi siis huomattavasti kyselyn muista mittareista, minkä nähtiin olevan potentiaalinen 

ongelma vastaajille juuri näiden mittarin kahden olettamuksen vuoksi, ja aiheuttavan 

mahdollisesti virheellisiä vastauksia. Helsingin yliopiston E-lomake -palvelun vastaus-

tyyppivaihtoehdoista ei löytynyt sellaista vaihtoehtoa, joka olisi oikeellisuustarkastuk-

sessaan ottanut huomioon mittarin vaatimukset, joten esitesteissä yritettiin löytää tar-

jolla olleista vaihtoehdoista soveltuvin. Esitestissä huomattiin kuitenkin pian, että yk-

sikään kokeilluista ratkaisuista ei ollut tyydyttävä. 

Toisesta käytettävissä olleesta järjestelmästä, Webropolista, sen sijaan löytyi kysymys-

tyyppi, jossa kaikki vaihtoehdot oli arvioitava, eikä kahdella vaihtoehdolla saanut olla 

samaa arvoa. Varsinaisessa kyselyssä päädyttiin siksi käyttämään Webropol-

järjestelmää. Kyselyn ollessa jo käynnissä ilmeni TEAM-kysymysten kanssa kuitenkin 

ongelma. Vapaaehtoisessa vastaajapalautteessa muutama vastaaja raportoi, että heillä 

oli ollut ongelmia nimenomaan TEAM-mittarin kysymysten kanssa. Eräs vastaaja ker-

toi, että hän ei ollut muutaman ensimmäisen väittämäryhmien kohdalla ymmärtänyt, 

miten tehtävään tulisi vastata ja niinpä hän oli arponut vastaukset summamutikassa, 

mutta myöhemmin viimeisten väittämäryhmien kohdalla sitten käsittänyt vastaustek-

niikan ja vastannut niihin oikein. Toinen vastaaja kertoi, että hän oli ensin vahingossa 

valinnut väärän vaihtoehdon, mutta ei ollut myöhemmin pystynyt muuttamaan valin-

taansa. Osoittautui, että Webropolin preferenssi-kysymystyypillä oli muuan ongelmal-

linen ominaisuus. Vastaajan aloittaessa kysymysryhmään vastaamisen kaikkien neljän 

väittämän kaikki neljä valintaa olivat tyhjiä. Kun vastaaja valitsi jollekin väittämälle 

jonkin arvon, järjestelmä lukitsi tämän arvon siten, että vastaaja ei voinut valita samaa 

arvoa millekään jäljelle jääneistä väittämistä, vaan hänen täytyi valita jokin jäljelle 

jääneistä vapaista arvoista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun vastaaja oli määrittänyt 

arvon kaikille neljälle väittämälle, oli myös kaikki neljä arvoa jo käytetty, eikä vastaaja 

pystynyt enää muuttamaan vastaustaan. 

Kun edellä olevan lisäksi huomioidaan se, että järjestelmä sekoitti väittämäryhmien 

vaihtoehdot siten, että eri TEAM-profiilit esiintyivät aina eri järjestyksessä, on tällä 

todennäköisesti ollut se seuraus, että varsinkin mittarin alkupään kysymyksiin on tal-

lentunut paljon kohinaa, eli sattumanvaraisia arvoja sattumanvaraisille profiileille. Täs-

tä antaa viitteitä myös TEAM-mittarin tunnuslukujen tarkastelu. Toisaalta, kun tarkas-

tellaan TEAM-profiilipisteiden ja elämäntyylikomponenttien korrelaatioita (taulukko 
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35) huomataan, että profiileissa, jotka ovat Anthonyn (2003), mukaan vastakkaisia, 

ovat myös korrelaatiokertoimien merkit vastakkaisia. Vaikka tilastollisesti merkittäviä 

yhteyksiä ei löytynytkään, ovat korrelaatiot kuitenkin suunnaltaan sopusoinnussa Ant-

honyn (2003) persoonallisuusakselien kuvausten kanssa. Pienet selitysasteet ja korre-

laatiokertoimet saattavat johtua puhtaasti siitä, että jos mittarin vastaustapa on ollut 

useammallekin vastaajalle outo, on se tuottanut edellä mainituista syistä akselin alku-

päähän satunnaisia arvoja, mikä on pienentänyt koko akselin erottelukykyä siirtämällä 

akselin summamuuttujan arvoa lähemmäksi akselien aritmeettista keskiarvoa 30. 

Vaikka TEAM-mittarilla ei saatu tässä tutkimuksessa käyttökelpoisia tuloksia, antavat 

tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin signaalin siitä, että mittaria ei vielä kannata ko-

konaan hylätä. Mittarin jatkokäytön kannalta tulisi kuitenkin pohtia, millaisella kysy-

mystekniikalla mittarista saataisiin vastaajalle selkeämpi. Eräs selkeämpi tapa, jota 

tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuus käyttää, olisi esittää väittämät yksi väittämä-

ryhmä kerrallaan ikään kuin kuvina, joita vastaaja napsauttaisi hiirellä omassa prefe-

renssijärjestyksessään ja lopuksi esitettäisiin väittämät allekkain siinä järjestyksessä, 

missä vastaaja ne valitsi ja tiedusteltaisiin, onko vastaaja tyytyväinen järjestykseen vai 

haluaako hän vastata uudelleen. Toinen vaihtoehto olisi se, että vastaaja voisi hiirellä 

vetää väittämät ruudulla haluamaansa järjestykseen ja vaihtaa niiden paikkoja keske-

nään. Nämä tekniikat olisivat varmasti monelle käyttäjälle tutumpia. 

Kokonaisuudessaan tämä tutkimus pystyi luomaan uutta näkökulmaa luottamuksen 

muodostumiseen elintarvikkeita ja elintarvikealan toimijoita kohtaan ostopäätösproses-

sin osana. Lisäksi mittareiden yhteiskäytöllä saatiin sekä lisätietoa vastaajien ruokaan 

liittyvästä elämäntyylistä että näkemyksiä luottamuksesta elintarvikkeiden turvallisuu-

teen. Tulevaisuudessa tämän tutkimuksen mittareita kannattaisi testata edelleen käyt-

tämällä niitä suurempaan ja edustavampaan perusjoukkoon. Sitä ennen tulisi kuitenkin 

ratkaista TEAM-mittarin tekniset haasteet. 

Johdannossa kuvattiin Fischlerin (1980; 1988) pohdintoja ihmisen ja ruuan välisestä 

suhteesta. Ehkä hieman yleisemmin Fischlerin (1988) kuvaamia dimensioita voidaan 

luonnehtia konkreettinen-abstrakti -dimensioksi ja yksilö-yhteisö -dimensioiksi. Ruuan 

ja ihmisen välisen suhteen operationalisointi ei kuitenkaan vielä onnistu pelkästään 

näillä kahdella dimensiolla. Kahden dimension malli ei vielä pysty erottelemaan esi-

merkiksi ravitsemussuosituksiin perustuvaa ruokavaliota ja uskomusdieettejä toisis-

taan. Molemmissa ruuan merkitys on konkreettinen ja se kohdistuu yksilöön. Fischler 

itsekin myöntää, että dimensioita voi olla enemmän (Fischler 1988, 275). Tässä tutki-
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muksessa on tullut esiin signaaleja siitä, että sekä kognitiivisilla että emotionaalisilla 

tekijöillä on vaikutusta siihen miten ihminen kokee itsensä ja ruuan välisen suhteen. 

Jos rakennelmaan lisätään kolmas ulottuvuus, joka kuvaa sitä, minkälaiseen yksilön 

mentaaliseen käsittelyprosessiin merkitys perustuu, saadaan ruuan merkityksiä jäsen-

nettyä huomattavasti. Kolmanneksi ulottuvuudeksi ehdotan kognitio-emootio -

dimensiota. Näin saadaan ilmiötä paremmin jäsentävä kolmedimensioinen rakenne 

ruuan merkityksestä ihmiselle (kuvio 8). 

 

Kuvio 8. Ihmisen ja ruuan suhteen kolmedimensioinen rakenne. 

Edellä mainittua ravitsemussuositus/uskomusdieetti -esimerkkiä hyväksikäyttäen nämä 

kaksi ruokavaliota poikkeavat toisistaan nimenomaan tuon kolmannen dimension osal-

ta. Vaikka yleisesti hyväksyttyjä ravitsemussuosituksia noudattavan ruokavalion to-

teuttaminen edellyttääkin yksilöltä myös emotionaalista sitoutumista ja hyväksyntää, 

on kuitenkin todennäköistä, että ruokavaliota noudattaessaan yksilö on prosessoinut 

tätä ruokavaliota koskevan informaation enemmän kognitiivisesti ja jossain määrin 

rationaalisesti tunnettujen faktojen pohjalta, kun taas uskomusruokavalioiden osalta 

valinta perustuu enemmän emotionaaliseen hyväksyntään ja heikkoihin vihjeisiin, 

yleensä kertomuksiin muiden käyttäjien kokemuksista ja uskomuksista. 

Ihmisen ja ruuan suhteen parempi ymmärtäminen auttaisi alan toimijoita ymmärtä-

mään paremmin myös sen, millaisella viestinnällä erilaiset yksilöt voidaan parhaiten 

tavoittaa. Yksilöt, joille faktat ovat tärkeitä, eivät juuri perusta tunteisiin vetoavasta 

viestinnästä ja emootiokeskeisiä ihmisiä ei saada vakuutettua pelkillä faktoilla. Oike-

anlaisella viestinnällä elintarvikealan toimija tavoittaisi paremmin ja tehokkaammin 

kohdeyleisönsä ja siten myös pystyisi viestimään oman panostuksensa tehokkaammin 

ja vaikuttavammin niin omaksi kuin kuluttajankin hyödyksi. 
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Liite 1. Alkuperäisen FRL-mittarin englanninkieliset kysymykset (Scholderer ym. 

2004, 201–202) 

Dimension/factor ID  

Quality aspects / health 

APA1 

V56 I prefer to buy natural products, i.e. products without preservatives. 

V35 To me the naturalness of the food that I buy is an important quality. 

V49 I try to avoid food products with additives. 

Quality aspects / price/quality -

relation 

APA2 

V64 I always try to get the best quality for the best price. 

V13 I compare prices between product variants in order to get the best value for money. 

V7 It is important for me to know that I get quality for all my money. 

Quality aspects / novelty 

APA3 

V40 I love to try recipes from foreign countries. 

V67 I like to try new foods that I have never tasted before. 

V8 Well-known recipes are indeed the best. 

Quality aspects / organic products 

APA4 

V16 I always buy organically grown food products if I have the opportunity. 

V9 I make a point of using natural or ecological food products. 

V30 I do not mind paying a premium for ecological products. 

Quality aspects / taste 

APA5 

V5 I find the taste of food products important. 

V21 When cooking, I first and foremost consider the taste. 

V50 It is more important to choose food products for their nutritional value rather than for 

their taste. 

Quality aspects / freshness 

APA6 

V22 I prefer fresh products to canned or frozen products. 

V39 It is important to me that food products are fresh. 

V48 I prefer to buy meat and vegetables fresh rather than prepacked. 

Cooking methods / interest in 

cooking 

CS1 

V43 I like to have ample time in the kitchen. 

V62 Cooking is a task that is best over and done with. 

V18 I do not like spending too much time on cooking. 

Cooking methods / looking for new 

ways 

CS2 

V69 I like to try out new recipes. 

V24 I look for ways to prepare unusual meals. 

V37 Recipes and articles on food from other culinary traditions make me experiment in the 

kitchen. 

Cooking methods / convenience 

CS3 

V52 Frozen food account for a large part of the food products I use in our household. 

V14 We use a lot of ready-to-eat foods in our household. 

V59 I use a lot of mixes, for instance baking mixes and powder soups. 

Cooking methods / whole family 

CS4 

V2 The kids or other members of the family always help in the kitchen; for example they 

peel the potatoes and cut the vegetables. 

V34 My family helps with other mealtime chores, such as setting the table and doing the 

dishes. 

V68 When I do not feel like cooking, I can get one of the other members of my family to do 

it. 

Cooking methods / planning 

CS5 

V61 What we are going to have for supper is very often a last minute decision. 

V66 Cooking needs to be planned in advance. 

V31 I always plan what we are going to eat a couple of days in advance. 

Cooking methods / woman’s task 

CS6 

V57 I consider the kitchen to be the woman’s domain. 

V26 It is the woman’s responsibility to keep the family healthy by serving a nutritious diet. 

V32 Nowadays the responsibility for shopping and cooking ought to lie just as much with 

the husband as with the wife. 

Purchasing motives / self-

fulfillment in food 

CO1  

V51 Being praised for my cooking adds a lot to my self-esteem. 

V63 Eating is to me a matter of touching, smelling, tasting and seeing, all the senses are 

involved. It is a very exciting sensation. 

V54 I am an excellent cook. 

Purchasing motives / security 

CO2  

V19 I dislike everything that might change my eating habits. 

V3 I only buy and eat foods which are familiar to me. 

V33 A familiar dish gives me a sense of security. 

Purchasing motives / social Rela-

tionships 

CO3  

V17 I find that dining with friends is an important part of my social life. 

V55 When I serve a dinner to friends, the most important thing is that we are together. 

V38 Over a meal one may have a lovely chat. 

Ways of shopping / importance of 

product information 

SC1  

V1 To me product information is of high importance. I need to know what the product 

contains. 

V29 I compare labels to select the most nutritious food. 

V11 I compare product information labels to decide which brand to buy. 

Ways of shopping / attitudes to 

advertising 

SC2  

V20 I have more confidence in food products that I have seen advertised than in unadver-

tised products. 

V44 I am influenced by what people say about a food product. 

V58 Information from advertising helps me to make better buying decisions. 

Ways of shopping / enjoyment 

from shopping 

SC3  

V4 Shopping for food does not interest me at all. 

V53 I just love shopping for food. 

V46 Shopping for food is like a game to me. 

Ways of shopping / speciality 

shops 

SC4  

V25 I do not see any reason to shop in specialty food stores. 

V12 I like buying food products in specialty stores where I can get expert advice. 

V36 I like to know what I am buying, so I often ask questions in stores where I shop for 

food. 

Ways of shopping / price criteria 

SC5  

V41 I always check prices, even on small items. 

V15 I notice when products I buy regularly change in price. 

V28 I look for ads in the newspaper for store specials and plan to take advantage of them 

when I go shopping. 

Ways of shopping / shopping list 

SC6  

V47 Before I go shopping for food, I make a list of everything I need. 

V60 I make a shopping list to guide my food purchases. 

V6 Usually I do not decide what to buy until I am in the shop. 

Consumption situations / snacks 

versus meals 

US1 

V10 I eat before I get hungry, which means that I am never hungry at meal times. 

V65 I eat whenever I feel the slightest bit hungry. 

V23 In our house, nibbling has taken over and replaced set eating hours. 

Consumption situations / social 

event 

US2 

V27 Going out for dinner is a regular part of our eating habits. 

V45 We often get together with friends to enjoy an easy-to-cook, casual dinner. 

V42 I enjoy going to restaurants with my family and friends. 
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Liite 2. Typistetyn FRL-mittarin suomenkieliset kysymykset 

Dimensio/faktori Tunniste Väittämä 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-
kulmat / terveys 

APA1 

V35 Minulle luonnollisuus on tärkeä ominaisuus kun ostan ruokaa. 
V49 Yritän välttää elintarvikkeita joissa on lisäaineita. 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-
kulmat / hinta/laatu 

-suhde 

APA2 

V64 Yritän aina saada parasta laatua parhaalla hinnalla. 
V13 Vertailen eri tuotevaihtoehtojen hintoja saadakseni rahalleni parasta vas-

tinetta. 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-

kulmat / uutuus 
APA3 

V67 Haluan kokeilla uusia ruokia, joita en ole koskaan ennen maistanut. 

V8 Tutuimmat ruokareseptit ovat kaikkein parhaita. 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-

kulmat / luomutuotteet 
APA4 

V16 Ostan aina luomutuotteita, jos minulla on siihen mahdollisuus. 

V30 Maksan mielelläni enemmän luomutuotteista. 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-

kulmat / maku 
APA5 

V5 Mielestäni elintarvikkeiden maku on tärkeää. 

V50 On tärkeämpää valita elintarvikkeet niiden ravitsemuksellisten ominaisuuk-
sien kuin maun perusteella. 

Abstraktit tuotteen laatunäkö-

kulmat / tuoreus 
APA6 

V39 Minulle on tärkeää että elintarvikkeet ovat tuoreita. 

V48 Ostan lihan ja vihannekset mieluummin irtomyynnistä kuin pakattuina. 

Ruuanvalmistustavat / kiinnos-

tus ruuanlaittoon 
CS1 

V43 Minusta on mukavaa touhuta keittiössä. 

V62 Ruuanlaitto on tehtävä josta on paras suoriutua mahdollisimman nopeasti. 

Ruuanvalmistustavat / uusien 

tapojen etsiminen 
CS2 

V69 Kokeilen mielelläni uusia ruokareseptejä. 

V37 Reseptit ja ruokakirjoitukset saavat minut tekemään kokeiluja keittiössä. 

Ruuanvalmistustavat / muka-

vuudenhalu 
CS3 

V14 Taloudessani/taloudessamme käytetään runsaasti valmisruokia. 

V59 Käytän paljon puolivalmisteita, kuten pussikeittoja, -kastikkeita ja vastaa-
via. 

Ruuanvalmistustavat / suunnit-

telu 
CS5 

V61 Päätös siitä, mitä syön/syömme illalla, syntyy usein hetken mielijohteesta. 

V66 Ruuan valmistamista on suunniteltava etukäteen. 

Ruuanvalmistustavat / naisen 

tehtävä 
CS6 

V57 Mielestäni keittiö on naisen valtakunta. 

V32 Ruokaostosten tekeminen ja ruuanlaitto on yhtä lailla miehen kuin naisen-
kin vastuulla. 

Ostomotiivit / itsensä toteut-

taminen ruualla 
CO1 

V51 Itsetuntoani kohottaa kun keitoksiani kehutaan. 

V54 Olen loistava kokki. 

Ostomotiivit / turvallisuus 

CO2 

V3 Ostan ja syön vain minulle tuttuja ruokia ja elintarvikkeita. 

V33 Ruoka-annos, jonka tunnistan, tuo minulle turvallisuuden tunnetta. 
Ostomotiivit / sosiaaliset 

suhteet 

CO3 

V17 Mielestäni ruokailu ystävieni kanssa on tärkeä osa seuraelämääni. 

V55 Kun tarjoan ruokaa ystävilleni, tärkeintä on, että olemme yhdessä. 

Ostotottumukset / tuotetietojen 

tärkeys 

SC1 

V1 Minun on tiedettävä mitä tuote sisältää, siksi ainesluettelo on minulle 

erittäin tärkeä. 

V29 Vertailen tuotetietoja löytääkseni ravinteikkaimman tuotteen. 
Ostotottumukset / asenne 

mainontaan 

SC2 

V20 Luotan enemmän sellaisiin tuotteisiin joita olen nähnyt mainostettavan. 

V44 Sillä mitä ihmiset sanovat elintarvikkeista, on suuri vaikutus minuun. 

Ostotottumukset / ostamisesta 

nauttiminen 

SC3 

V4 Elintarvikkeiden ostaminen ei kiinnosta minua lainkaan. 

V53 Minä suorastaan nautin ruokaostosten tekemisestä. 

Ostotottumukset / henkilökoh-

tainen palvelu 

SC4 

V12 Teen mielelläni ruokaostoksia liikkeissä, joissa minulla on mahdollisuus 

ammattitaitoiseen palveluun. 

V36 Haluan tietää, mitä ostan. Siksi kyselen usein elintarvikkeista kaupan 
henkilökunnalta. 

Ostotottumukset / hinnan 

merkitys 
SC5 

V41 Tarkistan aina tuotteen hinnan, jopa pienimmissäkin ostoksissa. 

V28 Ennen ostoksille lähtöä tutkin mainoksia ja yritän hyödyntää erikoistarjouk-
set. 

Ostotottumukset / ostoslista 

SC6 

V47 Ennen ruokaostoksille lähtöä teen ostoslistan kaikesta, mitä tarvitsen. 

V6 Yleensä en ruokaostoksilla päätä, mitä ostan, ennen kuin vasta kaupassa. 
Käyttötilanteet / naposte-

lu/ateria 
US1 

V65 Syön aina kun tunnen pienimmänkin nälän tunteen. 

V23 Taloudessani/taloudessamme napostelu on syrjäyttänyt säännölliset ruoka-
ajat. 

Käyttötilanteet / sosiaalinen 

tapahtuma 
US2 

V45 Kokoonnumme usein yhdessä ystävien kesken syömään jotain helppoa ja 

mutkatonta. 
V42 Minusta on nautittavaa käydä ravintolassa syömässä ystävien tai perheen 

kanssa. 
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Liite 3. Suomenkieliset TEAM-luonnehdinnat 

T  uskollinen ystäville T  ymmärtäväinen 

E  kekseliäs E  ottaa asiat hoitaakseen 

A  harkitsee asiat tarkasti A  tarkka, täsmällinen 

M  energinen M  aikaansaava 

      

T  huomaavainen toisille T  hyväntahtoinen 

E  uskaltava E  tekee ”omaa juttuaan” 

A  haluaa perinpohjaiset tiedot A  varovainen 

M  nauraa helposti / on hauska M  selkeäsanainen 

      

T  toimii ohjeiden mukaan T  vaatimaton 

E  ottaa riskejä E  periksiantamaton 

A  haluaa täsmällisyyttä A  rakastaa rutiineja 

M  saa toiset vakuuttuneiksi M  porukan johtaja 

      

T  kuuntelee rauhallisesti T  muita myötäilevä 

E  voitontahtoinen E  vahva persoona 

A  harkitseva A  luotettava 

M  innokas M  kiinnostava 

      

T  salaa tunteensa T  ei aiheuta hankaluuksia 

E  rohkea E  puhuu avoimesti ja rohkeasti 

A  korkea vaatimustaso A  noudattaa sääntöjä 

M  On mielellään äänessä M  saa muut mukaansa 

      

T  ystävällinen T  haluaa kaikkien osallistuvan 

E  päättäväinen E  tuloshakuinen 

A  järjestyksenhaluinen A  vaikeuksia päättää asioista 

M  seurallinen M  optimistinen 
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Liite 4. Kyselyn taustamuuttujien frekvenssit 

      
muuttuja/luokka   %-osuus kumulatiivinen 

% -osuus 

Ikäryhmä    

- 20-29 vuotta 170 73,0 73,0 

- 30-39 vuotta 45 19,3 92,3 

- 40-49 vuotta 11 4,7 97,0 

- 50-59 vuotta 7 3,0 100,0 

Ostopäätösrooli    

- teen yleensä kaikki päätökset itse 112 48,1 48,1 

- pääsääntöisesti muut perheenjäsenet voivat kertoa toiveis-

taan, mutta minä teen päätökset itse. 

37 15,9 63,9 

- päätämme tavallisesti yhdessä kaikkien perheenjäsenten 

kanssa. 

81 34,8 98,7 

- voin kertoa toiveeni, mutta yleensä joku muu perheenjäsen 

tekee tai muut perheenjäsenet tekevät päätökset. 

3 1,3 100,0 

Koulutusaste    

- Peruskoulun yläaste tai yläkoulu (7-9/10 luokat), keskikou-

lu 

2 0,9 0,9 

- Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto 78 33,5 34,3 

- Opistotason tutkinto 7 3,0 37,3 

- AMK-tutkinto (ylempi tai alempi) 18 7,7 45,1 

- Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, perustutkin-

to(kandidaatti, maisteri ja vastaavat tutkinnot) 

127 54,5 99,6 

- Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jatkotutkinto (lisensi-

aatti, tohtori ja vastaavat tutkinnot) 

1 0,4 100,0 

Ammattiasema    

- Johtava asema toisen palveluksessa 1 0,4 0,4 

- Ylempi toimihenkilö 14 6,0 6,4 

- Alempi toimihenkilö 12 5,2 11,6 

- Työntekijä 33 14,2 25,8 

- Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 5 2,1 27,9 

- Opiskelija 159 68,2 96,1 

- Eläkeläinen 2 0,9 97,0 

- Kotiäiti tai koti-isä 2 0,9 97,9 

- Työtön 4 1,7 99,6 

- ei mikään edellä mainituista 1 0,4 100,0 

Ammatti- tai koulutusala    

- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 34 14,6 14,6 

- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 7 3,0 17,6 

- Informaatio ja viestintä 26 11,2 28,8 

- Julkinen hallinto ja maanpuolustus 7 3,0 31,8 

- Jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 0,4 32,2 

- Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten tehtävät 4 1,7 33,9 

- Kiinteistöalan toiminta 3 1,3 35,2 

- Koulutus 39 16,7 51,9 

- Kuljetus ja varastointi 1 0,4 52,4 

- Maatalous 3 1,3 53,6 

- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 0,9 54,5 

- Muu palvelutoiminta 7 3,0 57,5 

- Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 1,7 59,2 

- Rakentaminen 1 0,4 59,7 

- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 0,4 60,1 

- Taiteet, viihde ja virkistys 15 6,4 66,5 

- Teollisuus 7 3,0 69,5 

- Terveys- ja sosiaalipalvelut 23 9,9 79,4 

- Tukku- ja vähittäiskauppa 4 1,7 81,1 

- Vesihuolto 1 0,4 81,5 

- Ei mikään edellisistä 43 18,5 100,0 
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Elämäntilanne    

- Kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa) 45 19,3 19,3 

- Puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) 18 7,7 27,0 

- Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) 14 6,0 33,0 

- Työtön 3 1,3 34,3 

- Opiskelija tai koululainen 146 62,7 97,0 

- Eläkkeellä muusta syystä 3 1,3 98,3 

- Varusmies- tai siviilipalveluksessa 1 0,4 98,7 

- Vanhempainlomalla 3 1,3 100,0 

Tulot kuukaudessa    

- Alle 500 euroa 36 15,5 15,5 

- 500-999 euroa 58 24,9 40,3 

- 1.000-1.499 euroa 37 15,9 56,2 

- 1.500-1.999 euroa 26 11,2 67,4 

- 2.000-2.499 euroa 24 10,3 77,7 

- 2.500-2.999 euroa 18 7,7 85,4 

- 3.000-4.999 euroa 23 9,9 95,3 

- 5.000-7.499 euroa 8 3,4 98,7 

- 7.500-9.999 euroa 1 0,4 99,1 

- 10.000 euroa tai yli 2 0,9 100,0 

Elämänvaihe    

- Naimaton, asun vanhempien luona 3 1,3 1,3 

- Asun yksin 92 39,5 40,8 

- Naimisissa/avopari, ei lapsia 99 42,5 83,3 

- Naimisissa/avopari, on lapsia 18 7,7 91,0 

- Yksinhuoltaja, aikuinen, asun lasten kanssa 4 1,7 92,7 

- Pariskunta, lapset eivät asu kotona 3 1,3 94,0 

- Jokin muu 14 6,0 100,0 

Asuinympäristö    

- Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) 157 67,4 67,4 

- Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren kaupungin 

vaikutusalueella / työssäkäyntialueella) 

25 10,7 78,1 

- Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000-100 

000 as.) 

39 16,7 94,8 

- Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta) 5 2,1 97,0 

- Maaseutu (haja-asutusalue) 7 3,0 100,0 

Taloudessa ruoka-aineyliherkkyyksiä tai -allergioita    

- on 83 35,6 35,6 

- ei ole 150 64,4 100,0 

Noudatatteko erikoisruokavaliota    

- ei 139 59,7 59,7 

- kyllä 94 40,3 100,0 
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Liite 5. Luottamusmittarin summamuuttujien ja komponenttien keskeisiä tunnuslukuja 

muuttuja n keskiarvo hajonta Cronbachin 

alfa 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

DJ_OPT Optimismi 233 4,9063 1,11811 0,858 1,656 0,008** 
DJ_PES Pessimismi 233 3,8438 1,16307 0,832 1,238 0,093 

DJ_CONTR Oma kontrolli 233 4,3884 1,15426 0,634 1,887 0,002** 

DJ_WOR Huolestuneisuus 227 3,4728 1,26371 0,697 1,076 0,197 
DJ_C_COMP_01 Tuotantoon liittyvät 

uhat 

233 3,1706 1,00072 0,912 0,947 0,331 

DJ_C_COMP_02 Zoonoosiin liittyvät 
uhat 

233 2,6452 0,98578 0,790 1,993 0,001*** 

DJ_C_COMP_03 Elintarvikkeiden 

ravintosisältö 

232 2,3448 0,95591 0,762 1,386 0,043* 

DJ_C_COMP_04 Tuotetiedon laatu 233 2,3004 1,01703 0,594 2,985 0,000*** 

DJ_S_COMP_01 Tuoretuotteet 231 3,6428 0,78952 0,905 1,897 0,001*** 

DJ_S_COMP_02 Prosessoidut tuotteet 232 3,4394 0,61501 0,742 1,350 0,052 
DJ_S_COMP_03 Leipomotuotteet 232 4,0625 0,76827 0,881 3,642 0,000*** 

DJ_S_COMP_04 Vihannekset ja he-

delmät 

232 3,8534 0,63456 0,624 3,820 0,000*** 

DJ_T_EVIRA Luottamus elintarvike-

turvallisuusvirasto Eviraan 

227 3,9157 0,84400 0,912 1,694 0,006** 

DJ_T_KARJANK Luottamus karjan-

kasvattajiin 

227 3,2594 0,94561 0,939 0,879 0,422 

DJ_T_KAUPPA Luottamus elintarvi-

kevähittäiskauppaan 

228 3,1409 0,80766 0,901 0,780 0,576 

DJ_T_KUNTA Luottamus asuinkunnan 

elintarvikevalvontaan 

177 3,7813 0,87207 0,914 1,355 0,051 

DJ_T_MAANV Luottamus maanviljeli-
jöihin 

228 3,5031 0,75533 0,920 1,284 0,074 

DJ_T_TEOLL Luottamus elintarvike-

teollisuuteen 

229 3,1797 0,81367 0,896 0,843 0,476 
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