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HERKUTELEVISTA HEDONISTEISTA KOHTUULLISIIN KULINARISTEIHIN: 
Kvalitatiivinen tutkimus nuorten pääkaupunkiseudulla omassa taloudessa asuvien kuluttajien 
herkuttelukäyttäytymisestä

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten 18-24-vuotiaiden, pääkaupunkiseudulla 
omassa taloudessa joko yksin tai kumppanin kanssa asuvien kuluttajien herkuttelu- 
käyttäytymistä sekä herkuttelun tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tavoitteena oli selvittää 
mm., millä elintarvikkeilla nuoret pääkaupunkiseutulaiset herkuttelevat, milloin, kenen kanssa 
ja missä tilanteissa he herkuttelevat sekä mitkä tekijät rajoittavat nuorten kuluttajien 
herkuttelua. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käsiteltiin ruoanvalintaan vaikuttavia 
tekijöitä, ruoan valintaprosessia ja nuorten kulutuskäyttäytymisen erityispiirteitä sekä 
syömiseen liittyviä arvoja, asenteita ja ruoan merkityksiä. Tutkielma tehtiin 
toimeksiantotyönä Valio Oy:lle.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielman teoriaosassa muodostettiin viitekehysmalli nuorten kuluttajien herkuttelu
käyttäytymisestä, elintarvikkeiden valinnasta ja näihin vaikuttavista tekijöistä. Viite- 
kehysmallia hyödynnettiin empiirisen osan tutkimuksen suorittamiseksi. Tutkielman empii
rinen osa toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin haastattelemalla sekä kuluttajia että alan 
asiantuntijoita teemahaastatteluiden avulla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kuluttajien 
muodostamia kuvakollaaseja.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, että haastatellut nuoret aikuiset ovat nautinnonhaluisia 
hedonisteja, jotka samalla ovat myös hyvin terveystietoisia. Herkuttelussa korostui toisaalta 
ruokien kansainvälisyys, mutta toisaalta myös perinteisyys. Haastatellut nuoret osoittivat 
kiinnostusta ruoanlaittoon ja ravintoloissa syömiseen ja herkuttelun sosiaalisuus oli 
korostuneessa asemassa. Tutkimustulokset osoittivat, että tilannekohtaisilla tekijöillä on 
pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten herkuttelussa olennainen merkitys. Myös haastateltujen 
naisten ja miesten välillä havaittiin olevan eroja herkuttelutavoissa ja herkutteluun käytetyissä 
elintarvikkeissa.

Hedonismin kasvun uskotaan jatkuvan erityisesti nuorempien ikäryhmien keskuudessa, 
jolloin herkuttelu tulevaisuudessa tulee pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään. 
Herkuttelun lisääntyessä samalla myös terveystrendi ohjannee herkuttelukäyttäytymistä ja 
elintarvikkeiden tuotekehitystä terveellisempään suuntaan. Myös kuluttajien differentioi- 
tumisen eri herkuttelijaryhmiin uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa edelleen.

Avainsanat
Herkuttelutuotteet, kuluttajan käyttäytyminen, hedonismi, ruoan valintaprosessi, nuoret 
kuluttajat
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1 JOHDANTO

1.1 Herkuttelun nautinnollinen, syntinen ja monimutkainen maailma

Ruoalla on monta eri merkitystä ja vain harvalle kuluttajalle ruoka merkitsee yksinomaan 

rationaalista toimintaa, nälän tyydyttämistä: syömisen lisäksi ruoka merkitsee myös 

esimerkiksi sosiaalisia suhteita sekä ilon ja mielihyvän lähdettä. Toisinaan ruoka on myös 

huolenaihe ja tämän päivän kuluttajan onkin löydettävä tasapaino näiden eri merkitysten 

välillä. (Borisov & Laaksonen 2003; ks. myös Suomi Syö 2002)

Tämän tutkielman aihe sai alkunsa sekä tutkijan henkilökohtaisen kiinnostuksen että 

erityisesti toimeksiantajayrityksen herkuttelutuotteita koskevan tiedontarpeen vuoksi, sillä 

kuluttajien herkuttelukäyttäytymistä ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljoa. Muutamia sekä 
kvalitatiivisia (esim. Valtonen 2000; Hietanen & Kinnunen 2002) että kvantitatiivisia (esim. 

Suomi Syö 1998, 2002) tutkimuksia on tehty herkuttelusta, jossa kvalitatiiviset tutkimukset 

koskivat esimerkiksi, millaisia kategorioita kuluttajat käyttävät herkuttelutuotteista 

puhuessaan ja kvantitatiiviset herkuttelutuotteiden ostotapoja sekä kuluttajien asenteita. 

Lisäksi, vaikka kuluttajien ruoan valintakäyttäytymistä onkin tutkittu, varsinaisesti nuorten 

kuluttajien valintakäyttäytymisestä on tehty vain vähän tutkimuksia (Hamilton ym. 2000). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kvantitatiivista tutkimusta syvempää tietoa 
nuorten kuluttajien herkuttelukäyttäytymisestä eli tutkia mm., millä elintarvikkeilla nuoret 

herkuttelevat, millaisissa tilanteissa ja kenen kanssa he herkuttelevat sekä pohtia myös 

arvojen, asenteiden ja ruoan merkitysten roolia syömiskäyttäytymisessä ja ruoan valinnassa. 
Elintarvikealaan tutkija on saanut tutustua paitsi Helsingin kauppakorkeakoulun ja erityisesti 

Helsingin yliopiston kurssien kautta, mutta myös oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ohella 

alan tutkimuksia ja uutisia seuraten.

Tämän tutkimuksen kohdeilmiöstä, herkuttelusta, tekee erittäin ajankohtaisen vallitsevat 

kulutustrendit - kiinnostus terveyteen ja pyrkiminen terveelliseen elämäntapaan sekä 

samanaikaisesti kuluttajien kasvava halu saada elämyksiä ja nautintoa ruoasta. Puhutaan 

kulinarismista, laadukkaasta ruoasta ja juomasta nauttimisesta. Ihmisten puheessa ilmenee 

kuitenkin usein läsnä ristiriita nautinnollisen ja spontaanin napostelun sekä rationaalisen ja 

kurinalaisen syömisen välillä (ks. esim. Valtonen 2000). Syömiseen näyttääkin liittyvän
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arvojen polarisaatio, jossa akselin toiseen päähän sijoittuu terveellinen elämäntapa ja 

kieltäytyminen ja toiseen päähän ruoasta ja elämästä nauttiminen. Tällöin ajatellaan, että 

terveellinen ruoka ei voi maistua hyvältä. Markkinoijat yrittävät kumota tämänkaltaista 

ajattelua käyttämällä mainoslauseita kuten ”vähärasvainen, mutta hyvänmakuinen”. Ruoasta 

nauttiminen ja herkuttelu koetaan usein myös pahana - etenkin, jos sitä tehdään liian usein - ja 

kuluttaja muodostaa itselleen erilaisia lupia ja syitä herkutella. Toisinaan markkinoijat voivat 

jopa yrittää korostaa herkuttelun syntistä luonnetta. Tätä kuvaavat esimerkiksi 

jäätelöbrändeissäkin käytetyt sanat kuten ”mässäily”, ”ahneus” ja ”turhamaisuus”.

Herkuttelutuotteiden kuluttamiseen liittyy läheisesti myös sosiaalinen sekä emotionaalinen 

tyydytys ja hyvä ruoka on myös keino palkita itseään. Herkullista ruokaa voidaan käyttää 

mielialan nostattamiseen tai poistamaan levottomuutta, turhautuneisuutta ja stressiä. Jo 
pelkästään ruokaohjelmien tv-otsikoita seuraamalla voi tämänkin ilmiön todeta: ”lohturuokaa, 

suklaafudgekakkua torjutulle, kanamykykeittoa kehon parantamiseksi ja sitruunarisottoa 

huonojen päivien lohduksi” (Metro-lehti 23.02.2004).

Kaiken edellä mainitun lisäksi herkutteluun, johon perinteisesti yhdistetään epäterveelliseksi 

luokiteltu ruoka, liittyy vielä yhteiskunnan huoli ja vastuu kuluttajien terveydestä ja pohdinta 

herkuttelutuotteiden markkinoinnin etiikasta ja tarjonnan runsaudesta. Viimeaikoina on alettu 

puhua jopa rasvaverosta, joka tarkoittaa epäterveelliselle ruoalle harkittavaa erityisveroa. 

Lisäksi asiantuntijat antavat erilaisia ohjeita hyvästä ja tasapainoisesta ruokavaliosta, jossa 
asiantuntijoiden mielipiteet eivät suinkaan aina ole edes yhteneviä (Tuohiniemi 2002, 271).

Edellä mainitut ilmiöt tekevät tutkittavasta aiheesta mielenkiintoisen, monitieteellisen ja 

haastavan tutkimusaiheen. Koska herkutteluun näyttää liittyvän niin monta eri näkökulmaa ja 

huomioitavaa asiaa ja koska herkuttelukäyttäytymistä on tutkittu vielä suhteellisen vähän, 

tästä johtuen erityisesti tutkielman teoriaosassa ei syvennytä kovinkaan yksityiskohtaisella 
tavalla yksittäisiin herkutteluun liittyviin ilmiöihin. Tarkoituksena sen sijaan on antaa laaja 

yleiskuva herkuttelun maailmasta ja siihen liittyvistä tekijöistä, ja tähän teoriaan tukeutuen 

tutkia nuorten kuluttajien herkuttelukäyttäytymistä. Lisäksi tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on myös samalla luoda pohjaa myöhemmin toteutettavia herkuttelua koskevia tutkimuksia

varten.
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1.2 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tutkia suomalaisten 18-24-vuotiaiden, pääkaupunkiseudulla 

(Helsinki, Espoo, Vantaa) omassa taloudessa joko yksin tai kumppanin (avo- tai aviopuoliso) 

kanssa asuvien kuluttajien herkuttelua ja yleisesti herkuttelukäyttäytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä sekä ymmärtää paremmin syömiseen liittyviä arvoja, asenteita ja ruoan merkityksiä, 

joiden pohjalta myös herkuttelun maailma muodostuu ymmärrettävämmäksi. Tutkielma 
tehdään toimeksiantotyönä Valio Oy:lle.

Tutkielman pääongelma voidaan esittää seuraavan kysymyksen muodossa: Millainen on 

nuorten pääkaupunkiseudulla asuvien kuluttajien herkuttelukäyttäytyminen ja mitkä ovat 

siihen vaikuttavat tekijät?

Pääongelmaan pyritään löytämään vastaus seuraavien alaongelmien avulla:

1. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan ruoanvalintaan ja elintarvikkeiden 
ostopäätösprosessiin?

2. Minkälaisen prosessin kuluttajat käyvät läpi elintarvikkeita valitessaan?

3. Millaisia arvoja, asenteita ja merkityksiä ruokaan ja syömiseen liittyy?
4. Mitkä ovat suomalaisten nuorten kuluttajien erityispiirteet?

5. Millä elintarvikkeilla/ruoilla pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret kuluttajat 

herkuttelevat?

6. Missä, milloin, miten ja kenen kanssa pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret kuluttajat 
herkuttelevat?

7. Mitkä tekijät pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret kuluttajat kokevat herkuttelua 

rajoittaviksi ja/tai häiritseviksi tekijöiksi?

8. Eroaako pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten naisten ja miesten herkuttelu toisistaan 
ja, jos niin miten?

9. Miten suomalaisten herkuttelukäyttäytyminen ja herkuttelutuotteet ovat muuttuneet ja 

tulevat muuttumaan tulevaisuudessa alan asiantuntijoiden mukaan?

Tutkielman teorialukujen avulla luodaan teoreettinen viitekehys nuorten kuluttajien 

herkuttelukäyttäytymisestä, jota käytetään perustana empiirisen osan tutkimukselle ja 
alaongelmien 5-9 selvittämiselle.
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1.3 Tutkielman käsittelytapa

Kuluttajan käyttäytymistä on taloustieteessä perinteisesti tutkittu rationaalisista lähtökohdista, 

jolloin kuluttajan on oletettu tekevän ostopäätökset huolella, täydellisen tiedon vallitessa ja 

vaihtoehtoja tarkasti harkiten hyödyn maksimoimiseksi. Kuluttajan valinta- ja 

asenneteorioihin kohdistuva tutkimus painottui alkujaan kuluttajan informaation 

prosessoinnin tutkimiseen, mutta 1970-luvun lopulla tutkimuksen painopiste alkoi siirtyä 
affektien ja tunteiden tarkasteluun, joita ei aiemmin rationaalisessa näkökulmassa oltu otettu 

huomioon. Varsinaisena vastavoimana rationaaliselle kulutusnäkemykselle on kuitenkin 

hedonistinen/elämyksellinen näkökulma, johon alettiin kiinnittää huomiota erityisesti 1980- 

luvulta lähtien. Tämä näkökulma korostaa tunteiden, mielialojen ja nautinnon merkitystä 

kulutuskäyttäytymisessä (ks. esim. Hirschman & Holbrook 1982; Ahtola 1985; Holbrook & 

Hirschman 1982).

Utilitaarisuuteen liittyy käyttäytymisen hyödyllisyys, arvo sekä järkiperäisyys. Hedonistinen 
näkökulma vastaavasti korostaa kuluttamisesta saatua tai odotettavissa olevaa mielihyvää. 

Ahtola (1985) ehdottaa kulutukseen vaikuttavien utilitaaristen ja hedonististen motiivien 

erottamista toisistaan, mutta toteaa kuitenkin, ettei käyttäytymistä tulisi täysin jakaa joko 

hedonistiseen tai utilitaariseen käyttäytymiseen vaan kuluttajan käyttäytymiseen liittyy 
jossakin määrin aina molemmat näkökulmat. Myös Antonides ja Fred van Raaij (1998) 

painottavat, että eri näkökulmat eivät ole täydellisiä substituutteja toisilleen vaan uudet 

näkökulmat syntyessään rakentuvat entisten näkökulmien päälle.

Myös tässä tutkielmassa kuluttajan valinta- ja kulutuskäyttäytymistä tarkastellaan sekä 

utilitaarisesta että hedonistisesta näkökulmasta, koska herkutteluun kuten syömis- 

käyttäytymiseen yleensä katsotaan liittyvän sekä kognitiivista, rationaalista käyttäytymistä, 

mutta myös hedonistista, yksilön arvojen, nautintojen ja tunteiden ohjaamaa käyttäytymistä. 
Lukua 3, jossa tarkastellaan kuluttajan valintakäyttäytymistä pääosin rationaalisista 

lähtökohdista, on täydennetty elämyksellisellä näkökulmalla, jolloin tarkasteluun on otettu 
mukaan myös tunteiden ja mielialojen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen. Tässä tunteiden ja 

mielialojen vaikutusta tarkastellaan kuluttajan valintakäyttäytymiseen vaikuttavina 

tilannekohtaisina tekijöinä. Luvussa 4, joka tarkastelee kuluttajan valinta- ja 

kulutuskäyttäytymiseen liittyviä arvoja, asenteita ja ruoan sisältämiä merkityksiä, painottuu 

kulutuksen elämyksellinen luonne.
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Ruoan valinta on niin moninainen tutkimusaihe, että siihen ei ole olemassa vain yhtä 

lähestymistapaa, mikä tekee ruokaan liittyvän tutkimuksen tyypillisesti monitieteelliseksi 

(Ilmonen 1989, 1). Kuluttajan käyttäytymistä suhteessa ruokaan onkin tutkittu eri tieteen
aloilla ja useasta eri näkökulmasta, kuten markkinoinnin, taloudellisesta, sosiologisesta, 

psykologisesta, lääketieteellisestä ja aisteihin liittyvistä näkökulmista (Borisov & Laaksonen 

2003). Myös tämä tutkielma on luonteeltaan monitieteellinen, sillä kohdeilmiön moninaisen 

luonteen vuoksi tutkielmassa yhdistellään psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian, 

antropologian, markkinoinnin sekä elintarvike-ekonomian näkökulmia.

Tutkielman teoriaosan tarkoituksena on antaa holistinen näkökulma kuluttajan herkuttelu- 

käyttäytymisestä, jolloin yksittäisiin herkutteluun liittyviin ilmiöihin ei mennä kovinkaan 

syvälle. Tarkoituksena on siten luoda tämän tutkimuksen avulla pohja seuraavia tutkimuksia 

varten, jolloin yksittäisiin herkutteluun liittyviin ilmiöihin voidaan paneutua syvällisemmin. 
Tutkielman teoreettisen osan tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva kuluttajan valinta- 

käyttäytymisestä, ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä, ruoan kuluttamiseen liittyvistä 

arvoista, asenteista ja merkityksistä sekä nuorten kuluttajien käyttäytymisen erityispiirteistä 

lähinnä elintarvikkeiden kuluttamiseen, elämäntapaan, arvoihin ja syömiskäyttäytymiseen 
liittyen.

Vaikka tutkielman empiirisessä osassa ei kaikkein keskeisimpänä asiana ole tutkia kuluttajan 

herkuttelutuotteiden valintaa, on valintakäyttäytymisen ymmärtäminen ja käsittely tutkielman 
teoriaosassa kuitenkin hyvin oleellista tämän tutkimuksen kannalta, koska niin monet ruokaan 

liittyvät asiat ovat ainakin epäsuorassa yhteydessä ruoan valintaprosessiin. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kuluttajan sitoutuneisuus, heuristiikat, ostoprosessin laajuus sekä erityisesti 

elintarvikkeiden valintaan vaikuttavat tekijät, kuten tilannekohtaiset tekijät (tunteet, mielialat, 

fyysinen ja sosiaalinen ympäristö), mainonta, kulttuuri sekä arvot ja asenteet.

Tutkielman näkökulma kuluttajan käyttäytymiseen on luonteeltaan deskriptiivis-analyyttinen, 

koska tarkoituksena on kuvata ja analysoida kuluttajan käyttäytymistä ja kuluttajan 

käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman tavoitteena on kuvailla ja analysoida 

herkuttelua kuluttajan näkökulmasta. Tutkielmassa on lisäksi normatiivisia piirteitä, sillä 

teorian ja empiiristen tutkimustulosten pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia toimeksi- 

antajayritykselle liittyen herkuttelutuotteiden kehittämiseen, hinnoitteluun sekä markkinointi
viestintään.
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Tutkielman monitieteellisestä luonteesta johtuen, teoreettisen osan lähdekirjallisuutena on 

käytetty markkinoinnin, kuluttajan käyttäytymisen, psykologian sekä elintarvikealan 

tieteellistä kirjallisuutta. Tutkielman teoriaosa koostuu etupäässä ulkomaisesta tieteellisestä 

kirjallisuudesta ja kotimaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä sekä internetissä olleista 

aiheeseen liittyvistä artikkeleista. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös alan tilastoja, 

vuosikertomuksia sekä toimeksiantajan aikaisempia tutkimuksia eli sekundääridataa. 

Tutkimuksessa on käytetty tukena myös oppeja ja näkökulmia sekä luentomuistiinpanoja, 
jotka tutkija on saanut opiskellessaan elintarviketieteitä Helsingin yliopiston maatalous

metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkielma on luonteeltaan sekä teoreettinen että käytännönläheinen, joskin hieman 

teoriapainotteisempi. Tutkielman empiirinen osa toteutetaan kvalitatiivisen tutkimusotteen 

avulla. Kvalitatiivinen tutkimusote on perusteltua, koska tutkimuksen tavoitteena on 

suhteellisen vähän tutkitun ja monimutkaisen kohdeilmiön syvällinen ymmärtäminen. 

Tutkielman empiirisessä osassa hyödynnetään sekä kuluttajahaastatteluja että asiantuntija- 

haastatteluja, jolloin empiirinen osa koostuu kahdesta eri näytteestä. Teemahaastattelujen 
lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään kuluttajien tekemiä kuvakollaaseja1. Näyte(l) koostuu 

nuorista pääkaupunkiseudulla, omassa taloudessa asuvista kuluttajista ja näyte(2) koostuu 

alan asiantuntijoista.

Tutkielman empiirisessä osassa keskitytään 18-24-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla (Helsinki, 

Espoo, Vantaa) omassa taloudessa joko yksin tai toisen henkilön kanssa asuvan nuoren 

kuluttajan herkuttelukäyttäytymisen ymmärtämiseen. Tutkimus suoritetaan kuluttajille 

tehtävistä (N=16) teemahaastatteluista, jossa sekä miehiä että naisia valitaan näytteeseen yhtä 

monta eli Ni(naiset)=8 ja N2(miehet)=8. Haastateltavien rekrytointi tapahtuu tutkijan 
tuttavapiirin keskuudesta ja myös lumipallomenetelmän (snowball-sampling)2 avulla 

tiedustelemalla tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä jo rekrytoitujen haastateltavien kautta. 

Tarkoituksena on selvittää, millainen on nuorten 18-24-vuotiaiden, pääkaupunkiseudulla

1 Kuvakollaaseilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan kuluttajien haastattelun yhteydessä tekemää taustapaperille 
liimattua teosta aiheesta ”Minä ja herkuttelu”. Kuluttajat muodostavat kuvakollaasin leikkaamalla kuvia ja 
sanoja aikakaus- ja sanomalehdistä ja liimaamalla ne paperille kuvaamaan heidän omaa 
herkuttelukäyttäytymistään.
2 Lumipallomenetelmällä tarkoitetaan haastateltavien valintaa siten, että tutkija tiedustelee jo haastatelluiltaan 
henkilöiltä, tietäisivätkö he sopivia tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, joilta tutkija voisi 
seuraavaksi tiedustella halukkuutta osallistua tutkimukseen. Siten tutkija valitsee seuraavat haastateltavat 
edellisten haastateltavien suositusten perusteella. (Malhotra & Birks 2000, 359)
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omassa taloudessa asuvien kuluttajien herkuttelukäyttäytyminen eli milloin he herkuttelevat, 

kenen seurassa he herkuttelevat, mitkä tuotteet, erityisesti maitopohjaiset tuotteet, he kokevat 

herkuttelutuotteiksi sekä onko nuorten naisten ja miesten välillä eroa herkuttelussa.

Kuluttajahaastattelujen lisäksi suoritetaan asiantuntijahaastatteluita (N=3) koskien erityisesti 

herkuttelukäyttäytymisessä ja -tuotteissa tapahtuneita muutoksia vuosikymmenien aikana 

sekä herkuttelun tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Kiinnostuksen kohteena asiantuntija- 

haastatteluissa on etenkin kysymys, tuleeko herkuttelu asiantuntijoiden mielestä Suomessa 

lisääntymään vai vähentymään ja miten herkuttelun luonne muuttuu tulevaisuudessa.

1.4 Tutkielman rajaukset

Tutkielma on luonteeltaan monitieteellinen. Elintarvikkeiden kuluttamista, valintaprosessia 

sekä herkuttelua katsotaan psykologisesta, sosiaalipsykologisesta, sosiologisesta, 
antropologisesta sekä markkinoinnin näkökulmasta, jolloin ravitsemustieteellinen3, 

aistinvaraisen tutkimuksen, kuten maun, rakenteen ja ulkonäön tarkastelu sekä terveys
tieteellinen näkökulma rajataan pois. Lisäksi tutkittavaa kohdeilmiötä tarkastellaan 

nimenomaan kuluttajan näkökulmasta.

Tässä tutkielmassa elintarvikkeiden kuluttamista, herkuttelua ja elintarvikkeiden valinta

prosessia tarkastellaan yksilön kannalta, jolloin kuluttajan päätöksentekoon liittyen rajataan 
pois perheen päätöksentekoroolit ja perheenjäsenten vaikutus elintarvikkeiden kuluttamiseen. 

Tarkastelunäkökulma on tällöin psykologinen ja sosiaalipsykologinen, jolloin huomio 

kiinnittyy kuluttajaan yksilönä. Kuitenkin on huomattava, että vaikka tutkimuksessa 

tarkastellaan yksittäisen kuluttajan valintaa, on selvää, että perheenjäsenten ja muiden 

ympärillä olevien ihmisten vaikutusta kuluttajan valintakäyttäytymiseen ei voida kokonaan 

tässäkään sivuuttaa. Lisäksi ruoan sosiaaliset merkitykset ovat erittäin tärkeitä syömis- 

käyttäytymisen ymmärtämisessä. Tutkielmasta on rajattu pois myös muut ryhmäpää- 

töksentekoon liittyvät tilanteet, kuten suurkeittiöiden hankinnat ja yrityksissä ryhmissä 

tapahtuvat elintarvikehankinnat esimerkiksi juhlatilaisuuksia varten. Tutkielmassa ei

3 Ravitsemustiede tutkii terveyden ja ravinnon välisiä yhteyksiä, ravintoaineiden saantia ja ruoka-aineiden 
kulutustottumuksia. Tutkimustuloksia käytetään ohjaamaan ravitsemusvalistusta terveyden kannalta keskeisiin 
asioihin. (Valtonen 2000, 5)
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myöskään tarkastella parametrisiä muuttujia, kuten hinnan, myymälän sijainnin ym. 

vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen.

Kuluttajan valintakäyttäytymisestä puhuttaessa tarkoitetaan kuluttajan tekemää valintaa 

tuotteiden tai tuoteryhmien kesken, jolloin tässä tutkielmassa ei tarkastella myymälän valintaa 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkielmassa kuluttajan valintakäyttäytymisestä 

puhuttaessa valinnalla tarkoitetaankin herkuttelutuotteiden valintaa joko myymälässä tai 

kuluttajan omalla jääkaapilla.

Kuluttajan käyttäytymisteorioista on tähän tutkielmaan valittu tarkastelun kohteiksi vain ne 

teoriat ja ilmiöt, jotka tutkija oletti teorioihin perehtymisen jälkeen ja henkilökohtaisen 

kokemuksen perusteella liittyvän herkutteluun kaikkein lähimmin ja auttavan siten herkuttelu- 

käyttäytymisen ymmärtämistä kaikkein parhaiten.

Ruoan merkityksistä puhuttaessa on tutkimuksen ulkopuolelle rajattu ruoan semanttiset ym. 

kielitieteelliset merkitykset.

Tutkielman empiirisessä osassa tarkastelun kohteena ovat elintarvikkeista vain 

herkuttelutuotteet ja kuluttajan demografisista tekijöistä rajoitutaan nuoriin 18-24-vuotiaisiin 

pääkaupunkiseudulla, omassa taloudessa joko yksin tai toisen henkilön (avo- tai aviopuoliso) 
kanssa asuviin kuluttajiin. Tutkimus kohdistuu siten kotitalouden elinkaaren ensimmäisiin 

vaiheisiin.

1.5 Tutkielman keskeiset käsitteet

Tässä tutkielmassa kuluttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa ja käyttää tuotteita omia 

tarpeita tyydyttääkseen. Tällöin kuluttaja nähdään henkilönä, joka ostaa tuotteita omaa, 

henkilökohtaista kulutustaan varten, jolloin tuotteen ostaja on usein samalla myös tuotteen 

käyttäjä.

Kuluttajan käyttäytymisellä tarkoitetaan niitä mentaalisia, emotionaalisia ja fyysisiä 

toimintoja, jotka tapahtuvat kuluttajan valitessa, ostaessa, käyttäessä sekä hävittäessä tuotteita 
ja palveluita, tarpeita ja halujaan tyydyttääkseen (Wilkie 1994, 14). Siten kuluttajan 

herkuttelukäyttäytymisellä tässä tutkielmassa tarkoitetaan niitä mentaalisia, emotionaalisia ja
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fyysisiä toimintoja, jotka tapahtuvat kuluttajan valitessa, ostaessa ja erityisesti käyttäessä 

herkuttelutuotteita.

Herkuttelutuotteet määritellään tässä tutkielmassa elintarvikkeiksi, joita kuluttaja käyttää 

hemmotellakseen itseään ja nauttiakseen hyvästä ruoasta. Herkuttelutuotteita voivat olla 

esimerkiksi jäätelö, viini, keksit, leivonnaiset, pizza ja suklaa. Herkuttelutuotteita ei voi 

kuitenkaan objektiivisesti määritellä kuluttajien henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi, vaan 
elintarvikkeiden luokittelu herkuttelutuotteiksi perustuu aina kunkin kuluttajan subjektiiviseen 

näkemykseen.

Hedonistinen kulutus tarkoittaa tuotteen käyttöä sen nautintoa tuottavan ominaisuutensa 

vuoksi, eikä niinkään tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Hedonismi viittaa aistien nautintoon ja 

siten hedonistinen kulutus on sellaisten tuotteiden käyttämistä, jotka tuottavat aistinautintoa, 

auttavat luomaan fantasioita sekä saavat aikaan emotionaalisia tuntemuksia. (Sheth ym. 1999, 

360) Hedonisti on henkilö, jonka käyttäytymistä ohjaa pääasiassa mielihyvän ja nautintojen 
etsiminen sekä itsensä hemmottelu.

Arvot ovat kulttuurin sisällä olevia uskomuksia sopivista tavoista käyttäytyä, ajatella ja tuntea 

(Wells & Prensky 1996, 108). Arvot ovat usein pysyviä ja luonteeltaan asenteita yleisempiä, 
koska arvot eivät liity suoraan objekteihin kuten ihmisiin tai esineisiin. Arvot antavat 

tarkoituksen ja suunnan ihmisten käyttäytymiselle. (Antonides & Fred van Raaij 1998, 148- 

149)

Asenteilla tarkoitetaan tapoja, joilla suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Ne ovat 

myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä toimintavalmiuksia, jotka helpottavat päätettäessä, miten 

eri tilanteissa tulee toimia. (Puohiniemi 2002) Asenteet voidaan jakaa kognitiiviseen 

(uskomukset), affektiiviseen (tuntemukset) sekä konatiiviseen (aikomus) komponenttiin (Statt 
1997, 193-195).

Polarisaatiolla elintarvikkeiden kulutuksessa tarkoitetaan nykyajan ilmiötä, jossa kuluttajien 

ateriointikäyttäytyminen on alkanut jakautua kahtia monella eri ulottuvuudella, jolloin 

käyttäytymistä voidaan kuvata useiden eri vastineparien avulla, kuten huoleton ateriointi vs. 

ahdistunut ja huolestunut ateriointi, gourmet-ruokailu vs. pikaruokailu tai terveellinen 

ateriointi vs. epäterveellinen ateriointi.
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Emootiolla eli tunteella tarkoitetaan olotilaa, kuten rakkaus, viha, ilo ja pelko, jonka kuluttaja 

kokee jonkin syyn seurauksena. Emootioihin liittyy sekä fyysisiä että psykologisia 

elementtejä ja ne saavat kuluttajan toimimaan. (Wilkie 1994, 167-168) Mielialalla 

tarkoitetaan tässä tutkielmassa emootion intensiteetiltään heikompaa ja lyhytkestoisempaa 

muotoa, kuten kyllästynyt tai ilahtunut (Sheth ym. 1999, 359). Tässä tutkielmassa tunteita ja 

mielialoja tarkastellaan valintaprosessissa vaikuttavina tilannekohtaisina tekijöinä.

1.6 Tutkielman kulku

Tutkielman teoriaosa koostuu viidestä pääluvusta, joiden avulla pyritään luomaan 

kokonaiskuva herkuttelutuotteiden markkinoista, elintarvikkeisiin liittyvästä valinta- ja 

kulutuskäyttäytymisestä, ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä nuorten kulutus

käyttäytymisen erityispiirteistä. Teorialukujen pohjalta rakennetaan siten perusta, joka auttaa 

lukijaa ymmärtämään herkuttelutuotteiden kuluttamista sekä ruokaan liittyviä arvoja, 

asenteita ja merkityksiä. Johdantoluvun jälkeen tutkielman ensimmäisessä varsinaisessa 

teorialuvussa eli luvussa 2 esitellään toimeksiantajayritys sekä tutustutaan herkuttelu
tuotteiden markkinoihin. Tarkoituksena on antaa yleiskuva herkuttelutuotteiden markkinoista 

ja jakeluteistä sekä Valio Oy:n asemasta näillä markkinoilla.

Luvussa 3 keskitytään tarkastelemaan kuluttajan elintarviketuotteen valintaprosessia ja ruoan 

valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tässä luvussa näkökulmana on rationaalinen kuluttaja, joka 

harkitsee ja kerää informaatiota oikean ostopäätöksen tehdäkseen. Rationaalista näkökulmaa 

on kuitenkin laajennettu ja rikastettu elämyksellisellä näkökulmalla, jolloin tarkasteluun on 

otettu mukaan tilannekohtaisista tekijöistä mm. tunteiden ja mielialojen vaikutus kuluttajan 

käyttäytymiseen. Luvussa 4 siirrytään kuvaamaan tarkemmin ruoan merkityksiä ja ruoan 

kykyä tyydyttää erilaisia tarpeita sekä arvojen ja asenteiden vaikutusta syömiskäyt- 

täytymiseen ja ruoan valintaan. Luvussa 5 tarkastelussa ovat nuoret kuluttajat: heidän 
arvonsa, elämäntyylinsä sekä heidän tapansa ostaa ja kuluttaa elintarvikkeita. Teorialukujen 2, 

3, 4 ja 5 tarkoituksena on luoda perusta herkuttelutuotteiden valinnan ja kuluttamisen 

ymmärtämiseksi, teoreettisen viitekehyksen luomiseksi ja käyttää tätä pohjana tutkielman 

empiirisen osan tutkimuksen suorittamiseksi ja tulosten tulkitsemiseksi.

Tutkimuksen empiirinen osa muodostuu neljästä pääluvusta. Luvussa 6 esitellään empiirisen 

tutkimuksen menetelmä ja perustellaan kvalitatiivisen tutkimusotteen käyttö tutkielmassa.
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Lisäksi luvussa käydään läpi haastateltavien valinta, teemahaastattelurunkojen luominen ja 

aineiston keruuseen liittyvät asiat. Luvussa tarkastellaan myös analyysimenetelmien valintaa 

sekä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimustulosten analysointiin keskitytään luvussa 7, jolloin 

pyritään antamaan vastaukset tutkimuksen alussa esitettyihin alaongelmiin ja pääongelmaan. 

Luvussa 8 analysoidaan luodun viitekehysmallin toimivuutta, esitetään yhteenveto, 

johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Valio Oy:lle saatujen tutkimustulosten perusteella. 

Luku 9 sisältää tutkielman loppusanat.
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2 SUOMEN HERKUTTELUTUOTTEIDEN MARKKINAT JA VALIO 

OY:N ASEMA HERKUTTELUMARKKINOILLA

2.1 Herkuttelutuotteiden markkinat ja jakelutiet

Herkuttelutuotteita on olemassa Suomen markkinoilla lukuisa määrä erilaisine brändeineen ja 

tuote- sekä makuvaihtoehtoineen ja herkuttelun subjektiivisesta luonteesta johtuen 

herkuttelutuotteiden markkinoita on vaikea edes täsmällisesti määritellä. Sitä, mitä jotkut 

pitävät herkkuna, toiset saattavat inhota. Herkuttelutuotteiksi luetaan kuitenkin yleensä 

sellaiset elintarvikkeet, jotka eivät kuulu kuluttajan päivittäiseen ruokavalioon tai niitä ei 
ainakaan pidetä aivan arkisena ruokana, ja joilla kuluttaja haluaa hemmotella itseään ja 

nautiskella hyvästä ruoasta. Toisaalta, joillekin kuluttajille herkuttelutuotteet, kuten 

esimerkiksi jäätelö ja vanukkaat lapsiperheissä tai suklaa, saattavat olla monelle osa 

arkipäiväistäkin ruokavaliota. Siten herkuttelutuotteita kulutetaan yksilöstä riippuen sekä 

arkena että juhlana, päivittäin tai vain harvoin.

Erään tutkimuksen (Hietanen & Kinnunen 2002) mukaan herkuttelu on ensisijaisesti makeaa 

syötävää, kuten suklaata, karkkia, jäätelöä tai leivos, mutta myös suolaista, kuten perunalastut 

ja juustot tai juotavaa, kuten siideri, virvoitusjuomat tai espresso. Joka kolmas suomalainen 

valitsee mieluiten makean kuin suolaisen herkun. Makeat herkut miellyttävät suolaista 

enemmän varsinkin nuorempia kuluttajia eli 15-19-vuotiaita naisia ja 15-29-vuotiaita miehiä. 

Toisaalta vajaa viidennes suomalaisista kertoo, ettei syö makeita herkkuja, mutta suurimmalle 
osalle makeat herkut kuitenkin maistuvat. (Suomi Syö 20024) Makeiden ja suolaisten 

herkkujen lisäksi herkuttelua on myös hyvällä ruoalla/aterioilla nautiskelu, kuten viinin 

yhdistäminen aterian yhteyteen tai kokonaisen menun nauttiminen (Hietanen & Kinnunen 

2002). Liitteessä 1 (ks. s. 198) on esitetty eräiden herkuttelutuotteiden, kuten suklaan, 

makeisten, jäätelön sekä virvoitusjuomien kulutustietoja henkilöä kohden Suomessa vuonna 

2003.

Suomalaisista herkuttelua ovat tutkimuksen (Suomi Syö 2002) mukaan lisänneet etenkin alle 

30-vuotiaat naiset, alle 20-vuotiaat miehet, opiskelijat, Suur-Helsingin5 ja muiden suurten

4 Taloustutkimus Oy:n tekemä tutkimus
5 Suur-Helsinkiin kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa
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kaupunkien asukkaat sekä alle kouluikäisten lasten perheet. Aiempaa vähemmän kertovat 

herkutelleensa yli 50-vuotiaat naiset.

Makeat herkuttelutuotteet

Makeisiin herkuttelutuotteisiin voidaan sisällyttää esimerkiksi sellaisia elintarvikkeita kuten 

makeiset, suklaa, jäätelöt, pirtelöt, virvoitusjuomat, leivonnaiset, keksit/kakut, vanukkaat ja 

rahkat. Suomalaiset käyttävät myös marjoja ja hedelmiä herkutteluun, vaikka syövätkin niitä 

yhtä paljon myös ollessaan nälkäisiä. Naiset käyttävät makeita tuotteita herkutteluun miehiä 

yleisemmin. Useimmiten mainitut herkutteluun käytetyt tuotteet suomalaisten keskuudessa 

ovat tutkimuksen (Suomi Syö 2002) mukaan täytekeksit/suklaiset herkkukeksit sekä 

kakku/leivos. Näillä herkuttelevat etenkin 15-49-vuotiaat naiset, 15-29-vuotiaat miehet, 

opiskelijat, toimihenkilöt/johtavassa asemassa olevat sekä Suur-Helsingin alueella asuvat 

henkilöt. Kaikki makeiset maistuvat keskimääräistä useammin opiskelijoille ja lapsiperheille, 

etenkin jos taloudessa on alle 7-vuotiaita lapsia. Makeisia nautitaan useimmiten kotona. 

Vastaavasti vanukas on herkuttelutuote erityisesti alle 30-vuotiaille ja marja- tai hedelmä- 

piirakkaa herkutteluun käyttävät tavallista enemmän alle 50-vuotiaat naiset, 20-29-vuotiaat 
miehet, opiskelijat ja pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt.

Jäätelöltä käytetään luonnollisesti enimmäkseen herkutteluun kuin nälän tyydyttämiseen. 

Jäätelöltä on saatavana kotipakkauksina, monipakkauksina, kakkuina ja kerta-annoksina, 

kuten tuutteina, puikkoina, patukoina, pikareina ja irtojäätelönä. Myynnissä on sekä maito- 
että kermajäätelöltä, kasvirasvapohjaisia jäätelöltä ja täysin laktoosittomia tofujäätelöitä. 

Lisäksi myytävänä on erilaisia sorbetteja ja mehujäitä. Jäätelötuotteiden viikoittainen käyttö 

on tavallista yleisempää nuorille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Jäätelöä pakkauksesta, 

jäätelöpatukoita, mehujäitä, puikkoja ja tuutteja syövät viikoittain varsinkin 15-24-vuotiaat 

kuluttajat. Pirtelöt ja pehmikset puolestaan maistuvat viikoittain varsinkin alle 20-vuotiaille. 

Jäätelöiden käyttöä Suomessa arvioivat lisäävänsä etenkin nuoret. (Suomi Syö 2002)

Jäätelöistä voidaan vielä erottaa omaksi ryhmäkseen varsinaiset herkutteluj äätelöt tavallisista 

arkisempaan herkutteluun tarkoitetuista jäätelöistä. Näiden erityisesti aikuisten suosimien 

herkutteluj äätelöiden kulutus on kasvussa Suomessa. Herkutteluj äätelöiden osuus vuonna 

2000 oli vähittäiskaupan kautta myytävien kotipakkausjäätelöiden arvosta noin 15%. 

Herkutteluj äätelöiden myyntiä luonnehtii se, että niiden myynnissä kausivaihtelut eivät ole 

yhtä suuria kuin jäätelöillä yleensä, vaan herkutteluj äätelöiden kuluttajat hemmottelevat
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itseään jäätelöllä myös talvella. Herkuttelujäätelöiden tuotemerkkejä Suomen markkinoilla 

ovat mm. Mövenpick, Golden, Carte d’Or sekä Sweet Seasons -jäätelösarjat. 

Herkutteluj äätelöiden tuoteryhmässä uutuusmakujen merkitys on suuri, sillä 

herkuttelujäätelöitä ostavat ihmiset ovat tavallista valmiimpia kokeilemaan uusia makuja ja 

myös maksamaan tuotteista hieman enemmän. Suomalaiset suosivat herkutteluj äätelöissä 

etenkin tummia makuja, kuten suklaata, toffeeta ja pähkinää, kun muualla maailmassa 

tuoteryhmästä löytyy myös makeampia hedelmä- ja marjamakuja. 
(http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/29.joulukuu/jade5200.htm)

Suolaiset herkuttelutuotteet
Suolaisia herkuttelutuotteita ovat esimerkiksi erilaiset snacksit, kuten perunalastut, popcornit 

ja pähkinät, mutta myös juustot ja pikaruokatyyppiset elintarvikkeet, kuten pizzat sekä 

hampurilaiset. Juuston kulutus kasvoi Suomessa Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen lähes 

viidenneksellä ja 1990-luvulla yhteensä 30%. (Tapionlinna ym. 2001, 15) Samaan aikaan, kun 

juuston kulutus on lisääntynyt, on sen käyttö monipuolistunut ja valikoimat myös kasvaneet. 
Juustoja käytetään tätä nykyä suomalaisten suosiman perinteisen leivänpäällis- ja 

juustotaijotinkäytön lisäksi monella tavalla ruoanlaitossa makua ja ulkonäköä antamaan 

(www.valio.fi/tuotteet/juustot.html). Juustoja käytetään yhä enenevässä määrin myös 
herkutteluun. Juustoissakin on kuitenkin siirrytty vähärasvaisempiin vaihtoehtoihin ja juuston 

kulutuksen trendejä ovatkin tulevaisuudessa käytön edelleen monipuolistuminen ja 

keveneminen. (Tapionlinna ym. 2001, 15) Suomalaiset syövät lisäksi yhä enemmän 

sinihomej uustoj a.

Suolaisista herkuttelutuotteista suomalaiset käyttävät tutkimuksen (Suomi Syö 2002) mukaan 

herkutteluun useimmiten leipäjuustoa ja suolakeksejä. Leipäjuustolla herkuttelevat varsinkin 

20-39-vuotiaat naiset miehiä enemmän (57% naisista, 48% miehistä) sekä 

toimihenkilöt/johtavassa asemassa olevat. Suolakekseillä herkuttelevat etenkin mm. 20-49- 

vuotiaat naiset, 20-29-vuotiaat miehet sekä opiskelijat. Täytettyjä patonkeja käytetään 

useimmiten silloin, kun ollaan nälkäisiä, mutta moni käyttää niitä myös herkutteluun. 
Herkutteluun täytettyjä patonkeja käyttävät keskimääräistä useammin 30^19-vuotiaat naiset ja 

15-19-vuotiaat miehet. Pizzaa suomalaiset syövät useimmiten herkutteluun, mutta joka 

kolmas syö sitä ollessaan nälkäinen. Suomalaiset syövät myös snackseja, kuten perunalastuja, 

popcornia, suolapähkinöitä ja pähkinöitä useammin herkuttelutarkoituksessa kuin ollessaan 

nälkäisiä. (Suomi Syö 2002)
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Herkutteluun käytetyt juomat

Suomalaiset, etenkin nuoret, herkuttelevat yhä enenevässä määrin myös erikoiskahveilla 

kuten espressolla, cappuccinolla ja café laitella (Suomi Syö 2002) arkipäiväisen kahvittelun 
ohella6. Toisaalta kylmien kahvijuomien nauttiminen ei vielä ole Suomessa kovin yleistä, 

mutta kasvusta on jo merkkejä (Vitriini 1/2000). Kahvistakin voidaan nykyään puhua gourmet 

-elintarvikkeena ja kahvi on alkanut muistuttaa jo viiniä siltä osin, että monelle ei ole enää 

yhdentekevää mitä kahvia juo (Honkakumpu 2002a). Erikoiskahveja on tarjolla kauppojen 

hyllyjen lisäksi niin kahviloissa, ravintoloissa kuin baareissakin ja niistä nautitaankin 

useimmiten muualla kuin kotona, näin etenkin Suur-Helsingin alueella. Naiset nauttivat 

erikoiskahveja herkuttelumielessä selvästi miehiä enemmän ja Suur-Helsingin alueella 

erikoiskahveja juodaan herkuttelumielessä enemmän kuin muissa kaupungeissa. (Suomi Syö 
2002) Naiset ja nuoret ovatkin kahvilaketjujen pääkohderyhmät. Erikoiskahvien lisäksi 

herkutella voidaan myös teellä. Teet ovat kasvava trendi ja tavallisen mustan teen lisäksi 

kysytään muiden joukossa esimerkiksi vihreää ja kofeiini tonta teetä. Myös jääteen suosio on 

kovassa nousussa. (Honkakumpu 2002a)

Muita herkutteluun käytettyjä juomia ovat muun muassa kaakao, Coca-Cola ja Pepsi. 

Kaakaolla herkuttelevat varsinkin 15-29-vuotiaat naiset, 20-29-vuotiaat miehet, opiskelijat 

sekä Suur-Helsingin alueella asuvat henkilöt. Coca-Colaa juovat herkuttelumielessä nuoret 

(alle 30-vuotiaat), opiskelijat, naiset hieman miehiä enemmän sekä lapsiperheet. Pepsillä taas 

herkuttelevat 15-24-vuotiaat ja opiskelijat. (Suomi Syö 2002) Myös oluet, varsinkin erilaiset 

maustetut oluet, viinit, samppanja, konjakit, liköörit ym. alkoholipitoiset juomat voidaan 

lukea herkuttelutuotteiksi.

Jakelutiet
Herkuttelutuotteiden jakeluteitä ovat päivittäistavarakaupat, kioskit, ravintolat, kahvilat, 

karkkikaupat, jäätelöautot ja myös huoltoasemat voidaan sisällyttää näihin jakelukanaviin. 

Lisäksi videovuokraamot myyvät herkuttelutuotteita, lähinnä makeisia, suolaista pikkupur- 

tavaa ja virvoitusjuomia. Herkutella voidaankin siten sekä kotona että kodin ulkopuolella. 

Esimerkiksi kakku/leivos on useimmiten muualla kuin kotona käytetty tuote ja myös 

jäätelöistä pehmistä sekä pirtelöä syödään enimmäkseen kodin ulkopuolella. Vastaavasti 

pakkausj äätelöä j a makeisia syödään useimmiten kotona. (Suomi Syö 2002)

6 Suomalaiset juovat eniten kahvia (9,6 kg; vuonna 2003) henkeä kohden maailmassa.
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Kodin ulkopuolinen ruokailu yleistyy koko ajan, jolla on varmasti vaikutusta myös kuluttajien 

herkuttelukäyttäytymiseen. Kodin ulkopuolella syödään keskimäärin kaksi kertaa viikossa, 

mutta ulkona ruokailun yleisyyteen vaikuttavat ikä, sukupuoli ja kotitalouden rakenne. 

Aikuistaloudet ruokailevat kodin ulkopuolella sitä useammin, mitä nuorempia kuluttajat ovat. 

Lisäksi yksin asuvat miehet ruokailevat ulkona useammin kuin yksin asuvat naiset tai 

lapsettomat parit. (Vitriini 7/2003)

2.2 Valio Oy

Valio Oy:tä koskevat tiedot on koottu pääosin Valion omilta www-sivuilta ja sieltä löytyvästä 

vuoden 2003 vuosikertomuksesta. Tutkimuksen kirjoittamisen aikana Valio Oy:n yritys
järjestelyissä tapahtui muutoksia ja siksi osa tiedoista koskee erityisesti aikaa ennen 

heinäkuuta 2004, jolloin Valio Oy ja Nestlé S. A allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka mukaan 
Nestlé ostaa Valiojäätelön liiketoiminnan ja pitkäaikaisen käyttöoikeuden Valiojäätelön 

tuotemerkkiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Nestlé saa kaupassa kymmenen vuoden 
käyttöoikeuden Valiojäätelö-brändiin7, jolloin Nestlélle siirtyvät myös kaikki muut 

Valioj äätelö-brändit.

Valio Ov ia sen asema markkinoilla (vuonna 2003)
Valio on liikevaihdoltaan Suomen suurin elintarvikealan yritys ja maidonjalostaja, sillä Valio 

käsittelee noin 80 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta maidosta. Valio Oy:n omistaa 28 

osuuskuntaa ja maitoa Valion meijereihin toimittaa 14 300 maidontuottajaa. Valio Oy:n 

liikevaihto vuonna 2003 oli 1,4 miljardia euroa ja Valio-konsernin liikevaihto vastaavasti oli
1,6 miljardia euroa, josta ulkomaantoimintojen (vienti Suomesta + ulkomaiset tytäryhtiöt) 

osuus on noin kolmannes. Valio-konsernin muodostavat emoyhtiö Valio Oy ja sen tytäryhtiöt 

Venäjällä, Virossa, Liettuassa, Ruotsissa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa. Valion ulkomaan

toimintoj en strateginen painopiste ovat lähialueet: Ruotsi, Baltia ja Luoteis-Venäjä mukaan 

lukien Moskova. Valio-konsernissa työskenteli vuoden 2003 lopussa 4300 henkilöä ja heistä 

emoyhtiön palveluksessa oli 3770.

7 Kauppaan sisältyi lisäksi Turengin jäätelötehdas, jossa Valiojäätelöt valmistetaan myös jatkossa Nestlén 
sitoutuessa tehtaan toiminnan jatkumiseen.
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Kuviossa 1 on esitetty Valio-konsernin liikevaihdon jakauma vuonna 2003. Konsernin 

liikevaihdosta tuoremeij eri tuotteet muodostavat lähes 40%, juustot 29%, ravintorasvat 13%, 

jauheet 6%, jäätelöt 4% ja muut tuotteet 8%.

Kuvio 1: Valio-konsernin liikevaihdon jakauma vuonna 2003

Jäätetit Muut*
4,1 8,5

Jauheet
5,6

Juustot
29,1

*) Mehuvalmisteet, pakasteet

Valio on Suomen markkinajohtaja kaikissa keskeisissä meijerituotteissa ja maailmanluokan 

edelläkävijä terveysvaikutteisten tuotteiden kehittäjänä. Valion myynnistä noin 78% 

kohdistuu vähittäiskauppoihin, 16% hotelli-, ravintola- ja suurkeittiöasiakkaille ja 6% 

teollisuusasiakkaille. Tämän tutkielman luvussa 2.2 keskitytään pääasiassa vain kuluttajille 

vähittäiskauppojen kautta myytävien tuotteiden esittelyyn.

Katsaus Valio Ov:n tuotteisiin

Vuonna 2003 Valiolla oli keskimäärin 1100 tuotetta valikoimassaan, joiden markkinaosuudet 

Suomessa vaihtelivat jäätelöiden noin 45 prosentista maitojen 67 prosenttiin ja piimien lähes 

90 prosenttiin. Valio Oy:n päätuotteita ovat maidot, kermat, jogurtit, juustot, rahkat, 

vanukkaat, jäätelöt, maito- ja herajauheet, lastenruoat sekä voi ja levitteet. Valiolla on 
maailman laajin vähälaktoosisten tuotteiden sarja HYLA -tavaramerkin alla sekä kokonaan 

laktoosittomia vaihtoehtoja, kuten kevyt maitojuoma ja laktoosittomat kermat. Suosituimpia 

tuotteita Suomen markkinoilla ovat vuodesta toiseen olleet Valio maito, Valiojogurtti, 
Valiojäätelö, Voimanini, Tutteli, Oltermanni sekä Valio Edam.
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Meijerituotteissa Valio on markkinajohtaja kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Valion osuus 

vähittäiskaupan markkinoista on tuoretuotteissa (maidot, piimät, kermat, jogurtit, viilit, 

vanukkaat, ruoanvalmistustuotteet) noin 65%. Tämän tuoteryhmän tunnetuimpia merkkejä 

ovat Valio brändin lisäksi Valiojogurtti, Nami Nami ja Viilis. Funktionaalisissa eli 
terveysvaikutteisissa8 maitotuotteissa Valio on johtava yritys Gefilus ja Evolus - 

tuoteperheillä. Terveysvaikutteisia tuotteita ovat myös Valio Benecol jogurtit, piimä ja 
tehojuoma, jotka sisältävät kasvistanolia. Valio Benecol tuotteet on tarkoitettu vain 

henkilöille, joiden kolesterolitaso on kohonnut. Ravintorasvoista Valiolla on lähes 40%:n 

osuus. Valio voin ohella muita vahvoja tuotemerkkejä ovat Voimariini ja Kevyt Levi. 

Lastenruoista Valio valmistaa Gefilus Tutteli velli- ja puurojauheita sekä Muksu-tuotemerkin 

alla puuroja ja vellejä. Kuitenkin myös Tutteli ja Muksu -tuotemerkkien myynnistä 

hollantilaiselle Royal Numicolle on keskusteltu, mutta päätöstä ei ole saatu vielä aikaiseksi. 

Valio on lisäksi yksi johtavia mehujen valmistajia ja markkinoijia Valio 

täysmehuilla/nektareilla sekä Grandi, Bahi, Tropicana ja Hedelmätarha -tavaramerkeillä. 

Valio valmistaa lisäksi hedelmämaitojuomia, marjakeittoja sekä lämmitettäviä juomia kuten 
glögi.

Valio Ov:n herkuttelutuotteet

Valion herkutteluun soveltuvia tuotteita ovat erityisesti jäätelöt, juustot, vanukkaat, rahkat ja 

jogurtit. Suomen jäätelömarkkinoista Valion osuus on noin 42% (kesäkuu 2004). Valio Oy:n 
jäätelöliiketoimintojen myynnin myötä Nestlé siirtyy kuitenkin markkinajohtajaksi Suomen 
jäätelömarkkinoilla. Valion jäätelömerkkejä ovat esimerkiksi Valiojäätelö, Pingviini, Classic 

ja Puffet. Pingviini on Suomen myydyin jäätelötuutti ja Valiojäätelön yhden litran 

kotipakkaukset vastaavasti ovat Suomen suosituimpia kotipakkauksia. Jäätelöistä voidaan 

lisäksi erottaa vielä varsinaiseen herkutteluun tarkoitettu tuotesarja nimeltään Sweet Seasons 
-kermaj äätelösarj a, joka on suunniteltu erityisesti aikuisten makuun sopivaksi. 

Herkuttelujäätelöiden valmistajana Valio on nuorimpia tulokkaita ja markkinajohtajan 

paikkaa pitääkin tällä hetkellä Ingman Foods noin 60%:n markkinaosuudella Mövenpick ja 

Golden -tuotesarjoillaan. Myös Unileverin tytäryhtiön GB Glacen Carte d’Or -tuotesarja on 
saavuttanut vankan aseman Suomen markkinoilla.

8 Elintarvike on funktionaalinen, jos sen on tavanomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi osoitettu 
vaikuttavan myönteisesti elimistön yhteen tai useampaan toimintoon tavalla, joka edistää terveyttä ja 
hyvinvointia ja/tai vähentää sairauden riskiä.
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Valion makeita välipala-, herkuttelu- ja jälkiruokatuotteita ovat lisäksi rahkat ja vanukkaat, 

Valio Fannyjä Valio Nami Nami -tuotemerkeillä. Valio Nami Nami -vanukkaat on suunnattu 

erityisesti lapsille, kun taas Valio Fanny -tuotteet on tarkoitettu koko perheen herkutteluun.

Valio on tunnettu myös juustoistaan ja yritys onkin Suomen suurin juustonvalmistaja ja 

markkinoija 40%:n markkinaosuudella. Valion juustovalikoimassa on lähes 40 erilaista 

juustoa. Juustomarkkinoilla Valion valmistamien juustojen tunnetuimpia alatuotemerkkejä 

ovat mm. Oltermanni, Polar, Turunmaa, Aura ja Hovi. Suomalaisten suosikkijuusto on mieto 

edam, jonka kulutus on noin 40%:a juustojen kokonaiskulutuksesta. Seuraavina tulevat mieto 

murukolojuusto Oltermanni ja Valio emmental. Eniten suosiotaan ovat lisänneet Hovi 

tuorejuustot sekä AURA sinihomejuusto. AURA on sinihomejuustojen ylivoimainen 

markkinajohtaja Suomessa 72,4%:n osuudellaan (v. 2002). AURAn kysyntä on kasvanut 

voimakkaasti 1980-luvun lopulta lähtien ja AURAa myydään vuosittain noin 1,7 miljoonaa 
kiloa. Valion tuotteista vuonna 2003 erityisesti herkuttelijoiden mieleen olivat Valio Fanny 

jogurttirahkat, Pingviini minttusuklaatuutti, Hurmaava kinuskipikari sekä Tupla 

jäätelöpatukka.
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3 ELINTARVIKETUOTTEEN VALINTAPROSESSI JA SIIHEN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tässä tutkielmassa kuluttajan käyttäytymistä lähestytään kahdesta eri näkökulmasta, 
utilitaarisesta ja hedonistisesta9, koska tutkimuksen kohdeilmiö sisältää sekä utilitaarisia että 

hedonistisia piirteitä, jolloin kohdeilmiön käsittely pelkästään perinteisestä utilitaarisesta 

näkökulmasta olisi liian kapea-alainen selvittämään niinkin moniulotteista ilmiötä kuin 

herkuttelukäyttäytyminen. Lisäksi tässä tutkielmassa tuodaan esille myös normaalia enemmän 

tunteiden ja mielialojen merkitystä kulutuskäyttäytymisessä ja siksi hedonistisen näkökulman 

esilletuonti toimii samalla myös perusteluna affektien syvällisempään tarkasteluun. Ymmärtä

mällä toisilleen erilaisten näkökulmien lähestymistavat kuluttajan käyttäytymiseen, voi myös 

herkuttelua ja siihen liittyviä tekijöitä ymmärtää paremmin.

3.1 Utilitaarinen ja elämyksellinen näkökulma kuluttajan käyttäytymiseen

Taloustieteen näkökulmasta tarkasteltuna kuluttajan on alun perin oletettu käyttäytyvän 
kaikissa oloissa järkiperäisesti. Käyttäytymisen perustana on objektiivisesti mitattavissa oleva 

hyöty ja kuluttajan käytettävissä olevat varat sekä toisaalta markkinoiden asettamat rajat 

tarpeiden tyydytykselle. (Lampikoski 1983, 19) Talousteorian rationaalisen kuluttajan käsite 

siirtyi käyttäytymistieteisiin, jossa kuluttajan oletettiin jälleen maksimoivan subjektiivista 

hyötyään. Alunperin kuluttajakäyttäytymisen tutkimus painottui tarkastelemaan kuluttajaa 

erilaisten informaatioprosessimallien avulla (ks. esim. Hansen 1972). Informaatio- 

prosessimallit edustavat kuluttaj akäyttäytymisen kognitiivista10 puolta esittäen kuluttajat 

rationaalisina hyödyn maksimoijina (Antonides & Fred van Raaij 1998, 9-10) ja loogisina 

ajattelijoina, jotka ratkaisevat ongelmia ostopäätöksiä tehdäkseen (Holbrook & Hirschman 

1982; Srinivasan 1987). Nämä mallit esittävät joukon kognitiivisia prosesseja, jossa 
jokaisessa prosessin vaiheessa muokataan informaatiota ja siirretään informaatiota seuraavaan 

vaiheeseen, jossa taas seuraa uusia toimintoja (Peter & Olson 1999, 45).

9 Hedonistisesta näkökulmasta käytetään myös nimitystä elämyksellinen näkökulma (Ahtola 1985) ja niin myös 
tässä tutkielmassa näillä käsitteillä tarkoitetaan samaa asiaa.
‘”Kognitiolla tarkoitetaan ihmisen mentaalisia prosesseja, kuten ymmärtäminen, arviointi, suunnittelu, 
päätöksentekoja ajattelu (Peter & Olson 1999, 40-41).
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Informaation prosessointinäkökulma hallitsi kuluttajatutkimusta 1960-luvulta lähtien (Engel 

ym. 1990, 49), mutta erityisesti 1970-lopussa ja 1980-luvun alussa tutkimuksen painopiste 

alkoi siirtyä tunteiden ja elämysten korostamiseen kuluttajan käyttäytymisessä. 

Kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen painopiste on siten muuttunut ajan kuluessa 

informaation käsittelynäkökulmasta affektiiviseen ja elämykselliseen näkökulmaan. Tutkijat 

alkoivat kyseenalaistaa rationaalisen näkökulman sillä perusteella, että perinteinen 

rationaalinen näkökulma saattaa jättää huomiotta tärkeitä kulutusilmiöitä. Tällaisia ilmiöitä 

ovat esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteetit, aistien kautta koettu mielihyvä, vaihtelunhalu, 

esteettinen nautinto ja emotionaaliset reaktiot. Kulutusta onkm alettu tarkastelemaan ilmiönä, 

johon liittyy fantasioita, tunteita ja hauskuutta. Holbrook ja Hirschman (1982) kutsuvat 

tämänkaltaista näkökulmaa elämykselliseksi näkökulmaksi (experiential view). Ko. 
näkökulmaan liittyy läheisesti myös käsite hedonistinen kulutus (ks. Hirschman & Holbrook 

1982), jota käsitellään jäljempänä.

Elämyksellinen näkökulma tarkastelee kulutusta pääosin subjektiivisena tietoisuudentilana, 

johon liittyy joukko symbolisia merkityksiä, hedonistista käyttäytymistä ja esteettisiä 

valintakriteereitä (Holbrook & Hirschman 1982). Kuluttaja nähdään ”tuntijana”, joka kuluttaa 

tuotteita niiden abstraktien, aineettomien, esteettisten, symbolisten ja hedonististen hyötyjen 

vuoksi (Srinivasan 1987) ja kulutus nähdään kokemuksena, pikemminkin kuin päätöksen

tekona (Holbrook 1995, 120). Elämyksellinen näkökulma keskittyy niihin kognitiivisiin 

prosesseihin, jotka ovat luonteeltaan enemmän alitajuisia ja henkilökohtaisia ja siten 
näkökulma lähestyykin jonkin verran motivationaalista11 tutkimusta. (Holbrook & Hirschman 

1982) Taulukossa 1 on esitetty informaation prosessointi- sekä elämykselliseen näkökulmaan 

liittyviä eroja.

11 Motivationaalinen tutkimus perustuu psykoanalyyttisiin (Freudilaisiin) tulkintoihin, joissa painotetaan 
erityisesti ihmisen alitajuisia motiiveja. Tutkimuksessa hyödynnetään syvähaastatteluja, joiden avulla selvitetään 
kuluttajien syvimpiä ostomotiiveja ja tarpeita sekä tuotteiden ja mainosten syvimpiä merkityksiä. (Solomon 
1999, 113-114)
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Taulukko 1: Informaation prosessoinnin ja elämyksellisen näkökulman erot kulutukseen 

(mukaillen Holbrook & Hirschman 1982)

Informaation prosessointi Elämyksellinen

Tuotteet

Perinteiset tavarat ja palvelut 
(virvoitusjuoma, auto)
Objektiiviset ominaisuudet 
(kalorit, bensan kulutus)
Aineelliset hyödyt

Viihde, taide, vapaa-aika 
Subjektiiviset ominaisuudet 
(iloisuus, eleganssi)
Symboliset hyödyt

Ärsykkeiden
ominaisuudet

Verbaali Ei-verbaali

Resurssit Raha Aika

Tehtävän määrittely
Ongelmanratkaisu 
(informaation etsintä, muisti, 
vaihtoehtojen arviointi)

Hedonistinen käyttäytyminen 
(hauskuuden, ilon, nautinnon ja 
aistien stimulaation etsiminen)

Sitoutumisen laatu
Kognitiivinen, analyyttinen, • 
looginen
Vasen aivopuolisko

Reaktiot, viriäminen
Oikea aivopuolisko

Etsintäaktiviteetti Informaation hankinta Tutkiva käyttäytyminen

Yksilölliset erot
Demografiset ominaisuudet, 
sosioekonominen status 
Psykografiset ominaisuudet

Persoonallisuus: aistihavaintojen 
etsiminen, luovuus, vaihtelunhalu, 
nautinnon etsiminen, A ja В -tyypin 
ihmiset

й
Kognitio

Muisti, tietorakenteet, uskomukset, 
protokollat

Alitajunta, mielikuvitus, fantasiat, 
päiväunelmat, projektiiviset 
tekniikat, vapaat assosiaatiot

Affekti Asenteet, preferenssit Emootiot, mielialat

Käyttäytyminen Ostaminen, ostopäätös
Käyttö, kulutukseen liittyvät 
kokemukset

Kriteerit
Utilitaarinen, työmentaliteetti, 
taloudellinen

Esteettinen, leikkimentaliteetti, 
psykososiaalinen

Toiminnan seuraukset
Tuotteen moitteeton toiminta, 
tulokset, tarkoitus, hyöty

Tuotteesta saatu hauskuus, nautinto 
ja mukavuus

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi informaation prosessointi- ja elämyksellisen näkökulman 

erot kulutukseen.

Informaation prosessointinäkökulma

Informaation prosessointinäkökulmaan liittyy rationaalinen ajattelu, utilitaarisuus ja 

tuotteiden käytöstä saatu konkreettinen hyöty. Kuluttaja etsii tarpeiden herätessä paljon 

informaatiota järkevän ostopäätöksen tehdäkseen ja arvioi tuotteiden aineellisia ja suhteellisen 

objektiivisia hyötyjä. Kognitiivinen näkökulma onkin siten keskittynyt vahvasti valinta

prosessin tarkasteluun ja pitää ostotapahtumaa tärkeimpänä informaation prosessoinnin
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tuloksena. Tutkittaessa yksilöiden välisiä eroja ovat kognitiivisen näkökulman kannattajat 

keskittyneet usein tarkastelemaan yleisiä kuluttajan ominaisuuksia, kuten demografisia ja 

psykografisia ominaisuuksia sekä sosioekonomista statusta. Kognitiivinen näkökulma 

korostaa lisäksi muistin merkitystä ja tutkii kuluttajan skeemoja sekä semanttisia 

tietorakenteita. Tämän lisäksi perinteinen näkökulma tutkii kulutukseen liittyviä emootioita ja 

tunteita hyvin suppeasti ainoastaan asenteiden ja preferenssien avulla: pitääkö kuluttaja 

tuotteesta vai ei (asenne), ja kuinka hyvä tuote on suhteessa muihin vaihtoehtoihin 

(preferenssi). Näkökulma olettaa myös, että kuluttaja arvioi ostopäätöksensä onnistuneisuutta 

tuotteen moitteettoman toiminnan ja saadun hyödyn perusteella. (Holbrook & Hirschman 

1982)

Elämyksellinen näkökulma

Vastaavasti elämyksellinen näkökulma tarkastelee lähemmin tuotteiden subjektiivisia 
ominaisuuksia ja symbolisia merkityksiä, kuten iloisuus, eleganssi tai sosiaalisuus. Erityisesti 

viihde, taide ja erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit sisältävät paljon erilaisia symbolisia 

merkityksiä. Lisäksi tämän näkökulman mukaan kaikki tuotteet - niiden tavallisuudesta ja 

arkipäiväisyydestä huolimatta - voivat sisältää symbolisia merkityksiä. Elämyksellinen 
näkökulma korostaa kulutuksen hedonistista suuntautuneisuutta, jossa kuluttaja etsii 

hauskuutta, viihtyisyyttä, fantasioita, aistien stimulaatiota sekä nautintoa. Kuluttajan välisiä 

eroja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy demografisten tai sosioekonomisten ominaisuuksien 
sijasta persoonallisuuden eri puoliin, kuten luovuuteen, aistikokemusten etsimiseen sekä Aja 

В -tyypin persoonallisuuksiin. Lisäksi näkökulma olettaa, että kuluttaja arvioi tuotetta ei 

pelkästään sen utilitaaristen ominaisuuksien vaan pikemminkin tuotteesta saadun nautinnon ja 

mielihyvän perusteella. (Holbrook & Hirschman 1982)

Elämykselliseen näkökulmaan läheisesti liittyvä käsite, hedonistinen kulutus tarkoittaa niitä 

kuluttajakäyttäytymisen näkökohtia, jotka liittyvät aistien moninaisuuteen, fantasioihin sekä 

tuotteiden emotionaalisiin puoliin. Aistien moninaisuudella Hirschman ja Holbrook (1982) 

tarkoittavat kokemusten vastaanottamista monien eri aistikanavien kautta, kuten maut, äänet, 

tuoksut, kosketusaistimukset sekä visuaaliset kuvat. Fantasioilla tutkijat tarkoittavat, että 

tulkitessaan aistihavaintojaan kuluttajat muodostavat samalla mielikuvia, jotka voivat olla 

joko menneiden tapahtumien muistelua, kuten ruoan tuoksun haistamalla kuluttajalle saattaa 

tulla tietty tapahtuma menneestä mieleen tai toinen vaihtoehto on, että kuluttaja muodostaa 

mielikuvan, joka ei perustu mihinkään menneisiin tapahtumiin. Kuluttaja käyttää tällöin



30

täysin mielikuvitustaan; kaikki värit ja muodot, jotka hän näkee; äänet, jotka hän kuulee ja 

kosketus, jonka hän tuntee, eivät ole koskaan oikeasti tapahtuneet.

Kulutuksen aikana heräävät tunteet nähdään hedonistisessa näkökulmassa paljon laajemmin 

kuin perinteisissä asenneteorioissa esitetyt affektit tai preferenssit, joita usein myös 

markkinoinnissa tutkitaan. Hedonistisen lähestymistavan mukaan tunteet eli emootiot ovat 

paljon muutakin kuin vain arviointi tuotteen ominaisuuksista (Hirschman & Holbrook 1982) 

ja siten näkökulma ottaakin huomioon asenteiden ja preferenssien lisäksi kulutuksen aikana 

heräävät tunteet, kuten rakkaus, viha, ilo, tylsyys, levottomuus, suuttumus, inho ja syyllisyys 
(Holbrook & Hirschman 1982).

Holbrook ja Hirschman (1982; ks. myös Srinivasan 1987) kuitenkin painottavat, että näiden 

kahden eri näkökulman ei ole tarkoitus olla toisiaan poissulkevia vaan päinvastoin, perinteistä 

informaation prosessointinäkökulmaa voidaan laajentaa ja rikastuttaa elämyksellisellä 
näkökulmalla. Myös Ahtola (1985) uskoo, että näiden kahden näkökulman erottaminen 

toisistaan ei ole tarpeen, sillä lienee todennäköistä, että kuluttajan käyttäytyminen sisältää 

lähes aina jonkin verran sekä utilitaarista että hedonistista käyttäytymistä.

Tässä tutkielmassa kuluttajan käyttäytymistä ja elintarvikkeen valintaprosessia tutkitaan 

näistä kahdesta eri näkökulmasta; ei kuitenkaan niin, että kuluttajan käyttäytyminen nähtäisiin 

joko rationaalisena tai hedonistisena käyttäytymisenä vaan tarkoituksena on tutkia kuluttajan 
käyttäytymistä molemmista näkökulmista nimenomaan toisiaan täydentävinä eikä toisensa 

poissulkevina. Kuluttaja nähdään siten sekä rationaalisena päätöksentekijänä että myös 

tunteidensa, mielialojensa ja erilaisten motiivien ohjaamana yksilönä. Tutkija koki molemmat 

näkökulmat tärkeiksi, koska kuluttajien kiinnostus ruokaan on lisääntynyt ja siitä etsitään 

nykyään yhä enemmän elämyksiä (ks. Varjonen 2001), jolloin ruokaa ei osteta ainoastaan 

nälän tyydyttämisen vuoksi. Herkuttelutuotteiden ostamiseen ja kuluttamiseen liittyykin 

rationaalisen päätöksenteon ohella useita erilaisia oston ja kulutuksen aikana herääviä tunteita 

ja elämyksiä sekä tietenkin pyrkimys aistien kautta koettuun nautintoon. Lisäksi herkutteluun 
liittyy myös elintarvikkeesta saatu hauskuus, ilo, symboliset hyödyt sekä esteettinen 

mielihyvä, jota kaunis kattaus tai herkullisen näköinen ruoka-annos tarjoaa. Herkuttelu

tuotteiden antama aistinautintoja kulutuksen aikainen kokemus ovat lisäksi aina subjektiivisia 

kokemuksia, jolloin herkuttelun tarkastelu elämyksellisestä näkökulmasta on tärkeää.
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3.2 Yleiset tuotteiden valintaan vaikuttavat tekijät

Tässä luvussa käsitellään kuluttajan ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kuluttajan 

valintakäyttäytymisen ymmärtäminen edellyttää tietoa siitä, miten kuluttajat käyttävät 

tuotteita ja miten he ostavat niitä (Conner 1993). Vaikka tämän tutkielman empiirisen osan 

tarkoituksena ei varsinaisesti olekaan keskittyä herkuttelutuotteiden valintaprosessin 

tutkimiseen, valintaprosessin ymmärtäminen on silti arvokasta myös tämän tutkielman 

kannalta, sillä hyvin monet ruokaan ja herkutteluun liittyvät asiat ovat ainakin jossakin 

yhteydessä valintaprosessin kanssa. Erityisesti ruoan valintaan vaikuttavat tekijät ovat 

tärkeitä. Seuraavien lukujen tarkoituksena onkin antaa yleiskuva elintarvikkeiden valinta

prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Valintaan vaikuttavien tekijöiden jaottelua

Kuluttajan käyttäytymistä tutkineet ovat esittäneet useita erilaisia kuluttajan käyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Erilaisista tutkijoiden tekemistä jaotteluista ja ryhmittelyistä huolimatta 

tutkijat ovat suhteellisen yksimielisiä kuluttajan valintakäyttäytymiseen vaikuttavista 

tekijöistä. Esimerkiksi Engel ym. (1990) jakavat kuluttajan valintakäyttäytymiseen 
vaikuttavat tekijät kolmeen pääryhmään: ympäristöstä tuleviin vaikutuksiin, yksilöllisiin 

eroihin sekä psykologisiin prosesseihin. Tutkijoiden esittämä valintaprosessissa vaikuttavien 

tekijöiden malli on esitetty kuviossa 2.

Kuvio 2: Kuluttajan valintaprosessiin vaikuttavat tekijät (Engel ym. 1990)

Kuluttajan
resurssit
Motivaatio ja
sitoutuminen
Tieto
Asenteet
Persoonallisuus,
elämäntyyli
Demografiset
ominaisuudet

Kulttuuri 
Sosiaaliluokka 
Muut ihmiset 
Perhe 
Tilanne
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Ympäristön vaikutuksiin Engel ym. (1990) sisällyttävät kulttuurin, sosiaaliluokan, muut 

ihmiset eli henkilökohtaiset vaikutteet, perheen sekä tilanteen. Yksilölliset erot käsittävät 

kuluttajan resurssit, kuten ajan ja rahan, motivaation, sitoutumisen, tiedon, asenteet, 

persoonallisuuden ja elämäntyylin sekä demografiset ominaisuudet. Ympäristöstä tulevat 

vaikutteet ovat ulkoisia vaikutteita ja yksilölliset erot vastaavasti sisäisiä kuluttajan 
käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Viimeiseen ryhmään eli psykologisiin prosesseihin 

kuuluvat informaation käsittely, oppiminen sekä asenteiden/käyttäytymisen muutos.

Hawkins ym. (1998) noudattavat hieman karkeampaa jakoa ja jakavat kuluttajan 

käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät kahteen ryhmään, ulkoisiin vaikutteisiin ja sisäisiin 

vaikutteisiin. Näistä ulkoisiin vaikutteisiin he sisällyttävät makrotason vaikutteista mikrotason 
vaikutteisiin etenevässä järjestyksessä kulttuurin, alakulttuurin, demografiset ominaisuudet, 

sosiaalisen statuksen, viiteryhmät, perheen sekä markkinointitoiminnot. Vastaavasti sisäisiin 
vaikutteisiin luetaan kuuluviksi havainnointi, oppiminen, muisti, motiivit, persoonallisuus, 

tunteet ja asenteet. Hawkins ym. (1998) korostavat lisäksi tilannekohtaisten tekijöiden 

merkitystä ja toteavatkin, että ostopäätösprosessia ja kulutusta tulisi tarkastella aina suhteessa 

kulloiseenkin tilanteeseen. Tilannekohtaisia tekijöitä ovat mm. fyysinen ympäristö (sää, 
tuoksut, ympärillä olevat tavarat ja rakennukset, äänet), sosiaalinen ympäristö (ympärillä 

olevat ihmiset, heidän ominaisuutensa ja roolinsa), aika (vuorokauden aika, vuodenaika, 
käytettävissä oleva aika), tehtävän määrittely (lahjan osto, osto henkilökohtaiseen käyttöön) 

sekä edeltävät olotilat (hetkelliset mielialat, tunteet, väsymys). Myös Antonides ja Fred van 

Raaij (1998) toteavat tilannekohtaisten tekijöiden olevan tärkeitä käyttäytymistä 
ennustettaessa.

Wilkie (1994) taas jakaa käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Hawkinsin ym. (1998) tapaan 
ulkoisiin ja sisäisiin vaikutteisiin. Ulkoisiin vaikutteisiin kuuluvat hänen mukaansa kulttuuri, 

alakulttuuri, sosiaaliset ja tilannekohtaiset vaikutteet, perhe sekä markkinointiympäristö. 

Sisäisiin vaikutteisiin kuuluvat henkilökohtaiset tekijät, kuten motivaatio, ja kuluttajan tiedon 
käsittelyyn liittyvät asiat, kuten havainnointi, oppiminen sekä asenteet. Assael (1995) käyttää 

Wilkien (1994) tapaista jaottelua, mutta käyttää ulkoisista vaikutteista nimitystä ympäristöstä 
tulevat vaikutteet. Ympäristöstä tuleviin vaikutteisiin hän lukee kuuluviksi kulttuuriset sekä 
viiteryhmiltä ja perheeltä tulevat vaikutteet kuin myös tilannekohtaiset tekijät. 

Yksilökohtaisilla vaikutteilla Assael (1995) tarkoittaa kuluttajan tarpeita, havainnointia, 

asenteita, elämäntyyliä sekä persoonallisia ominaisuuksia.
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3.3 Erityiset ruoan valintaan vaikuttavat tekijät

Yleisistä kuluttajan valintakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä siirrytään seuraavassa 

luvussa tarkastelemaan ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tämä siksi, koska ruoan valinta 

on esimerkki monimutkaisesta ihmiskäyttäytymisestä ja sitä varten on tehty omia malleja, 

jotka ovat pyrkineet kuvaamaan ruoan valintaprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkielmassa onkin tarkoituksena yhdistää yleiset tuotteiden valintaan vaikuttavat tekijät sekä 

erityiset ruoan valintaan vaikuttavat tekijät tämän tutkielman tarkoituksiin soveltuvaksi 

malliksi.

Ruoan valintaan liittyvät mallit eivät ole keskittyneet minkään tietyn kuluttajaryhmän 
tutkimiseen ja erityisesti nuorten kuluttajien valintakäyttäytymistä on tutkittu vain vähän 

(Hamilton ym. 2000). Lisäksi lukuisista tutkimuksista huolimatta kuluttajan valinta- 

käyttäytymistä suhteessa ruokaan ei vieläkään täysin ymmärretä sen monimutkaisen luonteen 

vuoksi (Furst ym. 1996).

Aikaisemmat ia nykyiset ruoan valintaan liittyvät mallit

Jo pitkään on tunnustettu, että tärkeimmät ruoan valintaan vaikuttavat tekijät ovat ruoan 

saatavuus sekä kulttuuriset tekijät. Kulttuuriset vaikutteet johtavat eroihin ruokien 

käyttötavoissa ja valmistusperinteissä, ja joissakin tapauksissa kulttuuri luo myös rajoituksia 

ruoan valintaan, kuten sianlihan syömisen kieltäminen islamilaisessa kulttuurissa. Yksilötason 

tekijöistä ruoan maulla sekä jo pelkällä muodostuneella tavalla ja tottumuksella on vaikutusta 

ruoan valintaan (ks. esim. Palojoki & Tuomi-Gröhn 2001). Ruoan valinnassa ja syömisessä 

on kyse myös elämäntaparatkaisuista ja kulttuurisista preferensseistä sekä edellytyksistä. 

Nykyään ihmisten ruokavalinnoissa on lisäksi korostunut enemmän se, mitä jätetään pois 

ruokakorista kuin se, mitä sinne laitetaan. Koska on pakko valita, on valitsematta 

jättäminenkin aktiivinen teko. ((Mäkelä 2002, 34-35)

Ruoan valintaa tutkivien edelläkävijänä oli Lewin, joka esitti useiden viitekehysten olevan 

mukana ruoan valinnassa, kuten maku, terveys, sosiaalinen status sekä kustannukset (Furst 

ym. 1996). Aikaisemmat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että ruoan valintaan vaikuttavat 

tekijät vaihtelevat käytännöllisistä (hinta, mukavuus) ja väliaikaisista syistä (mieliala), aistien 

ohjaamiin valintoihin (maku, mielihyvä) sekä henkilökohtaisiin ihanteisiin (terveys,
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painonhallinta, ruoan eettisyys) (Lindeman & Stark 1999). Varhaisimmat mallit jaottelivat 
tekijät, jotka vaikuttavat ruoan valintaan kolmeen eri ryhmään:

1. Fyysisiin tekijöihin: maantieteellinen sijainti, vuodenaika, taloudellinen rakenne, 

elintarviketeknologia

2. Sosiaalisiin tekijöihin: uskonto, sosiaaliluokka, ravitsemuskasvatus, mainonta

3. Fysiologisiin tekijöihin: perinnöllisyys, allergiat, erityisruokavaliot, hyväksyttävyys, 

ravitsemukselliset tarpeet (Conner 1993)

Vastaavasti Rozin ym. (ks. Ritson ym. 1986) jakavat ruoan valintaan vaikuttavat tekijät 

biologisiin, kulttuurisiin sekä henkilökohtaisiin (psykologisiin) tekijöihin. Biologisilla 

tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisen luontaista taipumusta pitää makeasta ja karttaa 

hapanta, kuten myös kiinnostusta vaihteluun ja samanaikaisesti kuitenkin taipumusta pelätä 

uusia ruokia (ruokaneofobia). Henkilökohtaisilla tekijöillä tutkijat tarkoittavat mm. yksilön 

aikaisempia ruokaan liittyviä kokemuksia. Kulttuurilla, kuten perheellä, viiteryhmillä ja 
muilla sosiaalisilla tekijöillä, on myös merkittävä vaikutus ruoan valintaan ja kulutukseen.

Uusimmissa tutkimuksissa ruoan valintaan vaikuttavat tekijät on jaettu ruokaan liittyviin 

tekijöihin, henkilökohtaisiin tekijöihin sekä ympäristöön liittyviin tekijöihin, jossa 

henkilökohtaisiin tekijöihin on sisällytetty biologiset, psykologiset ja sosiodemografiset 

tekijät, ympäristöön liittyviin tekijöihin kulttuuriset ja taloudelliset tekijät sekä markkinointi 

ja ruokaan liittyviin ominaisuuksiin fysiologiset vaikutukset sekä aistihavainnot (Conner 

1993).

Ruoan valintaprosessia, kuten ihmisten käyttäytymistä yleensäkin, on usein pidetty loogisena 
tapahtumana, johon liittyy kuluttajan rationaalinen päätöksenteko ja oletus, että 

ravitsemuksellisen tiedon lisääntyessä kuluttajan käyttäytyminen muuttuu terveellisempään 

suuntaan (Palojoki & Tuomi-Gröhn 2001). Esimerkiksi Lindemanin ja Starkin (1999) 

tutkimus vahvisti, että terveys oli hyvin tärkeä ruoan valintaan vaikuttava tekijä ja ruoasta 

saatu mielihyvä oli usein vasta toisella sijalla. Tulos oli kuitenkin yllättävä, koska useimmat 

aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että maku ohjaa ruoan valintaa enemmän kuin 

terveyteen liittyvät seikat. Tämän kaltaista tulosta tukee myös Palojoen ja Tuomi-Gröhnin 

(2001) tutkimus, jossa useat muut tekijät vaikuttivat kuluttajien ruoan valintaan joko yhtä 

paljon tai enemmän kuin terveyteen liittyvät seikat. Terveellisyydellä näytti tutkimuksen
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mukaan olevan loppujen lopuksi melko pieni vaikutus ruoan valintaprosessissa. Ruoan valinta 

ei aina olekaan tietoista ja rationaalista toimintaa, vaan valintakäyttäytyminen on myös 

automaattista, rutiininomaista ja alitajuista toimintaa (Furst ym. 1996). Lisäksi Räsänen 

(1999) toteaa, että ihmisten mielissä ruokaan liittyy sen terveellisyyden ja ravintoarvon lisäksi 

niin monia merkityksiä, ettei pelkkä informaation lisääminen koskaan riitä ruokatottumusten 

muuttamisen motiiviksi.

Kokonaisvaltainen ruoan valintaprosessissa vaikuttavien tekijöiden malli 

Furst ym. (1996) esittävät kokonaisvaltaisen ruoan valintaprosessissa vaikuttavien tekijöiden 

mallin. Fürstin ym. malli sopii erityisen hyvin tämän tutkielman tarkoituksiin, koska mallissa 
tarkastellaan yksittäistä ruoan valintatilannetta ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tällöin 

käsittelytapa vastaa luvussa 3.8 tarkasteltavaa valintaprosessin etenemistä, joka usein kuvaa 

myös yksittäistä valintatilannetta. Furst ym. (1996) jakavat ruoan valintaan vaikuttavat tekijät 

kolmeen ryhmään: elämäntaival, vaikutteet ja henkilökohtainen systeemi. Edellä mainituista 

tekijöistä tärkein on elämäntaival, joka muokkaa vaikutteita, jotka ilmenevät ruoan 

valintatilanteessa sekä tapaa ja laajuutta, jolla sosiaaliset ja fyysiset tekijät vaikuttavat siihen, 

miten ihmiset rakentavat henkilökohtaisen ruoanvalintasysteeminsä. Vaikutteiden tärkeys 

vaihtelee ruoanvalintatilanteesta ja henkilöstä toiseen.

Fürstin ym. (1996) mallia voidaan soveltaa sekä ruoanvalintaprosessiin, jossa kuluttaja 

käyttäytyy harkitusti että prosessiin, jossa kuluttajan käyttäytyminen on hyvinkin 
automaattista. Tämänkin vuoksi tutkijoiden esittämä malli soveltuu hyvin tämän tutkimuksen 

tarkoituksiin, koska herkuttelutuotteiden ostaminen oletetaan tässä tutkielmassa prosessiksi, 

joka voi vaihdella harkitusta ostokäyttäytymisestä ja suuresta sitoutumisesta rutiininomaiseen 

ostamiseen sekä impulssiostoihin. Kuviossa 3 on havainnollistettu Fürstin ym. (1996) 

esittämä ruoan valintaprosessimalli. Malli esitellään seuraavaksi tarkemmin.
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Kuvio 3: Ruoan valintaprosessimalli (Furst ym. 1996)

Vaikutteet

Ideaalit Henkilökohtaiset Resuissit Sosiaalinen Ruokakonteksti 
tekijät veikosta

tonki lökohtainen sys teeni

Aistihavainnot

Suhteiden
hoito

Mukavuus

Terveys ja mvitserrus

Strategiat

Valinta

Elämäntaival

Kuluttajan elämäntaipaleella tarkoitetaan henkilökohtaisia rooleja sekä sosiaalista, kulttuurista 

ja fyysistä ympäristöä, jonka kanssa henkilö on ollut ja on vuorovaikutuksessa. Elämäntaival 

käsittää siten vaikutteet, joita henkilö on kerännyt menneistä kokemuksistaan ja historiallisista 

aikakausista (sukupolvet, ikäluokat). Elämäntaipaleeseen sisältyy lisäksi tulevaisuuden 
odotukset sekä kokemukset ja muistot kodin kasvatustyylistä. Kuluttajat muistavat 

esimerkiksi vanhempiensa ruokatottumukset ja huomaavat, miten ne ovat vaikuttaneet 

kuluttajan omiin elintarvikevalintoihin. Monilla on myös muistoja tietyistä tilanteista, joissa 

ruoka oli joko erityisen hyvää tai pahaa ja he haluavat esimerkiksi palauttaa mieleensä 

samanlaisen tunnelman ostamalla juuri tuossa tilanteessa nauttimaansa ruokaa. 

Elämäntaipaleella on suuri vaikutus myös kaikkiin muihin ruoan valintaan vaikuttaviin 

tekijöihin.
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Vaikutteet
Furst ym. (1996) esittävät mallissaan joukon vaikutteita, jotka sekä muokkaavat toisiaan että 

vahvistavat, kilpailevat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Nämä vaikutteet jaetaan 

viiteen eri ryhmään:

Ihanteet: odotukset, standardit, toiveet

Henkilökohtaiset tekijät: inho/lempiruoka, himot, ikä, sukupuoli, terveydentila, 

nälkäisyyden aste, ruoan henkilökohtainen tärkeys, emootiot 

Resurssit: raha, aika, tieto
Sosiaalinen viitekehys: ihmisten väliset suhteet, kuten perhe, sosiaaliset roolit, 

juhlatilanteet
- Ruokaan liittyvä konteksti: fyysinen ympäristö (esim. myymälän layout ja sijainti), 

ruoan tarjonta (esim. vuodenaikaan liittyvä saatavuus)

Edellä mainituista vaikutteista ehkä tärkein ja laajimmin vaikuttava on tutkijoiden mielestä 
ihanteet. Ihanteet ovat peräisin kulttuurisista ja symbolisista tekijöistä ja ne ovat usein 

abstraktein käsittein kuvattavissa, kuten ”kunnon ateria” ja ”mitä pitäisi syödä”. Ideaaleihin 

sisältyy symbolisia ruokaan liittyviä merkityksiä, kuten ruoka sosiaalisen statuksen 

osoittajana. Lisäksi ideaaleihin liittyy tilannekohtaisia ihanteita, kuten ruoka, joka liittyy 

erityisiin tilanteisiin, esimerkiksi lomaan.

Henkilökohtainen systeemi
Henkilökohtainen systeemi jakaantuu kahteen pääkomponenttiin: arvoneuvotteluihin sekä 

strategioihin. Arvoneuvotteluilla tarkoitetaan kuluttajan arviointia eri vaihtoehtojen välillä 

esimerkiksi maun, hinnan, hankinnan mukavuuden, terveellisyyden sekä laadun avulla. Ruoan 

valintaan liittyvät strategiat vastaavasti ovat muodostuneet aikaisempien kokemusten 

perusteella ja ne ovat muuttuneet rutiineiksi. Näihin luetaan erilaiset heuristiikat, joiden avulla 

kuluttajat yksinkertaistavat päätöksentekoprosessiaan minimoidakseen valintaan kuluvan 

ajan.

3.4 Yhteenveto elintarvikkeiden valintaan vaikuttavista tekijöistä

Edellä esitettyjen yleisten kuluttajan valintaan vaikuttavien tekijöiden sekä erityisten ruoan 

valintaan vaikuttavien tekijöiden synteesinä tutkija jakaa elintarvikkeiden valintaan
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vaikuttavat tekijät seuraavasti: henkilökohtaiset eli sisäiset tekijät, ulkoiset tekijät sekä 

tilannekohtaiset tekijät. Tämänkaltainen jaottelu noudattaa siten perusrakenteeltaan 

Hawkinsin ym. (1998) jaottelua, jossa tilannekohtaiset tekijät on erotettu kolmanneksi 

tekijäksi sisäisten (henkilökohtaisten) tekijöiden ja ulkoisten tekijöiden lisäksi. Tässä 

tilannekohtaiset tekijät on jaoteltu ehkä kaikkein yleisimmin käytetyn luokituksen mukaisesti 

viiteen eri alakategoriaan eli fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, aikaperspektiiviin sekä 

tehtävään ja edeltäviin tiloihin, joista tähän on valittu vain tunteet ja mielialat.

Seuraavaksi on tarkoituksena käsitellä lyhyestä ja yhteenvetona elintarvikkeiden valintaan 

vaikuttavat tekijät, jotka muodostavat tärkeän perustan tämän tutkielman kohdeilmiön 

ymmärtämiseksi ja viitekehyksen luomiseksi. Mielialojen vaikutusta, arvoja, asenteita ja 

ruokaan liittyviä merkityksiä sekä ruoan kykyä tyydyttää erilaisia tarpeita tullaan 

käsittelemään tarkemmin tämän luvun lopussa sekä luvussa 4.

Taulukko 2: Yhteenveto elintarvikkeiden valintaan vaikuttavista tekijöistä (yhdistelmä mm. 

Hawkinsin ym. 1998; Wilkien 1994; Engelin ym. 1990; Assaelin 1995; Fürstin ym. 1996 

malleista)

HENKILÖKOHTAISET
TEKI.IÄT

ULKOISET TEKIJÄT TILANNEKOHTAISET
TEKIJÄT

• aikaisemmat ruokaan • kulttuuri • fyysinen ympäristö
liittyvät kokemukset ja • ruoan saatavuus • sosiaalinen ympäristö
muistot • arvot • aika

• asenteet • muut ihmiset • tehtävä
e kuluttajan demografiset • viiteryhmät • mieliala ja tunteet

ominaisuudet • media ja
• persoonallisuus markkinointi-
e motiivit ympäristö
• elämäntyyli ^ ----- ► ◄------------►

—►

Tässä tutkielmassa oletetaan, että taulukossa 2 esitetyt elintarvikkeiden ostopäätöksentekoon 

vaikuttavat tekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tekijöiden kulloinenkin tärkeys 

vaihtelee yksilöstä ja olosuhteesta toiseen.



39

3.4.1 Henkilökohtaiset tekijät

Henkilökohtaisilla tekijöillä tässä tutkielmassa tarkoitetaan kuluttajassa itsessään olevia ja 

suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, riippumatta siitä pystyykö kuluttaja näihin 

ominaisuuksiin itse vaikuttamaan vai ei. Esimerkiksi kuluttaja ei pysty vaikuttamaan 

demografisista tekijöistä ikään tai sukupuoleen, mutta hän voi vaikuttaa elämäntyyliinsä ja 

jossakin määrin myös asenteisiinsa.

Aikaisemmat ruokaan liittyvät kokemukset ia muistot

Kuten jo edellä mainittiin, aikaisemmilla ruokaan liittyvillä kokemuksilla ja muistoilla sekä 

erityisesti lapsuudessa muodostuneilla tavoilla on vaikutusta ruoan valintaan (ks. esim. 

Palojoki & Tuomi-Gröhn 2001). Jo varhaislapsuudessa ihmisen ensimmäiset mielihyvän ja 
tyydytyksen tunteet liittyvät ruokaan. Ruokaa voidaan käyttää lapsen rauhoittamiseen tai 

palkkiona hyvästä käytöksestä, sillä voidaan lahjoa, se voidaan kieltää rangaistukseksi ja 

syömiseen liitetään yleisesti myös moraalisia opetuksia. Lapsuusiän aikana toistuvien 

kokemusten kautta ruoan merkitys laajenee siten symboloimaan esimerkiksi turvallisuutta, 
palkkiota, rangaistusta, alistumista tai vaikkapa hylkäämisen pelkoa. Näillä varhaislapsuuden 

kokemuksilla on vaikutusta vielä aikuisiässäkin, sillä nämä ruoan tunnemerkitykset eivät 

muutu edes myöhempien kokemusten tai ympäristön muutosten seurauksena, koska ne 

liittyvät emotionaalisten perustarpeiden tyydyttämiseen jo varhaisimmassa lapsuudessa. 
(Räsänen 1999)

Asenteet

Myös asenteilla on vaikutusta kuluttajan valintakäyttäytymiseen. Asenteilla tarkoitetaan 

vakaata, pitkäkestoista ja opittua taipumusta reagoida tiettyihin asioihin tietyllä tavalla (Statt 

1997, 193). Asenteiden muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi perhe, ystävät, mainonta 

sekä edellä mainitut kuluttajan omat henkilökohtaiset kokemukset. Asenteet, jotka kuluttaja 

on muodostanut omien henkilökohtaisten kokemustensa kautta ovat usein voimakkaampia ja 

pysyvämpiä, (mt., 197) Tutkimukset ovat osoittaneet vahvoja ruoan valinnan ja asenteiden 

välisiä suhteita (Conner 1993) ja asenteiden merkitystä ruoan valintaan tullaankin 

tarkastelemaan lähemmin luvussa 4.3.
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Kuluttajan demografiset ominaisuudet
Demografisista tekijöistä tässä tutkielmassa pidetään erityisen tärkeinä ikää ja sukupuolta, 

sillä tutkimuksen empiirisessä osiossa kohderyhmänä ovat nuoret 18-24-vuotiaat kuluttajat ja 

lisäksi yhtenä tutkimusongelmana on selvittää, eroaako nuorten naisten ja miesten herkuttelu- 

käyttäytyminen toisistaan. Sukupuolella on osoitettu olevan vaikutusta ruoan valintaan, mutta 

toisaalta fysiologiset tarpeetkin ovat osittain sosiaalisesti rakentuneita (Keane & Willetts 

1994). Tiettyjä ruokia pidetään yhteiskunnassa enemmän ”miesten ruokina” kuin ”naisten 

ruokina” tai maskuliinisina ja feminiinisinä (ks. esim. Ilmonen 1989, 10-11).

Useat tutkimukset (ks. esim. Roininen ym. 1999; Beardsworth ym. 2002) ovat osoittaneet, 

että naiset haluavat syödä miehiä terveellisemmin ja ovat yleisesti kiinnostuneempia ruoasta 

ja painonhallinnasta kuin miehet. Naisilla on taipumusta myös murehtia ruokaa ja syömistä 

sekä muuttaa ruokavaliotaan ravitsemussuositusten mukaisiksi miehiä useammin. Samalla on 
kuitenkin osoitettu, että naisilla on suurempi himo makeaan ja he haluavat saada nautintoa 

syömisestä miehiä enemmän (Roininen ym. 1999). Lisäksi naisten syömiskäyttäytymiselle on 

tyypillisempää mielialojen vaikutus syömiseen (ks. Grunert, toim. Costa 1994) sekä syylli

syyden tuntemuksiin, jotka liittyvät tiettyihin ruokiin. Tämänkaltaisia sukupuolten välisiä eroa 
vahvistaa tutkijan mielestä varmasti se, että media esittää jatkuvasti laihoja ja kauniita nais- 

malleja, lihavuutta tunnutaan yhteiskunnassa jopa paheksuvan ja koko ihmisen arvo, varsinkin 

naisen, vaikuttaa joskus olevan kiinni kokonaan painosta. Roinisen ym. (1999) tutkimuksessa 
ruoan käyttäminen palkkiona oli ainoa ulottuvuus, jossa ei löytynyt sukupuolten välisiä eroja 

ja siten miehillä ja naisilla on yhtä suuri taipumus palkita itseään ruoalla.

Ikä on usein käytetty demografinen muuttuja markkinoiden segmentoinnissa, sillä iän muut

tuessa myös kuluttajien käyttäytymisprosessit sekä ostopäätöksenteko muuttuu (Wells & 
Prensky 1996, 136). Iällä on osoitettu olevan vaikutusta myös elintarvikkeiden valintaan. 

Nuoret eroavat elintarvikkeiden kulutuksessa vanhemmista ikäryhmistä esimerkiksi siinä, että 

ruoan käyttäminen palkkiona ja mieltymys makeaan on yleisempää nuorille kuluttajille. Li-

!säksi nuorille ei ruoan terveellisyys ole yhtä tärkeää kuin vanhemmille vaan he ovat kiinnos

tuneita enemmän ruoan mausta. (Roininen ym. 1999) Nuoret ovat myös kiinnostuneita eri 

maiden ruokakulttuureista ja uusista makuelämyksistä.
(www.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_l 998/4.joulukuu7FOOD4798.HTM)
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Persoonallisuus ia elämäntyylit
Persoonallisuus, identiteetti on tapa, jolla kuluttaja näkee itsensä: omat ominaisuutensa sekä 

arvonsa (Antonides & Fred van Raaij 1998, 163). Kuluttajan persoonallisuudella tarkoitetaan 

käyttäytymismuotoja, jotka ovat yhdenmukaisia ja kestäviä. Persoonallisuuteen liittyvät 

muuttujat ovat myös syvemmälle juurtuneita kuin elämäntyylit. (Assael 1995, 375) 

Persoonallisuus voidaan jakaa todelliseen minään ja ihanneminään. Ihanneminä on se, joksi 

henkilö haluaa tulla ja usein ihanneminän ja nykyisen minän välillä on eroa (Antonides & 

Fred van Raaij 1998, 163). Ruoasta on tulossa yhä enemmän keino luoda minäkuvaa, sillä 

ruoka voi olennaisesti muokata kuluttajan sekä fyysistä että psykologista identiteettiä (Tross- 
löv 1995, 4). Muuttamalla omaa ruokavaliota, voi kuluttaja määritellä itsensä uudelleen 

(Keane & Willetts 1994) ja siten lähestyä ihanneminäänsä. Kuluttaja voi myös ilmaista per

soonallisuuttaan valitsemalla ruokaa henkilökohtaisten ideologioidensa, kuten arvojen, elä

mänkatsomuksen ja elämänfilosofian mukaan (Lindeman & Stark 2000).

Elämäntyylillä tarkoitetaan sen laajassa merkityksessä ihmisten tapaa viettää aikaa 

(aktiviteetit), asioita, joita he pitävät tärkeinä (intressit) sekä ajatuksia siitä, mitä mieltä he 

ovat itsestään ja ympäröivästä maailmasta (mielipiteet). Elämäntyyliin liittyviä muuttujia 

kutsutaan myös psykografisiksi ominaisuuksiksi, koska asenteet, intressit ja mielipiteet ovat 

psykologisesti suuntautuneita muuttujia, jotka voidaan kvantifioida. Elämäntyylit ovat tärkeitä 

markkinoijille mm. siksi, koska ne auttavat kohdistamaan tuotteet oikeille elämäntyyli- 

segmenteille. (Assael 1995, 384) Viime vuosina kuluttajien segmentointi elämäntyyliryhmiin 
on yleistynyt myös elintarvikkeiden markkinoinnissa, sillä kuluttajien ruoan ostoa ja kulutusta 

motivoivat entistä enemmän mm. asenteet, havainnot sekä muut monitahoiset psykologiset 
tekijät (Senauer 2001, ref. Tillgren & Kupiainen 2002, 27). Yksittäisten tuotteiden 

mainostamisen sijasta elintarvikemerkkien ympärille pyritäänkin luomaan nykyään 

elämäntapa-ajattelua (Korva 2003). Markkinoija voi esimerkiksi tunnistaa kohdeseg- 

mentikseen herkuttelusta nauttivat, mutta kiireiset kuluttajat ja suunnitella mainokset sekä 

menekinedistämiskampanjat vetoamaan juuri tähän elämäntyyliin. On kuitenkin muistettava, 

että ruoka ei kuitenkaan ole olennainen osa kaikkien kuluttajien elämäntyyliä: elämäntyylit 

voidaankin erotella toisistaan myös sen mukaan, kuinka tärkeää roolia ruoka ylipäänsä 

näyttelee kuluttajien elämässä. Jos ruoalla ei ole merkitystä kuluttajan elämässä, silloin ruoan 

valintakin nähdään vain välttämättömänä pahana, jolloin ostokset pyritään tekemään 

mahdollisimman nopeasti ja helposti. (Ilmonen 1989, 15)
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Motiivit

Motiivi on syy käyttäytymiselle ja kuluttajilla voi elintarvikkeita ostaessaankin olla 

samanaikaisesti useita motiiveja. Kuluttaja voi herkutella esimerkiksi pelkästä nautinnon 

halusta, sosiaalisen tunnelman ja ilmapiirin kohottamiseksi, palkitakseen tai lohduttaakseen 

itseään tai rentoutuakseen. Jotkut näistä motiiveista ovat kuluttajan tiedostettavissa, toiset taas 

alitajuisia, jolloin kuluttaja ei ole tietoinen omista motiiveistaan (Wilkie 1994, 125). 

Motivaatioprosessin ja motiivien merkitystä kuluttajan käyttäytymiseen ja elintarvikkeiden 

kulutukseen tarkastellaan luvussa 4.1.

3.4.2 Ulkoiset tekijät

Ulkoisiksi tekijöiksi tässä tutkielmassa katsotaan tekijät, jotka ovat lähtöisin kuluttajan 

ulkopuolelta ja joiden ajatellaan olevan kuluttajan kontrolloimattomissa. Näitä ulkoisia 

tekijöitä ovat: kulttuuri, ruoan saatavuus, arvot, muut ihmiset, viiteryhmät sekä media ja 

markkinointiympäristö.

Kulttuuri ia ruoan saatavuus

Aikaisemmin ekologisten tekijöiden merkitys ruoan valintaan oli huomattavasti suurempi 

kuin nykypäivänä: ekologiset tekijät määräsivät sen, mitä tietyllä alueella oli ruoaksi 

saatavissa silloin, kun kuljetusverkosto ja -välineet olivat vielä kehittymättömät. Vasta 
huomattava kulttuurinvaihto, kuten kauppa, toi lisiä tähän luontosidonnaiseen ravintoon. 

(Räsänen 1982) Elintarvikkeiden maailmankauppa ja elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus EU:n 

alueella ovatkin täydellisesti muuttanut ruoka-aineiden saatavuuden ja on siirrytty 

valikoimien runsauteen.

Kulttuurilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan kulttuuria sen perinteisessä merkityksessä eli 

kokonaisuutta, joka sisältää saman yhteiskunnan jäsenten hankkiman tiedon, uskomukset, 

moraalin, lait sekä tavat ja tottumukset (Hawkins ym. 1998, 42). Kulttuurin vaikutus ruoan 

valintaan on merkittävä, jonka huomaa hyvin jo siinä, että kulttuureille ovat muodostuneet 

omat tyypilliset ruokansa ja ruokailutapansa, jotka muut kansat ja kulttuurit tunnistavat. 

Räsänen (1982) toteaa, että kansainvälistyvän kulttuuri-imperialismin ja ”hot dog” -kulttuurin 
puristuksessa syntyi eri puolilla maapalloa pienten kulttuurien ja etnisten ryhmien parissa halu 

ja tarve oman identiteetin etsimiseen, sen esille tuontiin ja korostamiseen. Yksi tuon prosessin 

näkyvimpiä piirteitä on juuri ruokakulttuuri, laajimmin ajateltuna kansallinen, mutta
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paikallisemmin maakunnallinen. Esimerkiksi Suomessakaan ei ole ainoastaan vain yhtä 

kulttuurin määrittelemää tapaa valita ja valmistaa ruokaa, vaan löydettävissä on edelleen 

selkeitä eroja esimerkiksi itä-suomalaisten ja länsi-suomalaisten ruokien välillä (ks. esim. 
Räsänen 1982).

Kulttuuri lataa ruokiin merkityksiä ja nämä merkitykset ohjaavat ruoan valintaa (Ilmonen 

1989, 2; ks. myös Farb & Armelagos 1983). Kulttuuri määrittelee sen, mitä raaka-ainetta 

yleensä pidetään ruoaksi sopivana ja eri kulttuurit eroavat toisistaan siinä, millaisia arvoja 

ruokaan ja ruokailuun liitetään. Myös ruokatabuja ja -rajoituksia esiintyy kaikissa maissa ja 

kaikissa kulttuureissa ja lisäksi uskonnolla on oma vaikutuksensa ruoanvalintaan. (Räsänen 

1999) Kulttuurin luomien perinteiden merkitys ei kuitenkaan ole enää yhtä vahvasti ruoan 

valintaan vaikuttava tekijä kuin ennen, mutta perinteillä on silti edelleen keskeinen merkitys 

ruoan valinnassa (Ilmonen 1989, 10-12). Valtosen (2000) tutkimuksessa, joka tarkasteli, 

miten kuluttaja kategorisoi herkuttelutuotteita, ilmeni selvästi kulttuurin vaikutus: 

huomionarvoista oli se, että kategorioita ei voida yhdistää vapaasti, vaan kuluttajilla oli 

kulttuurisia odotuksia kategorioiden sopivista yhdistelmistä eli siitä, mitkä kategoriat sopivat 

yhteen - esimerkiksi voiko jäätelöä syödä aamiaiseksi tai aperitiivina. Mielenkiintoista 
tutkimuksessa oli myös se, että vaikka yhteensopivuuden rajat ovat olemassa kuluttajien 

mielissä, ne kuitenkin huomataan usein vasta, kun nämä rajat rikotaan esimerkiksi syömällä 

pelkkää jäätelöä lounaaksi. Oman kulttuurin määrittelemiä ruoan rajoja pidetäänkin niin 

luonnollisina, että ne yleensä havaitaan vasta jouduttaessa vieraaseen ympäristöön tai 
kosketuksiin toisissa kulttuureissa varttuneiden kanssa (Räsänen 1999).

Tämän tutkielman viimeisessä teorialuvussa eli luvussa 5 tarkastellaan alakulttuureista 

nuorisokulttuuria, jolloin käsitellään erityisesti nuorten kuluttajien erityispiirteitä. Alakulttuuri 

voidaan määritellä kansallisen kulttuurin sisällä olevaksi osaksi, jonka jäseniä yhdistää jokin 

ominaisuus, kuten sosiaalinen status tai ikä ja joiden käyttäytyminen poikkeaa jollakin tavoin 

kansallisen kulttuurin jäsenten käyttäytymisestä (Möwen 1995, 738).

Arvot

Arvot ovat ihmisen toimintaa ohjaavia motiiveja. Arvot ovat syvällä ihmisen mielessä olevia 

henkilökohtaisia uskomuksia, joiden juuret ovat siinä kulttuurissa, jossa eletään. Arvot 

opitaan elämän kuluessa ja ne ovat huomattavasti vakaampia ja hitaammin muuttuvia kuin 

asenteet. Kun arvot muodostavat suhteellisen selkeän järjestelmän ja ihminen pystyy
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käsittelemään arvojaan tietoisella tasolla., niin osa asenteista taas toimii lähes 

tiedostamattomalla tasolla. (Puohiniemi 2002, 5-6) Asenteet ja arvot erottaa toisistaan myös 

se, että asenteet koskevat tiettyjä kohteita, kun taas arvot eivät liity suoraan mihinkään 

objektiin (Antonides & Fred van Raaij 1998, 148).

Eräs tämän tutkielman kannalta keskeinen arvo on hedonismi, jolla tarkoitetaan mielihyvän ja 

nautintojen etsimistä sekä itsensä hemmottelua (Puohiniemi 2002, 33), josta herkuttelussahan 
on enimmäkseen kyse. Luvussa 4.2.3 tarkastellaan hedonismia arvona.

Muut ihmiset ia viiteryhmät
Kuluttajan ruoan valintaan ja ruoan sosiaalisten merkitysten oppimiseen vaikuttavat muut 

ihmiset hyvin monella eri tavalla. Pienet lapset oppivat vanhemmiltaan ja ystäviltä, nuoriso 

seuraa kaveripiirinsä tapoja ja tietyissä sosiaalisissa piireissä aikuisten keskuudessa ruoka voi 

olla modernin elämäntyylin osoitus. (Trosslöv 1995, 2-3) Ruoan sosiaaliset merkitykset, 
kuten ruoan statusarvo ja keskinäisen yhteyden luominen ovat siten yhteisiä, kaikkien 

samassa yhteisössä elävien ihmisten tuntemia ja helppoja tunnistaa riippumatta siitä käyttääkö 

tuotteita itse. Käsitykset ruokien sosiaalisista merkityksistä on aina opittu ja ne eivät ole 

samalla tavalla ihmisen yksilölliseen persoonallisuuteen juurtuneita kuin ruoan emotionaaliset 

merkitykset. Sosiaalisille merkityksille onkin tyypillistä dynaamisuus, sillä ne voivat muuttua 

nopeastikin olosuhteiden muututtua. (Räsänen 1999)

Viiteryhmillä tarkoitetaan ihmisryhmää, jota yksilö käyttää vertailun kohteena arvioidessaan 

omia olosuhteitaan, asenteitaan ja käyttäytymistään (Antonides & Fred van Raaij 1998, 333). 

Viiteryhmillä ei aina ole vaikutusta kuluttajan valintakäyttäytymiseen vaan ryhmän vaikutus 

riippuu ostettavasta tuotteesta. Viiteryhmällä on todettu olevan yleensä eniten vaikutusta 
silloin, kun tuote on muiden havaittavissa ja luonteeltaan ylellisyystuote kuten moottoripyörä. 

(Sheth ym. 1999, 164-165) Viiteryhmällä saattaa tämän kaltaisen luokituksen mukaan olla 

elintarvikkeiden valintaan vahvuudeltaan monenasteista vaikutusta. Useat elintarvikkeet, 

kuten voi ja sokeri ovat välttämättömyyshyödykkeitä, joiden valintaan viiteryhmällä ei liene 

vaikutusta. Toisaalta löytyy myös useita ylellisyystuotteiksi luettavia elintarvikkeita, kuten 

kaviaari ja arvostetut viinit, joita voidaan yksin herkuttelun lisäksi nauttia muiden ihmisten 

seurassa, jolloin viiteryhmän vaikutus todennäköisesti kasvaa.
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Media ia markkinointivmpäristö
Ruoan valinnasta puhuttaessa, ei voida jättää huomioimatta median vaikutusta (Keane & 

Willetts 1994). Median vaikutusmahdollisuudet elintarvikkeiden valintaan ovat suuret, sillä 

kuluttajat altistuvat mainonnalle monissa eri yhteyksissä, kuten myymälöissä, sanoma- ja 

aikakauslehtiä lukiessaan, televisiota katsoessaan ja radiota kuunnellessaan. On myös 
huomattava, että osa herkuttelutuotteista kuuluu mainostetuimpien elintarviketuoteryhmien 

joukkoon. Esimerkiksi vuonna 2000 virvoitusjuomat, jäätelö, suklaa, olut ja kahvi olivat 

mainostetuimpien tuoteryhmien joukossa (Tapionlinna ym. 2001, 122).

Medialla on vaikutusta myös kollektiivisten makutottumusten muodostumiseen eli media saa 

tietyn ikäluokan nauttimaan tiettyjä elintarvikkeita. Näistä esimerkkejä ovat Coca Cola, 

perunalastut ja popcornit. (Varjonen 2000, 12) Lisäksi Räsänen (1999) toteaa, että elintarvike- 

mainonta käyttää edellä mainittuja, lapsuudessa syntyneitä ruoan turmemerkityksiä taitavasti 
ja tehokkaasti hyväkseen, koska ruoan tunnemerkitykset toimivat jokapäiväisten ruoka- 

valintojen taustalla, vaikka niistä ei läheskään aina olla edes tietoisia.

Medialla voi toisaalta olla myös pikemminkin estävä vaikutus tiettyjen ruokien valintaan kuin 

myyntiä edistävä, sillä viime vuosien aikana median kautta on alkanut suorastaan tulvia 

terveyteen ja ruokaan liittyviä uutisia. Terveyden puolestapuhujat sekä media ovat lähes 

kannustaneet kuluttajia kieltäytymään ruoan tuottamasta mielihyvästä. Itse asiassa terveys ja 

mielihyvä nähdään usein vastakkaisina käsitteinä jopa asiantuntijoiden keskuudessa. Tämä 

onkin johtanut siihen, että syömistä on alettu pitämään entistä enemmän stressin ja huolen 

aiheena, jolloin syöminen on alkanut nautinnon sijasta tuottamaan pikemminkin syyllisyyden 

tunteita ja tyytymättömyyttä itseen kuluttajien keskuudessa (Lindeman & Stark 2000).

3.4.3 Tilannekohtaiset tekijät

Tuotteen valinta on osittain tilannekohtaisten tekijöiden määräämä. Jotkut tutkijat puhuvat 

jopa hetkellisestä kulutuksesta, jossa kulutuksen laukaisee tilanne ja kulloinenkin mieliala. 

(Antonides & Fred van Raaij 1998, 300) Tutkimuksen (Hietanen & Kinnunen 2002) mukaan 

herkutteluunkin liittyy erilaisia tilanteita ja siksi tilanteiden tarkastelu on tämän tutkimuksen 

kannalta tärkeää. Antonides ja Fred van Raaij (mt., 283) määrittelevät tilanteen kohdaksi 

ajassa tai paikassa ja jossa tilanne on riippumaton kuluttajasta sekä tuotteen ominaisuuksista. 

Tilannekohtaisiksi tekijöiksi tässä tutkielmassa määritellään tekijät, jotka ovat luonteeltaan
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väliaikaisia, tapahtuvat tietyssä paikassa tai ajassa sekä ovat jokseenkin kuluttajan kontrollin 

ulkopuolella. Esimerkiksi kuluttajan mielialat ja tunteet vaihtelevat suhteellisen nopeasti 

päivittäin, vuodenajat ja vuorokaudenajat vaihtuvat, kuluttajan ympärillä oleva fyysinen 

ympäristö, kuten sisustus ja ympärillä olevat ihmiset ja tavarat vaihtuvat.

Tilanteet voidaan jakaa viestintätilanteeseen, ostotilanteeseen, käyttötilanteeseen sekä tuotteen 

hävittämistilanteeseen (Hawkins ym. 1998, 474-475). Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä 

tuotteen osto- ja käyttötilanteeseen. Ostotilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajat 

hankkivat tuotteita ja palveluita ja vastaavasti käyttötilanne viittaa tilanteeseen, jossa kulutus 
tapahtuu (Engel ym. 1995, 798;804).

Perustana tilannekohtaisten tekijöiden jaottelulle tässä tutkielmassa on ehkä laajimmin 

käytetty, Belkin mukainen ryhmittely, jossa hän jakaa tilannekohtaiset tekijät viiteen eri 
ryhmään: fyysiseen ympäristöön, sosiaaliseen ympäristöön, aikaan, tehtävän määrittelyyn 

sekä edeltäviin olotiloihin (mielialat) (Assael 1995, 606). Seuraavaksi käsitellään tarkemmin 

näitä tilannekohtaisia tekijöitä ja niiden vaikutusta elintarvikkeiden osto-ja käyttötilanteisiin.

Fyysinen ia sosiaalinen ympäristö

Kuluttajan fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat siihen, mitkä motiivit tuotteen 

käytössä ja arvioinnissa vallitsevat (Solomon ym. 1999, 241). Fyysiseen ympäristöön luetaan 

kuuluvaksi sisustus, äänet, aromit, valaistus, sää sekä erilaiset tavarat ja rakennukset. 
Tutkimusten (ks. esim. Borisov & Laaksonen 2003) mukaan vain harvoin pelkkä ruoka on 

ainut mielihyvää tuottava tekijä ruokailutilanteessa, vaan fyysisellä ympäristöllä, kuten 

paikalla, kattauksella, kynttilöillä ja yleisellä tunnelmalla, on myös merkitystä mielihyvän 

lähteenä. Mukava ilmapiiri nostattaa usein ruoan hedonistista arvoa. Vastaavasti Valtosen 
(2000) tutkimuksessa ilmeni, että esimerkiksi säällä oli vaikutusta herkuttelun sallimiseen 

itselleen: jos sää oli hyvin lämmin, henkilö tunsi, että hänellä oli lupa nauttia jotakin kylmää, 

kuten jäätelöä tai olutta.

Sosiaalinen ympäristö käsittää ne ihmiset, jotka ovat läsnä tuotteen kulutustilanteessa 

(Hawkins ym. 1998, 477;481). Sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi syömisen ensisijaisena 

tarkoituksena on vain hyvin harvoin nälän tai janon tyydyttäminen, vaan ruoka on 

kommunikaatiota, jolla viestitään läheisyyttä, hyväksymistä sekä keskinäistä riippuvuutta 

(Räsänen 1999). Ihmiset, jotka ovat läsnä ruokailutilanteessa vaikuttavat myös nautitun ruoan
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laatuun, jolloin esimerkiksi ateriat, jotka nautitaan ensitreffeillä tai tutun ystävän kanssa 

eroavat toisistaan. Sosiaalinen tilanne osoittautui tärkeäksi Valtosen (2000) tutkimuksessa, 

jossa ilmeni, että herkuttelutuotteita syödään yleensä mieluummin jonkun toisen kanssa kuin 

yksin vaikka kyseessä ovatkin henkilökohtaisesti syötävät herkuttelutuotteet. Eli myös 

herkuttelua voidaan hedonistisen näkökulman (ks. luku 4.2.3) lisäksi katsoa sosiaalisesta 

näkökulmasta, jossa herkuttelu rakentuu sosiaalisen tilanteen ja jaettujen, yhdessä 

ylläpidettyjen rutiinien, tapojen ja tottumusten kautta. Herkuttelun tarkastelu sosiaalisesta 
näkökulmasta korostaa tällöin erityisesti seuran ja tilanteen merkitystä, jolloin herkuttelu on 

oheistoimintaa ihmisten, seurustelun, yhdessäolon ja viihtymisen korostuessa henkilö

kohtaista makukokemusta enemmän. (Hietanen & Kinnunen 2002)

Aika

Ajalla tarkoitetaan vuorokaudenaikaa, aikaa viikosta, kuukaudesta tai vuodenaikaa sekä 

tapahtuman kestoa, aikarajoituksia ja -rajoja (Antonides & Fred van Raaij 1998, 284). Aika 

on yksi kuluttajan rajoittavimmista resursseista. Aika on taloudellinen käsite siinä mielessä, 

että se on resurssi, joka on jaettava erilaisten aktiviteettien kesken. Kuluttajan perspektiivi 

aikaan voi vaikuttaa päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin ja tuotteiden kulutukseen. Aika 
vaikuttaa siten mm. herääviin tarpeisiin sekä informaation etsinnän laajuuteen. (Solomon ym. 

1999, 242) Jos aikaa on käytettävissä vain vähän, kuluttaja etsii vähemmän tietoa ja käyttää 

yksinkertaistettuja päätöksentekosääntöjä (Antonides & Fred van Raaij 1998, 298). Ajanpuute 

on lisännyt myös kysyntää korkeatasoisille valmisruoille ja muille kuluttajan aikaa säästäville 
tuotteille (Hawkins ym. 1998, 483). Markkinoijat elintarvikealalla ovat vastanneet kuluttajien 

tarpeisiin tuomalla markkinoille erilaisia pika- ja valmisruokia, kuten myös erilaisia kiireessä 

nautittavia välipaloja (wrapit, Take away -kahvit).

Vuodenajoilla on merkitystä joidenkin elintarvikkeiden saatavuuteen ja tuoreuteen (esim. 

suomalaiset tuoreet mansikat) ja vuorokaudenajat yhdessä kulttuurin tapojen ja normien 

kanssa määrittävät esimerkiksi, mikä on sopivaa syötävää aamupalaksi ja mihin aikaan lounas 

syödään. Joidenkin tuotteiden uskotaan soveltuvan paremmin tiettyihin aikoihin ja olevan 

epäsopivia toisina aikoina: esimerkiksi mämmiä nautitaan yleensä pääsiäisenä eikä muina 

vuodenaikoina. Tällaisissa tapauksissa voidaankin puhua sosiaalisesta ajasta. Sosiaalinen aika 

viittaa aikaan suhteessa sosiaalisiin prosesseihin sekä yhteiskunnan rytmiin ja aikatauluihin, 

joista esimerkkeinä ovat työajat, aukioloajat ja syömisajat. (Solomon ym. 1999, 244)
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Valtosen (2000) tutkimuksessa ilmeni ajan merkitys herkuttelutuotteiden kuluttamiseen siten, 

että esimerkiksi epätavallinen aika, kuten joulu, saattoi antaa luvan syödä suklaata ja 

vuodenajoista kesä assosioitui jäätelön kulutukseen.

Tehtävä

Tilannekohtaisista tekijöistä tehtävä on syy siihen, miksi tuotteen kulutus tapahtuu (Hawkins 

1998, 483). Tilannekohtaiset tekijät liittyvät kuluttajan erityisiin tilannekohtaisiin päämääriin 
ja tavoitteisiin. Onko syömisen tehtävänä esimerkiksi antaa energiaa keskellä työpäivää vai 

napostella jotakin muuten vain, koska tekee mieli?

Tunteet ia mielialat
Tunteet ja mielialat ovat luonteenpiirteitä, jotka eivät ole ajallisesti kovinkaan kestäviä 

kuluttajan ominaisuuksia (Hawkins ym. 1998, 485). Mielialat ovat tunteita lievempi ja 

lyhytkestoisempi tunnetila. Tunteet ja mielialat ohjaavat kuluttajien elämää ja auttavat 

tekemään oikeita päätöksiä. Ne voidaankin nähdä myös heuristiikkoina eli ostopäätöstä 

yksinkertaistavina peukalosääntöinä, jolloin kuluttaja valitsee sen, joka tuntuu hänen 

mielestään hyvältä (Peterson ym. 1986, 145). Tunteiden ja mielialojen vaikutusta elintarvik

keiden osto-ja kulutuskäyttäytymiseen käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa 3.5.

3.5 Tunteet ja mielialat tilannekohtaisina tekijöinä

Seuraavaksi käsitellään tunteiden ja mielialojen vaikutusta elintarvikkeiden osto- ja 
kulutustilanteissa. Tutkija olettaa, että erityisesti herkuttelutuotteiden kulutukseen liittyy 

erilaisia tunteita ja mielialoja ja siksi näiden tarkastelu koettiin tässä tutkielmassa 

olennaiseksi. Ensin tutustutaan, miten ruoka liittyy tunteiden ja mielialojen säätelyyn ja tämän 
jälkeen tutustutaan affektien määritelmään ja erilaisiin affekteihin. Lopuksi siirrytään 

tarkastelemaan lähemmin negatiivisten ja positiivisten tunteiden sekä mielialojen vaikutusta 

ruoanvalintaan ja syömiskäyttäytymiseen.

3.5.1 Ruoka tunteiden ja mielialojen säätelyn välineenä

Ruoka voi niin lapsella kuin aikuisellakin helpottaa pelkoa, jännitystä, pettymyksiä tai 

ikävystymistä ja toimia palkintona tai rangaistuksena. Tällöin ruokaa syödään muiden 
tarpeiden kuin fysiologisen ravinnontarpeen tyydyttämiseksi. (Räsänen 1999) Emotionaalinen
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syömiskäyttäytyminen voidaankin määritellä syömiseksi, joka aiheutuu joko miellyttävistä tai 

epämiellyttävistä tunnetiloista ja jonka tarkoituksena on lievittää tai vahvistaa tunnetiloja, ja 

joka on suureksi osaksi riippumatonta fyysisesti koetusta nälästä (Grunert 1991, 3). Ruokaa 

voidaan siten käyttää mielialojen itsesäätelyyn ja tätä käyttäytymismuotoa ovat tutkineet 

erityisesti Luomala (1993, 1998) sekä Luomala ja Laaksonen (1996).

Grunert (Costa 1994, 70) toteaa, että edellä mainittua kompensatorista syömiskäyttäytymistä12 

ei tulisi pitää syömishäiriönä vaan yhtenä normaaliin syömistapaan liittyvänä osana. Se on 

syömiskäyttäytymistä, joka on läsnä lähes jokaisen kuluttajan elämässä.

Mielialojen säätelyyn läheisesti liittyvä käsite on kuluttajan itselleen ostamat lahjat (Luomala 
& Laaksonen 1996, 11), jotka voidaan määritellä henkilökohtaisesti symboliseksi kommuni

kaatioksi itsensä kanssa tietyn hemmottelukäyttäytymisen kautta, ja joilla on taipumusta olla 

ennalta harkittuja ja hyvin kontekstisidonnaisia (Mick & DeMoss 1990a, 1990b, 1992). 
Ennalta harkitulla tarkoitetaan, että kuluttaja ajattelee jo ennen ostoa eikä vasta sen jälkeen, 

että tuote on nimenomaan tarkoitettu itselle lahjaksi (Mick & DeMoss 1990a). Myös 

elintarvikkeita voidaan pitää itselle ostettuina lahjoina. Kaksi yleisintä itselle ostettuihin 

lahjoihin liittyvää kontekstia ovat ostaminen palkitsemis- ja terapiatarkoituksessa. Muita 
tilanteita ovat lomat ja syntymäpäivät sekä käytettävissä oleva ylimääräinen raha. (Mick & 

DeMoss 1990a, 1990b, 1992) Itselle ostetulle lahjalle on tyypillistä sen epätavallisuus, 

erityisyys ja pyhyys. Tämän vuoksi pienen sitoutumisen ja rutiinilla ostettavat tuotteet vain 

harvoin muodostuvat kuluttajalle lahjan omaisiksi tuotteiksi. Lisäksi koko tuote, kuten 

suklaalevy voi olla lahja itselle, mutta toisinaan lahja voidaan nähdä myös tuotteen osana eli 
tilaamalla esimerkiksi itselle normaalia suuremman jälkiruoka-annoksen ravintolassa, voidaan 

tätä pitää myös palkintona tai lohdutuksena itselle. (Mick & DeMoss 1990a)

Alttiuteen lahjojen ostamiseen itselle vaikuttaa Mickin ja DeMossin (1992) tekemän 

tutkimuksen mukaan mm. ikä, sukupuoli sekä kuluttajan taloudellinen tilanne. Nuoremmille 

ja taloudellisesti hyvässä tilanteessa oleville henkilöille lahjojen ostaminen itselle on 

tyypillisempää kuin vanhemmille, ja naiset ostavat lahjoja itselleen miehiä enemmän terapia- 

tarkoituksessa. Vastaavasti miehet käyttävät lahjoja ennemmin yllykkeinä tavoitteiden

12 Kompensatorinen syömiskäyttäytyminen tarkoittaa, että kuluttaja käyttää ruokaa mielialojen lievittämiseen tai 
positiivisten mielialojen ylläpitämiseen (Grunert, toim. Costa 1994, 67).
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saavuttamiseen. Tutkimuksen mukaan myös ne, jotka asuvat yksin ovat alttiimpia ostamaan 

lahjoja itselleen palkitsemista ja terapeuttista tarkoitusta varten.

Affektit

Affekti käsitteenä viittaa tunnereaktioihin. Perinteisesti kuluttajatutkijat ovat käsitelleet 

affektia yksiulotteisena jatkumona positiivisesta negatiiviseen, hyvästä huonoon ja 

pitämisestä vastenmielisyyteen. Elämyksellinen näkökulma katsoo affektia kuitenkin paljon 

laajemmasta näkökulmasta (Holbrook 1995, 124) ja niin myös tässä luvussa otetaan 
perinteistä näkökulmaa moniulotteisempi ote affekteihin13. Peter ja Olson (1999) jakavat 

affektiiviset (tunnepitoiset) reaktiot neljään ryhmään: emootioihin, erityisiin tuntemuksiin, 

mielialoihin ja arviointeihin. Affektiivisten reaktioiden viimeinen alaryhmä, arvioinnit, 
vastannevat siten eniten perinteistä asenteen kolmatta komponenttia, affektia.

Kukin affektiivisten reaktioiden alaryhmä voi sisältää sekä positiivisia että negatiivisia 

reaktioita, mutta ryhmät eroavat toisistaan siinä, kuinka vahvasti ihminen kokee tuntemukset 
ruumiissaan tai kuinka intensiivinen affektiivinen kokemus on. Vahvimmat affektiiviset 

reaktiot eli emootiot, kuten pelko, syyllisyys ja ilo, saattavat aiheuttaa fysiologisia reaktioita 

(kyyneleet, ”perhoset” vatsassa), jotka ihminen kokee kehossaan. Erityiset tuntemukset, jotka 

ovat emootioita lievempiä affektiivisia reaktioita saavat aikaiseksi heikompia fysiologisia 

reaktioita. Erityisiä tuntemuksia ovat esimerkiksi kunnioitus ja surullisuus. Mielialat (mood) 

vastaavasti ovat melko heikkoja tuntemuksia, kuten rentoutunut tai pitkästynyt olotila.

Mielialaa voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta (Luomala & Laaksonen 1996). Tässä 
tutkielmassa mielialaa lähestytään motivationaalisesta14 näkökulmasta, koska oletuksena on, 

että kuluttajat käyttävät usein ruokaa, erityisesti herkuttelutuotteita, mielialojensa 

muuttamiseen tai vahvistamiseen. Kaikkein vähiten fysiologisia reaktioita herättävä ja heikoin 
tuntemus on arviointi (hyvä, paha, suotuisa). (Peter & Olson 1999, 38) Taulukossa 3 on 

esitetty tutkijoiden esittämä affektiivisten reaktioiden jaottelu.

13 Tässä tutkielmassa affekteista puhuttaessa asenteiden yhteydessä, affekteilla tarkoitetaan sen perinteistä 
merkitystä, joka sille asenteita tutkivassa tieteellisessä kirjallisuudessa usein annetaan eli tällöin affektilla 
tarkoitetaan lähinnä arviointia tai pitämistä jostakin kohteesta.
14 Motivationaalinen näkökulma lähestyy mielialaa motivoivana voimana, jolloin näkökulma olettaa, että ihmiset 
ovat tietoisia mielialoistaan, ja että he voivat omalla tietoisella toiminnallaan vaikuttaa mielialoihinsa. (Luomala 
& Laaksonen 1996, 8)
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Taulukko 3: Affektiivisten reaktioiden tyypit (Peter & Olson 1999, 38)

Affektiivisen 
reaktion tyyppi
Emootiot
ífí ' 4

Erityiset
tuntemukset

Mielialat

Fysiologisen reaktion Tunteen vahvuus tai 
taso intensiteetti

Arvioinnit

Suuri

Pieni

Vahvempi

Heikompi

Esimerkkejä positiivisista 
ja negatiivisista affekteista
Ilo, rakkaus, pelko, 
syyllisyys, viha

Lämpö, kunnioitus, 
tyydytys, inhotus, 
surullisuus

Valpas, rentoutunut, 
rauhallinen, alakuloinen, 
haluton, pitkästynyt

Mieluisa, hyvä, suotuisa, 
epämiellyttävä, huono, 
epäsuotuisa

Seuraavaksi käsitellään positiivisten ja negatiivisten affektiivisten reaktioiden merkitystä 

elintarvikkeiden osto-ja kulutustilanteissa.

3.5.2 Negatiiviset affektit ja ruoka

Ihmisillä on moninainen joukko keinoja, joilla he lievittävät negatiivisia mielialojaan. Näihin 

keinoihin sisältyvät myös syöminen ja ruoka. Luomala (1998) tutki negatiivisten mielialojen, 
kuten ärtyneisyyden, stressin ja alakuloisuuden itsesäätelyä, ja tutkimuksessa ilmeni selvä 

yhteys itselle ostettujen lahjojen ja mielialan lievittämisen välillä muiden keinojen ohella. 

Myös ruokaa ja syömistä käytettiin Luomalan tutkimuksessa lievittämään sekä ärtyneisyyttä, 

stressiä että alakuloisuutta. Jotkut kuluttajat liittivät mielialojen lievitykseen sosiaalisuuden ja 

menivät ravintolaan syömään hyvin, kun taas toiset halusivat olla yksin syödessään.

Etenkin herkuttelutuotteet näyttävät olevan keinoja mielialojen lievittämisessä ja 

muuttamisessa. Luomalan (1998) tutkimuksessa usein mainittuja elintarvikkeita olivat 

nimittäin suklaa ja muut makeiset, lakritsi, kahvi, olut sekä pullat. Valtosen (2000) 

tutkimuksessa vastaavasti mielialat oikeuttivat herkutteluun. Jos kuluttaja oli surullinen tai 

huonolla tuulella, kuluttajalla oli oikeus päästä siitä eroon ja kokea mielihyvää esimerkiksi 
jäätelöä syömällä. Herkuttelutuotteiden käyttämistä mielialojen muuttamiseen tukee myös 

Roinisen ym. (1999) tutkimus, jossa kävi ilmi, että kuluttajat eivät käyttäneet terveellisiä
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ruokia ja kevyttuotteita itsensä palkitsemiseen tai lohduttamiseen vaan pikemminkin sellaisia 

ruokia, joihin tulee himo, ja jotka ovat luonteeltaan epäterveelliseksi luokiteltuja, kuten 

suklaa.

Negatiivisten mielialojen lievittämiseen liittyviä ruokia voidaan kutsua myös nimellä 

lohturuoka tai turvaruoka. Lohturuoalla (comfort food) tarkoitetaan ruokaa, jota kulutetaan 

tietyssä tilanteessa, psykologista lohtua saadakseen (Wansink & Sangerman 2000). Ruoka 

päätyy lohturuoaksi esimerkiksi menneiden assosiaatioiden kautta. Tyypillistä on, että 

syödään mieluiten ruokia, jotka yhdistyvät lapsuudenaikaisiin miellyttäviin ja turvallisiin 

kokemuksiin, mikä taas aiheuttaa sen, että turvaruoat ovat aina yksilöllisiä. Kuluttaja muistaa 

esimerkiksi, miten äidillä oli tapana ostaa hänelle karkkia, kun hän lapsena oli surullinen tai 

kuinka koko perhe aikoinaan nautti perjantai-iltaisin äidin tekemää mustikkapiirakkaa. Tällöin 

kuluttajalle on assosioitunut näihin elintarvikkeisiin turvallisuuden tunne ja lohdutus. Kaikilla 

ihmisillä on tällaisia tunnemerkityksiä ruoalle, vaikka niistä ei läheskään aina olla tietoisia. 

(Räsänen 1999)

Lohturuoat on Wansinkin ja Sangermanin (2000) mukaan kuitenkin erotettava herkuttelu- 
tuotteista, sillä lohturuokien tarkoitus ei ole tuottaa kuluttajalle ainoastaan hedonistista 

mielihyvää vaan myös psykologista turvallisuuden tunnetta. Siten lohturuoat voivat heidän 

mukaansa olla terveellisiksikin luokiteltuja ruokia, kuten kasviksia ja keittoja. Tässä 
tutkielmassa ei noudateta näin jyrkkää erottelua vaan herkuttelutuotteet nähdään ruokina, 

joihin toisinaan yhdistyy myös psykologinen lohdutus pelkän makunautinnon lisäksi.

Syyllisyys elintarvikkeiden osto- ia kulutusprosessissa

Jatkuva hoikkuuden tavoittelu on tuonut syömiseen myös jatkuvan syyllisyyden tunteen. 

Hoikkuuden ihannointi valtasi Suomen kuitenkin vasta noin 1970-luvulta lähtien; sitä ennen, 
niukkoina aikoina lihavuus oli vielä muotia15. Ihmiset eivät halunneet välttämättä hoikistua 

terveydellisistä syistä vaan ulkonäköseikkojen sekä sosiaalisten paineiden vuoksi. Hoikka 

ihminen alkoi viestiä kehollaan ympäristölleen menestystä ja lihava ihminen epäonnistumista. 

Salaatin syötyään kuluttaja tuntee itsensä hyväksi, mutta rasvaisen aterian jälkeen on huono

15 Ihmiset ovat aina näyttäneet valtaansa ruoan avulla. Kun ruokaa ei riittänyt loputtomasti kaikille, lihava rikas 
erottautui muhkean ulkomuotonsa vuoksi helposti laihasta rahvaasta. Nykyisin jopa työttömillä on varaa olla 
ylipainoisia, joten lihavuudella ei enää voi osoittaa omaa sosiaalista paremmuuttaan. (Sillanpää 1999,210)
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omatunto. Arkipuheessaan kuluttaja ”sortuu” munkkiin tai suklaaseen eli hairahtaa hyvältä ja 

sallitulta tieltä ja tuntee syyllisyyttä. (Sillanpää 1999, 208-210)

Syyllisyys onkin emootio, jolla voi olla merkittävä vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen. 
Syyllisyys voidaan määritellä negatiiviseksi emootioksi, jonka on aiheuttanut kuluttajan 

arvoja ja normeja vahingoittava päätös. Siten kuluttajan itsearvostus laskee hänen tekemänsä 

päätöksen takia. Mitä enemmän kuluttajalla on kontrollia tilanteessa ja mitä enemmän tämän 
tilanteen lopputulos voi vaihdella, sitä todennäköisemmin hän kokee syyllisyyttä negatiivi

sesta lopputuloksesta. Terveyteen ja siihen liittyen myös ruokaan yhdistyvä syyllisyys 

ilmenee, kun kuluttaja uskoo, että hän ei pidä huolta fyysisestä hyvinvoinnistaan. Esimerkiksi 

epäterveellistä ruokaa ostaessaan, kuluttaja saattaa kokea syyllisyyttä, koska tällainen ruoka ei 

ole hyväksi kuluttajan terveydelle. (Bumett ja Lunsford 1994) Lindemanin ja Starkin (1999) 

tutkimuksessa vastaavasti tuli esille, että jo pelkkä ruoasta saatu nautinto itsessään koettiin 

tuomittavana ja se johti syyllisyyden tunteisiin.

Kuluttaja voi kokea syyllisyyttä joko ennen ostopäätöstä (odotettavissa oleva syyllisyys) tai 
vasta ostopäätöksen jälkeen (reaktiivinen syyllisyys) (Bumett ja Lunsford 1994). Esimerkki 

odotettavissa olevasta syyllisyydestä on se, että ennen kuin kuluttaja ostaa tai syö 

herkuttelutuotteen, hän epäröi hetken, syödäkö vai eikö syödä tai pikemminkin, onko hänellä 

oikeus herkutella. (Valtonen 2000, 39) Reaktiivinen syyllisyys ilmenee esimerkiksi silloin, 

kun kuluttaja on yrittänyt lievittää huonoa mielialaansa syömällä jotakin hyvää ruokaa, kuten 

suklaata, mutta kokee kuitenkin huonoa omaatuntoa suklaapatukan syömisestä, vaikka alun 

perin sen tarkoituksena oli nimenomaan piristää kuluttajan mieltä (Luomala 1998).

3.5.3 Positiiviset affektit ja ruoka

Negatiivisten tunteiden lievittämisen lisäksi, kuluttajat voivat käyttää ruokaa ja syömistä 
myös positiivisten tunteiden ja mielialojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Saavutettuaan 

esimerkiksi jotakin itselleen tärkeää kuluttaja voi palkita itseään, jolloin hänen alkuperäinen 

positiivinen mielialansa pysyy yllä tai jopa vahvistuu (Luomala & Laaksonen 1996, 13). 
Valtosen (2000) tutkimuksessa ilmeni, että herkuttelutuotteet nähtiin yleisesti palkintoina ja 

sitten kun herkuteltiin niin herkuteltiin kunnolla valitsemalla parasta ja jättämällä 

kevyttuotteet väliin. Mickin ja DeMossin (1992) tutkimus vahvistikin Valtosen tutkimusta 

siinä mielessä, että ostettaessa ruokaan liittyviä lahjoja itselle palkitsemistarkoituksessa,
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käytiin useammin ravintoloissa syömässä kun taas terapiatarkoituksessa ostettiin ennemmin 
pikaruokaa/elintarvikkeita kaupasta.

Markkinoijat voivat hyödyntää kuluttajien taipumusta itsensä palkitsemiseen tuotteiden 

markkinoinnissa. Tästä esimerkkinä mainittakoon mm. L’Orealin mainoksessa käytetty lause 

’You are worth it’ (Olet sen arvoinen) tai KitKatin ’Have a break, have a KitKat’ (Pidä tauko, 

ota KitKat).

3.6 Kuluttaja ja ostopäätöksenteon tyypit

Kuluttajan valintaprosessiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelun jälkeen siirrytään kuvaamaan 

kuluttajan ostopäätöksenteon tyyppejä, sillä kuluttajan valintakäyttäytyminen voi olla 
hyvinkin erilaista kuluttajasta, tilanteesta ja tuotteesta johtuen. Eräs tapa lähestyä kuluttajan 

ostopäätöksentekoprosessia ja siinä ilmeneviä eroja on kuvata, kuinka paljon kuluttaja käyttää 

aikaa ja vaivaa kulloistakin ostopäätöstä tehdessään. Tavallisesti tutkijat ovat nähneet 
kuluttajan ostopäätöksenteon jatkumona, jonka toisessa ääripäässä on tottumukseen perustuva 

eli rutiininomainen päätöksenteko (habitual decision-making) ja toisessa päässä laaja 

ongelmanratkaisu (extended problem-solving). Näiden välille sijoittuu rajoitettu 
ongelmanratkaisu (limited problem-solving). (Solomon ym. 1999, 209)

Engel ym. (1995) jakavat lisäksi tottumukseen perustuvan päätöksenteon kahteen erilaiseen 

ostokäyttäytymiseen, brändilojaalisuuteen ja inertiaan, jossa jälkimmäisellä tarkoitetaan 

toistuvaa ostamista ilman sitoutuneisuutta brändiin. Tällöin esimerkiksi sopivan tarjouksen 
tullessa kohdalle kuluttaja vaihtaa brändiä. Kuviossa 4 on havainnollistettu kuluttajan 
ostokäyttäytymistä kuvaava jatkumo.

Kuvio 4: Kuluttajan ostokäyttäytymisen jatkumo (yhdistelmä Engelin ym. 1995 ja Solomonin 

ym. 1999 malleista)

Rutiininomainen ______^ Rajoitettu ongelman-
ostokäyttäytyminen ratkaisu

Inertia Brändi-
lojaalisuus

Laaja ongelman
ratkaisu
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Holmbergin (1996) tutkimus osoitti, että kuluttajien elintarvikkeiden ostotavat vaihtelevat 

suuresti. Jotkut suorittavat ostokset nopeasti, toiset hitaasti, joillakin ostostenteko on 

strukturoitua, toisilla spontaanimpaa (ks. myös Vähittäiskauppa 6/2002). Myös useita erilaisia 

päätöksentekosääntöjä oli havaittavissa: jotkut kiinnittävät huomion hintaan, toiset makuun. 

Varjosen (2001, 31) tutkimus toi lisäksi esille, että elintarvikkeiden valinta ei ole kovinkaan 

suunniteltua vaan halut ohjaavat kuluttajan käyttäytymistä yhä enemmän. Tämä ilmenee 

esimerkiksi siten, että kuluttajat menevät kauppaan ilman ostoslistaa ja vasta kaupassa 

”kuulostelevat”, mitä ruokaa tekisi mieli syödä. Voitaneen kuitenkin todeta, että suurin osa 

elintarvikkeiden ostoista noudattaa enimmäkseen rutiininomaista päätöksentekoa, jossa 

kuluttajat ostavat samoja tuote-ja makuvaihtoehtoja kerta toisensa jälkeen.

3.6.1 Laaja ongelmanratkaisu

Laaja ongelmaratkaisuprosessi vaatii kuluttajalta eniten aikaa ja energiaa. Laaja 

ongelmanratkaisu kuvaa parhaiten perinteistä käsitystä rationaalisesta kuluttajasta ja hänen 

ongelmanratkaisustaan. Siinä kuluttaja kerää mahdollisimman paljon sekä sisäistä tietoa 

muististaan että etsii tietoa ulkopuolelta, kuten mainoksista ja ystäviltään. Ostopäätöksen 

tärkeydestä johtuen kuluttaja arvioi huolellisesti kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet 

ennen lopullista valintaansa. (Solomon ym. 1999, 209-210) Laaja ongelmanratkaisuprosessi 
tapahtuu useimmiten silloin, kun kuluttaja on sitoutunut ostoon eli ostos on kuluttajalle 

henkilökohtaisesti tärkeä, kun vaihtoehdot eroavat olennaisesti toisistaan ja kun kuluttajalla 

on käytettävissään riittävästi aikaa valintaan (Engel ym. 1995, 161). Laaja ostopäätösprosessi 

ilmenee todennäköisesti myös silloin, kun kuluttaja tekee ostosta ensimmäistä kertaa itselleen 
tärkeässä tuoteryhmässä, kuten ostaa auton tai asunnon ensimmäistä kertaa (Wilkie 1994, 

480; Howard 1989). Lisäksi laajaan ongelmanratkaisuun johtaa usein myös tuotteiden 

monimutkaisuus (tietokoneet), korkea hinta sekä tuotteiden yhteys kuluttajan minäkuvaan 

(vaatteet, kosmetiikka) (Assael 1995, 80).

3.6.2 Rajoitettu ongelmanratkaisu

Rajoitettu ongelmanratkaisu on edellistä yksinkertaisempi ja huomattavasti yleisempi 

ongelmanratkaisun muoto. Kuluttaja ei ole yhtä motivoitunut etsimään informaatiota tai 

arvioimaan jokaista vaihtoehtoa vaan hän käyttää yksinkertaistettuja päätöksentekosääntöjä 

tuotteita valitessaan. (Solomon 1999, 210) Rajoitettu ongelmanratkaisu ilmenee useimmiten
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tilanteissa, joissa tuote ei ole kuluttajalle kovin tärkeä, ostoon sisältyvät riskit eivät ole suuria 

ja tuote ei ole monimutkainen käyttää. Tuoteryhmä, kuten jäätelöt, on tässä tapauksessa 

kuluttajalle tuttu - toisin kuin laajassa ongelmanratkaisussa - mutta kuluttaja haluaa kokeilla 
esimerkiksi toista tuotemerkkiä vaihtelun vuoksi tai kuluttajan yleensä ostama tuotemerkki on 

tilapäisesti loppu, jolloin kuluttajan on etsittävä ainakin jonkin verran tietoa ostopäätöksen 

tehdäkseen. (Sheth ym. 1999, 527)

3.6.3 Tottumukseen perustuva valintakäyttäytyminen

Tottumukseen perustuva valintakäyttäytyminen (habitual decision making) on, kuten edellä 

kävi ilmi, laajennetun ongelmanratkaisun vastakohta eli yksinkertaisin ongelmanratkaisun 

muoto. Kuluttaja on ostanut tuotetta aikaisemminkin, tietää sen ominaisuudet ja tuoteryhmään 

kuuluvat tuotemerkit, jolloin päätöksenteko tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti (Wilkie 1994, 

480). Kun kuluttaja on tyytyväinen ostamaansa tuotemerkkiin, hän ostaa samaa merkkiä yhä 

uudelleen ja tämä saattaa johtaa rutiininomaiseen valintakäyttäytymiseen. Tällaisessa 

tilanteessa kuluttaja ei koe tarvetta vaihtoehtojen vertailuun vaan tarpeen havaitseminen 

johtaa suoraan tuotteen ostoon. (Assael 1995, 109)

Sekä laaja ongelmanratkaisu että rajoitettu ongelmanratkaisu ovat ongelmanratkaisun 
muotoja, joihin liittyy ainakin jossakin määrin tiedonetsintää ja harkintaa. Rutiiniin perustuva 

päätöksenteko eronakin tässä suhteessa edellisistä: kun ostopäätökset tehdään rutiinin
omaisesti, kuluttaja ei käytä ollenkaan tietoista ajattelua tai käyttää tätä vain hyvin vähän. 
(Solomon 1999, 210) Monet elintarvikkeiden ostopäätökset tehdään täysin rutiinilla, jolloin 

kuluttaja ei aina edes ehdi havaita, kun hän esimerkiksi jo liikkuu kohti maitohyllyä ja ojentaa 

kätensä kohti maitopurkkia.

Rutiininomainen valintakäyttäytyminen voidaan jakaa brändilojaalisuuteen ja inertiaan, jossa 

brändilojaalisuudella tarkoitetaan suotuisaa asennetta tuotemerkkiä kohtaan, joka on 

muodostunut toistuvien ostojen jälkeen ja kuluttaja on oppinut, että tämä tuotemerkki 

tyydyttää hänen tarpeensa (Assael 1995, 131). Brändilojaalisuus on vaikeasti rikottavissa ja 

kuluttaja ei helpolla vaihda toiseen tuotemerkkiin ilman painavaa syytä (Engel ym. 1995, 

158). Inertia vastaavasti on toistuvaa ostamista ilman sitoutuneisuutta brändiin, jolloin 

kuluttajalla ei ole vahvoja mielipiteitä tai tunteita brändiä kohtaan (Assael 1995, 135). Tällöin 
kuluttajan käyttäytymiselle on ominaista se, että hyvän tarjouksen osuessa kohdalle kuluttaja
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voi helposti vaihtaa tuotemerkkiä, mikä tekee kuluttajan valintakäyttäytymisen ennalta- 

arvaamattomammaksi (Engel ym. 1995, 158).

Rutiiniin perustuva valintakäyttäytyminen tuottaa kuluttajalle kahdenlaista hyötyä: se 

vähentää tuotteeseen liittyvää riskiä, kun tuote on kuluttajalle tärkeä ja helpottaa päätöksen

tekoa säästämällä aikaa ja energiaa, kun tuote ei ole kuluttajalle tärkeä (Assael 1995, 127).

3.6.4 Vaihtelua etsivä käyttäytyminen rajoitetun ongelmanratkaisun muotona

Eräs tärkeä rajoitetun ongelmanratkaisun muoto on vaihtelua etsivä käyttäytyminen (variety- 

seeking behavior) (Assael 1995, 154) ja se voidaan samalla nähdä myös yhtenä valintaan 

vaikuttavana tekijänä (Van Trijp, Hoyer & Inman 1996). Vaihtelua etsivässä käyttäytymisessä 

vaihtelu itsessään tuottaa arvoa eikä se ole siten riippuvainen niistä seurauksista, jotka 
aiheutuvat käyttäytymisessä tapahtuneen vaihtelun vuoksi16 (Van Trijp 1995, 9).

Toistuvien kokemusten jälkeen kuluttaja usein kyllästyy samaan ärsykkeeseen - tuotteeseen 

tai tuotemerkkiin - jolloin ärsykkeen hyöty kuluttajalle vähenee. Tämä saa aikaan 
vaihtelunhalua. (Sheth ym. 1999, 317) Kuluttajat eivät esimerkiksi halua syödä lasagnea joka 

päivä vaikka se maistuukin hyvälle tai eivät aina halua juoda samaa viiniä aterian kanssa. 

Vaihdon syynä ei siten ole se, että kuluttaja olisi tyytymätön nykyiseen tuotemerkkiin vaan 

yksinkertaisesti se, että kuluttaja haluaa kokeilla jotakin uutta. (Assael 1995, 154)

Puohiniemi (2002, 33) puhuu virikkeisyydestä, joka liittynee läheisesti vaihtelunhalun 

käsitteeseen. Virikkeisyys tarkoittaa jännityksen ja uuden etsimistä sekä halua kohdata 

haasteita. Ihminen, jonka elämää virikkeisyys hallitsee on tyypillinen ”elämysten etsijä”. 
Taipumusta vaihtelun etsintään voidaankin pitää kuluttajakohtaisena piirteenä (Van Trijp 

1995, 135). Vaihtelunhaluun liittyy läheisesti myös tuoteuutuuksien kokeiluja innovaatioiden 

leviämisprosessi. Puhutaan ruokatrendeistä, jotka leviävät ympäri maailman ja jossa tunnetut 

kokit, ruoka-ohjelmat ja -lehdet viestittävät kuvaa siitä, mikä kulloinkin on trendikästä. 
Tutkimusten mukaan tasan puolet suomalaisista on sitä mieltä, että he kokeilevat mielellään

16 Varsinainen vaihtelua etsivä käyttäytyminen on tärkeää erottaa epäsuorasta vaihtelevasta käyttäytymisestä 
(derived varied behavior). Epäsuora vaihteleva käyttäytyminen viittaa ulkoisesti motivoituneeseen 
käyttäytymisessä tapahtuvaan vaihteluun. Tällaisessa tapauksessa vaihtelu itsessään ei tuota arvoa vaan se on 
lähtöisin enimmäkseen vaihtelusta myöhemmin aiheutuvista seurauksista. (Van Trijp 1995, 8)
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tuoteuutuuksia. Tuoteuutuuksia kokeilevat keskimääräistä mieluummin mm. 25-29-vuotiaat, 

opiskelijat sekä pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt. (Suomi Syö 2002)

Elintarvikkeisiin liittyvä vaihtelunhalu

Kuluttaja etsii vaihtelua pääasiassa tuotteista, joihin liittyy sosiaalinen/emotionaalinen arvo 

pelkän toiminnallisen arvon sijasta. Siten esimerkiksi saman imurin käyttöön ei kyllästytä, 

mutta ruoka tarjoaa aistinautintoa ja emotionaalisia kokemuksia toiminnallisten ominai

suuksien (nälän tyydyttäminen) lisäksi, jolloin kuluttaja etsii vaihtelua syömäänsä ruokaan. 

(Sheth ym. 1999, 317) Vaihtelunhalua elintarvikealalla ovat tutkineet mm. Lattin ja McAlister 

(1985), Menon ja Kahn (1995), Van Trijp, Hoy er ja Inman (1996) sekä Van Trijp (1995). Van 

Trijpin (1995) tutkimuksessa ilmeni, että vaihtelua etsivä käyttäytyminen on todennäköi

sempää silloin, kun kyseessä on tuoteryhmä, johon kuluttajan sitoutuminen on pieni, kun 

tuoteryhmä tyydyttää enimmäkseen hedonistisia tarpeita ja kun kuluttajan brändilojaalisuus 

on pieni. Van Trijp (mt., 169) kuitenkin toteaa, että sellaiset tuoteryhmät, joihin liittyy ’synti’, 

kuten alkoholi, tupakka ja kahvi, saattavat jo itsessään tuottaa riittävästi stimulaatiota, jolloin 
stimulaatiota tuottava vaihtelun etsintä saattaakin vähentyä17. Tämä tarkoittaisi herkuttelu- 

tuotteiden osalta sitä, että niidenkin osittain synnillisen luonteen vuoksi voisi olettaa, että 
koska ne jo itsessään tuottavat enemmän stimulaatiota kuin normaalit elintarvikkeet, saattaisi 

niihin liittyvä vaihtelunhalu olla tavallisiin elintarvikkeisiin verrattuna vähäisempi.

Vaihtelua etsivän käyttäytymisen taustalla on esitetty olevan kolmenlaisia syitä: 

kyllästyneisyyden lievittäminen, tiettyyn tuoteominaisuuteen liittyvän kyllästyneisyyden 

lievittäminen (attribute satiation) sekä uteliaisuus. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli kylläs

tyneisyydessä kuluttajan valintaprosessi on muodostunut jo liian rutiininomaiseksi, jolloin hän 

on kyllästynyt valintatehtävään. Toisessa vaihtoehdossa kuluttaja on kyllästynyt tiettyyn 

tuoteominaisuuteen, kuten ruoan makuun. Uteliaisuus vastaavasti liittyy haluun tietää ennen 

kokeilemattomista tuotteista enemmän kuin kuluttaja tietää nyt eli informaatiokuilun 

kaventamiseen. (Van Trijp 1995, 76-80) Van Trijp (mt., 169) arvelee, että tiettyihin tuote- 
ominaisuuksiin kyllästyminen voi olla paljon merkittävämmässä roolissa sellaisilla

17 On myös esitetty, että valintatapahtuman aikainen konteksti saattaa vaikuttaa vaihtelua etsivän käyttäytymisen 
intensiteettiin. Jos itse kontekstissa tapahtuu vaihtelua, vaihtelua etsivä käyttäytyminen vähenee. Tutkimukset 
osoittivat (ks. esim. Menon & Kahn 1995), että vaihtelemalla virvoitusjuomavaihtoehtoja (konteksti) 
samanaikaisesti snacksien valintatilanteessa (kohdetuoteryhmä), kuluttajien vaihtelunhalu snacksien valinnassa 
vähentyi.
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tuoteryhmissä, joissa löytyy laaja valikoima erilaisia makuja, kuten virvoitusjuomissa, 

jogurteissa ja kasviksissa.

Tunnistamalla vaihteluun liittyvän käyttäytymisen taustalla olevat motiivit, markkinoija voi 

kehittää tehokkaamman markkinointistrategian. Kun tuoteryhmä on luonteeltaan sellainen, 

jossa kuluttaja yleensä vaihtelee tuotteita jo pelkästä vaihtelunhalusta, markkinoija voi käyttää 

mainoslauseita, kuten ”Haluatko kokeilla jotakin erilaista?” tai ”Kyllästynyt samaan 

vanhaan?”, jotka vetoavat siten kuluttajiin, jotka arvostavat vaihtelua itsessään. Vastaavasti 
tuoteryhmissä, joissa vaihtelua etsivä käyttäytyminen on epätodennäköisempää, kuluttajiin 

vetoavat markkinointistrategiat voivat olla esimerkiksi hinnanalennuksia. (Van Trijp, Hoyer 

& Inman 1996)

3.7 Kuluttajan sitoutumisasteet

Luvussa 3.6 käsiteltyyn kuluttajan valintakäyttäytymisen jatkumoon liittyy läheisesti käsite 

kuluttajan sitoutuneisuus. Sitoutuneisuus on tärkein kuluttajan ostopäätösprosessia 

muokkaava tekijä (Engel ym. 1995, 161). Sitoutuneisuus on motivationaalinen tila, joka 

energisoi ja ohjaa kuluttajan kognitiivista prosessointia sekä käyttäytymistä ostopäätöksiä 

tehdessään (Peter & Olson 1999, 80). Sitoutuneisuudella tarkoitetaan päätöksenteon tärkeyttä 

kuluttajalle: kuluttaja voi olla tuotteeseen tai tuoteryhmään joko paljon tai vähän sitoutunut tai 

jotakin näiden kahden ääripään väliltä (Wilkie 1994, 164-165; Peter & Olson 1999, 80). Kun 

tuote on kuluttajalle tärkeä ja hän näkee paljon vaivaa tiedonhakuun ennen tuotteen ostoa, on 

tuote suuren sitoutumisen tuote. Vastaavasti, jos tuote tai tuoteryhmä ei ole kuluttajalle 
kovinkaan tärkeä eikä hän myöskään uhraa kovinkaan paljon aikaa informaation etsimiseen, 

on tuote tällöin pienen sitoutumisen tuote. (Assael 1995, 19-20) Suuren sitoutumisen tuotteet 

johtavat siten useimmiten laajaan ongelmanratkaisuun ja pienen sitoutumisen tuotteet 

vastaavasti joko rutiininomaiseen päätöksentekoon tai rajoitettuun ongelmanratkaisuun.

Sen lisäksi, että tuotteiden tärkeyttä voidaan kuvata suuren ja pienen sitoutumisen jatkumona, 

voidaan sitoutuneisuus jakaa tilannekohtaiseen ja pysyvään sitoutumiseen. Tilannekohtainen 

sitoutuneisuus ilmenee vain tietyissä tilanteissa ja on väliaikaista, kun taas kestävä 
sitoutuneisuus on jatkuvaa ja luonteeltaan pysyvämpää. (Assael 1995, 74)
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Elintarvikkeita on usein pidetty pienen sitoutumisen tuotteina. Sitoutuneisuuden aste ja 

sitoutuneisuuden pysyvyys kuitenkin vaihtelevat tilanteesta ja henkilöstä toiseen kuten myös 

Holmbergin (1996) tutkimus osoitti. Sitoutuminen tulisikin nähdä suhteessa kontekstiin. 

Elintarvikkeiden ostamiseen voi tietyissä tilanteissa liittyä suurikin sitoutuneisuus: 

esimerkiksi silloin, kun kuluttajalle tärkeä henkilö on kutsuttu kotiin päivälliselle, aterian 

suunnittelu, valmistaminen ja elintarvikkeiden ostaminen harkitaan huolella. Tällöin kyseessä 

on väliaikainen sitoutuminen. Esimerkki suuresta, pysyväisluonteisesta sitoutuneisuudesta on 

tilanne, kun jollakin perheenjäsenellä on puhjennut vakava ruoka-allergia ja elintarvikkeiden 

huolelliseen valintaan on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. (Holmberg 1996, 15-16) Sen 

lisäksi pysyvä sitoutuminen on kyseessä myös silloin, kun kuluttaja on yleisesti kiinnostunut 

elintarvikkeista ja ruoanlaitosta ja kuluttaa aikaansa esimerkiksi reseptejä lukien sekä 

ruoanlaitosta nauttien.

3.8 Kuluttaja ja laaja ostopäätösprosessi

Kuluttajan ostopäätösprosessiin vaikuttavien tekijöiden ja ostopäätöksenteon tyyppien 

kuvaamisen jälkeen tarkastellaan itse ostopäätösprosessia ja sen vaiheita. Eräs yleinen tapa 

lähestyä kuluttajan ostopäätöksentekoa on nähdä se ongelmanratkaisuprosessina, jolloin 

kuluttamista voidaan luonnehtia tapahtumaketjuksi, joka alkaa tiedon hankinnasta, jatkuu 

ostopäätöksen syntymisenä ja ostona sekä päättyy viimein tuotteen kulutukseen.

Kuluttajan ostopäätöksentekoprosessimalleja on laadittu useita. Eri tutkijoiden näkemykset 

kuluttajan ostopäätösprosessista ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia. Kuluttajan päätöksen

tekoprosessin on esitetty muodostuvan useasta eri vaiheesta. Vaiheiden lukumäärät 
vaihtelevat tutkijasta toiseen, mutta yleisemmin kuluttajan päätöksenteko on esitetty 5-6 - 

vaiheisena prosessina, joka etenee seuraavasti: tarpeen havaitseminen, tiedon etsintä ja tiedon 

prosessointi, vaihtoehtojen arviointi ja ostopäätöksenteko, ostaminen ja tuotteen tai palvelujen 

kulutus. Oston ja käytön jälkeen kuluttaja vielä arvioi tuotetta, minkä seurauksena hän on 

joko tyytymätön tai tyytyväinen tuotteeseen.

Kuviossa 5 on esitetty erityisesti Wilkien (1994) ja Engelin ym. (1990) esittämien mallien 

pohjalta kuluttajan valintaprosessin etenemistä kuvaava malli. Malliin on yhdistetty myös 

luvussa 3.4 käsitellyt kuluttajan päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät tutkijan tekemän 

luokituksen mukaisesti.
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Kuvio 5: Kuluttajan ostopäätöskäyttäytymisen malli (yhdistelmä Wilkie 1994 ja Engel ym. 

1990)
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▼
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Tämänkaltainen kuluttajan päätöksentekoprosessia kuvaava malli perustuu rationaaliseen 

näkökulmaan, jossa kuluttajan oletetaan keräävän huolellisesti mahdollisimman paljon tietoa 

ja yhdistävän uuden tiedon aikaisempaan tietoonsa, kärsivällisesti punniten jokaisen 

vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet ja päätyen näin itselleen tyydyttävään ostopäätökseen 

(Solomon ym. 1999, 207). Siten malli havainnollistaa parhaiten laajaa ongelman

ratkaisuprosessia. Kuitenkin myös yksinkertaisemmissa ostopäätösprosesseissa käydään 

samoja vaiheita läpi, mutta erona on se, että vaiheet eivät tällöin ole yhtä laajoja sisällöltään. 

Huomattavaa mallissa myös on, että rationaalisuudesta huolimatta ongelmanratkaisu- 

näkökulma ottaa huomioon sekä utilitaariset että hedonistiset, tunteiden ohjaamat tarpeet 
(Engel ym. 1995, 142), jolloin malli soveltuu hyvin myös tämän tutkielman kohdeilmiöön. 

Vaikka malli onkin eräänlainen ihannemalli, se antaa hyvän pohjan kuluttajan päätöksenteon
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ymmärtämiselle ja toimii siten perustana myös elintarvikkeiden valintaprosessin 
kuvaamiseksi.

Seuraavissa luvuissa tullaan antamaan yleiskuvaus kuluttajan ostopäätösprosessista. Tämän 

jälkeen siirrytään tarkastelemaan kuluttajan syömiskäyttäytymiseen ja ruoan valintaan 
liittyviä arvoja, asenteita sekä ruoan merkityksiä.

3.8.1 Tarpeen havaitseminen

Kuluttajan ongelmanratkaisuprosessi käynnistyy, kun kuluttaja tunnistaa tarpeen, jonka hän 

haluaa tyydyttää. Kuluttajan ongelmanratkaisuprosessi saattaa käynnistyä esimerkiksi silloin, 
kun tuote, kuten maito loppuu ja hän tarvitsee sitä lisää, kun tuote ei tyydytä enää kuluttajan 

tarpeita (kyllästynyt syömään aina samaa jogurttia) tai kun mainonta herättää kuluttajassa 

uusia tarpeita (uutuustuotemainonta). Lisäksi kuluttajan tarpeet, halut ja taloudellinen tilanne 

voivat muuttua ajan myötä. (Statt 1997, 230-234) Tarve herää, kun kuluttaja kokee 

merkittävän eron hänen nykyisen ja ideaalitilansa välillä. Toisin sanoen kuluttajan havaitse
man nykyisen tilan ja tilan, jossa hän haluaisi olla, välisen eron on oltava riittävän suuri, jotta 

ongelmanratkaisuprosessi käynnistyisi. (Engel ym. 1995, 176) Esimerkiksi nälän tai makean- 

himon kasvaessa riittävän suureksi, kuluttaja alkaa etsiä keinoja nälän/himon poistamiseksi.

3.8.2 Informaation etsintä

Tarpeen havaitsemista seuraa informaation etsintä. Informaation etsintä on prosessi, jossa 

kuluttaja kerää tietoa tehdäkseen oikeanlaisen päätöksen. Informaatiolähteet voidaan jakaa 

ulkoisiin ja sisäisiin tiedonlähteisiin. Sisäistä tiedonetsintää tapahtuu, kun kuluttaja hakee 

tietoa omasta muististaan ja vastaavasti ulkoisella tiedonetsinnällä tarkoitetaan kuluttajan 

ulkopuoleltaan saamaa tietoa esimerkiksi mainoksista, ystäviltä ja myyjiltä. Kuluttaja saa 

usein tietoa ulkopuoleltaan myös vahingossa, hänen altistuessaan esimerkiksi pakkauksissa 

oleville mainoksille tai menekin edistämiskampanjoille. (Solomon ym. 1999, 212-214; Statt 
1997, 234-235) Kuluttajan sitoutuneisuus vaikuttaa tiedonhaun laajuuteen. Mitä sitoutu
neempi kuluttaja on ostokseen, sitä laajemmaksi ulkoinen tiedonhaku useimmiten muodostuu. 
(Engel ym. 1995, 194)
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Kuluttaja saattaa kerätä tietoa ostopäätöstä varten vasta silloin, kun hän on havainnut tarpeen 

tai hän voi kerätä tietoa ympäristöstään jatkuvasti omaksi huvikseen tai pysyäkseen ajan 

tasalla. (Solomon ym. 1999, 212-213) Ruoanlaitosta tai terveydestä kiinnostunut kuluttaja 
saattaa esimerkiksi kerätä koko ajan lehdistä reseptejä, katsoa ruoanlaitto-ohjelmia, lueskella 

elintarvikemainoksia tai tutustua uutuuselintarvikkeisiin myymälöissä.

Kun kuluttaja havaitsee ongelman, hän turvautuu usein ensimmäiseksi sisäiseen tiedon

etsintään eli muistiinsa. Jos kuluttaja toteaa, että hänellä itsellään on tarpeeksi tietoa ostopää

töstä varten, hän voi mennä suoraan ostamaan tuotteen. Jos kuluttaja kuitenkin kokee, että 

hänellä ei ole tarpeeksi tietoa ostopäätöstä varten, hän turvautuu ulkoiseen tiedonetsintään. 

Siihen, kuinka paljon kuluttaja etsii tietoa ennen ostopäätöstä vaikuttaa kuluttajan käsitys 

hankitun tiedon arvosta suhteessa tiedon keräämisestä ja käytöstä aiheutuneisiin 

kustannuksiin. Yleensä tiedonkeruu on sitä laajempaa, mitä kalliimpi, käytöltään pitkä

ikäisempi ja muille näkyvämpi tuote on ja mitä epävarmempi kuluttaja on kyvyistään arvioida 

tuotteiden ominaisuuksia. Vastaavasti, mitä enemmän tiedonhakuun kuluu aikaa ja rahaa, sitä 
todennäköisemmin kuluttaja rajoittaa tiedonetsintäänsä. (Engel ym. 1995, 183-194) Lisäksi, 

mitä enemmän tuotteen käyttöön liittyy jonkinlainen riski tai uskomus siitä, että tuotteen 
käytöstä saattaa seurata jotakin negatiivista, sitä enemmän kuluttaja etsii tietoa ostopäätöstä 

varten. Kuluttajan kokema riski voi olla luonteeltaan rahallista, toiminnallista, fyysistä, 

sosiaalista tai psykologista. (Solomon ym. 1999, 218-219)

Elintarvikkeiden kuluttamiseen liittyy lähinnä fyysinen riski esimerkiksi erilaisissa ruoka- 

aineallergioissa tai keliakiassa, jolloin kuluttaja joutuu joskus hyvinkin tarkkaan lukemaan 

pakkausselosteet läpi varmistuakseen elintarvikkeen turvallisuudesta. Elintarvikkeiden 

kuluttamiseen saattaa liittyä myös psykologinen riski silloin, kun kuluttaja on vegaani tai 

kasvissyöjä, jolloin kuluttajan on valittava tarkkaan syömänsä elintarvikkeet ja varmistuttava 
siitä, että ne eivät sisällä eläinperäisiä ruoka-aineita18.

18 Riski ei tässä tapauksessa ole luonteeltaan fyysinen vaan psykologinen, joka aiheutuu pelosta syödä 
vahingossa eläinperäistä ravintoa.
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3. 8.3 Vaihtoehtojen arviointi ja ostopäätöksen teko

Informaation etsintää seuraa vaihtoehtojen arviointi. Vaihtoehtojen arviointi koostuu kahdesta 

osasta: vaihtoehtojen arviointikriteereistä (evaluative criteria) sekä uskomuksista (beliefs). 

Vaihtoehtojen arviointikriteerit ovat lähtökohtana vaihtoehtojen arvioinnille. Arviointikriteerit 

ovat kuluttajan tuotteiden välisessä vertailussa ja arvioinnissa käyttämiä standardeja ja 

vaatimuksia tuotteen ominaisuuksista. Näitä kriteerejä ovat esimerkiksi tuotteen hinta, 

tuotemerkki ja maku. Toinen vaihtoehtojen arvioinnin komponentti eli uskomukset ovat 

kuluttajan tekemiä havaintoja siitä, miten vertailussa mukana olevat tuotteet suoriutuvat 

tärkeisiin arviointikriteereihin nähden. Kuluttajan pitkäkestoisessa muistissa oleva tieto on 

yksi uskomusten muodostaja. Sen lisäksi uskomukset voivat muodostua myös kuluttajan 
ostopäätöstä varten keräämän ulkoisen tiedon myötä tai tekemällä päätelmiä tuotteen jostakin 

ominaisuudesta jonkin toisen ominaisuuden perusteella - esimerkiksi korkea hinta viittaa 
tuotteen korkeaan laatuun. Uskomusten muotoutumisen jälkeen, kuluttajalle syntyy asenne 

tuotetta kohtaan. (Engel ym. 1990)

Vaihtoehtojen tunnistaminen ia tuotteiden ryhmittely

Arviointikriteerien lisäksi on valittava ne vaihtoehdot, joita vasten kuluttaja käyttää näitä 

arviointikriteereitä (Engel ym. 1995, 207). Tuotevaihtoehtoja, joita kuluttaja aktiivisesti 
harkitsee valintatilanteessa kutsutaan harkintajoukoksi. Harkintajoukko sisältää ne tuotteet, 

jotka kuluttajalla on muistissaan valintatilanteessa ja ne, jotka kuluttaja havaitsee 

myymälässä. Siihen, miten kuluttaja arvioi tuotteita vaikuttaa tapa, jolla kuluttaja ryhmittelee 

eli kategorisoi tuotteita. Näitä ryhmittelytasoja on olemassa useita alkaen hyvin laajoista 

kategorioista, edeten yhä suppeampiin ryhmiin. Kuluttaja voi jakaa esimerkiksi jälkiruoka- 

ryhmän lihottaviin ja ei-lihottaviin elintarvikkeisiin ja jakaa edelleen nämä kaksi ryhmää vielä 
pienempiin ryhmiin: lihottavat jälkiruoat esimerkiksi jäätelöihin, leivonnaisiin ja kekseihin ja 
ei-lihottavat dieettijäätelöön, jogurttiin ja hedelmiin. (Solomon ym. 1999, 221-223)

Tuotteiden ryhmittelyllä on elintarvikkeiden valmistajille ja markkinoijille monia strategisia 

merkityksiä. Ensinnäkin tapa, jolla tuotteet ryhmitellään tai asemoidaan suhteessa toisiinsa 

vaikuttaa siihen, mitkä tuotteet muodostuvat kilpailijoiksi toisilleen ja mitä kriteereitä 

kuluttaja käyttää valintapäätöstä tehdessään. Lisäksi tuotteiden ryhmittely saattaa vaikuttaa 

myös kuluttajien odotuksiin siitä, mistä osasta myymälää kuluttaja olettaa tuotteen löytävänsä. 

(Solomon ym. 1999, 223-224)
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Päätöksentekosäännöt
Päätöksentekosäännöt ovat strategioita, joita kuluttajat käyttävät tehdäkseen valinnan eri 

vaihtoehtojen välillä ja ne vaihtelevat hyvinkin yksinkertaisista säännöistä monimutkaisiin, 

aikaa kuluttaviin prosesseihin (Engel ym. 1995, 222). Tässä tutkielmassa päätöksenteko- 

sääntöjä kuvataan vain yleisellä tasolla syventymättä näihin tarkemmin.

Päätöksentekosäännöt voidaan jakaa kompensatorisiin ja ei-kompensatorisiin. Yksinkertai

semmat päätöksentekosäännöt ovat ei-kompensatorisia, joka tarkoittaa, että tuotteen jotakin 

huonoa ominaisuutta ei voi korvata millään muulla tuotteen hyvällä ominaisuudella. 

(Solomon ym. 1999, 231-232) Esimerkiksi, jos ehtona tuotteen valinnalle on se että, tuote saa 

sisältää korkeintaan 15% rasvaa, tuotteen rasvapitoisuuden ylittäessä tuon rajan kuluttaja 

pudottaa tuotteen pois harkintaryhmästään, vaikka tuote muuten olisi hyvä. Toisin sanoen, 

kuluttaja eliminoi kaikki vaihtoehdot, jotka eivät täytä hänen asettamiaan vaatimuksia (mt., 
232). Vastaavasti kompensatoriset päätöksentekosäännöt antavat tuotteelle mahdollisuuden 

hyvittää huonon ominaisuutensa. Tällaisia päätöksentekosääntöjä kuluttaja käyttää silloin, kun 

hän on sitoutunut tuotteeseen ja on siten valmis käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa 

vaihtoehtojen arviointiin.

Fishbeinin, Rosenbergin ja Ajzenin mallit (ks. esim. Mazis, Ahtola & Klippel 1975) ovat 

esimerkkejä kompensatorisista päätöksentekosäännöistä, joissa kuluttaja arvioi tarkkaan 

jokaisen tärkeän tuoteominaisuuden, antaa ominaisuuksille painoarvot ja lopuksi laskee 
kunkin tuotevaihtoehdon saamat pisteet painoarvoineen yhteen. (Antonides & Fred van Raaij 

1998, 265) Kuluttajan käyttäytymisen kirjallisuudessa yleisimmin esiintyvä kompensatorinen 

multiattribuuttimalli19 on kuitenkin nk. adequacy-importance model. Siinä selvitetään 

kuluttajan asenne tuotetta kohtaan kertomalla keskenään tuotteen valintakriteerien 

(tuotedimensiot) tärkeys ja arvio tuotteen sisältämistä dimensioista. (Mazis, Ahtola & Klippel 

1975) Malli eroaa selkeästi Fishbeinin ja Rosenbergin mallista siinä, että se korvaa arvioinnin 

tärkeydellä ja lisäksi mallissa käytetään tuotedimensioita tiettyjen ominaisuuksien sijasta.

19 Multiattribuuttimalleissa tuote nähdään ominaisuuksien joukkona, jossa ominaisuudet johtavat hyötyihin ja 
haittoihin ja jossa kullakin ominaisuudella on oma tärkeysarvonsa yksilölle tai tietylle markkinasegmentille.
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Heuristiikat yksinkertaisina päätöksentekosääntöinä

Kuten edellä mainittiin, rajoitettu ongelmanratkaisuprosessi on ongelmanratkaisun muoto, 

jossa kuluttaja ei vaivaudu etsimään yhtä paljon tietoa ostopäätöksentekoa varten kuin 

laajassa ongelmanratkaisussa vaan kuluttaja käyttää yksinkertaisia päätöksentekosääntöjä tai 

ns. peukalosääntöjä apunaan. Näitä päätöksentekoa yksinkertaistavia peukalosääntöjä 

kutsutaan heuristiikoiksi. Heuristiikka on menetelmä, toimenpide tai strategia ongelman 

ratkaisemiseksi tai päätöksen tekemiseksi, joka nopeuttaa ja helpottaa kuluttajan 

päätöksentekoa. (Statt 1997, 229)

Heuristiikkoja on monenlaisia. Esimerkiksi usein epävarmassa ostotilanteessa hintaa pidetään 

laadun mittarina, jolloin ei valita kaikkein halvinta vaihtoehtoa kuluttajan halutessa varmistua 

tuotteen laadusta. Valintaa yksinkertaistaa myös se, että ostetaan samaa kuin edellisellä 

kerrallakin (Solomon ym. 1999, 226), joka onkin yleistä elintarvikkeiden valinnassa. Lisäksi 

asenteet voivat toimia heuristiikkoina (Statt 1997, 229). Esimerkiksi kuluttaja, joka pitää 

teestä eli hänellä on positiivinen asenne teehen, uskoo todennäköisesti juoman positiivisiin 

vaikutuksiin enemmän kuin henkilö, joka ei pidä teestä.

3.8.4 Oston jälkeinen arviointi: tyytyväisyys vs. tyytymättömyys

Jos kuluttaja muodostaa hyvin positiivisen asenteen jotakin tarjolla olevaa tuotetta kohtaan eli 

pitää sitä parhaimpana vaihtoehtona, hän muodostaa aikomuksen ostaa tuote. Aikomusta 
seuraa joko tuotteen osto tai oston siirtäminen myöhemmäksi ajankohdaksi, esimerkiksi 

hetkellisesti huonon rahatilanteen vuoksi. Ostamisen jälkeen tuote kulutetaan, jolloin kuluttaja 

arvioi tuotetta ja tallentaa tämän informaation muistiin myöhempää käyttöä varten. (Assael 

1995,93-95)

Tuotteen käyttö johtaa joko tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen. Kuluttaja on tyytyväinen, 

kun kuluttajan odotukset tuotteen käytöstä täyttyvät tai ylittyvät. Tällöin tyytyväisyys 

vahvistaa kuluttajan positiivista asennetta tuotetta kohtaan johtaen suurempaan 

todennäköisyyteen, että kuluttaja ostaa samaa tuotemerkkiä seuraavallakin kerralla. 

Vastaavasti tyytymättömyys tuotteeseen syntyy, kun tuote ei täytä kuluttajan odotuksia. Tästä 

seuraa negatiivisten asenteiden syntyminen tuotetta kohtaan ja todennäköisyys uusintaostoon 

vähenee, (mt., 95)
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3.9 Suunnittelemattomat ostokset

Sekä rajoitettu ongelmanratkaisu että tottumukseen perustuva ostokäyttäytyminen johtavat 

usein suunnittelemattomiin ostoihin eli ostoihin, joita kuluttaja ei ollut suunnitellut kauppaan 

mennessään. Suunnittelemattomiin ostoihin on kaksi pääasiallista syytä: toisinaan ei ole ajan 

ja vaivan arvoista etsiä tietoa ennen kauppaan lähtöä ja kuluttajat estävätkin usein muistin 

perusteella. Toiseksi, kuluttajat saattavat etsiä vaihtelua ja uutuuksia, joka johtaa suunnittele

mattomaan ostokäyttäytymiseen. (Assael 1995, 154)

Suunnittelematon ostokäyttäytyminen voidaan jakaa neljään eri ryhmään, joista impulssiostot 

muodostavat yhden ryhmän. Impulssiostoilla tarkoitetaan taipumusta ostaa tuote hetken 

mielijohteesta tai voimakkaasta ja vastuttamattomasta halusta johtuen. (Statt 1997, 247) 

Esimerkiksi kuluttajatutkimukset ovat osoittaneet, että makeismyynnistä 80-90% on 

heräteostoksia (Jokinen, 2003). Impulssiostoihin liittyy spontaanisuus, pakko, jännityksen 

tuntu ja mahdollisten negatiivisten seurausten huomiotta jättäminen. Impulssiostot eivät 
välttämättä noudatakaan edellä esitettyä ostopäätöksentekoprosessimallia (Engel ym. 1995, 

239).

Toinen suunnittelemattoman ostokäyttäytymisen muoto on aikomus ostaa tietyn tuoteryhmän 
tuotetta - esimerkiksi juustoa - mutta päätös tuotemerkistä tehdään vasta myymälässä20. 

Suunnittelematon ostokäyttäytyminen ilmenee myös silloin, kun kuluttaja kohtaa tuotteen 

myymälässä ja muistaa vasta sitten, että juuri se pitikin ostaa tai kun kuluttaja on päättänyt 

mennä tiettyyn myymälään, esimerkiksi alennusostoksille, mutta hänellä ei ole mitään tiettyä 

tuotetta mielessään, jonka hän aikoo ostaa. (Assael 1995, 155)

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että osa elintarvikkeista ostetaan usein ilman suunnittelua 

(Statt 1997, 247; ks. myös Vähittäiskauppa 6/2002). Tähän vaikuttanee mm. se, että 

brändilojaalisuus elintarvikkeisiin ei ole useinkaan kovin suurta ja lisäksi, varsinkin elin

tarvikkeiden kulutukseen liittyy usein myös vaihteluntarve ja halu kokeilla uusia tuotteita ja 

makuvaihtoehtoj a. Tutkimusten mukaan (Suomi Syö 2002) ostosten suunnittelussa etukäteen 

ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten neljän vuoden (1998-2002) aikavälillä

20 Toisaalta esim. Engel ym. (1995, 238-239) sisällyttävät tämänkaltaisen oston suunniteltuihin ostoihin, jolloin 
he puhuvat osittain suunnitellusta ostosta: tuoteryhmä on päätetty, mutta tuotemerkki valitaan vasta myymälässä.
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tarkasteltuna. Yleisimmin suomalaisten tapana on päättää osa ostoksista etukäteen ja loput 

vasta ostotilanteessa (62%). Näin toimivat varsinkin 20-74-vuotiaat naiset, yksin asuvat ja 

pääkaupunkiseudulla asuvat. Suunnitelmallista ostamista eli tapaa, jossa suunnitellaan 

ostokset etukäteen ja ostetaan vain suunnitellut tuotteet harjoittavat eniten mm. 50-74- 

vuotiaat ja pienituloiset yksin asuvat kuluttajat.

3.10 Yhteenveto elintarvikkeiden valintaprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Elintarvikkeiden valintakäyttäytymistä tarkasteltiin edellä sekä utilitaarisesta että 

hedonistisesta näkökulmasta, koska herkuttelutuotteiden valintaan ja kulutukseen katsottiin 

liittyvän sekä rationaalista toimintaa ja harkittua ostopäätöksentekoa, mutta myös aistinau

tintojen ja mielihyvän etsintää, vaihtelunhalua sekä subjektiivisia kokemuksia. Elintarvik
keiden ostoon ja erityisesti kulutukseen todettiin liittyvän myös tunteita ja mielialoja ja 

kuluttajan todettiinkin käyttävän ruokaa, kuten herkuttelutuotteita mielialojensa 

lievittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Erityisesti herkuttelutuotteiden kulutukseen 

liittyy usein lisäksi eriasteiset syyllisyyden tuntemukset, mutta toisaalta hyvän ruoan 
nauttiminen koetaan usein myös keinona palkita itseään.

Ruoan valinta on esimerkki monimutkaisesta käyttäytymisestä, joka vaihtelee laajasta 

ongelmanratkaisuprosessista rutiininomaiseen päätöksentekoon ja impulssiostoihin. Yleensä 

elintarvikkeiden ostopäätösprosessi kuvataan 5-6-vaiheisena prosessina, joka alkaa tarpeen 

tunnistamisesta ja päättyy tuotteen kulutukseen ja arviointiin. Edellä esitettiin 6-vaiheinen 

malli elintarvikkeiden ostopäätösprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Elintarvikkeiden 

valintaan vaikuttavat tekijät jaoteltiin eri tutkijoiden esittämien teorioiden yhdistelmänä 

ulkoisiin, henkilökohtaisiin sekä tilannekohtaisiin tekijöihin ja nämä tekijät jaoteltiin edelleen 

pienempiin alaryhmiin.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan elintarvikkeiden ostoon ja kulutukseen liittyviä arvoja, 

asenteita ja ruoan merkityksiä sekä esitellään ruokailijatypologioita, jotka pohjautuvat 

asenteisiin ja arvoihin. Luvussa 4 on tarkoituksena tuoda esille arvoista erityisesti hedonismia, 

joka yhdistyy herkuttelutuotteiden kulutukseen sekä tarkastella arvojen ja ateriointi- 
käyttäytymisen polarisaatiota, johon liittyy erityisesti herkuttelutuotteiden kohdalla vahvasti 

hyvän ja pahan ristiriita.
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4 SYÖMISEEN LIITTYVÄT MERKITYKSET, ARVOT JA ASENTEET

Seuraavaksi tarkastellaan kuluttajan käyttäytymisen perustalla olevaa motivaatioprosessia, 

motiiveja sekä arvojen ja asenteiden yhteyttä syömiskäyttäytymiseen. Lisäksi luvussa 4 

tutustutaan suomalaisten ruokailijatypologioihin, joiden taustalta löytyvät usein kuluttajan 

arvot ja asenteet. Motivaatioprosessin sekä motiivien ja tarpeiden tarkastelu on tämän 

tutkielman kannalta relevanttia, koska ruoalla on sen symbolisten merkitystensä ansiosta kyky 

tyydyttää monia eritasoisia motiiveja, ja jo niiden pelkkä olemassaolon tiedostaminen auttaa 

ymmärtämään syömiskäyttäytymisen ja siten myös herkuttelukäyttäytymisen monimutkaista 

luonnetta. Lisäksi voidaan todeta, että monet kuluttajien arvot ja asenteet toimivat motiiveina 
elintarvikkeiden kulutuksessa21.

4.1 Motivaatio elintarvikkeiden kulutuksen taustalla

Kuluttajien ostomotiivien selvittämisen taustalla on pyrkimys saada vastaus siihen, miksi 

kuluttajat ostavat tiettyjä tuotteita. Toisin sanoen, minkälaisia tarpeita kuluttajat pyrkivät 

tyydyttämään ostamalla tietyn tuotteen. Tässä tapauksessa siis, minkälaisia tarpeita kuluttajat 

pyrkivät tyydyttämään ostamalla ja kuluttamalla herkuttelutuotteita.

4.1.1 Motivaatioprosessi ja motiivit

Motivaatio liittyy käyttäytymisen energisointiin ja suuntaamiseen. Se vastaa kysymykseen, 

mikä saa ihmiset käyttäytymään siten, kun he käyttäytyvät ja siksi motivaatio onkin keskeinen 

käsite useimmissa kuluttajan käyttäytymiseen liittyvissä teorioissa. (Van Trijp 1995, 16) 

Motivaatio on esimerkiksi edellytyksenä päätöksentekoprosessin alkamiselle, koska 

motivaatioprosessin aikana kuluttaja tunnistaa tyydyttämättömän tarpeen ja alkaa 

toimenpiteisiin tuon tarpeen tyydyttämiseksi (Wells & Prensky 1996, 53). Motivaatiota ei 

kuitenkaan voida suoraan havainnoida vaan se on havaitsemattomissa oleva käsite, joka tulee 

johtaa joko siitä, mitä yksilö kertoo tai tekee (Van Trijp 1995, 16).

21 Esimerkiksi Grunert (Costa 1994, 73) toteaa, että on todennäköistä, että mitä enemmän yksilö kokee puutetta 
tietyissä arvoissa, sitä enemmän hän on taipuvainen kompensatoriseen syömiskäyttäytymiseen (ks. luku 3.5.1)
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Statt (1997, 95) määrittelee motivaation seuraavasti: motivaatio on yleinen termi millin 

tahansa psykologiseen prosessiin, johon liittyy tarpeiden kokeminen ja käyttäytyminen, joka 

johtaa johonkin päämäärään, joka tyydyttää nämä tarpeet. Motivaatio on siten yksi 

ostokäyttäytymiseen vaikuttava tekijä, kuten alla oleva kuvio 6 havainnollistaa.

Kuvio 6: Motivaation vaikutus ostokäyttäytymiseen (Statt 1997, 95)

Ostokäyttäytymiseen vaikuttaa kuluttajan kyky ostaa tuote, mahdollisuus ostaa se sekä 

kuluttajan motivaatio. Nämä osatekijät kerrotaan keskenään, jolloin saadaan tulokseksi 
kuluttajan ostokäyttäytyminen.

Tarpeet motiiveina

Tarve ja sen havaitseminen ovat välttämättömiä motivaatioprosessin alkamiselle. Tarve 

(need) voidaan määritellä haluksi poistaa nykyisen tilan ja kuluttajan haluaman ideaalitilan 

välinen ero. (Wells & Prensky 1996, 227) Tarpeita voidaan jaotella ryhmiin eri tavoin. Eräs 

tapa on jakaa tarpeet utilitaarisiin ja hedonistisiin, jossa ensimmäinen viittaa objektiivisiin, 

toiminnallisiin tuoteominaisuuksiin ja hyötyihin sekä jälkimmäinen subjektiiviseen 

käyttäytymiseen, mielihyvään, päiväunelmiin ja estetiikkaan. Usein on tavallista, että sekä 

hedonistiset että utilitaariset tarpeet toimivat samanaikaisesti ostotilanteessa. (Engel 1995, 
405) Kuluttaja haluaa esimerkiksi tyydyttää nälkänsä (utilitaarinen), mutta samalla kokea 

myös aistinautintoa ja palkita itsensä rankan työpäivän jälkeen hyvällä ruoalla (hedonistinen).

Toinen tapa jakaa kuluttajan käyttäytymistä ohjaavat tarpeet on jaotella ne kuuteen luokkaan: 

fysiologisiin, sosiaalisiin, symbolisiin, mielihyvää tuottaviin, kognitiivisiin ja kokemus

peräisiin tarpeisiin. Kuluttajien motivaation moniulotteisen näkemyksen mukaan, jokainen 

yksittäinen kulutustoiminta saattaa sisältää samanaikaisesti useita tai jopa kaikki nämä 

tarpeet. Myös ruoan ostoa ja kulutusta voivat ohjata samanaikaisesti useat tarpeet. (Tillgren & 
Kupiainen 2002, 31)



71

Useimmat näistä tarpeista eivät ole kuitenkaan riittävän vahvoja motivoidakseen kuluttajaa 

toimimaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Toisin sanoen tarve muuttuu motiiviksi vasta, kun tarve 

voimistuu riittävän suureksi intensiteetiltään: esimerkiksi nälkä kasvaa riittävän suureksi. 

Motiivi on siten tarve, joka on riittävän voimakas saamaan kuluttajan etsimään keinoja 

tarpeen tyydyttämiseksi. (Kotier ym. 1996, 283)

Motiivejakin voidaan, samoin kuin tarpeita, jaotella eri tavoin. Ne voidaan esimerkiksi jakaa 
biogeenisiin ja sosiogeenisiin motiiveihin. Biogeenisiä motiiveja ovat fysiologiset22 ja 

turvallisuuteen liittyvät tarpeet. Sosiogeenisten motiivien taustalla taas ovat vaikuttamisen, 

arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet. (Tillgren & Kupiainen 2002, 31) Howard (1989, 

55) jakaa motiivit pitkä- ja lyhytkestoisiin motiiveihin ja viittaa arvoihin puhuessaan 

pitkäkestoisista motiiveista ja lyhytkestoisiin motiiveihin puhuessaan fysiologisemmista 

motiiveista, kuten nälästä ja janosta.

4.1.2 Motivaatioteoriät: Maslow ’n tarvehierarkia

Psykologit ovat kehittäneet useita motivaatioteorioita. Luultavasti kaksi tunnetuinta ja 
suosituinta motivaatioteoriaa ovat esittäneet Sigmund Freud ja Abraham Maslow. Heidän 

tarkastelunäkökulmansa kuitenkin eroavat toisistaan. Freud oletti, että ihmisten 
käyttäytymistä ohjaavat pitkälti alitajuiset motiivit ja siten kuluttaja ei ole täysin tietoinen 

motiiveistaan. Abraham Maslow vastaavasti esitti, että ihmisten tarpeet muodostavat 

hierarkian ja jakoi nämä tarpeet viiteen eri luokkaan, joista alemman tason tarpeet on ensin 

tyydytettävä riittävässä määrin ennen kuin ihminen voi siirtyä toteuttamaan ylemmän tason 

tarpeita. (Kotier ym. 1996, 283) Tämän tutkielman käsittelytapaan soveltuu paremmin 

Abraham Maslow’n esittämä teoria tarpeiden hierarkiasta, ja siksi tarkastelu keskittyykin vain 

hänen kehittämäänsä teoriaan. Freudin ajatus alitajuisista motiiveista sekä persoonallisuuden 

jaottelu kolmeen osaan idiin, egoon ja superegoon ovat tämän tutkielman kannalta liiaksi 

alitajuntaa ja ihmisen tiedostamatonta puolta korostavia.

Maslow’n tarvehierarkia
Maslow kehitti motivaatioteorian, joka perustuu motiivien hierarkiaan. Maslow’n kehittämä 

tarvehierarkia auttaa ymmärtämään myös kuluttajan käyttäytymistä: jos esimerkiksi janon voi

22 Fysiologiset tarpeet johtuvat esimerkiksi nälän tai janon tuottamasta epämiellyttävyyden tunteesta.
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tyydyttää vedellä niin, miksi kuluttaja haluaa kuitenkin virvoitusjuomaa? Ja miksi hän haluaa 

nimenomaan Coca Colaa eikä Pepsiä? (Statt 1997, 99) Tarvehierarkioissa ruoka on usein 

asetettu hierarkian alimmille tasoille eli ruoka on nähty lähinnä vain perustarpeiden kuten 

nälän tyydyttäjänä. Grunert (Costa 1994, 65-67) on kuitenkin asiasta - monien muiden 

tutkijoiden tavoin - eri mieltä ja toteaa, että ruoalla on olemassa monia eri merkityksiä (ks. 
myös esim. Räsänen 1999). Myös tässä tutkielmassa oletetaan, että ruoka on muutakin kuin 

vain perustarpeiden tyydyttäjä. Tutkimukset (ks. esim. Hietanen & Kinnunen 2002) ovat 

osoittaneet, että esimerkiksi herkuttelulla voidaan tyydyttää sekä psykologisia, sosiaalisia että 

fysiologisia tarpeita, ja että herkutteluntarvetta tyydyttävät monet erilaiset tuoteryhmät ja 
tuotteet tuoteryhmien sisältä.

Maslow luokittelee tarpeet alimmasta ylimpään seuraavasti: fysiologiset tarpeet (nälkä, jano), 

turvallisuuden tarpeet (turvallisuus, suoja), sosiaaliset tarpeet (rakkaus, yhteenkuuluvuus, 

ystävyys), itsearvostuksen tarve (status, kunnioitus) sekä itsensä toteuttamisen tarve (itsensä 

kehittäminen). (Assael 1995, 85) Maslow’n tarvehierarkiaa on havainnollistettu kuviossa 7.

Kuvio 7: Kuluttajan tarvehierarkia Maslow’n mukaan (Statt 1997, 98; Solomon ym. 1999, 98)

Yksilö pyrkii tyydyttämään ensin tärkeimmän tarpeensa kuten nälän. Kun tarve on tyydytetty, 

se lakkaa motivoimasta, jolloin seuraavalla tasolla olevat tarpeet voivat aktivoitua ja henkilö
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siirtyy tyydyttämään niitä (Assael 1995, 85). Tarpeiden tyydytys jatkuu tasolta toiselle kunnes 

henkilö saavuttaa ylimmän tarpeidentason eli itsensä toteuttamisen tarpeen. Tällä tasolla 

yksilö pyrkii ilmaisemaan persoonallisuuttaan, vahvistamaan henkilökohtaisia suhteitaan ja 

ylläpitämään tasapainoista elämänkatsomusta. Itsensä toteuttamisella Maslow tarkoitti yksilön 

tarvetta toteuttaa koko ainutlaatuista ihmispotentiaaliaan: tulla siksi, miksi hän todella voi 

tulla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö ei voi koskaan tyydyttää tätä tarvetta kokonaan, sillä 

mitä enemmän ihminen voi toteuttaa itseään, sitä enemmäksi hän haluaa tulla. Siten tällä 

motivaatiolla on oma sisäinen dynamiikkansa. Motivaatioteoriaa luodessaan Maslow ei 

kuitenkaan tarkoittanut, että tarpeet muodostaisivat jäykän hierarkian vaan yksilö voi 

tyydyttää samanaikaisesti useammalla tasolla olevia tarpeitaan. Sen lisäksi ihmisillä voi olla 

oma tärkeysjärjestyksensä tarpeiden tyydyttämiseen riippuen esimerkiksi siitä, kuinka 

nälkäisiä he ovat tai ovatko he valmiita asettamaan muiden tarpeet omien tarpeidensa edelle. 

(Statt 1997, 97-99)

4.1.3 Ruoka eri tarpeiden tyydyttäjänä

Ruoan monet merkitykset
Jotta ruoka olisi hyväksyttävää ja nautittavaa, sen on tyydytettävä monia erilaisia tarpeita23 eli 

ei vain ravitsemuksellisia tarpeita vaan myös emotionaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia. 

Ruoalla on poikkeuksellinen kyky välittää symbolisia merkityksiä (Räsänen 1999; ks. myös 

Färb & Armelagos 1983), jolloin elintarvikkeiden kulutuksessakin voidaan puhua 

symbolisesta ostokäyttäytymisestä: kuluttajat eivät osta tuotteita ainoastaan sen vuoksi, mitä 

ne tekevät (kuten tyydyttävät nälän tai janon) vaan myös sen vuoksi, mitä ne merkitsevät 

(Assael 1995, 97). Ruoan eri merkityksiä ja kykyä tyydyttää eri tarpeita sovelletaan tässä 

Maslow’n tarvehierarkiaan ja voidaan todeta, että ruoalla on kyky tyydyttää kuluttajan 

tarpeita hyvin monella eri tasolla. Tätä on havainnollistettu kuviossa 8.

23 Useita tuotteita kuten snackseja, jäätelöä ja virvoitusjuomia ostetaan, koska niistä saatava hedonistinen 
nautinto on joskus vastustamatonta. Nämä tuotteet tyydyttävät tarpeet välittömästi ja ovat eräänlaisia itsensä 
tyydyttämisen muotoja. (Antonides & Fred van Raaij 1998, 74-75)
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Kuvio 8: Ruoan monet merkitykset (Yhdistelmä Maslow, ref. Solomon 1999, Räsänen 1999, 
Trosslöv 1995)

Kaikissa yhteisöissä ruoat 
on mahdollista luokitella 
enemmän tai vähemmän 
arvostettuihin, rikkaiden ja 
köyhien ruokiin.

Henkisen paineen 
alaisena ihmisten on 
todettu syövän eri 
tavalla kuin 
normaalioloissa

Tyypillistä on, että syödään mieluiten 
ruokia, jotka yhdistyvät 
lapsuudenaikaisiin miellyttäviin ja 
turvallisiin kokemuksiin. Tur varmat 
ovat aina yksilöllisiä.

Ruoka tyydyttää fysiologisten tarpeiden, kuten nälän ja janon lisäksi myös turvallisuuden 

tarpeita, josta esimerkkinä on mm. aiemmin mainittu lohturuoka (ks. luku 3.5.2; myös 

Räsänen 1999; Wansink & Sangerman 2000). Ruoalla ja syömisellä on ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä myös keskeinen rooli, sillä ruoan jakaminen toisen ihmisen kanssa 

merkitsee kaikkialla maailmassa läheisyyttä, hyväksymistä ja keskinäisen riippuvuuden 

vahvistamista. Ruoalla ilmaistaan toiselle, että hänestä pidetään ja häntä arvostetaan (Räsänen 

1999) eli toisin sanoen ruoalla on kyky tyydyttää myös sosiaalisia tarpeita. Seuraavalle 

tarpeiden tasolle siirryttäessä ruoka toimii jälleen tarpeiden tyydyttäjänä. Ruokaa voidaan 

nimittäin käyttää yhteiskunnallisen aseman hankkimisessa ja osoittamisessa ympäristölle, sillä 
kaikissa yhteisöissä ruoat on mahdollista luokitella enemmän tai vähemmän arvostettuihin, 

rikkaiden ja köyhien ruokiin. Ruoan statusmerkitystä lisäävät raaka-aineiden kalleus ja 
harvinaisuus, ruoan valmistamisen monivaiheisuus ja vaikeus sekä ruokalajin uutuusarvo ja 

eksoottisuus, (ma.) Kuten vaatteet ja huonekalut, myös ruoka voi näin olla muotiobjekti ja 

keino osoittaa kuulumista tietyn elämäntyylin omaavaan ryhmään (Trosslöv 1995, 3).

Viimeinen tarpeiden tyydyttämisen taso eli itsensä toteuttamisen tarve liittynee tutkijan 

mielestä ruoassa esimerkiksi siihen, että ruokaa laittamalla voi osoittaa omaa luovuuttaan ja 

kekseliäisyyttään ja ruoastakin voi tehdä taidetta. Ruoan kuluttamisen avulla voi vähentää 

kuilua myös ihmisen ihanneminän ja todellisen minän välillä tai vahvistaa todellista
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minäkuvaa. Tähän on teoriassa viitattu käsitteellä laajennettu minä tai symbolinen itsensä 

täydentäminen (symbolic self completion). Sanonta ’olet sitä, mitä syöt’ pitääkin paikkansa, 

sillä sen lisäksi, että ruoan vaikutukset ihmiskehoon ovat nähtävissä ulkoisesti, kuluttaja 

pystyy myös muokkaamaan identiteettiään kuluttamansa ruoan avulla. (Trosslöv 1995, 4)

4.1.4 Motivaatiokonfliktit ja syöminen

Eräs tärkeä motiiveihin liittyvä seikka on Kurt Lewinin esittämä teoria motiivien suunnasta ja 

konfliktista, joka syömiseenkin on helposti yhdistettävissä. Ristiriita motiivien välillä voi 

syntyä silloin, kun useampi kuin yksi motiivi: sekä positiivinen että negatiivinen, on 

toiminnassa tietyssä tilanteessa. (Solomon ym. 1999, 96) Arvojen kohdalla voidaan tässä 
yhteydessä puhua myös arvojäänitteistä24, sillä kuten edellä mainittiin, arvojen voidaan 

ymmärtää olevan yksittäiset tilanteet ylittäviä motiiveja. Tällöin arvojen joutuessa konfliktiin 

syntyy arvojännitteitä. (Puohiniemi 2002, 40-41)

Motivaatiokonfliktit voivat ilmetä kolmella eri tavalla. Lähestymis-lähestymis -konflikti 

ilmenee silloin, kun kuluttajan on tehtävä valinta kahden yhtä haluttavan vaihtoehdon välillä. 
Esimerkiksi syödäkö suklaata vai jäätelöä jälkiruoaksi. Edellisen tilanteen täysi vastakohta, 

välttämis-välttämis -konflikti, on tilanne, jossa kuluttajan on tehtävä valinta kahden yhtä 

epämiellyttävän vaihtoehdon välillä. Lapsen on esimerkiksi valittava päivälliseksi joko 

siskonmakkarakeittoa tai pinaattikeittoa, koska muuta ei ole tarjolla. Kolmas konfliktitilanne, 
lähestymis-välttämis -konflikti on tavallinen ilmiö, joka syntyy, kun yleensä samaan 

tuotteeseen liittyy sekä positiivisia että negatiivisia puolia. (Solomon ym. 1999, 96-97) 

Tällainen tilanne liittyy erityisesti herkuttelutuotteisiin: kuluttaja haluaisi esimerkiksi 

hemmotella itseään kermajäätelöllä, mutta on juuri päättänyt pudottaa muutaman kilon 

painostaan ja pelkää siten pilaavan hyvin alkaneen laihdutuskuurinsa.

4.2 Elintarvikkeiden kulutukseen liittyvät arvot

Seuraavaksi on tarkoituksena tarkastella kulttuurisia arvoja ja niiden merkitystä 

syömiskäyttäytymiseen ja ruoan valintaan. Arvoista tarkastellaan erityisesti hedonismia, joka

24 Arvojännite on kahden toisilleen vastakkaisen arvon välinen jännite.
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liittyy läheisesti herkuttelukäyttäytymiseen ja on oletettavasti yksi herkuttelun taustalla 

vaikuttavista tärkeistä arvoista.

4.2.1 Arvokasit e

Arvot liittyvät läheisesti kulttuuriin ja niillä tarkoitetaan abstrakteja päämääriä, jotka ihmiset 

pyrkivät saavuttamaan elämässään. Arvoja ovat siten esimerkiksi menestys, vapaus, terveys ja 

tehokkuus. (Peter & Olson 1999, 272-273) Arvot ovat taustalla olevia uskomuksia sopivista 

tavoista toimia, ajatella ja tuntea (Wells & Prensky 1996, 108). Kulttuuriset arvot ovat 

opittuja, ne ohjaavat käyttäytymistä, kuten syömiskäyttäytymistä, kulttuurin normien kautta, 

ovat pysyviä ja dynaamisia sekä laajalle kulttuurissa levinneitä (Assael 1995, 455-456; Wells 

& Prensky 1996, 101-104). Arvot ovat kuluttajien suhteellisen yleisluontoisia ja pysyviä 

taipumuksia, kohteiden eli objektien arvostuksia. Toisaalta arvoilla voidaan ymmärtää myös 

kuluttajien tavoissa tehdä konkreettisia valintoja ja käyttäytyä tietyllä melko 

johdonmukaisella ja toistuvalla tavalla kulutusvalinnoissa ja ostotapahtumissa. (Lampikoski 

& Lampikoski 2000, 49) Arvot vaikuttavat siten kuluttajan käyttäytymiseen ja 

valintaprosessiin: esimerkiksi terveyttä arvostava kuluttaja valitsee todennäköisesti 

terveellisempiä ruokia ja viettää aikaansa säännöllisesti liikunnan parissa. Koska arvot 

edustavat tärkeitä seuraamuksia, jotka ovat henkilökohtaisesti relevantteja, arvoihin 
assosioituu usein myös vahva affektiivinen lataus (Peter & Olson 1999, 73).

Koska arvot on hyvin laajoja käsitteitä, niillä on taipumusta vaikuttaa yleiseen 

ostokäyttäytymiseen ennemmin kuin erottamaan tuotemerkkejä jossakin tuoteryhmässä 

(Solomon ym. 1999, 106; Assael 1995, 455). Siksi arvojen tarkastelu sopii hyvin myös tämän 

tutkielman tarkasteltavaksi, koska tutkimuksen tarkoituksena on tutkia herkuttelu- 

käyttäytymistä yleisestä osto- ja kulutuskäyttäytymisen näkökulmasta eikä niinkään 

tuotemerkkitasolla.

Puohiniemen (2002) mukaan arvot ovat valintoja ohjaavia periaatteita, joita käytetään 

jouduttaessa vaikeaan valintatilanteeseen, jota ei voida ratkaista toimimalla samalla tavalla 

kuten ennen. Arvot ovat ideoita siitä, mikä on toivottavaa ja arvoja voidaan luokitella monella 

tavalla. Eräs yleinen luokitustapa on puhua instrumentaalisista eli välineellisistä arvoista ja 

terminaalisista arvoista. Terminaalisilla arvoilla tarkoitetaan lopullisia tavoitteita, joihin 
ihminen pyrkii, kun taas instrumentaaliset arvot ovat hyväksyttyjä toiminta- ja
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käyttäytymistapoja terminaalisten arvojen saavuttamiseksi. (Wilkie 1994, 159) Terminaalisia 

arvoja ovat esimerkiksi mukava elämä, mielihyvä, onnellisuus ja viisaus. Esimerkkejä 

välineellisistä arvoista eli hyväksytyistä käyttäytymistavoista puolestaan ovat rehellinen, 

rohkea, iloinen ja kohtelias. (Peter & Olson 1999, 72)

4.2.2 Elintarvikkeiden arvoketju

Arvoilla on merkitystä myös elintarvikkeiden kulutuksessa ja tässä arvojen merkitys kasvaa 

koko ajan. Arvotietoisuuden nousu heijastuu ruokamarkkinoihin, sillä eettiset näkemykset ja 

arvostukset ohjaavat nykyään elintarvike valintoja voimakkaammin kuin koskaan 

aikaisemmin. Ruoasta on tulossa yhä tärkeämpi osa itseilmaisua ja elämäntyylin määrittelyä. 
(Parkkinen 1999) Useat tutkimukset25 ovat osoittaneet, että jopa peruselintarvikkeiden, kuten 

lihan kuluttaminen, on yhteydessä henkilökohtaisiin arvoihin ja sosiaalisiin ideologeihin. Mm. 

Borisovin ja Laaksosen (2003) tutkimus osoitti, että syömällä jotakin tiettyä ruokaa, tietyssä 

paikassa tai tiettyjen ihmisten kanssa nähtiin usein keinona saavuttaa korkeampia arvoja 

elämässä, kuten terveys, hyvä olo ja tasapainoisuus. Tiettyihin arvoihin pyrkiminen 

vaikuttikin siihen, mitä kuluttajat söivät. Arvot saattoivat johtaa myös konfliktiin, jolloin 

kuluttajien oli tasapainoteltava esimerkiksi sellaisten arvojen kanssa, kuten mielihyvä, ja 

usein sen vastakohtana nähty terveys (ks. myös luku 4.1.4).

Elintarvikkeita kuluttamalla onkin mahdollista saavuttaa tiettyjä arvoja ja tätä voidaan 

tarkastella kuluttajan arvoketjun avulla. Arvoketjulla tarkoitetaan tietorakennelmaa, joka 

yhdistää kuluttajan tiedon tuotteiden ominaisuuksista heidän tietoonsa tuotteiden tarjoamista 

hyödyistä ja arvoista (Peter & Olson 1999, 73). Arvoketjun pohjalla on ajatus, että kuluttajat 

näkevät useimmat tuoteominaisuudet keinoina saavuttaa jokin päämäärä. Tämä päämäärä voi 

olla joko hyöty, kuten makunautinto tai luonteeltaan abstraktimpi arvo, kuten elämästä 

nauttiminen, (mt., 73)

Arvoketjua havainnollistetaan kuviossa 9. Kuluttajalla voi tämän mukaan olla kolmen 

tyyppistä tietoa tuotteista: tietoa tuotteen ominaisuuksista, tietoa positiivisista seurauksista tai

25 Esimerkiksi Worsleyn (2003) tekemä tutkimus osoitti, että jopa niinkin arkipäiväisen elintarvikkeen 
kuluttaminen tai kuluttamatta jättäminen kuin vaalea leipä on yhteydessä arvoihin kuten universalismiin. Myös 
Goldsmithin ym. (1997) tutkimus paljasti, että sosiaaliset arvot, kuten itsensä kunnioittaminen ja lämpimät 
suhteet toisiin, saattavat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä suuren että pienen sitoutumisen 
tuotteissa kuten elintarvikkeissa.
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hyödyistä, joita tuotteen käyttäminen aiheuttaa sekä tietoa arvoista, joita tuotteet auttavat 

tyydyttämään tai saavuttamaan. Lisäksi keskimmäinen ryhmä, positiiviset seuraukset ja 

hyödyt, voidaan edelleen jakaa kahteen ryhmään: toiminnallisiin seurauksiin ja psyko
sosiaalisiin seurauksiin. Toiminnallisilla seurauksilla tarkoitetaan aineellisia ja välittömiä 

hyötyjä, jotka seuraavat tuotteen käyttämisestä ja vastaavasti psykososiaaliset seuraukset 

viittaavat psykologisiin ja sosiaalisiin seurauksiin, joita tuotteen käyttämisestä seuraa. (Peter 

& Olson 1999, 66;69) Esimerkiksi suklaalevyn ominaisuudet ovat hinta, makea ja rasvainen 

maku, korkea energia-arvo, määrä (g) ja rakenne (suutuntuma). Suklaalevyn toiminnalliset 

seuraukset korkeasta energiasisällöstä johtuen ovat nälän tyydyttyminen, nopea verensokeri- 

arvojen kohoaminen sekä usein ja liiallisina määrinä nautittuna lihominen pitkällä aikavälillä. 

Vastaavasti esimerkki psykososiaalisista seurauksista saattaisi olla mielialan kohoaminen ja 
siten seurassa nautittuna ystävällisen ja leppoisan ilmapiirin syntyminen. Arvoja 

tarkasteltaessa suklaalevyn nauttiminen voi johtaa esimerkiksi mukavaan elämään ja hyvään 
oloon.

Kuvio 9: Arvoketjun neljä tasoa (Peter & Olson 1999, 73)

Kuluttajat, jotka uskovat, että tuotteiden ominaisuudet ovat vahvassa yhteydessä tärkeisiin 

päämääriin kuten arvoihin, tuntevat suurempaa sitoutuneisuutta tuotteeseen (Peter & Olson 

1999, 81). Jos kuluttaja esimerkiksi uskoo vakaasti, että terveellinen ravinto on keino 

saavuttaa hyvä sekä henkinen että fyysinen terveys ja nautittava elämä, on kuluttajan 
sitoutuneisuus ruokaan suuri.

Toisaalta tuoteryhmät, joissa muut hyödyt kuin arvot, esimerkiksi aistien saama nautinto ovat 
määräävämmässä asemassa, arvot saattavat Goldsmithin ym. (1997) mukaan olla 
irrelevantteja. Tutkijoiden mukaan arvojen rooli kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä 

ei ole merkittävä esimerkiksi kahvin valinnassa, koska kahvin aromi ei ole suoraan missään 

loogisessa yhteydessä sosiaalisiin arvoihin vaan heijastavat pikemminkin henkilökohtaisia
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makumieltymyksiä. Toisaalta luonnonmukaisen ruoan26 tai Reilun kaupan kahvin ostaminen 

voivat olla hyvinkin yhteydessä sosiaalisiin arvoihin, koska nämä tuoteryhmät heijastavat 

enemmän kuin vain aistien saamaa nautintoa ja vetoavat syvemmälle kuluttajalle tärkeisiin 

motiiveihin. Tästä johtaen voisi päätellä, että koska herkuttelutuotteiden tuoma aistinautinto 

on niin suuressa asemassa niiden kulutuksessa, Goldsmithin ym. (1997) mukaisesti niihin ei 

todennäköisesti liittyisi sosiaalisia arvoja kovinkaan vahvasti.

4.2.3 Hedonismi arvona

Hedonismi tarkoittaa mielihyvän ja nautintojen etsimistä sekä itsensä hemmottelua 
(Puohiniemi 2002, 33). Schwartzin arvokehällä27 hedonismi sijoittuu akseleille itsensä 

korostaminen sekä avoimuus muutokselle. Hedonismille vierekkäisiä eli täydentäviä arvoja 

ovat virikkeisyys, suoriutuminen sekä valta. (ks. mt., 37) Puohiniemen (2002) tutkimuksen 

mukaan vuonna 2001 hedonismi oli suomalaisille kuudenneksi tärkein arvo ja suomalaisten 

hedonistien keskuudessa naisia ja miehiä löytyi yhtä paljon. Hedonismin juuret ovat 

nautinnon haussa, seikkailumielisyydessä, elämän helppouden ja vaivattomuuden 

tavoittelussa (Lampikoski & Lampikoski 2000, 66). Hedonismi onkin arvo, jossa mielihyvä 

ja samalla kivun välttäminen, nähdään ainoana hyvänä asiana elämässä ja se on yksi 

kuluttajan toimintoja ohjaava motiivi (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 2002). Hedonismi 

on nautintojen tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa ja arvona se on paljon laaja-alaisempi kuin 

esimerkiksi herkullisten aterioiden arvostus. Hedonisti voi tyydyttää mielihyvän tarpeensa 
sipseillä ja pikaruoalla tai vaikka vuokravideoita katselemalla. Hedonismissa voi nähdä 
selkeitä yhteyksiä myös arvon biologiseen alkuperään28, sillä jo varhain lapsi tunnistaa hyvät 

ja huonot maut sekä pyrkii valitsemaan omasta mielestään hyviä makuja. (Puohiniemi 2002, 

33-34)

26 Arvoketjuanalyysiä onkin sovellettu selvitettäessä kuluttajien motiiveja orgaanista ruokaa ostettaessa (ks. 
Zanoli & Naspetti 2002) sekä tutkittaessa syitä kuluttajien funktionaalisiin ruokavalintoihin (ks. Urala & 
Lähteenmäki 2003).
27 Arvokehä on teoreettinen yleistys Schwartzin teorian perusrakenteesta. Arvokehä havainnollistaa määritellyn 
arvojen keskinäiset suhteet. Vierekkäiset alueet ovat toisiaan täydentäviä, vastakkaiset keskenään konfliktissa. 
Kohtisuorassa toisiinsa nähden olevat alueet ovat toisistaan riippumattomia. (Puohiniemi 2002, 28)
28 Ihmisen on todettu saavan mielihyvää biologisen polun lisäksi myös kognitiivisen polun kautta. Biologinen 
polku syntyy aistijärjestelmässä, joka aktivoi aivoja ja tällöin vapautuu mielihyvää tuottavia endorfiineja. Näin 
käy esimerkiksi silloin, kun ihminen tuntee suklaan sulamisen suussaan. Kognitiivisen polun kautta mielihyvä 
syntyy, kun ihminen tuntee mielihyvää esimerkiksi ruoan terveellisyydestä tai eettisistä valinnoistaan. 
(Honkakumpu 2002b)
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Hedonismi tulee Lampikosken ja Lampikosken (2000) mukaan olemaan yksi merkittä

vimmistä sosiaalisista arvoista myös tulevaisuudessa. Myös Grunert (Costa 1994, 73) toteaa, 

että hedonistiset arvot, kuten mielihyvä, hauskuus ja ilo, tulevat jatkuvasti tärkeämmiksi. 

Tämän vuoksi on hänen mukaansa luultavaa, että yksilöt, jotka kannattavat vahvasti 

hedonistista asennetta elämään, käyttävät enemmän hyödykseen kompensatorista syömistä 
pitkittääkseen miellyttäviä tunnetilojaan (ks. luku 3.5.1).

Perinteinen ia moderni hedonismi

Suomalaisille syöminen on yhä edelleen yksi elämän suurimpia nautintoja. Tätä mieltä oli 
vuonna 2002 suuri osa (63%) suomalaisista. Nälkä ei siten edelleenkään ole ainoa syömisen 

kriteeri, vaan kolme neljästä suomalaisesta on eri mieltä siitä, että ei ole niin väliä mitä 

syödään, kunhan nälkä lähtee. (Suomi Syö 2002) Hedonistisessa elämäntavassa suhteessa 

ruokaan, ruoka nähdään tavoitteena itsessään ja sen merkitys ihmisen elämässä on suuri: 
merkittävä osa ajasta omistetaan ruoalle. Tällöin ei ole kovinkaan liioiteltua sanoa, että 

jokainen ateria nähdään ikään kuin juhlana. Perinteinen hedonismi oli painottunut ruoan 

määrään, kun taas modernissa hedonismissa ruoan laatu on muodostunut tärkeämmäksi. 
Moderni hedonisti pyrkii maksimoimaan ruoasta saadun nautinnon. (Ilmonen 1989, 16)

Campbell (Uusitalo 1995, 14) erottelee perinteisen ja modernin hedonismin siten, että kun 

perinteinen hedonismi suuntautui aistinautintoihin, jotka saadaan kulutuksesta itsestään, kuten 

hyvän ruoan syömiseen, niin moderni hedonismi liittyy kuvitteellisuuteen ja perustuu 
esteettisiin, visuaalisiin kuviin ja kulutukseen kohdistuviin odotuksiin. Kuluttaja ”kuluttaa” 

tällöin tuotteen kuvitteellisella tasolla kenties jopa ilman ostoaikomuksia (mt., 13), kuten 

television ruokaohjelmia katsoessa tai ruokalehtiä ja -ohjeita lukiessa. Joskus tämänkaltainen 
kuvitteellinen kulutus voi olla jopa nautittavampaa kuin oikeasti tapahtuva kulutus. Moderni 

hedonismi näkyykin tutkijan mielestä hyvin nykyajan yhteiskunnassa, jossa erilaisten 

ruokaohjelmien ja -lehtien suosio on entisaikoja paljon suurempi. Ruokaohjelmat tarjoavat 

tällöin visuaalista, esteettistä mielihyvää, jolloin kuluttaja pääsee ”nauttimaan” ruoasta itse 

sitä kuitenkaan syömättä. Se, mikä tekeekin kuvitteellisesta kulutuksesta niin tyypillisen tälle 

aikakaudelle on Uusitalon (1995, 13) mukaan se, että elektroninen media pystyy tuottamaan 

erinomaisia visuaalisia ärsykkeitä tähän tarkoitukseen.
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Hedonistinen herkuttelu

Kulttuurien välisissä vertailuissa arvot luokitellaan usein individuaalisia eli yksilön päämääriä 

palveleviin ja kollektiivisiin eli yhteisiä päämääriä palveleviin arvoihin. Näistä hedonismi 
palvelee individuaalisia päämääriä. (Puohiniemi 2002, 36) Herkuttelua katsottaessa 

hedonistisesta näkökulmasta se määrittyykin ja siitä puhutaan omien henkilökohtaisten 

mielihyvän kokemusten kautta, jolloin herkuttelun individuaalisuus on siten korostuneessa 

asemassa. Herkuttelu on oma nautinto, henkilökohtainen kokemus sekä oma elämys, joka 

tekee herkuttelun tuottamasta mielihyvästä hyvin subjektiivisen kokemuksen. Hedonistiseen 

herkutteluun liittyy sekä fyysinen että psyykkinen mielihyvän kokemus, jolloin kuluttaja 

kokee sekä aistinautintoa että myös mielialan kohoamista, iloa ja elämästä nauttimista. 

Hedonistinen herkuttelu voi olla improvisoitua, mutta samalla myös hyvinkin rutiininomaista, 
jolloin esimerkiksi herkuttelutapahtuma toteutuu aina kaavamaisesti, oman vakiintuneen 

tavan mukaisesti. (Hietanen & Kinnunen 2002)

4.2.4 Ateriointikäyttäytymisen ja arvojen polarisoituminen

Ruoan merkitysten ja arvojen käsittelyn jälkeen siirrytään tarkastelemaan ateriointi- 

käyttäytymisessä ja arvoissa tapahtuvaa polarisoitumisilmiötä, jolla oletetaan tässä olevan 

vaikutusta myös herkuttelukäyttäytymiseen.

Polarisoitumista eli kahtiajakautumista tapahtuu nykyisin monissa eri yhteyksissä. Myös 

kuluttajien ateriointikäyttäytymiselle on ollut tyypillistä polarisoituminen. Kun aikaisemmin 

puhuttiin vastinepareina kotona tai ulkona syömisestä ja aterioiden valmistuksesta tai 

valmisaterioinnista, polarisoitumista ennakoidaan nyt tapahtuvan usealla ulottuvuudella. 

(Lampikoski & Lampikoski 2000, 236) Tulevaisuudessa syömisen onkin ennakoitu 

pirstaloituvan edelleen ja syömiskäytäntöjen muuttuvan monisärmäisemmiksi. Syöminen ei 

ole enää luokkaperusteista vaan elämäntyyleihin liittyvää ja Suomeen on jo nyt syntynyt 

erilaisia syömisen alakulttuureja. (Honkakumpu 2002b) Taulukossa 4 on esitetty visioita 

kuluttajan polarisoituvista elintarvikkeiden kulutusmalleista.
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Taulukko 4: Polarisoituvat elintarvikkeiden kulutusmallit (Lampikoski & Lampikoski 2000, 
237)

Kotona ateriointi Ulkona ateriointi

Valmistetut ateriat Valmisateriat

Aikasidonnainen ateriointi Epäsäännöllinen ateriointi

Terveellinen ateriointi Junk Food

Yhteinen ateriointi Eriaikainen ateriointi

Gourmet-ruokailu Pikaruokailu

Tasapainoisesti kaikkea Painottunut johonkin (esim. kasviksiin)

Suruton ja huoleton ateriointi Ahdistunut ja huolestunut ateriointi

Kaloripitoiset ruoat Matalakaloriset ruoat

Liikalihavuus Anoreksia, bulimia

Laadun tavoittelu, erikoisuudet Huokeahintainen, heikompilaatuinen perusruoka

Kansallisruoka Etniset, monikulttuuriset ruoat

Taulukosta on havaittavissa, että polarisoitumista tapahtuu mm. aterioinnin säännöllisyydessä, 
aterioinnin yhteisöllisyydessä ja syömiseen suhtautumisessa. Vastinpareja ovat myös 

ruoanvalmistuksen vaivattomuus ja vaivannäkö, terveys ja nautinto, vaarallinen ja turvallinen 

ruoka, eettinen ja egoistinen syöminen sekä luonnollinen ja teknologinen ruoka. Vaivatonta 

ruokaa käytetään etenkin arkena, jolloin puolivalmisteita ja valmistuotteita arvostetaan, mutta 
se ei sulje pois sitä, etteikö viikonloppuna laitettaisi itse kotona työlästäkin ruokaa. 

(Honkakumpu 2002b) Toisaalta perusraaka-aineista valmistettu perinteinen kotiruoka on 

häviämässä. Tilalle tulevat nopeasti ja helposti valmistettavat uutuudet ja toisaalta kalliit ja 

erikoiset raaka-aineet, joista halutaan valmistaa kulinaarisia herkkuja ja nautiskella niitä 

hyvässä seurassa, (www.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/12.toukokuu/kohul 900.htm) 

Koko ajan myös pohditaan, mikä merkitys ruoalla on terveyden kannalta ja ihmisten 

mielipiteet siitä, mitä pitäisi syödä, vaihtelevat suuresti (Honkakumpu 2002b).

Vaikka polarisoituminen heijastuu epäilemättä eri kuluttajasegmenttien ruokakulttuurien 

erilaistumisena, samoissa segmenteissä ja samoissa kotitalouksissa aterioimisen eri muodot 
vaihtelevat ajoittain ja tilanteittain. Perinteisen aterioinnin merkitys on kuitenkin vähentynyt 

kaikissa länsimaissa. Mitä pohjoisemmaksi tullaan Euroopassa, sitä harvinaisempaa on, että 
perhe kokoontuu päivittäin yhteisen aterian ääreen. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 237; ks. 

myös Varjonen 2001) Painopiste on siirtynyt yhtäältä kohti kevyempää ja väljempää 

ateriointikäytäntöä ja toisaalta kohti yksilöllistynyttä ruokakäyttäytymistä, jossa välipaloilla ja
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pikkusyötävällä on aiempaa merkittävämpi asema29 (Puohiniemi 2002, 270; Varjonen 2000). 

Kuviossa 10 on esitetty ateriointikäyttäytymisen yksilöllistymistrendiä. Yksilöllistymisen 

seurauksena ruokaa nautitaan silloin, kun itsellä on nälkä tai sopivasti muiden toimintojen 

ohella (Varjonen 2000, 107). Panizar (1987, 5) käyttää tämänkaltaisesta ilmiöstä käsitettä ad 

hoe -syöminen, jolla tarkoitetaan ruoan kuluttamisen muuttumista epäsäännölliseksi 

improvisoinniksi ja aterioiden korvaamista erilaisilla snackeilla, leivonnaisilla ja aterioiden 

välisellä napostelulla. Myös Gofton (ks. Ritson ym. 1986, 146) toteaa, että ruokailutavat ovat 

muuttumassa individualistisimmiksi.

Kuvio 10: Ateriointikäyttäytymisen rituaalisuuden aste (Puohiniemi 2002, 270)

YHTEISÖLLINEN
RITUAALI

aika/paikka sidonnaisuus

(+)

8елeo
C
Uъ
S

т
(-)

(+) ◄-------------------------------------------------------------------

perinteinen perheateria (päivittäin)

moderni perheateria (viikonloppu)

ystävä-illa Uinen 
- kotona

- ravintolassa
työ/kouluruokailu (lounas)

pikaruoka ilu 
seurassa 

- yksin 
- paikalla

välipala \ - liikkuessa

kahvi (tms.) 
makupala

suklaapatukka (tms.)'
tupakka

purukumi

* (-)

YKSILÖLLISTYNYT
OHEISTOIMINTO

Puohiniemen (2002, 272) mukaan ruokaan liittyvässä käyttäytymisessä tapahtuu
polarisoitumisilmiön lisäksi myös epämääräistymistä. Enää ei ole aivan yksiselitteistä, mikä 

on herkuttelua ja mikä ”kunnon ruoan” syömistä. Tätä suuntausta tukee toisaalta

29 Tutkimusten (Männistö ym. 2003) mukaan suomalaiset syövät nykyään keskimäärin kuusi kertaa päivässä ja 
yhä suuremmalla osalla suomalaisista napostelu on lisääntynyt, sillä 36% miehistä ja 38% naisista nauttii 
vähintään neljä välipalaa joka päivä.
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aterianomaisen ja ei-aterianomaisen syömisen suhteen muuttuminen asteittaiseksi sekä 

toisaalta perinteisestä näkökulmasta ”vieraiden” ruokakulttuuristen vaikutteiden 
moninaistuminen.

4.2.5 Hyvän ja pahan ristiriita

Polarisoitumisilmiö kuvaa myös herkuttelutuotteiden kulutusta ja herkuttelutuotteiden 
kuluttamisesta saatu mielihyvä onkin erikoinen ilmiö. Erikoiseksi sen tekee se, että 

herkuttelutuotteiden duaalisen luonteen vuoksi niihin liittyy sekä nautinto että toisaalta myös 

paha ja syyllisyyttä aiheuttava puoli. Mielihyvän kokeminen ei ole siten ”vapaa” vaan se on 
sidottu hyvin monella mielenkiintoisella tavalla. (Valtonen 2000)

Tässä yhteydessä voidaan puhua erityisesti ruoan dikotomisesta luokittelusta, jonka pohjalla 

on ajatus, että ruoat voidaan jakaa hyviin, terveellisiin, mutta samalla pahanmakuisiin 

elintarvikkeisiin sekä toisaalta pahoihin, epäterveellisiin, mutta herkullisiin elintarvikkeisiin, 
kuten jälkiruokiin ja makeisiin30 (Räsänen 2003). Herkutteluun liittyy siten kontrolli- 

näkökulma, johon kuuluu jatkuva mielihyvän säätely ja pohdinta siitä, mikä on kiellettyä ja 

sallittua tai terveellistä ja epäterveellistä (Hietanen & Kinnunen 2002). Tällainen hyvä - paha 

-jaottelu voi saada alkunsa usein jo lapsuudessa. Yleistä onkin yhä edelleen, että lapsille 

annetaan jälkiruoka ikään kuin palkinnoksi vasta heidän syötyään vanhempien mielestä 

terveellisen ja tärkeän lihan, kalan tai erityisesti kasvikset. Monien aikuistenkin mielestä 

ruoan terveellisyys ja maittavuus eivät kuulu yhteen, vaan terveelliseen ruoanvalintaan ja 

suositusten mukaiseen ruokaan assosioituu itsekuri ja nautinnoista luopuminen. (Räsänen 

1999) Ruoan ja syömisen pitäminen pahana ja kiellettynä asiana ei ole uusi ilmiö, sillä jo 

antiikin kreikkalaiset ja varhaiset kristityt pitivät ruoasta saatua nautintoa ongelmallisena31 
(ks. Coveney 2000).

Herkuttelutuotteiden nauttimisen pahaa puolta kuvaa Valtosen (2000) tutkimuksessa metafora 

synti ja herkuttelutuotteet koetaan siten kiellettynä, syntisenä alueena, jossa hyvän ja pahan

30 Tunnettu amerikkalainen kulttuuriantropologi Margaret Mead osoitti jo 1940-luvulla, että keski- ja pohjois
eurooppalaisille sekä amerikkalaisille on ominaista ajatusmalli, jossa terveellistä ruokaa pidetään 
pahanmakuisena ja kaiken herkullisen epäillään olen epäterveellistä (Räsänen 1999).
31 Kreikkalaisille oli tärkeää syömisen kohtuullisuus ja liiallista syömistä pidettiin epäsopivana. Kreikkalaisille 
kohtuullinen ruokavalio oli henkilökohtainen eettinen asia. Vastaavasti kristityt pyrkivät poistamaan syömisestä 
saadun mielihyvän kokonaan ja oikea ruokavalio oli velvollisuus Jumalalle. Se oli keino hallita sielua ja luopua 
lihallisista himoista. (Coveney 2000)
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rajat ovat selvät. Sillanpää (1999, 210-211) toteaakin, että syöminen on saanut yllättäen 

uskonnollisia sävyjä, sillä rasvasta on tullut monille ihmisille se suuri saatana, jota pitää 

välttää jatkuvasti. Kielletylle, syntiselle alueelle astuminen ei myöskään ole itsestäänselvyys: 

herkutteluun ryhtyminen vaatiikin luvan, ennen kuin herkuttelutuotteiden ”hyvyys” 

saavutetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ennen suklaapatukan syömistä 
kuluttaja epäröi ensin hetken ja miettii syödäkö vai ei tai tarkemmin, onko minulla lupa syödä 

suklaapatukka vai ei32, (ks. Valtonen 2000)

Falk (1994, 88) selittää herkuttelun ”makeuden kielletyn hedelmän” vaikeammin 

ymmärrettävällä tavalla seuraavasti. Se on kohtaaminen kontrolloimattoman kanssa, joka 

haastaa syöjän roolin vaarantaen siten hänen ruumiilliset rajansa. Siirtymällä ei-kuolettavaan 

toistuvaan kokemukseen, mielihyvä johtuu syntisestä ”liukenemisesta” makuaistimukseen. 

Tässä mielessä kielletty ruoka - viitaten makuaistimukseen - ottaa kontrollin syöjästä, joka on 

epätoivottava kokemus. Syöjä on kuitenkin hämmentynyt ruoan mausta, sallien tämän 

kokemuksen kuluttaa syöjän.

Mikä sitten tekee herkuttelusta näinkin syntisen ja kielletyn asian? Valtonen (2000) luettelee 
kolme aspektia, jotka tekevät herkuttelutuotteiden synnillisen luonteen ymmärrettävämmäksi. 

Ensinnäkin nykyaikainen käsitys ihannevartalosta on hoikka, kaunis ja täydellinen iho. Siksi 

tuotteita, joka saattavat aiheuttaa ylipainoa tai aknea runsaiden kaloreidensa tai 

rasvapitoisuutensa vuoksi pidetään synnillisinä. Läheisesti edelliseen liittyvä seikka on 
vallitseva terveysihanne: meidän pitäisi syödä terveellisesti ja välttää epäterveellisiä ruokia, 

kuten paljon rasvaa, sokeria tai alkoholia sisältäviä ruokia, koska niitä pidetään synnillisinä. 

Kolmas seikka liittyy turhuuteen eli siihen, mitä ihminen tarvitsee elämässä ja mikä toisaalta 
on turhaa ja tarpeetonta. Turhia asioita pidetään yleisesti synnillisinä ja siksi niitä pitäisi 

välttää.

Hyvän ia pahan ristiriidan ratkaiseminen
Mielihyvästä nauttiminen ilman syyllisyyden tunteita on hedonismin ydin, mutta kuten edellä 

todettiin yhteiskunnassa esiintyy kuitenkin ristiriita uhrausten ja syyllisyyden sekä 

mielihyvästä nauttimisen välillä (Statt 1997, 274). Tässä yhteydessä voidaan puhua myös

32 Herkuttelutuotteiden hyvää puolta voidaan vastaavasti metaforisesti kuvata sanoilla palkinto, juhla, säiliö tai 
siirtyminen (ks. Valtonen 2000).
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kognitiivisesta dissonanssista ja konsistenssista. Kognitiivinen dissonanssiteoria33 keskittyy 

tilanteisiin, jossa kaksi kognitiivista elementtiä ovat epäyhdenmukaisessa suhteessa toisiinsa 

(Solomon ym. 1999, 128; Statt 1997, 202). Kuluttajalla voi olla esimerkiksi hyvin positiivisia 

tunteita suhteessa suklaaseen ja hän syökin suklaata usein, mutta samalla hänellä on myös 

tietoa siitä, että liiallisina määrinä syötynä suklaa lihottaa, kohottaa veren kolesteroliarvoja ja 

aiheuttaa hampaiden reikiintymistä. Kognitiivisen konsistenssiperiaatteen mukaan kuluttajat 

kuitenkin arvostavat ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välistä harmoniaa ja he ovat 

motivoituneita säilyttämään näiden elementtien välisen yhdenmukaisuuden. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tarvittaessa eli ristiriitaisuuksien ilmetessä kuluttajat ovat valmiita muuttamaan 
uskomuksiaan tai käyttäytymistään saavuttaakseen jälleen elementtien välisen tasapainon. 

(Solomon ym. 1999, 128)

Kuluttaja voi yrittää vähentää asennekomponenttien välistä dissonanssia joko eliminoimalla, 

lisäämällä tai muuttamalla elementtejä (Solomon ym. 1999, 129). Hän voi esimerkiksi 

lopettaa suklaan syömisen kokonaan (eliminointi) tai muistella, että oma äiti eli 90-vuotiaaksi 

ja pysyi hoikkana, vaikka söikin suklaata lähes päivittäin (lisääminen). Kolmantena 

vaihtoehtona kuluttaja saattaa kyseenalaistaa suklaasta tehdyt tutkimukset ja niissä ilmenneet 
löydökset suklaan epäterveellisyydestä (muuttaminen).

Myös Puohiniemen (2002) tutkimuksessa ilmeni, että nautinnon ja terveyden kaksinaisuus ei 

edellytä vain jommankumman tien valintaa eli joko keskittymistä elämän nautintoihin tai 
terveellisen ja luonnonmukaisen elämän viettämiseen, jolloin kyseessä olisi siten kuluttajan 

mielestä epäterveellisen, mutta herkullisen ruoan eliminointi kokonaan ruokavaliosta vaan 

nämä kaksi edellä mainittua pyrkimystä rakentuvat synteeseiksi seuraavalla viidellä 
vaihtoehtoisella tavalla:

Nautintojen ansaitsemismallissa itsekurin ja itsestä huolehtimisen sekä nautinnoille 

antautumisen heiluriliike toteutuu elämäntavassa arki-juhla -jaksotusta mukaillen. 

Tämänkaltaista tulosta tuki myös Valtosen (2000) tutkimus. Perusruokavalio on siten 

terveellinen, mutta aika ajoin annetaan itselle lupa nautiskella ajattelematta terveyttä tai 

kaloreita. Herkuttelutuotteet ovat silloin poikkeuksia pääsääntöisesti terveellisessä

33 Bumettin ja Lunsfordin (1994) mukaan dissonanssiteoria voi tarjota teoreettisen rakenteen myös luvussa 3.5.2 
esitetylle syyllisyyden tunteen ymmärtämiselle. Voidaankin väittää, että kuluttajan kokiessa syyllisyyttä, kyse on 
kognitiivisesta dissonanssista.
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ruokavaliossa. Myös Ilmonen (1989, 17) toteaa, että vaikka askeettinen ja hedonistinen 

suhtautuminen ruokaan ovat toisilleen vastakkaisia, sama kuluttaja voi kuitenkin viettää näitä 
elämäntyylejä samaan aikaan, joskin eri ajankohtina34. Itse asiassa syklinen vaihtelu näiden 

kahden elämäntyylin välillä onkin yleistä, jolloin askeettinen ja hedonistinen elämäntyyli 

elävät rinnakkain.

Kevyemmän linjan mallissa on kyse kompromissista, jossa ”kakku sekä syödään että 

säilytetään”. Syömisen nautinnollisuus on siten edelleen tärkeää, mutta se saavutetaan 

siirtymällä mieluisissa elintarvikeryhmissä kevyt-vaihtoehtoihin. Niinpä on luontevaa, että 

kevyt-tuotteiden mainosargumentti vakuuttaa valinnan sellaiseksi, jossa kuluttaja saa pitää 

nautintonsa samalla kun huolehtii terveydestään, hoikkuudestaan ja ulkonäöstään. 

(Puohiniemi 2002) Valtosen (2000) tutkimus on kuitenkin ristiriidassa tämän kanssa, sillä 

hänen tutkimuksessaan ilmeni, että jos herkutellaan, niin sitten herkutellaan kunnolla eikä 

kevyttuotteita edes harkita. Tällaista ajattelua Valtonen (2000) selittää käsitteiden palkinto ja 

astia avulla. Kuten edellä mainittiin, ennen mielihyvän kokemista kuluttaja käy taistelua syyn 
ja halun kesken. Taistelun jälkeen voitettuja herkuttelutuotteita pidetään palkintoina. Kun 

kuluttaja on päättänyt astua herkuttelun kielletylle alueelle, hän on myös luvannut itselleen 

hakea parasta, ensimmäistä palkintoa. Tämän vuoksi light-versiot koetaan pikemminkin 

korvikkeina ja huonompina vaihtoehtoina ja siksi kuluttaja kokee, että hän on pettänyt itsensä 
hyväksymällä ne.

Hyvä maku on terveellistä -mallia voisi luonnehtia ”nouvelle cuisinen” henkiseksi eli siis 

(korkea)gastronomiseksi, joka harvoin toteutuu puhtaassa muodossa vaan pikemminkin 

kombinoituu edellisiin. Tässä kuluttaja on tarkka raaka-ainesten valinnassa, jolloin niiden 

täytyy olla laadukkaita, puhtaita ja siksi myös terveellisiä. Määrät on lisäksi pidettävä 

kohtuullisina, jotta laadulliset makunautinnot korostuisivat.

Terveellinen on hyvän makuista -malli on lähellä edellistä, mutta kriteerien arvojärjestys on 

toisenlainen. Nyt ensisijaisena on vihreä, luonnonmukainen terveellisyys ja sen seurauksena 

hyvä maku. Tässä mallissa ajatellaan, että puhdas ja luonnonmukainen on paitsi terveellistä

34 Kun ruoka nähdään keinona saavuttaa esimerkiksi terveys, pyhyys ja hyvä kunto, asenne ruokaa kohtaan on 
askeettinen ja ruoan sisältö on tärkeä. Tällöin syödään energiarikasta, lihaksia kasvattavaa ruokaa. Pyhää elämää 
korostava pyrkii syömään vastaavasti sellaista ruokaa, jonka tarkoituksena on puhdistaa elimistö kuona-aineista, 
kuten tee. (Ilmonen 1989, 16)
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myös hyvänmakuista ja vaikka se ei välttämättä olekaan gastronomista herkuttelua, se on 

kuitenkin yksinkertaisia ja konstailemattomia aitoja makuja.

Terveys lisäkulutuksena -mallissa terveysseikat ovat melko irrallaan ruokakäyttäytymisestä, 

koska ruokailua ei nähdä ensisijaisena terveydenlähteenä. Näin ollen terveyttä ei myöskään 
ruokailun saralla hoideta jostakin pidättäytymällä tai kevyempään vaihtamalla vaan 

kuluttamalla lisää, esimerkiksi pillereitä tai lisäravinteita.

Lampikoski ja Lampikoski (2000, 241-243) esittävät useita elintarvikealan tulevaisuuden 

visioita ja eräs näistä liittyy myös edellä mainittuun ristiriitatilanteeseen. He arvelevat, että 

nykyistä terveellisempi ja vähäkalorisempi ateriatarjonta palauttanee tilanteen, jossa ravintoon 

kiinnitetään vähemmän huomiota ja ruokailu saa takaisin fyysisen ja sosiaalisen nautinto- 

funktionsa: voi syödä hyvällä omallatunnolla ja laatuja elintarvikkeiden puhtaus ovat tärkeitä.

4.3 Elintarvikkeiden kulutukseen liittyvät asenteet

Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan asenteita ja niiden merkitystä elintarvikkeiden 

kulutuksessa. Tämän jälkeen luvun 4 päättää tarkastelu ruokailijatypologioista, joiden 

pohjalta löytyvät useimmiten arvot ja asenteet.

4.3.1 Asenteiden merkitys ja tehtävät kulutusta ohjaavina tekijöinä

Asenteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta. Asenteella tarkoitetaan taipumusta reagoida 

pysyvällä tavalla ärsykkeeseen. Asenteilla on tietyt kohteensa. Siten ne kohdistuvat tiettyihin 

ympäristön ärsykkeisiin. Asenteet heijastavat arvoja, jotka luvussa 4.2 esitetyn tavoin ovat 

yleisluontoisia pysyviä valintatapahtumia. Asenteet voivat olla myönteisiä, kielteisiä tai 

välinpitämättömiä eli neutraaleja. Ihmisten asennoitumisessa on havaittavissa myös selviä 
voimakkuuseroja. Asenteilla on siten suunta - positiivinen tai negatiivinen ja voimakkuus. 

(Lampikoski 1983, 48) Asenteet opitaan ja ne ovat siis tulos ihmisen kokemuksista. 

Kuluttajan asenteet ovat peräisin hänen erilaisista kokemuksistaan kuluttajamarkkinoilla. 

Tiedonvälityksellä, mm. mainonnalla, on myös tärkeä osuutensa kuluttajien asenteiden 

muokkaamisessa, (mt., 51)
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Asenteet vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ja niillä on omat tehtävänsä kuluttajan 
elämässä. Nämä tehtävät voidaan jakaa neljään eri ryhmään: utilitaarinen tehtävä, arvoja 

ilmaiseva tehtävä, egoa puolustava tehtävä sekä tieto. Kuluttaja muodostaa asenteita tiettyjä 

tuotteita kohtaan, koska ne tarjoavat jotakin hyötyä (utilitaarinen tehtävä). Kuluttajat 

muodostavat tavallisesti positiivisen asenteen tuotetta kohtaan, joka auttaa häntä tuomaan 

esille arvojaan, persoonallisuuttaan sekä elämäntyyliään (arvoja ilmaiseva tehtävä). Toisinaan 

kuluttajat muodostavat asenteita suojellakseen itseään ulkoisilta uhilta tai sisäisiltä tunteilta 

(egoa puolustava tehtävä). Nämä egoa puolustavat asenteet ovat pitkäkestoisia, syvälle 

juurtuneita ja vaikeita muuttaa, koska ne ovat hyvin syvällä kuluttajan minäkäsitystä. 

Joissakin tapauksissa kuluttajat muodostavat asenteita auttaakseen heitä järjestämään ja 

yksinkertaistamaan ympäristössään olevaa tietoa helpommin sovellettaviksi arvioinneiksi, 
joita voidaan hyödyntää päätöksenteon yksinkertaistamisessa (tieto). (Wells & Prensky 1996, 

314-318)

Asenteet ovat tärkeitä myös markkinoijalle, koska kuluttaja, jolla on positiivinen asenne 
tuotetta kohtaan ostaa todennäköisemmin tuotteen, kun kuluttaja, jolla on negatiivinen asenne 

tuotetta kohtaan (Wells & Prensky 1996, 313-314).

4.3.2 Asenteiden osatekijät

Asenteilla on omat sisäiset tekijänsä. Ne koostuvat kolmesta eri komponentista: tunteista 

(affektiivinen komponentti), ajatuksista (kognitiivinen komponentti) ja toimintavalmiuksista 

(konatiivinen komponentti) (Assael 1995, 267). Kognitiivinen komponentti sisältää sen, mitä 
ihminen tietää, luulee tai uskoo kohteesta (Lampikoski 1983, 51) eli toisin sanoen se sisältää 

tuotteeseen liittyvät uskomukset sen ominaisuuksista ja tarjoamista hyödyistä, kuten makea 

tai hyvä jälkimaku (Assael 1995, 267).

Asenteiden toinen komponentti eli affektiivinen komponentti edustaa kuluttajan 

kokonaisarviointia tuotteesta, jolloin tämä komponentti on luonteeltaan yksiulotteinen. 

Kuluttaja arvioi tuotteen yleisesti esimerkiksi hyväksi tai huonoksi. (Assael 1995, 268) 

Affektiivinen komponentti edustaa tunteita ja tunteet määräävät, miten miellyttäviä tai 

epämiellyttäviä elämyksiä jokin ärsyke herättää. Tunteet on se asenteiden elementti, joka 

viriää yleensä herkimmin ja nopeimmin, kun ihminen joutuu tekemisiin ympäristönsä kanssa. 

(Lampikoski 1983, 49) Vaikein on siten muuttaa asenteita, joissa tunnetekijöillä on
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merkittävin osuus, koska sellaiset asenteet liittyvät läheisesti ihmisen persoonallisuuteen ja 

hänen arvoihinsa, ja ihmisen persoonallisuus sekä arvomaailma ovat melko pysyviä (mt., 51). 

Kuten edellä luvussa 3.5 mainittiin, yleensä asenteista puhuttaessa, affektiivinen komponentti 

nähdään hyvin suppeasti koko tunteiden kirjoon verrattuna, jolloin affektiivinen komponentti 

nähdään lähinnä arviointeina tai jatkumoina, kuten hyvä/huono, miellyttävä/epämiellyttävä 

(Peterson ym. 1986, 22).

Viimeinen asennekomponentti, konatiivinen komponentti on kuluttajan taipumus toimia 

suhteessa kohteeseen. Yleensä toiminta-aikomusta mitataan ostoaikomuksena. (Assael 1995, 

268)

Paitsi että asenteet voidaan jakaa edellä kuvatun tavoin kognitiiviseen, affektiiviseen ja 

konatiiviseen komponenttiin, voidaan asenteet jaotella myös hedonistisiin ja utilitaarisiin 

komponentteihin (ks. esim. Ahtola 1985 ja Voss ym. 2003). Vossin ym. (2003, ks. myös 

Ahtola 1985) tutkimus osoitti, että hedonistinen ja utilitaarinen asenne-elementti ovat kaksi 
erillistä asenteiden ulottuvuutta ja tutkijat kehittivät asteikon, jolla voidaan mitata kuluttajien 
sekä hedonistista että utilitaarista asenneulottuvuutta tuoteryhmiä ja -merkkejä kohtaan35.

4.3.3 Asenteiden muodostuminen

Vaikka kaikki kolme asennekomponenttia, kognitiivinen, konatiivinen ja affektiivinen, ovat 

tärkeitä, niiden keskinäinen tärkeys vaihtelee riippuen kuluttajan motivaatiotasosta suhteessa 

asenteen kohteeseen. Asennetutkijat ovat kehittäneet vaikutusten hierarkia -käsitteen 
(hierarchy of effects) selittämään tätä asennekomponenttien keskinäistä tärkeyssuhdetta. 

Tutkijat ovat erottaneet kolme erilaista vaikutusten hierarkiaa, jossa kukin hierarkia 

määrittelee tietynlaisen kiinteän järjestyksen lopullista asennetta kohti. (Solomon ym. 1999, 

123-124)

Tämä hedonistinen/utilitaarinen (HED/UT) asteikko sisältää kymmenen semanttisella differentiaaliasteikolla 
mitattavaa kohtaa, josta viisi kohtaa viittaavat hedonistiseen ulottuvuuteen ja viisi utilitaariseen ulottuvuuteen. 
Utilitaariseen ulottuvuuteen kuuluvat esim. tehokas/tehoton, tarpeellinen/tarpeeton sekä 
käytännöllinen/epäkäytännöllinen. Vastaavasti hedonistista ulottuvuutta mitattiin hauska/ei hauska, nautittava/ei- 
nautittava sekä tylsä/jännittävä ulottuvuuksilla.
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Kaikkein tavanomaisin ja perinteisin asenteiden muodostumisreitti on edetä uskomuksista 
tunteisiin ja tunteista edelleen käyttäytymiseen (C-A-B-malli:36cognition, affect, behavior). 

Siten kuluttaja muodostaa ensin uskomuksia elintarvikkeesta (kognitiivinen komponentti) 

keräämänsä tiedon perusteella ja tämän jälkeen hän arvioi näitä uskomuksia ja muodostaa 

tunteita elintarviketta kohtaan (affektiivinen komponentti). Viimeiseksi, arviointiensa 

perusteella, kuluttaja käyttäytyy sopivalla tavalla elintarviketta kohtaan kuten ostaa tuotteen. 

Tämän kaltaisen asenteiden muodostumisen taustalla on ajatus kuluttajasta, joka lähestyy 

päätöstä ongelmanratkaisuprosessin näkökulmasta. (Solomon ym. 1999, 124)

Toinen asenteiden muodostumistapa on pienen sitoutumisen hierarkia, jossa kuluttajalla ei ole 

vahvoja mieltymyksiä tiettyä tuotemerkkiä kohtaan vaan sen sijaan hän toimii rajoitetun 

tiedon perusteella ja muodostaa tämän jälkeen arvioinnin tuotteesta. Uskomuksia seuraa 

tällöin ensin käyttäytyminen ja lopuksi tunteet. (Solomon ym. 1999, 124-125) Viimeksi 

mainitun kaltainen asenteiden muodostumisprosessi saattaisi tapahtua esimerkiksi 

ruokasuolaa tai purkkitonnikalaa ostettaessa, jolloin kuluttaja ei ole motivoitunut proses

soimaan kovinkaan paljon tuotemerkkiin liittyvää tietoa.

Viimeinen asenteiden muodostumistapa on kokemuksellinen hierarkia, jossa asenne perustuu 

hedonistiseen kulutukseen. Kokemuksellisen hierarkian mukaan kuluttaja toimii tunne- 
reaktioidensa perusteella ja vasta tämän jälkeen muodostaa uskomukset tuotteesta. (Solomon 

ym. 1999, 125)

4.4 Suomalaisten ruokaili]'atypologiat

Pyrittäessä selkeyttämään monimutkaista ruokakäyttäytymistä, tutkijat ovat perinteisesti 

tehneet tyypittelyjä erilaisista ruokaan suhtautumisen tavoista. Luvun 4 päättääkin tarkastelu 

suomalaisista muodostettuihin ruokailijatypologioihin, jotka usein pohjautuvat kuluttajien 

arvoihin ja asenteisiin. Tutkimuksissa löydetään yleensä viisi tai kuusi tyyppiä, jotka 

edustavat ruokaan välinpitämättömästi suhtautuvia, ruokaan rationaalisesti suhtautuvia 

(terveellisyys, taloudellisuus tai turvallisuus tärkeitä), perinteisiä ruokia arvostavia ja niitä, 

jotka ovat innokkaita kokeilemaan uutuuksia ja arvostavat hyvää ruokaa. (Varjonen 2000, 15)

36 Holbrook (Peterson ym. 1986, 23) korostaa tunteiden merkitystä käyttäytymisessä ja laajentaa perinteisen C- 
A-B -mallin C-E-V- mallin avulla (consciousness, emotion, value), joka jakautuu tietoisuuteen, emootioon sekä 
arvoon.
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Eräs ruokailijatypologia, josta on helposti havaittavissa edellä mainitun kaltaisia ryhmiä 
muodostettiin АЗ-tutkimuksessa37, jossa suomalaiset luokiteltiin yhdeksänluokkaiseksi 

ruokailijatypologiaksi sen mukaan, mikä on heidän suhteensa yhtäältä ateriaan ja toisaalta 

ruokaan. Taulukossa 5 on esitetty suomalaisista laskettu ruokailijatypologian jakauma vuonna 

2001.

Taulukko 5: Suomalaisten ruokailijatypologian jakauma vuonna 2001 (%) ja

ruokailijatypologian tyyppien suhde ateriointiin sekä ruokaan (typistetty Tuohiniemi 2002, 

269;273)

Ruokailijatyyppi % Suhde ateriaan Suhde ruokaan

Perinnesidonnaiset 9 Perinteinen ateriayhteisöllisyys, 
perheaterian tärkeys

Ensisijaista ravitsevuus, eivät 
innostu kevyttuotteista

Perhekeskeiset 24 Perheateriat arkisin ja viikonlop
puna, säännölliset ateria-ajat, 
seurallinen ateriointi ystävien 
kanssa ja kylässä

Ruokaval intoja ohjaavat arkisemmat 
makumieltymykset, terveellisyys ja 
keveys

Terveystietoiset 9 Ateriointi suhteellisen epäsään
nöllistä ja yksilöitynyttä

Ruokavalintoja ohjaavat erityisesti 
terveellisyys ja keveys

Kulinaariset
—►

15 Sosiaalinen ateriointi, myös 
ravintoloissa

Ruoka on hyvän aterian aines ja 
nautinnon lähde

Oraaliset

X

14 Yksin syöminen, oheissyöminen, 
seurallisuus pikemminkin juoman 
merkeissä

Tuntuvan maun ja kylläisyyden 
tuottama välitön mielihyvä, 
terveydellisillä seikoilla ei ole 
merkitystä

Sosiaaliset 6 Perheateriat viikonloppuna, seu
rallinen ateriointi ystävien kanssa 
myös ravintoloissa

Ruokavalintoja ohjaavat kokeile
vammat makumieltymykset, terveel
lisyys ja keveys

Luontohakuiset 14 Yhteisiä aterioita arvostetaan 
vaikka suhde ruokailuun on ensi
sijaisesti sisällöllinen

Terveellisyys, luonnollisuus, puh
taus, myös maun takeena

Vakaumukselliset 5 Aterian säännönmukaisuuden ja 
perheaterian tärkeys

Ensisijaista oman elämän ja ruoka- 
valintojen terveellisyys ja eettisyys

Vetäytyj ät 5 Ateriointi säännönmukaisena 
energiahuoltona

Uuden ja keinotekoisen torjunta, 
”myrkkyjen” pelko

Yhteensä 100

Ruokailijatypologian tyypeistä nähtävästi erityisesti kulinaariset ja oraaliset ja jossakin 

määrin myös sosiaaliset, herkuttelevat ruoalla ja arvostavat hyvän ruoan tuottamaa

37 Arvot, asenteet ja ajankuva eli A3 on laajaan tutkimukseen perustuva aikalaisanalyysi vuosista 1991-2001 ja 
ajankuvasta siirryttäessä kolmannelle vuosituhannelle.
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makunautintoa. Käsittely rajoittuukin tässä lähinnä vain näihin kahteen ensin mainittuun 

ruokaili] atyyppiin. Taulukossa 5 on kuitenkin kuvattu kaikkien ruokaili] atypologian tyyppien 

suhdetta ateriaan ja ruokaan yleiskuvan antamiseksi. Kulinaaristen osuus väestöstä on 15%. 

Kulinaaristen ominaisuuksiin kuuluu seurallinen ateriointi, myös ravintoloissa ja he näkevät 

ruoan hyvän aterian aineksena sekä nautinnon lähteenä. Kulinaariset käyttävät säännöllisesti 

sini- tai valkohomejuustoa, ruokaviinejä, naudanlihaa, olutta ja gouda- tai cheddaijuustoa. 

Vastaavasti oraaliset nauttivat yksin syömisestä ja oheissyömisestä, mutta myös 

seurallisuudesta, joka tapahtuu kuitenkin lähinnä juoman merkeissä. He arvostavat maun ja 

kylläisyyden tuottamaa välitöntä mielihyvää eikä terveydellisillä seikoilla ole heille 
merkitystä. Oraaliset edustavat selvimmin myös ei-aterianomaista ruokakäyttäytymistä. He 

käyttävät säännöllisesti virvoitusjuomia, suklaapatukoita, noutopizzerian pizzoja, pakaste- 

ranskanperunoita sekä kalapuikkoja. (Puohiniemi 2002, 273)

Vaikka tutkija edellä totesi, että ruokailijatypologiaryhmistä sekä kulinaarisia että oraalisia 

voisi kuvata eniten herkuttelijoiksi, huomattava kuitenkin on, että kulinaarisia ja oraalisia 
luonnehtivat muihin ryhmiin verrattuna voimakkaimmin erottelevat jännitteet. Tyyppien 

korostamat nautinnot nimittäin ovat luonteeltaan erilaisia ja tyypit poikkeavat toisistaan myös 
yhdessäaterioimisen arvostuksen ulottuvuudella selvästi. Edellisille syömisen nautinto on 

luonteeltaan kokonaisvaltainen, ulottuen ruoan aineksien valinnasta sekä ruoan valmistamisen 

iloista ateriaseurallisuuden arvostamiseen. Siten herkuttelun sekä sosiaalinen että 

hedonistinen näkökulma ovat tässä tärkeitä. Jälkimmäisille syömisen nautinto on yksilöitynyt 

välittömän mielihyvän alueeksi, jossa omilla ruumiillisilla aistimuksilla on keskeinen rooli: 

kiire on, mutta vatsa on saatava täyteen. Tällöin korostuneemmassa asemassa on hedonistinen 
näkökulma herkutteluun. Sijoitettaessa eri ruokailijatypologiaryhmät arvokartalle 

havaitaankin, että oraalisia luonnehtii arvoista eniten hedonismi, kun taas kulinaariset ovat 

lähempänä virikkeisyyttä38, jolloin ryhmä sijoittuu heti hedonismin viereen, (mt., 280-281) 

Hedonismille on tyypillistä välitön aistinautinto, jolloin oraalisten sijoittuminen Puohiniemen 

arvokartalla juuri hedonismin kohdalle on ymmärrettävää.

Tarkasteltaessa avoimuutta ulkoisille vaikutteille voidaan todeta, että kaikkein avoimimpia 

ulkoisille vaikutteille ja muutoksille ovat sosiaaliset, kulinaariset sekä oraaliset. He ovat muita 

valmiimpia uusien asioiden - elämysten, tuotteiden ja tuote-elämysten - kokeilijoita ja

38 Virikkeisyydellä Puohiniemi (mt., 33) tarkoittaa jännityksen ja uuden etsimistä sekä halua kohdata haasteita.
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omaksujia. Varsinaisia ruokakulttuurien neofiilejä39 ovat kuitenkin ensisijaisesti kulinaariset. 

(Puohiniemi 2002, 274-275)

Tässä tutkielmassa on puhuttu usein myös siitä, miten käsiteparit, kuten nautinnollinen ja 

terveellinen, luonnollinen ja keinotekoinen sekä runsas ja kevyt, ymmärretään usein 

vastakkainasetteluiksi. Kaikkein vähiten nämä pariasetelmat mielletään toinen toisensa 

poissulkeviksi vastakohdiksi perhesuuntautuneiden, sosiaalisten ja kulinaaristen piirissä. 

Oraalisten (välinpitämätön) keskuudessa mielihyvän vaatimus tuntuu poissulkevan niin 

luonnollisen kuin terveellisenkin, koska kummallakaan näistä ei ole sen ihmeempää 

merkitystä tälle ruokailijatyypille. (Puohiniemi 2002, 277)

Muunkinlaisia ruokailijatypologioita on esitetty. Esimerkiksi RISC-asennetutkimuksessa40 

(2001) suomalaiset jaettiin neljään eri ruokailijatyyppiin: Vastuuntuntoisiin (24%), 
Kokeilijoihin (23%), Vakiintuneisiin (31%) sekä Statushakuisiin (23%) ja vastaavasti 
Elintarviketieto Oy:n (ks. esim. Ruokatieto 2001) tekemä tutkimus41 jaottelee suomalaiset 

Helpolla selviytyjiin (20%), Perheen muonittajiin (21%), Perinteisiin kotikokkeihin (24%) 

sekä Herkutteleviin perhekokkeihin (35%). Analysoitaessa jälkimmäisen ryhmittelyn 

ruokailijatyyppien osuuksien muuttumista vuosien 1992-1999 aikana voidaan todeta (ks. 

Valtonen 2000), että ryhmät ovat pysyneet suhteellisen samansuuruisina eri vuosina, mutta 

herkuttelijoiden osuuden voidaan nähdä lisääntyneen muutaman viimeisen vuoden aikana. 

Kuitenkin, verrattaessa nyt vuoden 2001 osuuksia vuoteen 1999, voidaan havaita Perinteisten 

kotikokkien määrän laskeneen huomattavasti (32% ->24%) ja Herkuttelijoiden osuudessa 

vastaavasti on tapahtunut huomattava lisäys (26% ->35%) aiempiin vuosiin verrattuna.

RISC-asennetutkimuksen ruokailijatyyppejä kuvattaessa Vastuuntuntoisia luonnehditaan 
kuluttajiksi, jotka haluavat tietää ruoasta mahdollisimman paljon. Heille ruoan alkuperä, sen 

sisältämät ravinto- ja lisäaineet sekä ruoan eettiset lähtökohdat ovat tärkeitä. He ovat 

keskimääräistä enemmän kiinnostuneita myös terveysvaikutteisista elintarvikkeista. Kokeilijat 

ovat kiinnostuneita uusista ruokalajeista. Heille ruoanlaitto voi olla myös harrastus ja he ovat

39 Neofilialla tarkoitetaan avoimuutta uuden kokeilemiselle.
40 RISC-asennetutkimus selvittää mm. suomalaiseen ruokailuun liittyviä arvoja ja asenteita ja niiden perusteella 
jakaa suomalaiset eri ruokailijatyyppeihin.
41 Aineisto kerättiin vuonna 2001 ja tutkimukseen vastasi noin 1500 ruoanlaittajaa. Tutkimuksessa selvitettiin 
monipuolisesti suomalaisten ruoanlaittajien suhtautumista ruokaan ja ruokailuun sekä elintarvikeostoksiin. 
Ryhmät poikkeavat suuresti toisistaan ruoanlaittotavoiltaan sekä tavoiltaan helpottaa ajankäyttöä 
ruoanvalmistuksessa.
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innokkaita kokeilemaan muiden maiden erikoisuuksia. Vakiintuneet vastaavasti pitäytyvät 

useimmiten perinteisissä ruoissa ja haluavat matkoillakin suomalaisia lihapullia. Perheen 

yhteiset ruokailua]at ja muut ruokailuun liittyvät rutiinit ovat heille tärkeitä. Statushakuiset 

koostuvat pitkälti nuorista miehistä. Heille ruokailu on lähinnä tankkausta, jolloin 

ravintoaineet tai ruoan terveellisyys eivät heitä huolestuta. (Valio brandi) Kokeilijat 

muistuttanevat eniten Puohiniemen (2002) tutkimuksen kulinaarisia, jolloin ruoasta saatu 

nautinto on heille tärkeää.

Kuluttajia on jaoteltu ryhmiin myös sen perusteella, kumpi on ruoassa tärkeämpää, 
herkullisuus vai terveellisyys42. Ryhmittelyn tuloksena suomalaisista noin neljäsosa 

vastaajista osoittautui varsinaisiksi herkuttelijoiksi, joista valtaosa oli miehiä. Tätä ryhmää 

suurempi ryhmä eli noin kolmannes vastaajista arvosti herkuttelua samassa määrin kuin 

edellinenkin, mutta oli samanaikaisesti kiinnostunut terveellisyysasioista. Tästä ryhmästä 

valtaosa oli naisia. Noin viidennes oli sellaisia, joita kiinnosti ennenkaikkea ruoan 

terveellisyys, eikä niinkään herkullisuus. Neljättä ryhmää voitiin kuvata välinpitämättömäksi, 

sillä siihen kuuluneita ei kiinnostanut sen enempää herkullisuus kuin terveellisyyskään. 

(Parkkinen 1999) Myös tästä luokittelusta voidaan jälleen kerran havaita, miten herkullisen 

makuinen ja terveellinen ruoka nähdään niin helposti toistensa vastakohtina.

4.5 Yhteenveto syömiseen liittyvistä merkityksistä, arvoista, asenteista

Luvussa 4 tutustuttiin syömiseen ja ruokaan liittyviin merkityksiin, arvoihin ja asenteisiin. 

Ruoan merkityksiä tarkasteltaessa todettiin, että tarvehierarkioissa ruoka ja syöminen on usein 

asetettu hierarkian alimmille tasoille eli ruoka on nähty lähinnä vain perustarpeiden kuten 

nälän tyydyttäjänä. Monet tutkijat ovat kuitenkin asiasta toista mieltä ja myös tässä 

tutkielmassa oletetaan, että ruoka on muutakin kuin vain perustarpeiden tyydyttäjä, sillä 

ruoalla on poikkeuksellinen kyky välittää symbolisia merkityksiä. Tällöin ruoka ei tyydytä 

ainoastaan fysiologisia tarpeita vaan ruoan symbolisten merkitysten avulla se tyydyttää myös 

psykologisia ja sosiaalisia tarpeita. Ruokaa tarjoamalla voi osoittaa esimerkiksi valtaansa ja 

voimaansa ja se on myös osoitus yhteenkuuluvuudesta. Ruoalla voidaan viestittää lisäksi 

huolenpitoa ja hellyyttä, turvallisuutta, statusta, luovuutta sekä tyyliä.

42 Kyseessä on Elintarviketieto Oy:n vuonna 1999 julkaisema kyselytutkimus, jossa tiedusteltiin 1240:lta yli 15 
vuotiaalta kuluttajalta, kumpi ruoassa on tärkeämpää, herkullisuus vai terveellisyys.
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Ruoan eri merkitysten jälkeen tutustuttiin arvoihin. Arvot liittyvät läheisesti kulttuuriin ja 

niillä tarkoitetaan abstrakteja päämääriä, jotka ihmiset pyrkivät saavuttamaan elämässään. 

Monet kuluttajien arvot ja asenteet toimivat motiiveina elintarvikkeiden kulutuksessa, sillä 

useat tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa peruselintarvikkeiden kuluttaminen on 

yhteydessä henkilökohtaisiin arvoihin ja sosiaalisiin ideologeihin. Hedonismi on arvo, jolla 

tarkoitetaan mielihyvän ja nautintojen etsimistä sekä itsensä hemmottelua. Nykyaikana 

perinteinen hedonismi on muuttunut moderniin hedonismiin, jolloin ruoan määrä on 

korvaantunut laadulla ja nautintoja koetaan myös kuvitteellisella tasolla. Hedonistisesta 

näkökulmasta katsottuna herkuttelu määrittyy ja siitä puhutaan omien henkilökohtaisten 

mielihyvän kokemusten kautta, jolloin herkuttelun individuaalisuus on korostuneessa 

asemassa.

Lisäksi luvussa 4 puhuttiin ateriointikäyttäytymisen polarisoitumisesta, jota todettiin 
tapahtuvan nykyisin usealla eri ulottuvuudella. Polarisoitumisilmiö kuvaa myös 

herkuttelutuotteiden kulutusta ja herkuttelutuotteiden kuluttamisesta saatu mielihyvä on 

erikoinen ilmiö, sillä herkuttelutuotteet edustavat kuluttajalle samanaikaisesti sekä hyvää että 

pahaa. Voidaan puhua ruoan dikotomisesta luokittelusta ja herkutteluun näyttää liittyvän 

kontrolli-näkökulma, johon kuuluu jatkuva mielihyvän säätely ja pohdinta siitä, mikä on 

kiellettyä ja sallittua tai terveellistä ja epäterveellistä. Syömiseen ja herkutteluun liittyvää 
hyvän ja pahan ristiriitaa havainnollistettiin sekä motiivien konfliktitilanteiden, kuten 

lähestymis-välttämiskonfliktin avulla että kognitiivisen dissonanssiteorian ja erilaisten 

selviytymismekanismien avulla. Todettiin, että nautinnon ja terveyden kaksinaisuus ei 

edellytä vain jommankumman tien valintaa eli joko keskittymistä elämän nautintoihin tai 

terveellisen elämän viettämiseen vaan nämä kaksi pyrkimystä rakentuvat synteeseiksi eri 

tavoilla.

Tutkielman neljännessä luvussa käsiteltiin myös asenteita ja niiden vaikutusta kuluttajan 

käyttäytymiseen. Lisäksi tutustuttiin kuluttajista tehtyihin ruokailijatypologioihin, jotka 

perustuvat usein kuluttajan arvoihin ja asenteisiin. Ruokailijatypologian tyypit edustavat usein 

esimerkiksi ruokaan välinpitämättömästi suhtautuvia, ruokaan rationaalisesti suhtautuvia tai 

niitä, jotka ovat innokkaita kokeilemaan uutuuksia ja arvostavat hyvää ruokaa.
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5 NUORET KULUTTAJINA

Seuraavaksi tutustutaan nuoriin markkinoinnin kohderyhmänä, perheen elinkaari -käsitteeseen 

ja tarkastellaan kuluttajaksi sosiaalistumisprosessia, nuorten arvoja sekä nuorten kulutus

käyttäytymisen erityispiirteitä lähinnä elintarvikkeisiin ja syömiseen liittyen. Yleisellä tasolla 

tapahtuvan nuorten kuluttajien kuvaamisen lisäksi tarkastelun yhteyteen on liitetty myös 

yksityiskohtaisempia huomioita pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten kulutuskäyt

täytymisestä ja erityispiirteistä tämän tutkielman kohderyhmän kuvaamiseksi, sillä 

esimerkiksi Keskinen ( 1990) toteaa, että Helsingissä yksin asuvilla nuorilla on oma erityinen 

kulutustyylinsä ja elämäntapansa.

5.1 Nuoret markkinoinnin kohderyhmänä

Ikäryhmiä voidaan analysoida alakulttuureina, koska niillä on usein omia erottuvia arvoja ja 

käyttäytymismalleja (Peter & Olson 1999, 304). Ikä onkin yksi useimmiten käytetty 
demografinen muuttuja markkinoiden segmentoinnissa. Puhutaan esimerkiksi teini-ikäisistä, 

X-sukupolvesta43 tai 50 plus- väestöstä. Tämä siksi, koska usein oletetaan, että samanikäiset 

kuluttajat omaavat samantyylisiä tarpeita ja elämäntyylejä, jolloin markkinointi voidaan 

suunnata vetomaan paremmin eri ikäryhmien tarpeisiin.

Toisaalta nuorisoa ei enää nykypäivänä tulisi kuitenkaan katsoa yhtenä isona ryhmänä, sillä 

tutkimusten mukaan suomalaisen nuorison maailmankuva, kulttuurimaku ja käyttäytymis

mallit ovat pirstaloitumassa. Esimerkiksi Wilska (1995) toteaa, että suomalaisten nuorten 

elämäntyylit muuttuivat individualistisimmiksi ja sirpaloituneemmiksi vuosien 1981 ja 1990 
aikana ja ennusteiden mukaan nuorison jakautuminen entistä kapeampiin ryhmiin trendien ja 

elämäntapojen mukaan tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa (Aitio 2000). Nuoriso 

voidaankin segmentoida eri perustein eri ryhmiin, kuten iän mukaan esimerkiksi 8-12, 13-17 

ja 18-29-vuotiaisiin. Sen lisäksi ”nuorisotyyppinen” käyttäytyminen voi jatkua pitkälle jopa 
keski-ikään saakka. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 76) Myös nuorten elinvaihe, kuten 

yksineläminen tai avoliittoistuminen ja avioituminen johtavat erilaisiin kulutusmalleihin.

43 X-sukupolveen luetaan kuuluvaksi 18-45-vuotiaat (joidenkin tutkimusten mukaan 18-34-vuotiaat). X- 
sukupolvea tarkasteltaessa voidaan se jakaa edelleen ikäryhmiin 18-27-vuotiaat ja 28-45-vuotiaat. (Lampikoski 
& Lampikoski 2000, 81)
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Ikäsegmenteistä erityisesti 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten sanotaan olevan arvaamaton 

elintarvikekulutuksen segmentti. Näillä nuorilla on aina ollut mahdollisuus valita lukuisten 

tuotevarianttien ja merkkien väliltä ja valikoimaa on lisännyt entisestään vapautunut 

elintarvil^etuonti EU-maista. Koska kysymyksessä on nuori sukupolvi, se myös jatkuvasti 

oppii kuluttajana tekemällä uusia valintoja, kokeilemalla uusia elintarvikevaihtoehtoja ja 

tuotemerkkejä ja hylkäämällä toisia. Sama koskee myös ravintolavalintoja. (Lampikoski & 

Lampikoski 2000, 246)

Vaikka nuorison elämäntyylien ja tapojen ennustetaankin pirstaloituvan entistä kapeampiin 

ryhmiin, on nuorison käyttäytymisestä vielä löydettävissä kuitenkin myös yhteisiä piirteitä. 

Tyypillistä nuorille on normittomuus, voimakas kulutusalttius, jännityksen ja aktiivisen 

elämän haku sekä vapaa-ajan ja joutoajan kulutuspainotteisuus. Nuoret ovat myös taipuvaisia 

kokeilemaan uusia vaihtoehtoja ja hylkäämään vanhoja. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 

78)

Vuonna 2003 nuorten 15-24-vuotiaiden määrä koko Suomessa oli noin 650 000. Pääkau

punkiseudulla nuoria 15-24-vuotiaita oli yhteensä noin 125 000. (www.tilastokeskus.fi)

5.2 Perheen elinkaari

Kuten edellä todettiin, paitsi että nuoria voidaan jakaa eri ikäryhmiin, voidaan heitä 

segmentoida myös perheen elinvaiheen mukaan: kussakin elinvaiheessa syntyy tarpeita ja 

ehtoja erilaisiin hankintoihin ja ostokäyttäytymiseen (Lampikoski & Lampikoski 2000, 72). 

Toisaalta ikä on tässäkin osatekijänä, koska iän karttuessa kuluttajat elävät läpi erilaisia 

elinvaiheita ja sosiaalisia muutosprosesseja. Varjonen (2000, 11) toteaa, että ei ole aivan 

yksinkertainen kysymys siitä, kumpi vaikuttaa enemmän ruokatottumusten muodostumiseen, 

ikä vai perhevaihe.

Perheen elinkaari (family life-cycle) on käsitteenä sosiologinen (Statt 1997, 125) ja sitä 

käytetään luokittelemaan kotitalouksia niiden jäsenten iän, siviilisäädyn, lasten määrän sekä 

lasten iän mukaan. Perheen elinkaari kuvaa perheen rakenteessa tapahtuvia muutoksia 

nuoresta, yksin asuvasta kuluttajasta, eläkeläistalouteen ja leskeyteen asti. (Wells & Prensky 

1996, 159)
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Tavallinen ja yksinkertaisin luokitus on jakaa perheen elinvaiheet viiteen luokkaan 

seuraavasti:

nuori, yksin asuva sinkku ж

nuori naimisissa oleva, lapseton pari 

keski-ikäinen naimisissa oleva pari, jolla lapsia

vanhempi naimisissa oleva pari, joiden lapset muuttaneet omaan talouteen 

leski (Sheth ym. 1999, 569).

Tässä tutkielmassa huomio keskittyy perheen elinkaaren ensimmäisiin vaiheisiin eli nuoriin, 

yksineläviin sinkkuihin sekä nuoriin, lapsettomiin pareihin.

Perheen elinkaariteorian taustalla on oletus, että kotitaloudet siirtyvät vaiheesta toiseen ajan 

kuluessa ja kussakin vaiheessa voidaan erottaa omia, ainutlaatuisia tarpeita ja haluja sekä 

eroja taloudellisessa tilanteessa ja kokemuksissa (Hawkins ym. 1998, 186). Esimerkiksi 

Varjosen (2000, 11) mukaan yksinasuvien, kahden aikuisen talouden ja toisaalta 

lapsiperheiden ruokatottumuksissa löytyy eroja. Myös Keskinen (1990) toteaa, että 

perheettömien nuorten ajankäyttöjä elämäntapa ovat aivan erilaisia kuin pienten lasten kanssa 

elävillä. Onkin siis oletettavissa, että yksinasuvien sinkkujen ja lapsettomien parien 
herkuttelukäyttäytymisessä on löydettävissä joitakin eroja.

Tarkasteltaessa prosentuaalisesti perheen elinkaaren kahdessa ensimmäisessä vaiheessa olevia 

nuoria kuluttajia, voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla vuonna 2001 15-19-vuotiaista 
miehistä itsenäisesti asui 7% ja naisista 16%, jolloin yhteensä 12% nuorista asui itsenäisesti 

omassa taloudessa. Vastaavasti 20-24-vuotiaista miehistä itsenäisesti asui jo huomattavasti 

suurempi määrä eli 64% ja naisista 79%, jolloin molempien sukupuolien yhteenlasketuksi 

keskiarvoksi saadaan 72%. 20-24-vuotiaiden lapsettomien avio- tai avoliitossa asuvien määrä 

pääkaupunkiseudulla vuonna 2001 oli 20 129. (www.minedu.fi/nuora)

5.3 Kuluttajaksi sosiaalistuminen

Ruokatottumuksiin ja ruokatalouden hoidon tapaan vaikuttaa merkittävästi se, millaiseen 

ruokakulttuuriin ja arvoihin henkilö on nuoruudessa sosiaalistunut (Land 1998, ref. Varjonen 

2000, 11). Sosiaalistuminen onkin merkittävä tie ruokaan liittyvän tiedon omaksumisessa
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(Rozin ym., toim. Ritson ym. 1986, 92). Esimerkiksi ruoan uusia merkityksiä opitaan sosiaa- 

listumiskehityksessä, joka lähtee aina oman kulttuurin mauista (Mustonen 2001). Lisäksi 

olettaen sosiaalistumisprosessin tärkeyden arvojen, uskomusten, asenteiden ja käyttäy

tymistapojen muodostajana, on todennäköistä, että oppimiskokemuksilla on merkitystä myös 

kompensatorisessa syömiskäyttäytymisessä ilmenevissä sukupuolten välisissä eroissa (ks. 

luku 3.5.1). Tämä viittaa lähinnä sosiokulttuurisiin normeihin, jotka liittyvät feminiinisyyteen 

ja maskuliinisuuteen. (Grunert, toim. Costa 1994, 73)

Sosiaalistuminen on prosessi, jossa yksilöstä kasvaa sosiaalinen olento (Statt 1997, 117) ja 

jossa ihmiset oppivat arvoja, motivaatioita ja tapoja eli omaksuvat kulttuuria (Engel ym. 

1995, 612). Vaikka sosiaalistuminen on koko elämän jatkuva prosessi, sen on todettu olevan 

erityisen tärkeä lapsuudessa, jolloin vanhemmilla on merkittävä rooli lapsen sosiaalis

tumiselle. Sosiaalistuminen on aina kaksisuuntaista, jossa sekä ulkoinen ympäristö vaikuttaa 

yksilöön, mutta myös yksilö vaikuttaa sosiaaliseen ympäristöönsä. (Statt 1997, 117) Siten 

esimerkiksi vanhemmat vaikuttavat paitsi lapsiinsa, myös lapsilla on vaikutusta vanhempiensa 

kulutuskäyttäytymiseen (Peter & Olson 1999, 338).

Kuluttajaksi sosiaalistumisprosessi on tärkeä myös markkinoijien ymmärtää, sillä 

tunnistamalla ne tekijät, jotka vaikuttavat kuluttajaksi sosiaalistumiseen tarjoaa informaatiota, 

jota voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelussa (Möwen 1995, 
673). Kuluttajaksi sosiaalistumisella tarkoitetaan kuluttajan tarvitsemien perustaitojen 

oppimista (Statt 1997, 121). Se on prosessi, jossa nuoret ihmiset hankkivat itselleen 

relevantteja taitoja, tietoa ja asenteita toimiakseen markkinoilla (Solomon 1999, 318). 
Sosiaalistumista voi tapahtua sekä suoraan ohjeiden kautta, mutta myös epäsuorasti 

havainnoinnin ja matkimisen avulla (Peter & Olson 1999, 337). Perheessä ei yleensä 

suoranaisesti opetetakaan, kuinka tulla kuluttajaksi vaan kuluttajaksi sosiaalistuminen 

tapahtuu usein epäsuoremmalla tavalla (Wilkie 1994, 393). Menemällä esimerkiksi yhdessä 

lasten kanssa ostoksille, vanhemmat toimivat samalla roolimalleina. Näillä ostomatkoilla 

lapset oppivat sellaisia kuluttajalle kuuluvia perustaitoja, kuten rahankäyttö ja tuotteiden 

valinta eri vaihtoehtojen välillä. (Statt 1997, 120-121) Vanhemmat vaikuttavat lapsen 

kuluttajaksi sosiaalistumiseen myös taskurahaa antamalla, jolloin lapsen on opeteltava 
rahankäyttöä ja säästämistä. Myös muilla tekijöillä kuin vanhemmilla on vaikutusta lapsen 

kuluttajaksi sosiaalistumiseen, kuten sosiaalisilla normeilla, markkinoinnilla sekä koululla 

ystävien, opettajien ja erilaisten kurssien kautta, (mt., 138-143) Sosiaalistuminen kuluttajaksi
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jatkuu myös silloin, kun kuluttaja avioituu tai muuttaa yhteiseen asuntoon toisen henkilön 

kanssa. Yhdessä asuvat parit oppivat tällöin toinen toisiltaan, kun he sopeutuvat toistensa 

makumieltymyksiin ja kulutuskäyttäytymiseen. (Peter & Olson 1999, 338)

Kuluttajaksi sosiaalistumisprosessi on nopeutunut ja nopeutuu tulevaisuudessa edelleen. 

Wilska (1995, 13) toteaakin, että tarkasteltaessa erityisesti nuoria, omassa taloudessa asuvia 

kuluttajia, nuoruuden käsite on muodostunut epämääräiseksi. Nuoruuden ja aikuisuuden rajat 

ovat epämääräistyneet, kun aikuiset ovat ”nuorentuneet” ja nuoret ”aikuistuneet”. Tämän 

kehityksen on sanottu olevan erityisen näkyvää kulutuskäyttäytymisessä. Nuoret tulevat 

olemaan entistä aikaisemmin vanhemmista riippumattomia kuluttajia, jotka irtautuvat 

vanhempiensa kodeista nykyistä aiemmin ja omaksuvat haluamansa kulutusmallit 

(Lampikoski & Lampikoski 2000, 78). Lisäksi, vaikka kuluttajan lapsena omaksumilla 

tiedoilla ja tavoilla on vaikutusta ostokäyttäytymiseen ja merkinvalintaan vahvasti myös 

vanhempana, ovat eräät tutkimukset (ks. esim. Feltham 1998) toisaalta osoittaneet 
vanhempien vaikutuksen nuorten merkinvalintaan heikkenevän nuorten aikuisten muuttaessa 

pois lapsuudenkodistaan. Tällöin siis myös markkinoijille muodostuu uusi tilaisuus vaikuttaa 

kuluttajan merkinvalintaan esimerkiksi herkuttelutuotteissa.

5.4 Nuorten kulutuskäyttäytyminen

Nuorisobarometrin (Saarela 2001) mukaan nuoret kokevat itsensä ennen kaikkea kuluttajiksi, 

jotka tekevät valintoja muista riippumatta, mutta toisaalta suomalaisten nuorten 

kulutusvalintoihin vaikuttavat samalla myös koti ja vanhemmat, ystävät, koulu- tai työtoverit 

sekä tiedotusvälineet ja mainonta (Saarela 1997). Vaikka nuoria usein luonnehditaan 

kulutusalttiiksi ja -haluisiksi kuluttajiksi, nuoret ovat toisaalta kuluttajina myös melko 

varovaisia ja maltillisia (Kotitalous 7-8/2001). Tätä osoittaa se, että nuoret pitävät itseään 

eniten hinta-ja laatutietoisina kuluttajina. Vajaa kolmannes nuorista luonnehtii itseään muoti- 

tai merkki tietoiseksi kuluttajaksi. (Saarela 1997)

Erään tutkimuksen44 mukaan nuoret voidaan ryhmitellä neljään eri kuluttajatyyppiin 

kuvaamaan nykyisiä kulutustapoja ja -ihanteita: ”Nautiskelija” on hedonisti, joka nauttii

44 Kyseessä on Stakesin julkaisema VTM Henna Saarisen tutkimus Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus? 
Tutkimus nuorten kulutuskäyttäytymisestä ja velkaantumisesta. Tutkimuksessa muodostettiin neljän erilaisen
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kuluttamisesta, shoppailusta ja itsensä hemmottelusta. ”Luotottaja” tekee hankintoja oli rahaa 

tai ei, maksaen ostoksensa usein lisäluotolla. ”Säästäjä” on edellisen täydellinen vastakohta: 

hän elää säästäväisesti ja ostaa vasta, kun säästöön on kertynyt ostokseen tarvittavat varat. 

”Ekokuluttaja” asettaa hankintoja tehdessään ympäristöarvot kaiken muun edelle. (Kotitalous 

7-8/2001) Edellä mainitun tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on, että 18-32-vuotiaat nuoret 

hakevat kulutuksesta muita ikäluokkia enemmän hedonistista nautintoa ja mielihyvää. 

Huomattavaa on kuitenkin se, että vaikka kulutuksen tarjoamat nautinnot ovat nykynuorille 

tärkeitä, niitä haetaan vain, jos taloudelliset resurssit sen sallivat, (ma.)

Nuorten ruokailutottumukset

Nykypäivänä puhutaan samanikäisyyden kulttuurista, jossa nuorille kuluttajille ominaisia 

kulutustottumuksia siirtyy myös muille ikäluokille. Tämänkaltaiselle samanikäisyyden 

kulttuurille on ominaista elämän periodimaisuus. Elämän koostuminen toisiaan seuraavista 

uusista aluista ja tässä ja nyt -henki näkyvät erityisesti ruokailu- ja muissa 

kulutustottumuksissa. Vanhat syömisen rytmit, aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala eivät 
enää päde vaan on aivan luonnollista syödä missä tahansa, mitä tahansa ja kenen kanssa 

tahansa. Nuorten päivä rytmittyy aivan uudella tavalla ja myös syöminen esimerkiksi 
kävellessä on nykyään arkipäivää. (Honkakumpu 2003) Tähän ilmiöön liittynee mm. Take 

away -kahvien suosio, joka on Suomessa voimakkaassa kasvussa (Honkakumpu 2002a). 
Lampikoski ja Lampikoski (2000, 113-114) visioivatkin ns. kaksoistoimintojen lisääntyvän 

kulutuskäyttäytymisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajille tullaan tarjoamaan yhä 

enemmän tuote- ja palveluratkaisuja, jotka mahdollistavat samanaikaisia toimintoja kuten 
edellä mainittu Take away -kahvi.

Yksi kaksoistoimintoja lisäävä tekijä on varmasti nykyinen kiireinen elämäntahti. Nuorten 

kuten kaikkien muidenkin ikäryhmien elämänrytmi on nopeutunut ja jatkuva kiire on 
arkipäivää, jolloin yritetään tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Kiire on johtanut myös erilaisten 

valmiiden ja puolivalmiiden ruokien tarjonnan lisääntymiseen ja käytön yleistymiseen. 

Valmiiden aterioiden innokkaimpia käyttäjiä ovat nuoret ja lisäksi pääkaupunkiseudulla 
valmisruokia käytetään useammin verrattuna muihin kaupunkeihin, mutta ero on kuitenkin 

pieni. (Varjonen 2000) Kiireinen elämänrytmi vaikuttaa myös ruoanlaiton monipuolisuuteen,

kuluttajatyypin avulla kuva nuoresta nykykuluttajana ja pohdittiin, voisiko kulutuskäyttäytymisellä selittää 
velkaantumista.
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etenkin 15-29-vuotiailla naisilla ja 20-29-vuotiailla miehillä, jolloin he eivät ehdi valmistaa 

niin monipuolista ruokaa kuin haluaisivat. Vaikka kiire heijastuu sy ömi skäyttäyty mi seen, silti 

yhä harvempi suomalainen jättää kiireen vuoksi lämpimän aterian syömättä. Eniten kiireellä 

on vaikutusta nuorten naisten ja opiskelijoiden ruokailutottumuksiin. (Suomi Syö 2002)

Nuoret, erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat, ovat myös innokkaita syömään ravintoloissa. 

Ulkona syömistä on edistänyt se, että nuoret ovat matkustelleet ja tottuneet ulkona syömiseen. 

Helsinkiläiset nuoret aikuiset syövät ravintolassa jopa päivittäin, jolloin ulkona syömisestä on 

tullut heille arkipäivää. (Katajamäki 2001) Sinisalo (2003) toteaa pro gradu -tutkielmassaan, 
että tärkeimpänä syynä nuorten ulkona syömiseen voidaan pitää sitä, että nuoret kokevat 

aterioiden suunnittelun ja ostostenteon kokonaisuutena hiukan hankalaksi. Myös pikaruoka- 

tarjonnan lisääntyminen vaikuttaa nuorten ravintoloissa syömiseen lisäävästi.

Varjonen (Tuisku 2002) toteaa, että ulkona syöminen lisääntyy lähivuosina, koska Suomessa 
on varttumassa aikuisikään polvi, joka on tottunut käymään ravintoloissa, erityisesti 

hampurilaisravintoloissa lapsesta saakka. Nuorina aikuisina käytäntö jatkuu luontevasti, 

jolloin hampurilaisravintoloiden ohella tai sijasta käyntikohteina voivat olla muutkin ruoka- 
ravintolat. Varjonen toteaa kuitenkin myös, että yhä vieläkin ravintolasyömisen yleistyminen 

koskee pitkälti vain kaupunkeja.

Nuorten ruokaostokset: suunnitelmallisuus vs. impulsiivisuus
Nuorten kuluttajien kohdalla rahaa kuluu paljolti arkipäivän perustarpeiden tyydyttämiseen, 

kuten asumiseen ja ruokailuun. Vuonna 2001 noin viidennes (22%) nuorista katsoi rahaa 

kuluvan ruokailuun paljon kuukausittain. Iältään tämän tutkimuksen kohderyhmään 

kuuluvissa eli 20-24-vuotiaiden ryhmässä ruokaan kului paljon rahaa yli neljänneksen (28%) 
mielestä. Lisäksi asuinpaikalla on myös vaikutusta ruokailuun kulutettavan rahamäärän 

suhteen siten, että pääkaupunkiseudulla rahaa menee enemmän ruokaan kuin maaseutu

kunnissa. Pääkaupunkiseudulla asuvista nuorista neljännes (25%) katsoi ruokaan kuluvan 

paljon rahaa kuukausittain. (Saarela 2001, 23-24)

Nuorten ostojen suunnitelmallisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että nuorista 38% katsoo 

tekevänsä ostoksia hetken mielijohteesta ja vastaavasti 61% katsoo ostavansa vain välttä

mättömään tarpeeseen. Miehistä vain välttämättömään tarpeeseen katsoo ostavansa kaksi 

kolmasosaa ja naisista hieman yli puolet (56%). Nuorimmat ikäryhmät tekevät herkemmin
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ostopäätöksiä hetken mielijohteesta. (Saarela 1997) Elintarvikeostoksia etukäteen suunnitte

lematta tekee 15-19-vuotiaista lähes joka viides (18%), mikä on huomattavasti normaalia 

enemmän verrattuna kaikkien suomalaisten keskiarvoon (7%). Sinisalon (2003) pro gradu - 

tutkielma vahvisti myös hypoteesia siitä, että nuorten ostoksilla käynnit ovat usein ennalta 

suunnittelemattomia. Tärkeimpänä perusteluna tähän hän pitää nuorten vähäistä ostoslistan 

käyttöä muuhun väestöön verrattuna, joka johtuu nuorten vähäisistä tiedoista sekä 

kokemuksen puutteesta. Nuoret alle 25-vuotiaat kokevatkin myymälässä asioimisen 

keskimääräistä yleisemmin hankalaksi muihin ikäryhmiin verrattuna. Toisaalta voidaan 

todeta, että tähän saattaa syynä olla se, että sopeutuminen ostostentekoon kasvaa vasta iän 

myötä, jolloin myös kulutuskäyttäytyminen vakiintuu. (Granfelt 1995, 63)

Myös nuorten pienet kertaostokset ja ostoskorin yksinkertaisuus ovat syynä ennalta 

suunnittelemattomiin ostoksiin (Sinisalo 2003). Pieniä kertaostoksia selittävinä tekijöinä on 

nuorten autottomuus, mutta muita syitä ovat myös nuorten pienet tulot ja aterioiden 

suunnittelun hankaluus. Myös lyhyet ostosmatkat johtavat useisiin kaupassakäyntikertoihin ja 

pieniin kertaostoihin. Pääkaupunkiseudulla asuvien ostokäyttäytymistä kuvaa suurempi 

ostouseus maaseutualueisiin verrattuna, joka siis johtunee pitkälti asuinalueiden erilaisesta 
myymätaijonnasta sekä etäisyyksistä (Granfelt 1995, 45).

5.5 Nuorten arvomaailma: nuoret hedonistit

Seuraavaksi tarkastellaan tutkijan mielestä herkuttelukäyttäytymisen karmalta keskeisiä 

nuorten arvoja. Nuorisobarometrin (Saarela 2000) mukaan nuoret pitävät perinteisiä arvoja 

tärkeämpinä oman elämänsä suhteen kuin juhlimista ja hauskanpitoa. Nuoriso arvostaa 
koulutusta, työtä, perhettä, ystäviä sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluja (Saarela 2000, 
2002). Perinteisten arvojen lisäksi nuorten arvomaailmassa korostuu selvästi hedonismin 

tärkeys muita ikäryhmiä enemmän. Nuoret ovatkin hedonisteja. Milesin (2000, 87) mukaan 

nuoret ovat halukkaita nauttimaan itsestään joka hetki sen sijaan, että murehtisivat 

tulevaisuutta. Myös Wilskan (1995) tutkimuksessa hedonismi oli merkittävässä roolissa 

nuorten elämässä: useat tekijät osoittivat selvästi ylellistä ja hedonistista kulutusta. Hän 

toteaa, että nuoret kuluttajat todella ovat perinteisesti hedonisteja, jotka etsivät välitöntä 

mielihyvää kulutuksessaan. Puohiniemen (2002, 71-72) tutkimuksessa hedonismi oli 

nuorimmassa ikäryhmässä (15-24-vuotiaat) arvohierarkiassa heti toisella sijalla
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hyväntahtoisuuden45 jälkeen eli huomattavan tärkeässä asemassa. Tämän jälkeen se menetti 

tasaisesti merkitystään iän karttuessa. Nuoria ohjaakin oma mielihyvä ja halu kulkea omia 

teitä. Myös virikkeisyyttä arvostettiin hieman enemmän nuorimmassa ikäryhmässä verrattuna 

vanhempiin ikäryhmiin, sillä iän lisääntyessä vaihtelun ja jännityksen etsiminen menettää 

merkitystään.

Samaisessa Puohiniemen tutkimuksessa eli A3 -tutkimuksessa suomalaiset jaettiin lisäksi 

hallitsevien arvojensa suhteen yhdeksänluokkaiseksi arvo typologiaksi. Tutkimuksessa keski - 

iältään kaikkein nuorimpia arvotypologiaryhmiä olivat individualistiset hedonistit (33,4 
vuotta) ja kollektiiviset hedonistit (37,8 vuotta)46. Individualistiset hedonistit ovat 

samansuuntaisia päämääriä palvelevien arvojen hallitsemia. Suomalaisista 16% kuuluu tähän 

ryhmään. Individualistisilla hedonisteilla oma mielihyvä on valintoja voimakkaimmin ohjaava 

arvo. Tämän lisäksi individualistiset arvot korostuvat ryhmän arvomaailmassa selvästi. 

Individualistiset hedonistit elävät selvästikin itseään varten. Individualistisille hedonisteille on 

tyypillistä myös yksilöllisten nautintojen kunnioitus sekä tehokkuusajattelun ja kaupalli

suuden hyväksyminen. Miehiä ja naisia on tässä ryhmässä yhtä paljon.

Arvoiltaan ristiriitaisia ryhmiä ovat vastaavasti kollektiiviset hedonistit, joita on 

individualistisia hedonisteja paljon pienempi osuus eli 6% suomalaisista. Heitä kuvaa se, että 

toisaalta he arvostavat henkilökohtaisia nautintoja, mutta toisaalta he ovat valmiit asettamaan 

lähipiirin edun omansa edelle haluten elää sopusoinnussa perinteiden vaatimusten ja 

ympäristön normien kanssa. Miehiä ja naisia on tässä ryhmässä lähes yhtä paljon. Ajan 

ilmiöiden tasolla kollektiiviset hedonistit ottavat elämän kevyen viihteellisesti ja suhtautuvat 

kaupallisuuteen hyväksyvästi. Kollektiivisten hedonistien kiinnostus suuntautuu hyvin 

yksityistyneellä tavalla esimerkiksi huvi-ilmoituksiin, julkkisten asioihin sekä kaupan 

tarj ousmainontaan.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi nuoret arvostavat omassa elämässään myös perheen sekä 

ystävien ja kavereiden kanssa vietetyn ajan ohella itsestään ja kunnostaan huolehtimista.

45 Hyväntahtoisuudella Puohiniemi tarkoittaa lähipiiriin kuuluvien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja 
etusijalle asettamista.
46 Muut seitsemän arvotypologian ryhmää olivat itseohjautuva universalisti (14%), itsenäinen (6%), egoisti (4%), 
turvallisuusmielinen (16%), turvallisuutta arvostava universalisti (7%), hyväntahtoinen kollektiivinen (19%) ja 
opportunisti (13%). Yhdeksän ryhmää jakautuivat lisäksi kahteen päätyyppiin, ristiriidattomiin ja ristiriitaisiin. 
Ristiriidattomien tyyppien elämää hallitsevat arvot painottuivat selkeästi tietylle, samaan suuntaan vievien 
arvojen alueelle ja ristiriitaisten elämää hallitsevat arvot puolestaan vetivät vastakkaisiin suuntiin.
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Naiset arvostavat jonkin verran miehiä useammin itsestään ja kunnostaan huolehtimista. 

(Saarela 2000) Siten onkin ymmärrettävää, että naiset ovat huolestuneempia myös 

ulkonäöstään ja painostaan ja sitä kautta syömisestään, joka varmasti heijastuu myös 

herkuttelukäyttäytymiseen ja eriasteisiin syyllisyyden tunteisiin omasta syömisestä.
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Nuorten suhtautuminen ruokaan

Nuorten aikuisten suhtautumista ruokaan ja elintarvikkeiden ostoksiin tarkasteltaessa, voidaan 

nuoremmat kuluttajat asennemaailman pohjalta sisällyttää Keittiö 2001 -tutkimuksessa47 

parhaiten Helpolla selviytyjiin, mutta osittain myös Herkutteleviin perhekokkeihin. 

Kolmannes alle 25-vuotiaista nimittäin lukeutui tutkimuksessa Helpolla selviytyjiin. 

Ryhmään kuului miehistä vajaa kolmannes ja naisista yksi kymmenestä, joten miehiä tähän 

ryhmään kuului huomattavasti suurempi osuus. Helpolla selviytyjien ruoanlaittoa kuvasi 

parhaiten se, että he eivät laita kotona juuri lainkaan lämmintä ruokaa. Helpolla selviytyjistä 
yli 90% ei myöskään ole kovin tai ollenkaan kiinnostunut ruoanlaitosta. He syövät mielellään 

valmisruokia, myös viikonloppuisin ja pyrkivät vähätöisiin ruokiin. Tähän ryhmään kuuluvat 

eivät myöskään kiinnitä paljon huomiota ruoan terveellisyyteen. He ostavat valmisruokaa ja 
take away -ruokaa sekä käyvät ulkona syömässä. (Tapionlinna ym. 2001, 19-20) Tätä ryhmää 
muistuttaa läheisesti Rl S C-asennetutkimuksen ruokaili) atyyppi Statushakuiset, jonka todettiin 

koostuvan pitkälti nuorista miehistä, joille ruokailu on lähinnä tankkausta ja ravintoaineet tai 

ruoan terveellisyys eivät heitä huolestuttaneet (ks. luku 4.4). Myös erään tutkimuksen (Suomi 
Syö 2002) mukaan nuoret alle 20-vuotiaat miehet pitävät selkeästi harvemmin syömistä 

yhtenä elämän suurimmista nautinnoista: ei ole niin väliä mitä syödään, kunhan nälkä lähtee.

Vastaavasti Herkuttelevat perhekokit -ryhmässä on suurempi osuus naisia kuin miehiä ja 

tähänkin ryhmään kuuluvat ovat suhteellisen nuoria: alle 35-vuotiaista lähes puolet lukeutuu 

tähän ryhmään ja tyypillisimmin ryhmään kuuluvat asuvat kaupungeissa. Siten myös tämän 

tutkielman kohderyhmästä löytyy todennäköisesti Herkuttelevien perhekokkien tyylisiä 

nuoria kuluttajia, vaikka tutkimus onkin rajattu lapsettomiin kotitalouksiin. Herkutteleville 

perhekokeille hyvä ruoka on suuri nautinto. He hemmottelevat viikonloppuisin perhettä ja

47 Keittiö 2001 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ruoanlaittajien suhtautumista ruokaan ja ruokailuun sekä 
elintarvikeostoksiin. Asennemaailman pohjalta muodostuu ruoanlaittajista neljä ryhmää ”Herkuttelevat 
perhekokit” (35%), ”Perinteiset kotikokit” (24%), ”Perheen muonittajat” (21%) ja ”Helpolla selviytyjät” (20%). 
(Tapionlinna ym. 2001, 19) Perinteiset perhekokit ja Perheen muonittajat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä 
näihin ryhmiin kuuluvat ovat lähinnä yli 55-vuotiaita tai lapsiperheiden äitejä, jotka eivät sisälly tämän 
tutkimuksen kohderyhmään.
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itseään hyvällä ruoalla. Ryhmän mielestä hyvin keskeistä ruoassa on sen maku, mutta ruoalla 

on heille myös sosiaalisia funktioita ja vieraita kutsutaankin hyvän ruoan ääreen. (Tapionlinna 

ym. 2001, 19)

Herkuttelevat perhekokit ostavat mielellään uutuustuotteita ja toivovat myymälöihin lisää 

kansainvälisyyttä. He ovat myös valmiita maksamaan laadusta. Vähiten energiaa ruoka- 

ostoksiin käyttävät Helpolla selviytyjät. He ovat vahvasti sitä mieltä, että käyvät kaupassa 

vain silloin kun se on välttämätöntä. (Tapionlinna ym. 2001, 19-21)

Yleisesti ottaen teorialuvun perusteella voidaan todeta, että nuoret kuluttajat suosivat valmis

ruokia vanhempia ikäryhmiä enemmän ja syövät usein kodin ulkopuolella. Tämän lisäksi 
nuorten ruokaan liittyvässä käyttäytymisessä näyttäisi olevan havaittavissa kahdenlaisia 

piirteitä. Toisaalta nuorten, erityisesti miesten, suhtautumista ruokaan ja ruoanlaittoon 

voidaan luonnehtia välinpitämättömäksi, jossa ruoka toimii lähinnä vain nälän tyydyttäjänä, 

terveellisyydestä ei piitata ja ruokaan liittyvä asioiden hoitaminen yritetään tehdä 
mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Varsinkin nuorille miehille (15-19-vuotiaat) nopeat 

valmisruoat ovat keskimääräistä tärkeämpi osa ruokailua ja nuoret suhtautuvat myös 

valmiisiin aterian osasiin keskimääräistä myönteisemmin (Suomi Syö 2002). Toisaalta osa 

nuorista on hyvin kiinnostunut ruoanlaitosta ja uusista makuelämyksistä sekä ruokaan 

liittyvästä sosiaalisesta funktiosta ja haluaa käydä ulkona syömässä. Nuorille on ominaista 

myös kiinnostus kansainvälisyyteen ruoanlaitossa sekä uutuustuotteisiin.

5.6 Yhteenveto nuorten kuluttajien käyttäytymisestä ja erityispiirteistä

Luvussa 5 tarkasteltiin nuorten kuluttajien käyttäytymisen erityispiirteitä sekä heidän arvojaan 

ja elämäntyylejään erityisesti ruokaan ja elintarvikkeiden ostoon liittyen. Lisäksi tutustuttiin 
perheen elinkaari -käsitteeseen ja nuorten kuluttajaksi sosiaalistumisprosessiin, joka on tärkeä 

omaksuttaessa elintarvikkeisiin liittyvää tietoa sekä syömiskäyttäytymisen muotoutumiseen. 

Taulukossa 6 on esitetty yhteenvetona nuorten kuluttajien erityispiirteitä. Taulukkoon on 

lisätty nuorista kuluttajista tehtyjä huomioita myös luvuista 2, 3 ja 4.
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Taulukko 6: Yhteenveto nuorten kuluttajien erityispiirteistä

Kiireinen elämäntyyli
Elämyshakuisuus, korostunut hedonismi ja virikkeisyys 
Nuorisokulttuurin pirstaloituminen useammaksi alakulttuuriksi 
Riippumattomuus kuluttajina
Nopeutta ja helppoutta arvostetaan ruoanlaitossa -> positiivinen suhtautuminen 
valmisruokiin
Erityisesti nuorten miesten yleisempi suhtautuminen syömiseen ”tankkauksena” ja 
vähäisempi kiinnostus ruoan terveellisyyteen ja kokkaamiseen 
Kiinnostus ruoanlaittoon, uutuustuotteisiin ja eri maiden ruokakulttuureihin 
Ulkona syömisen suosiminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla 
Kokemattomuus ostoksilla käynnistä, ostostenteon hankaluus ja muita ikäryhmiä 
useammin suunnittelemattomien ostosten teko
Erityisesti makeat herkut kuten jäätelö ja makeiset sekä erikoiskahvit ja kaakao 
herkuttelutuotteina muita ikäluokkia enemmän 
Ruoan käyttäminen palkkiona 
Aterioiden korvaaminen napostelulla
Kaksoistoimintojen lisääntyminen: esimerkiksi syöminen/juominen kävellessä

Yhteenvetona nuorten kuluttajan erityispiirteistä voidaan mainita kokemattomuus ostoksilla 

käymisestä ja ostostenteon hankaluus sekä kiireinen elämäntyyli, joka heijastuu myös 

ateriointikäyttäytymiseen, kuten valmisruokien suosimiseen ja siihen, että syödään tai juodaan 

kävellessä. Tarkasteltaessa nuorten suhtautumista ruokaan ja syömiseen paljastui toisaalta 

vaivattomuuden ja helppouden arvostus ruoanlaitossa, etenkin nuorilla miehillä, mutta 

toisaalta nuorille on ominaista myös kiinnostus ruokaan, ruoanlaittoon ja eri maiden 

ruokakulttuureihin. Lisäksi nuoria kuvaa ulkona syömisen suosiminen, erityisesti kaupun

geissa ja korostunut hedonismin ja elämyshakuisuuden sekä virikkeisyyden arvostus muihin 

ikäryhmiin verrattuna. Nuoret pitävät itseään myös itsenäisinä ja riippumattomina kuluttajina 

ja heidän kulutuskäyttäytymistään voidaan luonnehtia maltilliseksi ja varovaiseksi, jolloin 
mielihyvän ja nautinnon tavoittelu tapahtuu useimmiten taloudellisten resurssien rajoissa.



K
uv

io
 11

 : V
iit

ek
eh

ys
m

al
li 

nu
or

te
n 

ku
lu

tta
jie

n 
he

rk
ut

te
lu

kä
yt

tä
yt

ym
ise

stä
, h

er
ku

tte
lu

tu
ot

te
id

en
 v

al
in

na
sta

 ja
 n

äi
hi

n 
va

ik
ut

ta
vi

sta
 te

ki
jö

ist
ä



по

Kuviossa 11 on esitetty tämän tutkielman viitekehys, joka tiivistää teorialukujen 3, 4 ja 5 asiat 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Viitekehysmallissa syömiskäyttäytyminen ja ruoan valinta nähdään 

lähtökohtina herkuttelukäyttäytymisen ja herkuttelutuotteiden valinnan ymmärtämiseksi. 
Toisin sanoen herkuttelukäyttäytymisen katsotaan olevan syömiskäyttäytymisen sisällä oleva 

käyttäytymismuoto. Herkuttelukäyttäytymiseen ja herkuttelutuotteiden valintaan vaikuttavat 

viitekehysmallin mukaan ulkoiset, henkilökohtaiset ja tilannekohtaiset tekijät ja nämä tekijät 

ovat lisäksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ruoan valintaan vaikuttavat tekijät on 
edelleen jaoteltu viitekehyksessä pienempiin alakategorioihin.

Kuten viitekehysmalli osoittaa, herkuttelukäyttäytyminen on esimerkki monimutkaisesta 

kulutuskäyttäytymisestä, johon vaikuttaa monta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaa 
tekijää ja johon nuori ikä tuo yhtenä vaikuttavana tekijänä omia kulutuskäyttäytymisen 

erityispiirteitä. Nämä kaikki yhdessä tekevät herkuttelukäyttäytymisestä ja syömisestä 
yleensäkin monitieteellisen ilmiön, johon on vaikea ottaa vain yhtä näkökulmaa kerrallaan: 

varsinkaan silloin, kun ilmiöstä on vielä vähän kvalitatiivista tietoa saatavilla ja kun ilmiöstä 

halutaan saada kokonaisvaltainen käsitys yksityiskohtien ja yleistettävyyden jäädessä 
seuraavien tutkimusten selvitettäviksi.

Kuten viitekehys havainnollistaa, elintarvikkeiden valinta nähdään ongelmanratkaisu

prosessina, joka saa alkunsa tarpeen havaitsemisesta ja päättyy oston jälkeiseen arviointiin. 

Kuluttajan sitoutuneisuuden taso ruokaa ja syömistä kohtaan vaihtelee ja elintarvikkeiden 

valinta voi vaihdella suunnittelemattomista ja rutiininomaisista ostoksista rajoitettuun ja 
laajaan ostopäätösprosessiin. Elintarvikkeiden valintaprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä 
tarkasteltiin luvussa 3.

Tilannekohtaisia tekijöitä tarkasteltaessa tuotiin esille fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, ajan 

ja tunteiden/mielialojen merkitystä herkuttelukäyttäytymisessä ja korostettiin erityisesti, että 

ruokaa voidaan käyttää niin itsensä lohduttamiseen, mielialan nostattamiseen kuin itsensä 

palkitsemiseenkin. Herkutteluun liittyy usein myös syyllisyyden tuntemukset, jotka juontavat 

juurensa jo pitkältä historiasta. Ulkoisista tekijöistä tutkittiin luvussa 4 erityisesti arvojen 

merkitystä elintarvikkeiden kulutuksessa sekä kulttuurin ruokaan lataamia merkityksiä ja 

todettiin, että ruoalla on kyky tyydyttää tarpeita hyvin monella eri tasolla: ruoka tyydyttää 

fysiologisten tarpeiden lisäksi myös psykologisia ja sosiaalisia tarpeita. Arvoista tutustuttiin 
erityisesti hedonismiin: sekä perinteiseen että moderniin. Luvussa 4 keskityttiin käsittelemään



myös ateriointikäyttäytymisen sekä ruokaan liittyvien arvojen polarisaatiota, joka herkuttelu- 

tuotteiden kulutuksessa näkyy erityisesti hyvän ja pahan, terveyden ja elämästä nauttimisen 

ristiriitana. Lisäksi käsittelyssä olivat asenteet ja arvojen sekä asenteiden pohjalta laaditut 

ruokailijatypologiat.

Henkilökohtaisista tekijöistä todettiin mm. iällä ja sukupuolella olevan vaikutusta kuluttajan 

syömiskäyttäytymiseen ja luvussa 5 tarkasteItiinkin nuorten kulutuskäyttäytymistä ja erityis

piirteitä erityisesti elintarvikkeiden kulutukseen liittyen. Nuorten arvoissa todettiin korostuvan 

hedonismin ja elämyshakuisuuden sekä kiireisen elämäntahdin. Nuoret arvostavat helppoutta 
ja nopeutta ruoanlaitossa, kokeilevat elintarvikeuutuuksia sekä suosivat ulkona syömistä, 

erityisesti pääkaupunkiseudulla.
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimus tehtiin toimeksiantona elintarvikealalla toimivalle Valio Oy: lie. Tutkielman 

empiirisen osan tarkoituksena oli soveltaa teorialuvuista johdettua viitekehysmallia 

herkuttelutuotteisiin ja nuoriin pääkaupunkiseudulla asuviin kuluttajiin. Empiirisessä osassa 
tutkittiin 18-24-vuotiaiden, pääkaupunkiseudulla omassa taloudessa (joko yksin tai avio- 

/avopuolison kanssa) asuvien kuluttajien herkuttelua. Tavoitteena oli selvittää, millainen on 

nuorten pääkaupunkiseutulaisten herkuttelukäyttäytyminen eli millä elintarvikkeilla he 

herkuttelevat, milloin ja kenen kanssa he herkuttelevat, missä tilanteissa he herkuttelevat ja 
mitkä tekijät rajoittavat nuorten kuluttajien herkuttelua. Herkutteluun käytetyistä elintarvik

keista omana ryhmänä ja kiinnostuksen kohteena olivat maitopohjaiset elintarvikkeet, kuten 

jäätelöt, juustot, vanukkaat, jogurtit ja rahkat. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko nuorten 

naisten ja miesten herkuttelussa eroavaisuuksia ja jos on, niin miten tämä ilmenee. 

Vastaavasti asiantuntijahaastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään erityisesti herkuttelu- 

käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia ja herkuttelun tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

6.1 Tutkimusote

Tiedon keräämisessä voidaan hyödyntää joko kvalitatiivista eli laadullista tai kvantitatiivista 

tutkimusotetta tai molempia. Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa kuvailevaa ja laadullista 
aineistoa verrattuna kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien tuottamaan määrälliseen 

aineistoon (Solatie 1997, 11). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin 

pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti 

(Eskola & Suoranta 1998, 18) eli toisin sanoen kvalitatiivista tutkimusta käytetään silloin, kun 

halutaan ymmärtää syvällisemmin käyttäytymisen ja mielipiteiden takana olevia syitä. 

Vastaavasti kvantitatiivinen tutkimus pyrkii määrälliseen kuvaukseen ihmisten tekemisistä, 

kokemuksista, mielipiteistä ja asenteista. (Solatie 1997, 12) Toisin kuin kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa, kvantitatiivista tutkimusotetta käytettäessä tutkimuksen aihepiiri on usein 
ennalta tunnettu ja tutkimus suoritetaan suurella otoskoolla, jolloin yhdestä yksilöstä kerätyn 

tiedon määrä on usein vähäinen (Seppälä 2003).

Kvalitatiivisen tutkimuksen hyviä puolia on, että se mahdollistaa syvällisen kuluttajan 

käyttäytymisen ymmärtämisen ja tarjoaa kuluttajan perspektiivin tutkittavaan asiaan.
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Kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden tarkentaviin ja syventäviin 

jatkokysymyksiin ja mahdollistaa erilaisten projektiivisten tekniikoiden käytön, joiden avulla 

päästään selvittämään taustalla olevaa emotionaalista ja usein tiedostamatontakin maailmaa, 

kuten motiiveja, mielikuvia, tunteita ja arvostuksia. Kvalitatiivisen tutkimuksen rikkaus onkin 

sen moniulotteisuudessa, strukturoimattomuudessa ja joustavuudessa. (Solatie 1997, 12-13) 

Toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen heikkoja puolia on erityisesti se, että tutkimuksen 

tulokset eivät ole yleistettävissä koko tutkittavaan kohderyhmään ja tutkimuksen hyödyllisyys 

riippuu hyvin paljon tutkijan kyvyistä (Proctor 1997, 154-155). Lisäksi kvalitatiivisen 

tutkimuksen toistettavuus on vähäinen (Seppälä 2003). Kvantitatiivisen tutkimuksen edut 

vastaavasti ovat juuri tulosten yleistettävyydessä, tutkimuksen toistettavuudessa, haastattelun, 

analyysin sekä tulkinnan helppoudessa, tulosten helpossa vertailtavuudessa ja myöskään 

haastattelijalta ei vaadita yhtä suuria taitoja verrattuna kvalitatiivisen tutkimuksen 
suorittajaan. Kvantitatiivisen tutkimuksen yleisiä haittapuolia taas ovat tulosten pinta

puolisuus, haastateltavan haluttomuus tai kyvyttömyys vastata tiukasti strukturoituihin 

vastausvaihtoehtoihin sekä kyselylomakkeiden kysymysten muotoilun vaikeus. (Malhotra & 

Birks 2000,210)

Tässä tutkielmassa päädyttiin käyttämään kvalitatiivista tutkimusotetta, koska tarkoituksena 

oli kohdeilmiön syvällinen ymmärtäminen ja koska tarkoituksena oli tutkia vähän kartoitettua 

sekä monimutkaista ja -ulotteista ilmiötä eikä tässä tutkielmassa pyritty kvantitatiivisen 
tutkimusotteen tavoin yleistettävyyteen, ennustettavuuteen tai kausaaliselitykseen. Kvalita

tiivinen tutkimusote oli lisäksi perusteltua, koska ruokaan ja syömiseen liittyy usein tunteita 

(mielihyvä, ilo, lohdutus, syyllisyys), hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä kokemuksia sekä 

arvoja, asenteita ja käyttäytymismalleja, jotka voivat olla osin tiedostamattomiakin, jolloin 

niiden selvittäminen kvantitatiivisten menetelmien ja pintapuolisen tarkastelun avulla olisi 

ollut hankalaa. Kvalitatiivinen tutkimus soveltuukin siten hyvin tämänkaltaisen monimut

kaisen ilmiön tutkimiseen, johon liittyy erilaisia subjektiivisia mieltymyksiä, tunteita ja 

käyttäytymismalleja ja jolloin tarkoituksena on ilmiön holistinen kuvaaminen ja 

ymmärtäminen (Malhotra & Birks 2000, 159). Tämän lisäksi vielä mainittakoon, että 

kvalitatiivisia tutkimusmetodeja on alettu soveltaa ruokaan ja syömiseen liittyvissä 

tutkimuksissa lisääntyvässä määrin (Furst ym. 1996).
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6.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Haastattelu on yleinen kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetty tiedonkeruumuoto. Tutkimus- 

haastattelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, miten kiinteästi kysymykset on 

muotoiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Tämän mukaan voidaan puhua 

kysymysten standardoinnista ja tilanteen strukturoinnista. Tutkimushaastattelut voidaan jakaa 

lomakehaastatteluihin, avoimiin haastatteluihin sekä teemahaastatteluihin. Näistä lomake- 

haastattelu on strukturoiduin ja avoin haastattelu strukturoimaton haastattelumuoto. (Hirsjärvi 

& Hurme 1982, 28-29) Lomakehaastattelussa kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille 

sama ja myös vastausvaihtoehdot on annettu valmiina. Siten lomakehaastattelu onkin lähinnä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnetty tiedonkeruumenetelmä. Vastaavasti avoimessa 

haastattelussa tilanne muistuttaa eniten tavallista keskustelua, jossa haastattelija ja 

haastateltava keskustelevat tietystä aiheesta, mutta kysymykset ja keskustelun suunta menevät 

kunkin haastateltavan ehdoilla eteenpäin. (Eskola & Suoranta 1998, 86)

6.2.1 Teemahaastattelut

Vastaavasti teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelun ja 

avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on 

etukäteen määrätty, mutta menetelmästä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt 

teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat 

haastateltavasta toiseen. Teemahaastattelun aikana haastattelijalla on käytössään tukilista 
käsiteltävistä asioista, mutta ei valmiita kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 86) Teema

haastattelu sopii erinomaisesti käytettäväksi samoissa tilanteissa kuin avoin haastattelu eli 

silloin, kun tutkimuksen kohteena ovat emotionaalisesti arat aiheet, kun halutaan selvittää 

heikosti tiedostettuja seikkoja, kun muistamattomuuden arvellaan tuottavan virheellisiä 

vastauksia tai kun tutkitaan ilmiöitä, joista haastateltavat eivät päivittäin ole tottuneet 

keskustelemaan. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 35)

Teemahaastattelun hyvänä puolena on se, että se on muodoltaan niin avoin, että siinä vastaaja 

pääsee halutessaan puhumaan varsin vapaamuotoisesti ja toisaalta käytettävät teemat takaavat 

sen, että jokaisen haastateltavan kanssa puhutaan edes jossain määrin samoista asioista 

(Eskola & Suoranta 1998, 87). Teemahaastattelu valittiinkin tämän tutkimuksen
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tiedonkeruumenetelmäksi juuri edellä esitetyistä syistä ja kyselylomakkeiden huonompi 

yhteensopivuus tähän tutkielmaan liittyi mm. niiden liialliseen kognitiivisen informaation 

korostamiseen, eivätkä ne siten olisi mahdollistaneet syvällistä kuluttajan ymmärtämistä vaan 
jättäneet tutkimuksen liian pinnalliseksi. Vastaavasti avoin haastattelu olisi saattanut johtaa 

siihen, että haastatteluista ei olisi saatu vastauksia kaikkiin toimeksiantaj ayrityksen haluamiin 

kysymyksiin vaan haastatteluiden sisältö olisi riippunut jo liikaa haastateltavista jättäen pois 

tärkeitä teemoja. Teemahaastatteluja puolsi lisäksi se, että teemahaastattelua käytettäessä 
tutkija on usein kiinnostunut tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja -ominaisuuksista sekä 

hypoteesien löytämisestä pikemminkin kuin ennalta asetettujen hypoteesien todentamisesta. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982, 40-42)

Edellä mainitun ryhmittelyn lisäksi haastattelut voidaan jakaa yksilö- ja ryhmähaastatteluihin, 

jossa jälkimmäisessä kahdenkeskisten haastattelujen sijasta tutkimus suoritetaan yleensä noin 

6-8 henkilön ryhmissä. Yksilöhaastattelut koettiin tässä tutkimuksessa paremmiksi verrattuna 

ryhmähaastatteluihin, koska erityisesti herkuttelutuotteisiin oletettiin liittyvän niin paljon 

henkilökohtaisia ja subjektiivisia kokemuksia, makumieltymyksiä sekä tunteita, kuten myös 

keskenään ristiriidassa olevia arvoja (terveys vs. nautinto), jonka vuoksi kuluttajien oletettiin 

kertovan vapautuneemmin herkuttelustaan kahdenkeskisissä haastatteluissa. Yksilö- 

haastattelujen sopivuutta tämän tutkimuksen tarkoituksiin tukivat myös tutkimuksessa 
mukana olleet asiantuntijahaastateltavat, jotka korostivat ruoan intiimiyttä ja sitä, että 

ryhmähaastatteluissa tuotaisiin esille enemmän sellaisia herkutteluun liittyviä asioita, jotka 

muutkin ryhmässä tunnistaisivat, jolloin yksilölliset mielipiteet jäisivät piiloon hyvin helposti.

6.2.2 Projektiiviset tekniikat: kuvakollaasit

Projektiivisilla tekniikoilla tarkoitetaan strukturoimatonta ja epäsuoraa kysymysmuotoa, joka 

rohkaisee haastateltavaa heijastamaan taustalla olevia motiiveja, uskomuksia, asenteita tai 

tunteita, koskien tutkimuksessa käsiteltävää asiaa (Malhotra & Birks 2000, 184). 

Projektiivisia tekniikoita käytetään, kun uskotaan, että vastaajat eivät suostu tai pysty 

vastaamaan suoriin kysymyksiin. Ihmiset eivät ehkä tiedosta omia tunteitaan tai 

mielipiteitään, he voivat olla haluttomia tekemään tunnustuksia, jotka eivät sovi yhteen 

heidän mielikuvansa kanssa tai he voivat olla liian kohteliaita ollakseen kriittisiä haastattelijan 

kuullen. Projektiivisia tekniikoita voidaan käyttää niin syvähaastatteluissa kuin ryhmäkeskus

teluissakin. (Solatie 1997, 55)
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Ehkä eniten käytetty projektiivinen tekniikka on kollaasit. Kuvakollaaseja tehdään yleisimmin 

lehtileikkeistä ja ne paljastavat yleensä mielenkiintoisia asioita tutkittavasta ilmiöstä ja paljon 

myös sellaista, mitä ei muuten haastatteluissa tulisi esille. (Solatie 1997, 57-58) Kollaaseissa 

haastateltavat voivat ilmaista erilaisia ajatuksiaan, assosiaatioitaan sekä asenteitaan, jotka 

liittyvät tuotteeseen tai haastateltavan omaan kulutuskäyttäytymiseen (Solomon ym. 1999, 

27).

Tässä tutkimuksessa osaa (2 naista ja 2 miestä) haastateltavina olevista kuluttajista pyydettiin 

tekemään kuvakollaasit. Kuvakollaasin tekevät kuluttajat valittiin tutkijan oman harkinnan ja 

haastateltavan osoittaman innostuksen perusteella haastattelutilanteessa. Tämänkaltaista 

menetelmien yhdistelmää tuki mm. Borisovin ja Laaksosen (2003) tekemä kvalitatiivinen 

tutkimus kuluttajien näkemyksistä ruoasta ja syömisestä, jossa hyödynnettiin samanaikaisesti 

sekä ryhmähaastatteluja että kuvakollaaseja. Tutkimus osoitti, että ruokaan liittyy usein sekä 

positiivisia että negatiivisia aspekteja, jotka ovat läheisessä yhteydessä arvoihin. 

Tutkimukseen osallistuneet vaikuttivat olevan hyvin tasapainoisia suhteessa ruokaan, joka sai 
tutkijat miettimään, oliko tämä todellisuus vai olivatko kuluttajien kokemat ristiriidat liian 

henkilökohtaisia jaettavaksi koko ryhmän kesken. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että suhde 
ruokaan on hyvin henkilökohtainen kokemus, ja he ehdottivatkin, että kuvakollaasien 

yhdistäminen henkilökohtaisiin haastatteluihin saattaisi antaa syvempää informaatiota kuin 

ryhmähaastattelut, erityisesti ruokaan liittyviä ristiriitaisuuksia ja negatiivisia aspekteja 

tutkittaessa.

6.3 Haastateltavien valinta

Tutkimukseen haastateltiin 16 omassa taloudessa asuvaa kuluttajaa, jossa sekä miehiä että 

naisia valittiin näytteeseen yhtä monta eli Ni(naiset)=8 ja N2(miehet)=8. Tutkimukseen 

pyrittiin löytämään mahdollisimman tasaisesti sellaisia kuluttajia, jotka asuvat yksin ja 

toisaalta heitä, jotka asuvat jo parisuhteessa. Myös iän suhteen pyrittiin löytämään 

mahdollisimman eri ikäisiä haastateltavia eli sekä nuorempia että vähän vanhempia 

kohderyhmään kuuluvia haastateltavia.

Haastateltavien rekrytointi tapahtui tutkijan oman tuttavapiirin keskuudesta ja lisäksi myös 

lumipallomenetelmää hyödyntäen. Syynä haastateltavien valintaan tutkijan tuttavapiiristä oli 

se, että tutkija oletti, että tällä tavoin haastateltavat ovat avoimempia ja motivoituneempia
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kertomaan herkuttelustaan verrattuna täysin ventovieraiden henkilöiden haastatteluihin. 

Lumipallomenetelmä valittiin, koska erityisesti kohderyhmään kuuluvien miespuolisten 

haastateltavien löytäminen pelkästään kaikkein läheisimmästä tuttavapiiristä osoittautui 

hankalaksi. Haastateltaviin otettiin yhteyttä enimmäkseen sähköpostitse, jonka kautta sovittiin 

haastatteluajankohdat ja -paikat. Kaikki haastateltavat vaikuttivat erittäin motivoituneilta 

osallistumaan haastatteluun ja yksikään ei kieltäytynyt rekrytointi vaiheessa haastattelusta.

Tarkoituksena tutkimuksen aikana oli, että jos jossakin tutkimusprosessin vaiheessa saavu

tetaan saturaatiopiste eli haastateltavat alkavat toistaa toinen toisiaan ja tutkija kykenee 

aavistamaan jo ennakolta, miten haastateltava vastaa kysymykseen (Alasuutari 1999, 108) 

haastatteluiden teko lopetetaan jo suunniteltua aikaisemmin. Saturaatiopistettä ei kuitenkaan 

selkeästi haastatteluiden kuluessa saavutettu, vaikkakin aivan tutkimuksen loppuvaiheessa 

alkoi vaikuttamaan siltä, että haastateltavien vastaukset alkoivat olla yhä enemmän ennalta 

arvattavissa.

Taulukossa 7 on esitetty tutkielman haastateltavista yksityiskohtaiset tiedot. Naisista sekä 

yksin että parisuhteessa asuvia saatiin haastatteluun tasaisesti eli neljä molempia. Nuorimmat 

naispuoliset haastateltavat olivat iältään 19-vuotiaita ja vanhimmat 24-vuotiaita. Haastatelta

vista kaksi oli iältään 19-vuotiasta, kaksi 21-vuotiasta, yksi 23-vuotias sekä kolme 24- 

vuotiasta. Miehistä yksin asuvia oli neljä ja parisuhteessa asuvia neljä eli myös miehissä yksin 

ja parisuhteessa asuvat jakautuivat tasaisesti. Nuorin miespuolinen haastateltava oli iältään 

19-vuotias ja vanhimmat 24-vuotiaita. Haastateltavista yksi oli iältään 19-vuotias, yksi 20- 

vuotias, yksi 21-vuotias, yksi 22-vuotias, yksi 23-vuotias sekä kolme 24-vuotiasta. 

Haasteltavista suurin osa oli opiskelijoita eri aloilta ja kouluista kuten Helsingin kauppa

korkeakoulusta, Teknillisestä korkeakoulusta sekä Helsingin yliopistolta. Ainoastaan neljä 

haastateltavista teki täyspäiväisesti töitä. Kaikki haastateltavat asuivat Helsingissä.
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Taulukko 7: Tiedot tutkimukseen osallistuneista kuluttajista

■Haastateltavan nimi ¡Ammatti ¡Asumismuoto ¡Muuta
23 Opiskelija, HKKK Yhdessä Kuvakollaasin 

teko (liite 2)
24 Opiskelija, HKKK Yksin

21 Opiskelija, HY
(elintarvikekemia) Yksin Kuvakollaasin 

teko (liite 3)
19 Myyjä/kassa Yksin

24 Opiskelija, HKKK Yksin

21 Opiskelija, HY 
(lääketieteellinen) Yhdessä

24 Opiskelija, HKKK Yhdessä

19 Myyjä/kassa Yhdessä

24 Opiskelija, HY 
(tietojenkäsittelytiede) Yksin Kuvakollaasin 

teko (liite 4)

23 Eräopas, pyörälähetti Yksin Kuvakollaasin 
teko (liite 5)

24
Opiskelija, HKKK, 

HY
(oikeustieteellinen)

Yksin

19 Opiskelija, HKKK Yksin

24 Opiskelija, HKKK Yhdessä

22 Opiskelija, TKK Yhdessä

21 Opiskelija, TKK Yhdessä

20 Ravintolakokki Yhdessä

Myös asiantuntijoiden rekrytoinnissa hyödynnettiin lumipallomenetelmää ja viimeinen eli 

kolmas haastateltava löydettiinkin tämän menetelmän avulla. Asiantuntijahaastatteluissa 
kiinnostuksen kohteena olivat etenkin kysymykset, miten suomalaisten herkuttelu on 

muuttunut luonteeltaan vuosien kuluessa ja miten herkuttelukäyttäytyminen ja herkut tulevat 
asiantuntijoiden mukaan edelleen muuttumaan tulevaisuudessa.

Haastateltavat asiantuntijat olivat ravitsemustieteen professori Leena Räsänen Helsingin 

yliopistolta, Viestintäpäällikkö, PR Manager Riitta Rantanen Painonvartijoista sekä ruoan 

aistinvaraisen tutkimuksen (Sensory Food Science) professori Hely Tuorila Helsingin
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yliopistolta. Asiantuntijat pyrittiin valitsemaan siten, että saadaan kolme erilaista näkökulmaa 

herkutteluun. Yliopistolta saatiin perustaltaan tieteellisempää ja teoreettispainotteisempaa 

informaatiota verrattuna Painonvartijoiden käytännönläheisempään ja henkilökohtaiseen 

kokemukseen suomalaisten herkuttelusta. Lisäksi yliopistolla suoritetuista haastatteluista 

ensimmäinen haastateltava edusti ravitsemustieteilijän näkökulmaa jälkimmäisen tuodessa 

esille sekä henkilökohtaista että elintarviketeknologista ja aistinvaraista näkökulmaa 

herkutteluun.

6.4 Haastatteluteemojen luominen

Haastattelujen teemat muodostettiin tutkimuksen teoriaosassa luodun viitekehyksen sekä 

toimeksiantajayrityksen tarvitseman tiedon pohjalta. Kaikki haastattelut olivat ns. 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jossa kysymykset oli ryhmitelty sekä kuluttaja- että 

asiantuntijahaastatteluissa viiteen eri teemaan. Lisäksi kuudes teema, ”muuta kerrottavaa”, 

antoi haastateltavalle vielä mahdollisuuden kertoa jotakin omasta mielestä tärkeää, aiheeseen 

liittyvää asiaa. Jotkut käsiteltävistä teemoista olivat melko laajoja ja niiden syvällisempi 

käsittely olisi voinut olla jopa oma tutkimusaiheensa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

kuitenkin saada yleiskäsitys herkuttelun maailmasta, jolloin lukumäärältään harvempien 

teemojen käsittely ei olisi tuonut riittävästi informaatiota tämän tutkimuksen kannalta. Sekä 

kuluttaja- että asiantuntijahaastatteluissa käytetyt teemat on esitetty seuraavaksi.

Kuluttajahaastattelut

a) Herkutteluun liittyvät elintarvikkeet/ruoat
Millä elintarvikkeilla tai ruoilla herkutellaan (makeat ja suolaiset elintarvikkeet, 
juomat: alkoholi, kahvi/tee virvoitusjuomat)
Maitopohjaiset herkut, kuten juustot, jogurtit, vanukkaat, jäätelöt, rahkat jne. 
Lempiherkku

- Miksi juuri näillä herkutellaan (perinne, tapa, hyvä maku, lapsuudenkodista tuttu, 
mainonta, ystävien /kumppanin vaikutus)
Ruoan valmistaminen itse vs. valmisruokien käyttö herkuttelussa

b) Toisiaan korvaavat/tävdentävät tuotteet
Mitä ruokia/elintarvikkeita yhdistellään/nautitaan yhdessä
Jos tuote x loppu/ei saatavilla jostakin syystä, mitä sitten ostetaan/syödään
Mitkä herkut eivät ole korvattavissa
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cl Herkuttelutilanteet ia ajankohdat

- Milloin herkutellaan
Miksi herkutellaan juuri tietyssä tilanteessa: mitä herkuttelu antaa näissä tilanteissa 
Suunniteltu herkuttelu vs. herkuttelu hetken mielijohteesta 
Juhlat, lomat, muut ulkoiset tekijät, kuten kaunis sää, tuoksut ym.
Itsensä palkitseminen
Mielialan kohottaminen, itsensä lohduttaminen, ”terapia”
Kuinka usein herkutellaan
Vuodenaikojen/viikonpäivien vaikutus herkutteluun
Seurassa herkuttelu (kaveriporukat, työporukat, kumppani) vs. yksin herkuttelu 
Mitkä tuotteet herkuttelua vain tietyissä tilanteissa: esim. kesä ja uudet mansikat 
Miten seura vaikuttaa herkutteluun/herkuttelutuotteiden valintaan 
Missä paikoissa yleensä herkutellaan (koti, ravintola, kahvila, kavereiden luona, 
vanhempien luona, mökillä ym.)

dl Herkuttelutuotteiden ostaminen

Mistä ostetaan (kahvila, ravintola, ruokakauppa, karkkikauppa, videovuokraamo ym.) 
Suunnitellut ostot vs. impulssiostot

- Uutuustuotteiden ostaminen 
Rutiiniostot: tavat ja tottumukset

- Vaihtelunhalu
Päätöksentekosäännöt ostotilanteessa/valintaan vaikuttavat tekijät: millä perusteella 
päätetään kaupassa, mitä herkuttelutuotteita ostetaan

el Herkuttelua estävät tai rajoittavat asiat
Pyritäänkö omaa herkuttelua rajoittamaan 
Syitä herkuttelun kieltämiseen/vähentämiseen itseltä 
Painontarkkailu, ajanpuute, taloudellinen tilanne 
Kumppanin vaikutus/sosiaalinen tilanne
Ristiriitatilanteen selvittämiskeinot (esim. light-tuotteet, lupa herkutella silloin tällöin) 

f) Muuta kerrottavaa herkuttelusta

Taustatiedot

ikä, asuinpaikka, ammatti, asumismuoto (yksin vai toisen kanssa)

Asiantunti] ahaastattelut

a) Herkuttelu ennen ia nyt

Herkutteluun liittyvät elintarvikkeet: millä herkuteltiin ennen ja millä nyt 
- Tilanteet 

Ajankohdat
Seura: yksin herkuttelu vs. seurassa herkuttelu 
Paikat: ravintolat/kahvilat vs. kotona herkuttelu
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b) Herkuttelukävttävtvmiseen vaikuttavat tekijät
- Kuluttajien herkuttelukäyttäytymistä muokkaavat tekijät 

”Herkuttelutrendit” ja niiden vaikutteet 
Herkuttelun yhteys muihin ajanilmiöihin (esim. kiire)

c) Herkuttelun negatiivinen puoli ia ristiriitaisuudet
Osataanko herkuttelusta enää nauttia vai liittyykö siihen lähes aina syyllisyys ja huono 
omatunto
Herkuttelun negatiiviseen puoleen liittyvät tekijät/vaikutteet

- Kuluttajien tasapainottelu herkuttelun hyvän ja huonon puolen kanssa
- Ateriointikäyttäytymisen polarisoitumisen ilmeneminen herkuttelussa

d) Nuorten kuluttajien herkuttelu ( 18-24-vuotiaat)

Eroavuudet muiden ikäryhmien herkutteluun 
Eroavuuksien syitä

- Nuorten suosimat elintarvikkeet ja tavat herkutella 
Nuorten kuluttajien herkutteluun vaikuttavat tekijät

e) Herkuttelun tulevaisuudennäkymät Suomessa

Lisääntyykö, vähentyykö 
Herkuttelun luonne tulevaisuudessa
Tulevaisuuden herkuttelutuotteet: minkä tyyppiset elintarvikkeet nousevat suosioon 
herkuttelussa
Terveystrendin vaikutus herkutteluun: funktionaaliset elintarvikkeet herkuttelu- 
tuotteina

f) Muuta kerrottavaa herkuttelusta

6.5 Haastattelujen suorittaminen

Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen sekä esihaastattelujen että haastattelujen suorittaminen.

6.5.1 Esihaastattelut

Hirsjärvi ja Hurme (1982, 57-58) ehdottavat, että tutkijan tulisi suorittaa esihaastatteluja 
useassa tutkimuksen eri vaiheessa, sillä esihaastattelut ovat teemahaastattelujen välttämätön ja 

tärkeä osa: ensinnäkin niiden avulla tulisi hankkia kuva haastateltavan kohdejoukon 
elämysmaailmasta ja esimerkiksi sanavalinnasta. Lisäksi näiden esihaastattelujen tarkoi

tuksena on testata haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja kysymysten muotoilua, jota 

vielä näiden koehaastattelujen jälkeen voidaan muuttaa. Esihaastatteluja tulisikin heidän
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mukaansa tehdä mieluummin runsaasti kuin liian vähän. Tämä pätee sitä paremmin, mitä 

enemmän tutkittava joukko poikkeaa tutkijan omasta maailmasta.

Tässä tutkimuksessa ennen varsinaisia kuluttajiin kohdistuvia teemahaastatteluja suoritettiin 

kaksi koehaastattelua jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, joista toinen tehtiin nais-ja toinen 
miespuolisen haastateltavan kanssa. Näiden koehaastattelujen tarkoituksena oli tutustuttaa 

tutkija paremmin tutkittavaan kohdeilmiöön ja auttaa kohdentamaan teoreettisen osan 

tarkastelu ja tieteellisen kirjallisuuden luku olennaiseen. Lisäksi tarkoituksena oli muodostaa 

ja täsmentää käsiteltäviä teemoja, pohtia teemojen sopivaa järjestystä, miettiä avaus- 

kysymystä sekä tehdä tarvittavia lisäyksiä/poistoja kysymyksiin ja teemoihin.

Ensimmäinen koehaastattelu suoritettiin 21.2.2004 naispuolisen haastateltavan kanssa. 

Kyseessä oli avoin haastattelu, joka suoritettiin haastateltavan kotona ja jossa kysymyksiä tai 

teemoja ei oltu mietitty etukäteen vaan haastateltavaa pyydettiin kertomaan mitä tahansa 
hänelle tuli omasta herkuttelustaan mieleen. Tarkoituksena oli lähinnä päästä syvemmälle 

herkuttelun maailmaan, auttaa kohdistamaan teoreettisen osan käsittely olennaisimpiin 

asioihin ja myös miettiä jo sopivia teemoja sekä kysymyksiä varsinaisia teemahaastatteluja 
varten. Lisäksi tarkoituksena oli tarkistaa tuoko haastateltava aivan uusia, tärkeitä näkökulmia 

herkutteluun, joita tutkija ei ollut aiemmin ottanut huomioon ja jotka kuitenkin tulisi käsitellä 

tutkielman teoreettisessa osiossa. Ensimmäinen koehaastattelu osoitti, että teoria, johon tutkija 

oli aikaisemmin tutustunut ja olettanut liittyvän läheisesti herkutteluun oli oikea. Lisäksi 

herkuttelu tutkimusaiheena vaikutti siltä, että haastateltava oli hyvin kiinnostunut ja 

innostunut kertomaan omasta herkuttelustaan, jolloin tietoa tuli paljon ilman tarkkoja 

kysymyksiäkin. Siten ensimmäisen koehaastattelun haittapuolena oli toisaalta se, että se ei 

auttanut kovinkaan paljoa kysymysten laatimisessa, koska haastateltava kertoi jo ilman 
tutkijan tekemiä kysymyksiäkin niin paljon herkuttelustaan.

Toinen koehaastattelu suoritettiin 26.2.2004 miespuolisen haastateltavan kanssa. Tällä kertaa 

käsiteltäviä teemoja ja kysymyksiä oli mietitty jo tarkemmin, jolloin haastattelu alkoi 

muistuttaa varsinaista teemahaastattelua. Toisen koehaastattelun aikana tutkija havaitsi, että 

tutkija oli onnistunut valitsemaan kaksi hyvin erilaista herkuttelijaa, sillä ensimmäinen 

haastateltava vaikutti olevan hyvin sitoutunut herkutteluun ja puhui herkuttelustaan paljon 

ilman, että tutkijan oli tarpeen kovinkaan paljoa edes kysellä vaan lähinnä vain pyytää 

tarkentamaan haastateltavan esittämiä asioita. Jälkimmäinen haastateltava oli selvästi
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vähemmän sitoutunut herkutteluun ja hänelle kysymyksiä pitikin esittää enemmän tiedon 
saamiseksi. Siten jälkimmäinen haastattelu osoittautui tutkijan kannalta vaativammaksi, koska 

tutkijan tuli osata esittää oikeita kysymyksiä tiedon saamiseksi. Jälkimmäisessä haastattelussa 

tulikin ilmi tarkentavien ja määrältään riittävien kysymysten tärkeys, sillä tietoa ei olisi 

muuten saatu kovinkaan paljoa ilman jatkuvaa kysymistä ja tarkennusta.

Näiden koehaastattelujen jälkeen haastatteluista saatuja tietoja verrattiin teoriaosassa 

käsiteltyihin ilmiöihin ja todettiin niiden relevanttius käsillä olevaan tutkimukseen.

6.5.2 Varsinaiset haastattelut

Kuluttai ahaastattelut
Teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia haastateltavaan ja siksi haastattelupaikan tulisi 

olla rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen. Kotiympäristö on tavallisesti tällainen. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982, 61)

Suurin osa kuluttajahaastatteluista pyrittiinkin tekemään haastateltavan kotona. Haastatteluista 

seitsemän suoritettiin haastateltavan kotona ja viisi HKKK:n ryhmätyötiloissa. Lisäksi yksi 

haastatteluista suoritettiin rauhallisessa kahvilassa, yksi haastateltavan työpaikan taukotilassa 
ja kaksi tutkijan kotona. Haastattelut suoritettiin 10.5-28.6.2004 välisenä aikana. Kuluttaja- 

haastatteluissa keskustelua veivät eteenpäin viisi pääteemaa. Haastattelujen kesto vaihteli 40 

minuutista 1,5 tuntiin riippuen haastateltavan puhenopeudesta, kerrontatavasta sekä sitoutu

neisuudesta herkutteluun.

Ennen haastattelua tiedusteltiin haastateltavan taustatietoja eli henkilön ikää, 

ammattia/koulutusta sekä asuinpaikkaa ja -muotoa. Kaikki haastateltavat saivat haastattelun 

jälkeen osallistumisestaan palkkioksi kolme vapaalippua Finnkinon elokuvateattereihin.

Kaikissa yksilöteemahaastatteluissa käytettiin samaa teemahaastattelulomaketta ja kaikki 

haastattelut myös nauhoitettiin esihaastatteluja lukuunottamatta. Kenelläkään haastateltavista 

ei ollut mitään haastattelujen nauhoittamista vastaan, eikä nauhoittaminen näyttänyt 

häiritsevän haastattelutilannetta. Haastattelujen aikana tutkija teki lisäksi muistiinpanoja 

omista vaikutelmistaan ja tuntemuksistaan ja haastattelunauhojen purku pyrittiin suorittamaan 

välittömästi samana päivänä haastattelujen jälkeen. Kuitenkin muutama haastatteluajankohta
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osoittautui melko myöhäiseksi, jolloin joko koko haastattelu tai osa siitä purettiin vasta 

seuraavana aamuna.

Tutkimukseen osallistuneet kuluttajat kykenivät kuvailemaan herkutteluaan usein 

monisanaisesti, värikkäästi ja avoimesti, joka teki haastattelujen suorittamisen melko helpoksi 

ja jopa hauskaksikin. Haastattelut lähtivät liikkeelle tiedustelemalla herkutteluun käytettyjä 

elintarvikkeita ja tämän jälkeen teemojen järjestys vaihteli sen mukaan, miten ne tulivat 

keskustelun kuluessa luontevasti esille. Jos jokin teema ei noussut muutoin esille, tutkija esitti 

aihetta koskevan kysymyksen. Lisäksi haastattelujen teemoittainen syvällisyys ja perusteel

lisuus vaihtelivat haastateltavasta riippuen. Herkuttelutuotteiden kysyminen lähti liikkeelle 

siten, että haastateltavan annettiin kertoa ensin vapaasti, millä hän herkutteli ja tämän jälkeen 

tutkija alkoi tiedustelemaan tarkemmin maitopohjaisia herkuttelutuotteita, jos nämä eivät 
olleet spontaanisti tulleet esille. Tutkija tiedusteli myös herkuttelujuomia sekä erilaisia 

makeita ja suolaisia herkkuja ja ruokia haastateltavan vapaamuotoisen kerronnan jälkeen. 

Tyypillistä oli, että spontaanisti mieleentulleiden herkuttelutuotteiden mainitsemisen jälkeen, 

löytyi hyvin usein vielä uusia herkkuja, jotka haastateltaville eivät olleet nousseet mieleen 

ilman erillistä kysymistä. Esimerkiksi juomat vain harvoin tulivat haastateltaville mieleen 

ensimmäisen eli yleisen kysymyksen aikana vaan vasta kysyttäessä tarkemmin olivatko 

mitkään juomat herkuttelua. Samoin kävi myös useimmille maitopohjaisille elintarvikkeille, 

kuten rahkalle, juustoille, jogurteille ja vanukkaille jäätelöä lukuun ottamatta, joka lähes aina 

mainittiin spontaanisti ja ensimmäisten elintarvikkeiden joukossa.

Teemahaastattelujen lisäksi kuluttajahaastatteluissa pyydettiin kahta naista ja kahta miestä 
tekemään kuvakollaasi aiheesta ’Minä ja herkuttelu'. Kuvakollaasien tekijät valittiin 

haastateltavien joukosta tutkijan oman päätöksen ja haastateltavan osoittaman innostuksen 
mukaan, mutta kuitenkin niin, että tutkija ehdotti kuvakollaasien laatimista vain silloin, kun 

haastattelu suoritettiin haastateltavan kotona. Tämä siksi, koska tutkija oletti haastateltavien 

tekevän tällöin rauhassa ja kiirehtimättä oman kollaasinsa ja kahvilassa sen tekeminen olisi 

myös ollut hankalampaa kuvakollaasin vaatiman työskentelytilan vuoksi. Kuvakollaasien teko 

vaihteli kestoltaan 20 minuutista 30 minuuttiin vaikka alun perin tutkija oli olettanut tämän 

vievän vain noin 15 minuuttia. Haastateltavat muodostivat kuvakollaasit juuri ennen 

varsinaisen haastattelun alkua. Kuvakollaasien muodostamisessa haastateltavat käyttivät 

tutkijan mukanaan tuomia sanoma- ja aikakauslehtiä. Suurin osa lehdistä oli erilaisia 

aikakauslehtiä, kuten Herkkutori, KuntoPlus, 7Päivää, Pirkka, Yhteishyvä, Anna, mutta
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mukaan oli laitettu myös muutamia reseptivihkosia, ruokamainoksia sekä ilmaisjakelulehtiä. 

Haastateltavia pyydettiin keräämään näistä lehdistä kuvia ja sanoja, jotka liittyivät heidän 

mielestään aiheeseen ’Minä ja herkuttelu ’ sekä irrottamaan ja liimaamaan nämä herkuttelua 

ilmentävät kuvat ja sanat valkoiselle A3-paperille, otsikon ympärille. Osanottajille ei annettu 

ohjeita siitä, mitä aihepiirejä kollaaseihin tulisi sisällyttää vaan heille annettiin täysin vapaat 

kädet luoda kuvakollaasi omien mieltymystensä ja ajatustensa pohjalta. Myöskään sanojen ja 

kuvien määrää ei rajoitettu. Osanottajia rohkaistiin lisäksi kirjoittamaan tai piirtämään 

kollaaseihin sanoja tai kuvia, jos he eivät olleet löytäneet mielestään aiheeseen sopivia 

lehdistä.

Kuvakollaasien yhteydessä suoritettiin lisäksi avoin haastattelu, jossa haastateltavia pyydettiin 

kertomaan omista kollaaseistaan: miksi he olivat valinneet juuri nämä kuvat ja sanat ja miten 

ne kuvasivat heidän herkutteluaan. Haastatteluja jatkettiin lisäksi teemahaastattelu- 

lomakkeiden teemojen avulla, jolloin varmistettiin, että kaikki tutkimuksessa mukana olleet 

teemat tulivat katettua myös näiden haastatteluiden yhteydessä.

Asiantuntii ahaastattelut
Asiantuntijahaastatteluja oli kolme, joissa kaikki haastattelut tapahtuivat haastateltavien 

työtiloissa aikavälillä 19.4-11.6.2004. Haastatteluista kaksi suoritettiin Helsingin yliopiston 
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiloissa Viikissä ja kolmas Painonvartijoiden 

toimistolla. Teemahaastattelurungot lähetettiin asiantuntijoille sähköpostitse etukäteen 

vähintään viikkoa ennen varsinaista haastattelua, jolloin heille annettiin aikaa perehtyä teema- 

alueisiin. Haastateltavat olivatkin perehtyneet hyvin etukäteen lähetettyyn haastattelurunkoon, 

mikä oli selvästi nähtävissä itse haastattelutilanteessa, haastattelun edetessä sujuvasti. 

Haastattelujen kesto vaihteli 40 minuutista 1 tuntiin ja 15 minuuttiin. Kuluttajahaastattelujen 

tavoin myös kaikki asiantuntijahaastattelut nauhoitettiin ja nauhat purettiin välittömästi 

haastattelun jälkeen vielä saman päivän aikana. Haastattelut lähtivät liikkeelle tiedustelemalla 

asiantuntijoiden näkemystä siitä, mitä herkuttelu oli ennen ja mitä se on heidän mielestään 

nykyisin, jonka jälkeen myös asiantuntijahaastatteluissa käsiteltävät muut teemat seurasivat 

kussakin haastattelussa hieman omanlaistaan järjestystä riippuen siitä, mihin asiantuntija itse 

halusi erityisesti keskittyä. Kaikki asiantuntijat saivat haastattelusta palkkioksi ison juusto- 

lahjapakkauksen.
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6.6 Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät

Kvalitatiivisten aineistojen analyysitapoja on olemassa lukuisia. Eskola ja Suoranta (1998, 

160) jakavat analyysimenetelmät kvantitatiivisiin analyysitekniikoihin, teemoitteluun, 

tyypittelyyn, sisällönerittelyyn, diskursiivisiin analyysitapoihin sekä keskusteluanalyysiin. 

Seppälä (2003) taas esittää, että analyysin peruselementit ovat aineistoon palaaminen, 

valikointi, lajittelu-luokittelu sekä vertailut. Keskeistä Eskolan ja Suorannan (1998, 161) 

mukaan on huomata, että usein käytännössä eri analyysitavat kietoutuvat toisiinsa eivätkä 

suinkaan ole mitenkään selvärajaisia. Tässäkin tutkimuksessa eri analyysimenetelmät 

yhdistyivät toisiinsa, joskin teemahaastattelurungon teemat muodostivat tärkeän perustan 

aineiston analyysille.

Aineistoon palattiin useaan otteeseen kuunnellen nauhoja ja lukemalla litteroituja tekstejä yhä 
uudelleen sekä tekemällä haastatteluista yhteenvetoja. Teorian pohjalta luodut haastattelu- 

teemat toimivat analyysin apuna, joiden sisälle pyrittiin löytämään samankaltaisuuksia ja 

eroja kuluttajien välillä. Teemoittelu vaatii Eskolan ja Suorannan (1998, 175) mukaan 
onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden 

lomittumisena toisiinsa. Tässä tutkimuksessa empiria ja teoria pyrittiinkin liittämään toisiinsa 

mahdollisimman pitkälle.

6.6.1 Kul uttajahaastattel ut

Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät perustuivat kuluttajien luomiin kuvakollaaseihin 
sekä niiden pohjalta tehtyihin avoimiin haastatteluihin ja teemahaastatteluihin.

T eemahaastattelut

Kaikki haastattelut purettiin nauhalta lähes sanatarkasti heti samana päivänä muutamaa 

myöhään suoritettua haastattelua lukuun ottamatta, jossa jälkimmäisten purku suoritettiin 

kuitenkin välittömästi heti seuraavana aamuna. Haastattelujen purulla lähes sanatarkasti 

tarkoitetaan tässä sitä, että kaikki haastattelussa sanonut asiat kirjoitettiin ylös lukuun 

ottamatta sellaisia harvoja tutkijan tai haastateltavan tekemiä sivuhuomautuksia, joilla ei 

tutkijan mielestä ollut olennaista merkitystä analyysin kannalta. Litteroinnista jätettiin pois 

useimmiten myös tauot, huokaukset, äänenpainot, naurahdukset ym. vastaavanlaiset äännäh- 

dykset, mutta tutkija kirjoitti kuitenkin ylös omia erityishuomioitaan haastateltavan
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haastattelun aikaisesta käyttäytymisestä tai puhetavasta, silloin kun hän koki sen oleelliseksi 

tulkinnan kannalta. Yhden haastattelun purku vei tutkijalta aikaa 4-8 tuntia riippuen 

haastateltavan puhenopeudesta ja haastattelun kestosta. Tekstiä syntyi 5-10 sivua haastattelua 

kohti. Litteroidut tekstit luettiin useaan kertaan ja samalla hahmotettiin teemoittaisia saman

kaltaisuuksia haastateltavien kesken sekä tekstistä hahmottuvia kokonaisuuksia. Lisäksi 

jokaisesta haastattelusta tehtiin erikseen yhteenveto heti haastattelun jälkeen, jossa etsittiin 

haastattelun keskeistä sanomaa ja jaoteltiin tekstiä teemojen alle.

Aineiston analyysi alkoi jo haastattelutilanteessa, jossa tutkija haastatellessaan teki havaintoja 

herkutteluun liittyvistä ilmiöistä niiden toistuvuuden, erityistapausten sekä miesten ja naisten 

välisten erojen välillä. Lähestymistapana aineiston analyysiin oli se, että tutkija tulkitsi 

litteroitua aineistoa ensin selventämällä sitä eli eliminoimalla suuresta aineistosta pois asiaan 

kuulumattomia osia kuten toistoja ja tutkijan mielestä ei-olennaisia seikkoja ja tämän jälkeen 

tiivistämällä, luokittelemalla ja tulkitsemalla jäljelle jäänyttä aineistoa. Analyysivaiheessa 

tarkasteltiin sellaisia aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka olivat yhteisiä usealle 
haastateltavalle. Nämä pohjautuivat erityisesti teemahaastattelujen teemoihin, mutta näiden 

lisäksi tuli esille myös kokonaan uusia teemoja, kuten nuorten kuluttajien herkutteluun 
liittyviä assosiaatioita. Lisäksi pyrittiin nostamaan aineistosta esille sellaisia ilmiöitä ja 

asioita, jotka olivat tyypillisiä vain naisille tai miehille ja erosivat siten naisten ja miesten 

välillä eli suoritettiin vertailua eri ryhmien kesken. Myös eroja nuorten yksinasuvien sekä 

parisuhteessa elävien herkuttelusta pyrittiin löytämään. Aineiston yhteyksiä tarkasteltiin 

tyypittelemällä haastateltavia erilaisiin, teoriaosassa esitettyihin ruokailijatypologioiden 

tyylisiin ”herkuttelija”ryhmiin, etsimällä kuluttajista samankaltaisuuksia herkuttelu- 

käyttäytymisessä ja toisaalta etsittiin eroja, jotka parhaiten toivat esille ryhmien välistä 

erilaisuutta.

Kuvakollaasit
Kuvakollaasien tarkoituksena oli toimia analyysin tukena ja auttaa myös haastateltavia 

kertomaan helpommin herkuttelustaan, koska tutkija oletti ruokaan liittyvän ärsykemateriaalin 
tuovan helpommin mieleen omaan herkutteluun liittyviä asioita. Tarkoituksena oli lisäksi 

mahdollistaa sellaisten uusien teemojen syntyminen, joita ei teemahaastattelun aikana muuten 

olisi syntynyt. Kuvakollaaseihin liimattuja kuvia ja sanoja tarkastelemalla, etsimällä 

yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroavaisuuksia, tutkija pyrki saamaan alustavan yleiskuvan nuorten
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kuluttajien herkuttelusta sekä ensihypoteesin erityisesti sukupuolten välisistä eroista 

herkutteluun liittyen.

6.6.2 Asiantunti] ahaastattel ut

Samoin kuin kuluttajahaastattelujen, myös asiantuntijahaastattelujen analyysi alkoi jo 

haastattelutilanteessa tekemällä muistiinpanoja vaikutelmista ja tutkijan mielestä tärkeimmistä 
haastatteluissa esiin nousseista asioista. Asiantuntijahaastattelujen purku suoritettiin jopa 

hieman kuluttaj ahaastatteluj a tarkemmin, jolloin kaikenlaista tekstin karsimista ja 

yhteenvetämistä vältettiin vielä purkutilanteessa. Asiantuntijahaastatteluista tehtiin kuluttaj a- 

haastatteluiden tavoin erikseen yhteenvedot kunkin haastattelun jälkeen, tulokset taulukoitiin 
teemoittain sekä pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä teemojen sisältä ja toisaalta myös 

poikkeuksia ja erityishuomioita, jotka ilmenivät vain tietyn asiantuntijan puheessa.

6.7 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Keskeisin tieteelliselle menetelmälle asetettava vaatimus on luotettavuus. Tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Mittauksen validiteetin ja 

reliabiliteetin käsitteet liittyvät kuitenkin lähinnä kvantitatiiviseen tutkimukseen, jolloin 

kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä on luontevampaa puhua väljemmin analyysin 

arvioitavuudesta ja analyysin toistettavuudesta. Analyysin arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, 

että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä ja toistettavuus tarkoittaa, että tutkijan 
käyttämät luokittelu- ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset, ja että niitä noudatetaan 
johdonmukaisesti. (Uusitalo 1991, 81-82)

Kvalitatiivisen tutkimuksen suurin rajoite on se, että pienistä vastaajamääristä ja vastaajien 

valintatavasta johtuen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät pysty tuottamaan tietoa, jota 

voitaisiin yleistää johonkin populaatioon jollakin tilastollisella varmuusasteella. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia voisi yleistää vaan 

ainoastaan sitä, ettei tuloksista pystytä tekemään tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä. 

(Solatie 1997, 66) Siten luvussa 7, puhuttaessa nuorista pääkaupunkiseudulla asuvista 

kuluttajista viitataan nimenomaan tämän tutkielman haastateltaviin eikä pääkaupunkiseudulla 

omassa taloudessa asuviin kuluttajiin yleisesti. Lisäksi on otettava huomioon, että koska 

tutkimuksen kohderyhmänä oli nuoret pääkaupunkiseudulla asuvat kuluttajat, on oltava
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edellistäkin varovaisempi tehtäessä minkäänlaisia yleistyksiä tulosten perusteella muissa 

Suomen suuremmissa kaupungeissa tai maaseudulla asuviin kuluttajiin. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla asuvien sekä maaseudulla asuvien kuluttajien kaupassa- ja ravintoloissa- 

käyntimahdollisuudet saattavat poiketa paljonkin toisistaan, koska etäisyydet kuluttajan ja 

myymälän/ravintolan sekä liikenneyhteyksien joustavuuden suhteen saattavat erota. Siten 

esimerkiksi päivittäinen kaupassakäynti, joka on hyvinkin mahdollista ja helppoa useille 

pääkaupunkiseudulla asuville kuluttajille saattaa olla erityisen vaikeaa maaseudulla asuville 

pitkien etäisyyksien ja kauppojen liikekeskuksiin keskittyneisyyden takia. Lisäksi kuten 

teoriaosassa tuotiin esille, nuorilla pääkaupunkiseudulla asuvilla kuluttajilla on muualla 
Suomessa asuviin kuluttajiin verrattuna oma elämäntyylinsä, jonka tutkija uskoo heijastuvan 

myös herkuttelukäyttäytymiseen. Tutkija olettaa, että esimerkiksi viini-ja juustokulttuuri sekä 

erikoiskahveilla herkuttelu ovat tyypillisempiä pääkaupunkiseudulla tai muissa isoimmissa 

kaupungeissa verrattuna esimerkiksi maaseutuun. Lisäksi haastateltavista suurin osa oli 
opiskelijoita, jolloin täysipäiväisesti työssäkäyvien herkuttelukäyttäytymisestä ei ehkä saatu 

yhtä selkeää kuvaa. Opiskelijoista kaikki olivat joko korkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoita, 

joka sai tutkijan miettimään, että olisiko henkilö, joka opiskelee alemman asteen tutkintoa 

antanut toisenlaisia vastauksia.

Validiteetti
Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Validiteetin totaalinen puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Silloinhan tutkija on 

tutkinut todellisuudessa aivan muuta asiaa kuin hän on alun perin suunnitellut. Yksi 

mittauksen validisuutta alentava tekijä on reliabiliteetin puute. Toisaalta täysin reliaabelikaan 

mittaus ei takaa validisuutta. Vaikka kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä ei tavallisesti 

käytetä validiteetin käsitettä, samantyyppinen vaatimus kohdistuu myös siihen: 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoreettiset ja empiiriset määritelmät on kytkettävä toisiinsa. 

(Uusitalo 1991, 84-86)

Validiteetista voidaan erottaa käsite- ja sisältövaliditeetti. Tutkimuksen käsitevalidius on 

huono, ellei tutkija pysty tavoittamaan tutkittavasta ilmiöstä olennaisia piirteitä tai pysty 

johtamaan teoriasta keskeisiä käsitteitä. Tämä näkyy lähinnä tutkimuksen pääkategorioiden ja 

ongelmanasettelun heikkoutena sekä haastattelurungon huonona suunnitteluna. Jälkikäteen 

käsitevalidiutta ei voida myöskään parantaa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkija voi 
parhaiten taata riittävän käsitevalidiuden tutustumalla haastateltavaan ryhmään sekä
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käsitejärjestelmään ja kielenkäyttöön, että ennen kaikkea perehtymällä huolellisesti 

aikaisempiin tutkimuksiin ja alueen käsitteistöön. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 129) Tämän 

tutkimuksen käsitevalidius pyrittiin varmistamaan tutustumalla huolellisesti aihepiiriä 

koskevaan kirjallisuuteen monelta eri tieteenalalta, tutustumalla käsitteistöön sekä niihin 

herkuttelua koskeviin tutkimuksiin, jotka aiheesta oli löydettävissä. Lisäksi suoritettiin 

esihaastatteluja, joiden avulla tarkistettiin teoriaosassa käsiteltyjen aihepiirien relevanttiutta 

tutkimuksen kannalta. Tämän tutkimuksen validisuutta osoittaa myös se, että empiirisessä 

osassa saatuja tutkimustuloksia peilattiin teoriaosaan ja havaittiin useiden tulosten olevan 

linjassa aiempien tutkimustulosten ja esitettyjen teorioiden kanssa. Lisäksi tutkijan saman- 
ikäisyydestä haastateltavien kanssa johtuen, tutkija ja haastateltavat puhuivat ns. samaa kieltä, 

käyttivät samanlaisia käsitteitä ja tutkijan oli helppo samastua haastateltaviin.

Vaikka tutkija onnistuisikin teoreettisesti tavoittamaan tutkittavan ilmiön ytimen, voi tutkija 

epäonnistua laatiessaan teemaluetteloa ja teema-alueita koskevia alustavia kysymyksiä. 

Tällöin teemahaastattelun sisältövalidius on huono. Kysymykset eivät tavoita haluttuja 
merkityksiä. Tutkija voi varmistaa menetelmän sisältövalidiuden varautumalla tarpeeksi 

useaan kysymykseen ja riittäviin lisäkysymyksiin kultakin teema-alueelta. (Hirsjärvi & 

Hurme 1982, 129) Tässä tutkimuksessa viiden eri pääteeman alle löydettiin monta eri 
alateemaa ja siten myös kysymystä, joka varmisti riittävien kysymysten määrän 

haastattelutilanteessa.

Tarkasteluun voidaan ottaa mukaan myös organisationaalisen validiteetin käsite, joka 

tarkoittaa sitä, että kvalitatiivisten tutkimusten tilaajat eivät arvioi tutkimustiedon arvoa 

ainoastaan tilastollisen reliabiliteetin ja validiteetin ehdoilla vaan myös sen valaisevan arvon 

ehdoilla eli sen relevanssilla päätöksenteolle organisaation sisällä. Näin ollen tieto on 

arvokasta vain siinä määrin kuin sitä käytetään. Kvalitatiivinen tutkimus saattaa oikein 

sovellettuna siis olla organisationaalisessa mielessä validimpaa kuin mikään muu tutkimus. 

(Solatie 1997, 65) Tämän tutkimuksen organisationaalinen validius on suuri, sillä käsillä 

oleva tutkimus antaa toimeksiantajayritykselle valaisevaa ja kokonaan uutta tietoa nuorten 

kuluttajien herkuttelukäyttäytymisestä, jota voidaan käyttää yrityksen markkinoinnin ja 

tuotesuunnittelun apuna. Lisäksi Valio Oy voi hyödyntää tätä tutkimusta myös myöhempien 

herkuttelua koskevien tutkimusten pohjana.
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Reliabiliteetti
Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä reliabiliteetti on ymmärrettävissä vaatimukseksi 

analyysin toistettavuudesta. Tutkijan tulee noudattaa aineistoa käsitellessään yksiselitteisiä 

luokittelu- ja tulkintasääntöjä. (Uusitalo 1991, 84) Reliabiliteetti voidaan käsittää myös niin, 

että mikäli tutkimuksen reliabiliteetti on suuri, voidaan sama tutkimus tehdä eri näytteellä eli 

käyttää uutta kvalitatiivista tutkijaa, uusia haastateltavia sekä edelleen samaa kohderyhmää ja 

tulokset ovat täsmälleen samat (Solatie 1997, 65). Haastattelun reliaabelius tarkoittaa siten 

mm. sitä, saadaanko samanlainen tulos, jos käytetään jotain toista haastattelijaa tai jos sama 

haastattelija toistaa haastattelun samoissa oloissa. Teemahaastatteluissa tilanne on kuitenkin 

aina ainutkertainen ja saman henkilön haastattelemisen toistaminen muuttaisi sen 

keinotekoiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 129) Hirsjärvi ja Hurme (2001) kritisoivatkin 

edellä mainittuja reliabiliteetin kriteerejä. He toteavat, että jos oletetaan, että ihmiselle on 
ominaista ajassa tapahtuva muutos, tutkimustuloksiin kohdistuvasta toistettavuudesta on 

luovuttava etenkin silloin, kun kyseessä ovat muuttuvat ominaisuudet. Lisäksi, jos oletetaan, 

että täydellistä intersubjektiivisuutta ei ole eli, että jokainen yksilö tekee omien kokemustensa 

perusteella tietystä kohteesta oman tulkintansa, on epätodennäköistä, että kaksi arvioijaa 
ymmärtäisi haastateltavan sanoman täysin samalla tavalla.

Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti pyrittiin varmistamaan koko tutkimuksen huolellisella 
suorittamisella aina teoriaosan materiaalinen keräyksestä ja teoriaan tutustumisesta 

haastattelujen suorittamiseen, purkamiseen, analysointiin ja tulosten esittämiseen asti. 

Reliabiliteettia nostaa myös se, että tutkija teki empiirisen työn kaikilta osin itse, joka vähensi 
tiedonkulkuun ja muuhun käytännön järjestelyihin liittyviä ongelmakohtia. Teoriaosaa 

koskeva materiaali valittiin ja luettiin huolella sekä kaikki haastattelut tallennettiin nauhurilla 

ja litteroitiin tarkasti. Nauhurin äänenlaatu oli lisäksi erittäin hyvä, jolloin tutkijalle ei 

muodostunut epäselvyyttä haastateltavan sanoista, joka osaltaan kohensi myös tutkimuksen 

reliabiliteettia. Lisäksi haastattelujen purku tapahtui kahdessa osassa siten, että ensin 
haastattelu pyrittiin litteroimaan niin tarkasti kuin tutkimuksen kannalta oli tarpeellista, jonka 

jälkeen haastattelu kuunneltiin vielä uudelleen läpi ja tarkastettiin oliko tiedot kirjattu oikein 

muistiin.

Edellä mainittujen seikkojen valossa voidaan todeta, että tämän tutkielman tulokset ovat 

sisäisesti luotettavia. Sekä reliabiliteetti että validiteetti ovat riittäviä. Toisaalta tutkija jäi
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kuitenkin vielä pohtimaan, että teemoja karsimalla olisi haastateltavilta saatu vieläkin 

syvällisempää tietoa, sillä toisinaan vaikutti siltä, että muutamilla haastateltavilla olisi ollut 

vielä jotakin lisäinformaatiota kerrottavana, mutta toisaalta myös keskittymiskyky alkoi 

laskea haastattelun keston ylittäessä tuntia.
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7 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

Seuraavaksi esitellään sekä kulutta] ahaastatteluiden että asiantunti] ahaastatteluiden 

keskeisimmät tulokset, jonka jälkeen luodaan yhteenveto tutkimustuloksista. Tulosten 

esittämis]ärjestys seuraa paljolti sekä kuluttaja- että asiantunti]ahaastatteluiden teemoja. 

Kuluttaja- ja asiantunti]ahaastatteluiden keskeiset tulokset esitetään osin yhdessä ja osin 

erikseen siten, että ne asiantuntijahaastatteluissa esille tulleet kommentit, jotka olivat suoraan 

peilattavissa kulutta]ahaastatteluiden tuloksiin on esitetty jo luvussa 7.1.

7.1 Kulutta] ahaastattelut

Ennen varsinaisten kulutta] ahaastatteluiden analysointia esitetään kuvakollaasien analyysistä 

saadut tulokset. Tulkinnassa esille tuotuja asioita käsitellään tarkemmin siirryttäessä 

teemahaastatteluiden tulkintaan. Syy siihen, miksi kuvakollaasien analyysistä saadut tulokset 

esitetään tässä vaiheessa on se, että kuvakollaaseista sai hyvän johdatuksen nuorten 
kuluttajien herkuttelumaailmaan ja nämä tulokset syventyvät, tarkentuvat ja selittyvät 

myöhemmin teemahaastattelujen tuloksia esitettäessä.

Kuvakollaasien analysointi
Kuvakollaasien, jotka ovat myös tämän tutkielman liitteissä esitetty (ks. liitteet 2-5), 

tarkoituksena oli tuoda tähän tutkielmaan jotakin visuaalista kuvaa nuorten aikuisten 

herkuttelusta sekä auttaa haastateltavia kertomaan monipuolisemmin ja laajemmin 

herkuttelustaan tarjoamalla herkutteluun liittyviä visuaalisia ärsykkeitä haastattelun aikana. 
Lisäksi tarkoituksena oli myös mahdollisesti kokonaan uusien teemojen ja näkökulmien 

löytäminen herkutteluun haastateltavien saadessa kertoa vapaamuotoisesti laatimistaan 

kollaaseista ja siitä, miten ne kuvasivat heidän herkutteluaan. Tutkija sai kuitenkin todeta, että 
kuvakollaasien myötä ei noussut mitään uutta herkutteluun liittyvää teemaa joitakin 

herkutteluun liittyviä mielleyhtymiä lukuun ottamatta, joten ainakin suurelta osin voitaneen 

todeta, että teemahaastattelun teemat kattoivat hyvin nuorten kuluttajien herkuttelun 

maailman. Toisaalta kuvakollaaseja tehtiin tutkimuksen aikana vain neljä kappaletta, joten 

voidaankin olettaa, että useampien kollaasien myötä olisi saattanut syntyä vielä uusia 

näkökulmia ja käsiteltäviä teemoja.
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Kuvakollaaseihin haastateltavat olivat valinneet enimmäkseen kuvia lempiruoistaan 

huolimatta siitä, että haastateltavia oli rohkaistu käyttämään mielikuvitustaan ja heille 

kerrottiin jo heti haastattelun alussa, että kollaaseihin sai valita mitä tahansa lehdistä 

löytyneitä kuvia ja sanoja, jotka kuvasivat heidän herkutteluaan. Toisaalta on ymmärrettävää, 

että omaa herkuttelua on helpointa lähestyä ja kuvata kertomalla omista lempiruoistaan. 

Ruokaa kuvaavien lehtileikkeiden lisäksi kaikki haastateltavat olivat kuitenkin valinneet myös 

muutamia muunkinlaisia kuvia, kuten kuvia maisemista ja ihmisistä, ja leikanneet tai 

kirjoittaneet omin käsin lauseita ja sanoja, jotka kuvasivat heidän herkutteluaan. 
Silmiinpistävin asia analyysia aloittaessa oli sukupuolten välinen ero herkuttelutuotteiden 

valinnassa, joka kiinnitti ensimmäisenä tutkijan huomion. Miesten kuvakollaaseista löytyi 

nimittäin enemmän liha- ja makkarapainotteisia, ns. ”perinteisempiä” ruokia ja olutta (ks. 

liitteet 4 ja 5), kun taas naisten kuvakollaaseissa vastaavasti korostui herkuttelutuotteiden 

keveys ja terveellisyys, jota erityisesti hedelmät, marjat, kasvikset, kevyttuotteet ja 

urheilulliset, hoikat naiset kuvasivat (ks. liitteet 2 ja 3). Lisäksi toisessa miesten laatimassa 

kuvakollaasissa oleva lehtileike RAX -ravintolan mainoksesta, ”syö ja juo niin paljon kuin 

haluat” (ks. liite 4) kuvasi ruoan määrän tärkeyttä herkuttelussa, kun taas naisten kollaaseista 

ei saanut käsitystä siitä, että ruoan määrä olisi olennainen herkuttelussa, pikemminkin 

päinvastoin. Esimerkiksi toisessa naisen tekemässä kuvakollaasissa (ks. liite 2) tuli esille 

teoriaosassa käsitelty herkuttelun kielletty puoli, jota viinerin päällä oleva rasti kuvasi; 

herkkuja ei saisi syödä ja syömistä tulisi rajoittaa.

Kuvakollaaseissa oli myös havaittavissa selkeästi nuorten herkuttelun kansainvälisyys ja 

eksoottisuus, erityisesti kuvakollaasissa 3, mutta toisaalta myös perinteisyys eli polarisoi
tuminen akselilla kansainvälisyys/suomalainen perusruoka oli ilmeinen. Herkuttelun kansain

välisyyttä ja uusien ruokien kokeilunhalua kuvastivat lehtileikkeet mm. sushista, oliiveista, 

kookosmaidosta, currykastikkeesta, viinistä ja juustosta sekä vastaavasti perinteisyyttä 

karjalanpiirakat, lenkkimakkara, jäätelö, makeiset ja suklaa.

Kuvakollaaseissa kävi tutkijan mukaan ilmi myös nuorten terveyden arvostus ja se, että 

herkuttelun ei välttämättä aina tarvitse olla ns. epäterveelliseksi luokiteltua ruokaa. Tästä 

kertoivat kuvat maljoista, hedelmistä, tuoreilla kasviksilla täytetyistä leivistä, ruisleivästä, 

kuivatuista hedelmistä sekä omin käsin kirjoitetuista tai lehdistä leikatuista kommenteista, 

kuten ”sisäinen hyvinvointi”, ”sulavat linjat” ja ”kalsium”. Itse asiassa kollaaseissa oli



135

käytetty tutkijan yllätykseksi hyvinkin paljon terveellisiksi luokiteltuja ruokia, mikä sai 

tutkijan pohtimaan, oliko nuorten herkuttelu tosiaan näin terveellistä.

Kaiken kaikkiaan kuvakollaaseista ilmeni nuorten käyttämien herkuttelutuotteiden 

moninaisuus, sillä herkuttelu on hyvin subjektiivinen asia henkilökohtaisine maku- 

mieltymyksineen. Lisäksi kuvakollaaseista sai ensin vaikutelman, että herkuttelu olisi 

pelkästään jotakin hyvää syötävää, johon kuitenkin tarkemmin tarkasteltaessa tutkija havaitsi 

yhdistyvän mm. kauniin ympäristön, jota kuvat maisemista toivat esille, ruoan esteettisen 

esillepanon sekä yhdessäolon eli herkuttelun sosiaalisen puolen. Taulukossa 8 on esitetty 

lyhyesti yhteenvetona kuvakollaaseista ilmenneet tutkijan tekemät löydökset.

Taulukko 8: Yhteenveto kuvakollaasianalyysin tuloksista

Nuorten herkuttelutuotteiden valikoima laaja ja melko terveellinen.

Miesten herkuttelussa enemmän liharuokia, olutta ja herkkujen määrä 
tärkeä; naisten herkuttelussa korostunut herkuttelutuotteiden keveys 
hedelmineen, kasviksineen ja kevyttuotteineen.

Herkuttelutuotteiden valinnassa korostunut toisaalta kansainvälisyys ja 
eksoottisuus, mutta toisaalta myös perinteisyys.

Terveellisyyttä ruoassa ja terveyttä arvostetaan, herkuttelun ei tarvitse aina 
olla ns. epäterveellisiksi luokiteltuja elintarvikkeita. Toisaalta herkuttelua 
pidetään kiellettynä ja sitä pitää kontrolloida.

Herkuttelu ei ole ainoastaan jotakin hyvää syötävää vaan siihen liittyy myös 
kaunis ympäristö, esteettinen kattaus sekä yhdessäolo.

7.1.1 Nuoret pääkaupunkiseudulla asuvat herkuttelijat

Analysoitaessa haastateltavien herkuttelukäyttäytymistä teemahaastattelujen perusteella, 

voidaan todeta, että nuorten aikuisten herkuttelu vaihteli yksilöstä ja tilanteesta riippuen 

rutiininomaisesta herkuttelusta joustavaan herkuttelukäyttäytymiseen. Rutiininomaisessa 

herkuttelussa syötiin tiettyjä, samoja herkkuja tiettyinä aikoina ja tilanteissa. Vastaavasti 

joustavassa herkuttelussa herkuteltiin milloin tahansa ja missä tahansa ja herkuttelutuotteita 

vaihdeltiin kyllästymisen estämiseksi ja ihan vain vaihtelun- ja kokeilunhalun sekä 

mielitekojen vuoksi. Monet kuluttajista kuvailivat herkutteluaan jossakin määrin myös
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kausittaiseksi, jolloin voitiin syödä pitkänkin aikaa koko ajan samaa herkkua aina 

kyllästymiseen asti. Haastateltavat puhuivat herkuttelustaan myös addiktioina erityisesti 

kahviin ja suklaaseen ja siitä kuinka välillä oli vain ”pakko saada” jotakin tiettyä herkkua.

Asiantuntijat toivat esille myös omia näkemyksiään nuorten kuluttajien herkuttelusta ja esille 

tuotiinkin monenlaisia näkökulmia. Yhteisenä ilmiönä asiantuntijat mainitsivat nuorten 

pikaruokatyyppisen ruoan ja makeisten suosimisen herkuttelussa. Eräs asiantuntijoista lisäksi 

muistutti, että vaikka nuoret herkuttelevat pikaruoalla, makeisilla, virvoitusjuomilla ja 

alkoholipitoisista juomista, esimerkiksi oluella, viinillä ja siiderillä, niin nuoret kuitenkin 

valmistavat jonkin verran myös itse aterioita ja nuorilla on mahdollisuus myös perinteiseen 

herkutteluun eri yhteyksissä. Toinen asiantuntijoista mainitsi nuorten herkuttelussa 
korostuvan ruoan määrän ja totesi nuorten herkuttelussa olevan siten jopa primitiivisiä 

piirteitä ja kolmas taas kuvasi nuorten herkuttelua jatkuvana syömisenä ajasta ja paikasta 

riippumatta. Nämä kaikki edellä mainitut asiantuntijoiden esittämät herkuttelukäyttäytymisen 

muodot sopivat tutkijan mielestä osuvasti tutkimuksessa haastateltujen kuluttajien herkuttelu- 

käyttäytymiseen, kuten jatkossa tulee tämän tutkimuksen lukijakin toteamaan. Tämä osoittaa 

tutkijan mielestä sitä, että sekä tilanteesta että yksilöstä riippuen nuorten pääkaupunkiseudulla 

asuvien kuluttajien herkuttelukäyttäytyminen voi olla muodoltaan monenlaista. Toisaalta 
herkuttelun moninaisuus tarkoittaa myös sitä, että nuoret kuluttajat voidaan jakaa erilaisiin 
herkuttelijasegmentteihin käyttämiensä elintarvikkeiden, sukupuolen sekä syömistapojensa 

mukaan.

7.1.2 Naisten ja miesten välisiä eroja herkuttelukäyttäytymisessä

Asiantuntijoiden mielipiteisiin peilaten nuorten kuluttajien herkuttelu vaihteli määrällisesti 

paljon herkkuja vaativista sellaisiin herkuttelijoihin, joille herkkujen laatu ja maku olivat 

tärkeämpiä kuin määrä, jolloin syötiin mieluummin vain pieniä määriä kerrallaan ja vaikka 

joka päivä. Miehissä oli naisiin verrattuna enemmän heitä, jotka halusivat syödä paljon 

herkutellessaan ja määrä korvasi toisinaan laadun, kun taas miehiin verrattuna suurempi osa 

naisista korosti enemmän herkuttelun terveellisyyttä, keveyttä ja laatua määrän sijasta, jolloin 

suosittiin esimerkiksi erilaisia ruokaisia salaatteja, hedelmiä, light-virvoitusjuomia ja - 

siidereitä sekä ruoan hidasta nautiskelua. Siten teoriaosaan viitaten miesten joukossa oli 

enemmän perinteisiä hedonisteja, joille ruoan määrä oli tärkeää ja naisten joukossa enemmän 

moderneja hedonisteja, jolloin taas ruoan laatu korostui määrää enemmän ja pyrittiin
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maksimoimaan ruoasta saatava nautinto. Toisaalta tutkijan mielestä ketään miespuolisista 

haastateltavista ei pitänyt syömistä vain pelkkänä ”tankkauksena” ja nälän tyydyttämisenä 

vaan ruokaa pidettiin tärkeänä nautinnon lähteenä.

Lisäksi joillekin miespuolisille haastateltaville oli tyypillistä se, että herkutellessa syötiin 

nopeasti ja oltiin kärsimättömiä. Kuitenkin miehistäkin löytyi heitä, joille herkuttelu oli 

määrällisesti hyvinkin kohtuullista ja melko harvoin tapahtuvaa ja itseasiassa terveellisyyttä 

ajateltiin hyvinkin paljon miespuolisten haastateltavien keskuudessa. Miesten ja naisten ero 

terveysajattelussa olikin lähinnä siinä, että vaikka miehet olivat erittäin terveystietoisia ja 

kertoivatkin syövänsä yleensä ottaen terveellisesti, he kuitenkin antoivat itselleen luvan 

herkutella sallivammin ja paremmalla omalla tunnolla verrattuna naisiin silloin, kun mieli 

teki. Toisaalta naiset myös aidosti vaikuttivat pitävän enemmän kevyemmistä herkuista. 

Seuraavissa on otteita sekä naisten että miesten haastatteluista, jotka selventävät esille tuotuja 

sukupuolten välisiä eroja.

Miesherkuttelijoiden perinteinen hedonismi: ruoan suuri määrä ia herkuttelun nopeus
Mä syön sitä kerralla sitten aika paljon, että mä en pysty nauttimaan siitä, että... kun 
mä ostan suklaalevyn, niin mä laitan sen rivin kerralla suuhun, että kyllä se on se 
määrä siellä suussa, että kun joku sanoo, että ota yks pala suuhun ja imeskele, että se 
riittää pitkään, mutta mä en ymmärrä sellaista puhetta ollenkaan. Leffassa, jos mulla 
on karkkipussi mukana, niin mä en ikinä saa sitä riittämään koko leffan ajaksi vaan 
mä syön sen heti alkuun, että mä en niin kuin voi odottaa ja malttaa... (Lauri, 24 
vuotta)

- Mä en pysty herkuttelemaan kärsivällisesti... Että siitä tulee mun mielestä hyvä olo, ja 
sitten sitä ei tarvi uusia ties kuinka monen päivän päästä, jos sen oikein ahmimalla 
ahmii, että oikein hikeä pursuu, että oikein siis hikoiluttaa, kun on syönyt niin paljon 
suklaata. (Jari, 23 vuotta)

Monia haastatteluun osallistuneita miehiä, joihin edellä kuvattu herkuttelukäyttäytyminen 

soveltui, voisikin teorialukuun tukeutuen kuvata ainakin osittain oraalisiksi herkuttelijoiksi 

(ks. luku 4.4) tuntuvan maun ja kylläisyyden tuottaman välittömän mielihyvän korostuessa 

syömisessä. Toisaalta miehissä oli paljon myös kulinaarisia herkuttelijoita, jolloin ruoka toimi 

nautinnon lähteenä ja herkuttelun aikainen seura nousi tärkeäksi tekijäksi nautinnon kannalta.



Naisherkutteliioiden moderni hedonismi: ruoan laatu, kuten keveys, herkullisuus ia
herkuttelun kiireettömyys

Mä tykkään hirveesti just sellaisista kevyistä ja raikkaista herkuista. Että makeet 
herkut ei oo yhtään mun juttu tai rasvaiset ja raskaat... (Johanna, 21 vuotta)

- En mä mitenkään niin kun kilokaupalla syö sitä karkkia tai jos mä syön suklaata, niin 
sitten se on yks tai kaks konvehtia, että herkuttelu ei tarkoita sitten sitä, että koko illan 
mässäilisi. (Sanna, 24 vuotta)

...että ei nyt viitti silleen, että yhtenä viikonloppuna vetää koko sipsipussin ja limsaa 
ja karkkia ja sitten vielä jäätelöä tai näin niin...(Kati, 24 vuotta)

Miehiin verrattuna suurempaa osaa naisherkuttelijöistä voisi teorialukuun (ks. luku 4.4) 

nojaten kuvata hieman enemmän sosiaalisiksi tai terveystietoisiksi herkuttelijoiksi, jolloin 

herkuttelutuotteiden valintaa ohjasi miehiä hieman enemmän tuotteiden keveys ja 
terveellisyys. Teoriaosassa mainittu sukupuolten välinen ero tuntuikin pitävän paikkansa siinä 

mielessä, että terveellisyys ja keveys toimivat naisten herkuttelussa hieman enemmän 
herkuttelutuotteiden valintaa ohjaavina tekijöinä.

...mä herkuttelen tosi terveellisillä niinkun tyyliin ruohesämpylöillä, graavilohta ja 
sinne vähän jotain tuorejuustoa ja salaattia...ja toiset voi sanoa, että mikä ihme 
terveysintoilija sä oikein oot. ja sitten samalla on jotenkin iskostunut sellainen, että se 
on se sisäinen hyvinvointi, että se tekee hyvää mulle sisäisesti. (Johanna, 21 vuotta)

Yllä esitetyssä haastatteluotteessa on lisäksi havaittavissa selvä naispuolisen kuluttajan 

arvoketju, joka johtaa herkuttelutuotteen ominaisuuksista, kuten ravitsemuksellisesti 
terveellisestä ruoasta kuluttajalle tärkeisiin arvoihin, kuten sisäiseen hyvinvointiin.

7.1.3 Herkuttelun mielikuvamaailma

Tutkija pyrki löytämään haastatteluista, mitä mielikuvia herkutteluun ja herkkuihin liitettiin ja 

mistä asioista herkuttelun maailma rakentui kuluttajien mielessä. Löydettävissä olikin hyvin 

monenlaisia mielikuvia ja mielleyhtymiä, joita käsitellään seuraavaksi.

Useat kuluttajista mielsivät herkuttelun joko makeaksi tai suolaiseksi, epäterveelliseksi 

ruoaksi ja toisinaan myös negatiiviseksi asiaksi siinä mielessä, että sitä pitäisi yrittää 

kontrolloida ja että herkuttelu tulisi jotenkin ansaita ja sallia itselle ennen herkutteluun 

ryhtymistä. Jakautumista kahteen eri ääripäähän akselilla terveellinen ruoka/ei herkku ja
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toisaalta epäterveellinen ruoka/herkku olikin havaittavissa, joten ruoan dikotominen luokittelu 

teoriaosassa esitellyllä tavalla tuli ilmi myös tässä tutkielmassa. Monet mielsivät herkuttelu- 

tuotteet ainakin jossakin määrin epäterveellisiksi, mikä johti lisäksi siihen, että jos ruoka oli 

hyvänmakuista, mutta samalla terveellistä, ruokaa oli vaikea mieltää herkuksi, kuten seuraava 

esimerkki osuvasti tiivistää:

Mansikat on muuten kakspiippunen juttu, että kun ne on tosi terveellisiä ja sitten ne on 
kuitenkin herkuttelua, että mun mielestä terveellinen ja sitten herkuttelu on kuitenkin 
mun mielestä niin kuin vastakohdat, että yleensä mä lasken niin, että kaikki herkuttelu 
on jotain epäterveellistä, niin kuin karkki ja pizza sun muut... (Hanna, 21 vuotta)

Toisaalta haastateltavien joukkoon mahtui jonkin verran myös heitä, jotka puhuivat 

”terveellisestä” herkuttelusta eli he eivät kokeneet terveellisyyttä ja herkuttelua toistensa 

vastakohdiksi ollenkaan. Myös asiantuntijahaastatteluissa tuotiin esille ruoan dikotomista 

jaottelua terveellisiin, mutta pahanmakuisiin; ja epäterveellisiin, mutta hyvänmakuisiin 

ruokiin ja todettiin, että tätä ajattelutapaa opetetaan lapsille jo pienestä pitäen.

Jotkut kuluttajista liittivät herkutteluun myös sen, että ”syödään, vaikka ei olisi nälkä” ja 

jotkut kuluttajat pohtivat haastattelun aikana, ”tarkoitinko herkuttelulla siis epäterveellistä 

ruokaa”. Edellä mainitun kaltaiset joko kulttuurin luomat tai itse muodostetut mielikuvat 

herkuista johtivat siihen, että joidenkin kuluttajien olikin vaikea keksiä spontaanisti niitä 

elintarvikkeita joilla herkutteli, koska heillä oli mielessään stereotypia siitä, mikä herkuksi 

luokiteltiin ja siksi annettiin ensin lähinnä sellaisia vastauksia, jotka olivat yleisiä, kulttuurin 

määrittelemiä herkkuja ja jotka siten oletettiin ”oikeiksi” vastauksiksi.

...jotenkin mä vaan miellän, että se herkuttelu on jotenkin enemmän niin kuin 
makeeta, mutta että kyllä mä niin kuin älyttömästi nautin hyvästä ruoasta, että onhan 
se herkuttelua, mutta jotenkin mulla on vaan sellainen päähänpinttymä päässä, että 
herkuttelu on yhtäkuin makeeta. (Juho, 24 vuotta)

Tai no jos joku roskaruoka on herkku, niin sitten se, mutta se nyt on sitten ruoka ehkä 
enemmän. (Lauri, 24 vuotta)

Kuviossa 12 on esitetty nuorten pääkaupunkiseudulla asuvien kuluttajien herkuttelun 

maailmaa, joka teemahaastattelujen perusteella oli rakennettavissa.
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Kuvio 12: Nuorten kuluttajien herkuttelumaailma

Herkuttelun positiivisuus 
Loma
Kiireettömyys
Rauhallinen tunne
Vapaa-aika
Laiskottelu
Kesä ..
Lämmin ilma
Kaunis sää

Pakonomaisuus
Himo
”Pakko saada” 
Kaavamaisuus 
Rutiinit 
Addiktiot

Sosiaalisuus
Ystävät
Poika/tyttöystävä

HERKUTTELU: 
makeaa, suolaista, 
kunnon ruokaa

Vanhemmat
Sukulaiset
Yhteenkuuluvuus
Kuulumisten
vaihto
Yhdessäolo
Seura

Esteettisyys 
Naisellisuus 
Sulavat linjat 
”Maisema on puoli 
ruokaa”
Ruoan esteettisyys/ 
kaunis esillepano

Palkinto
Ansaitseminen/ 
salliminen itselle 
Itsensä hemmottelu 
Tapa nauttia 
elämästä

Tunteet
Stressi
Masennus
Piristyminen
Ilo, suru
Tylsistyminen
Syyllisyys
Huono omatunto

Herkuttelun negatiivisuus
Kontrollinen menettäminen
Lankeaminen
Sortuminen
Lihominen
Epäterveellisyys
Pahe

Arki vs. juhla
Arkinen herkuttelu 
Ei- tavanomainen 
Jotakin spesiaalia 
Monimutkainen valmistustapa 
Ylellisyys/tuotteiden kalleus 
Harvoin syöty ruoka 
”Ei joka päivä”

Haastattelujen yhteydessä nousi esille monia herkutteluun liittyviä positiivisia mielleyhtymiä; 
rentoutuminen, loma, vapaa-aika ja kiireettömyys, herkuttelun sosiaalinen puoli; kuten 

ystävien kanssa yhdessäolo sekä esteettisyys; kuten kaunis kattaus tai siisti ruokailuympäristö. 

Monissa haastatteluissa yhdistettiin kaunis, aurinkoinen ja lämmin kesäpäivä herkutteluun. 

Herkuttelua pidettiin myös itsensä hemmotteluna ja palkintona sekä motivoivana tekijänä. 

Herkuttelun koettiin piristävän sekä fyysisesti että henkisesti ja herkuttelutuotteiden kerrottiin 

toimivan hyvän aterian ”kruunaajina”. Herkuttelutuotteiksi miellettiin edellä mainitun 

epäterveelliseksi luokitellun ruoan lisäksi teoriaosaa tukien usein myös sellaiset elintarvikkeet 

ja ruoat, jotka poikkesivat jotenkin tavanomaisesta, arkisesta ruoasta tai jotka olivat 
hinnoiltaan tavallisia tuotteita kalliimpia. Myös ruoan monimutkainen ja aikaa vievä 

valmistustapa ja syömisen harvuus yhdistettiin herkutteluun. Toisaalta puhuttiin myös
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arkisesta herkuttelusta ja herkkuna voitiin pitää niinkin tavallista ruokaa kuin 

makaronilaatikko. Arkista herkuttelua oli myös mm. tavallinen vaniljajäätelö verrattuna 

johonkin hienompaan ja kalliimpaan jäätelöön. Herkuttelu voikin siten olla eri asteista 
vaihdellen arkisesta ja vaatimattomasta herkuttelusta juhlavampaan ja ”kunnon” herkutteluun.

Positiivisten mielleyhtymien lisäksi ilmeni myös negatiivisia aspekteja, vaikka painotus olikin 

hyvin pitkälle herkuttelun positiivisuudessa. Haastatteluissa esille tulleita herkuttelun 

negatiivisia aspekteja olivat esimerkiksi herkutteluun liittyvät negatiiviset tunteet, kuten 

huono omatunto omasta syömisestä, lihomisen pelko, herkutteluun ”lankeaminen” ja 

”sortuminen” sekä kontrollin menettäminen. Herkuttelun negatiivisesta puolesta huolimatta, 

nuorten aikuisten suhtautuminen herkutteluun oli kuitenkin suurelta osin erittäin positiivista, 

jolloin herkuttelusta ja hyvästä ruoasta osattiin ja haluttiin nauttia. Suurin osa haastatelluista 

vaikutti erittäin kiinnostuneilta ruoanlaitosta, leipomisesta ja ruoasta yleensäkin. 

Haastateltavien joukosta löytyi lisäksi monia, sekä miehiä että naisia, jotka eivät tunteneet 

ollenkaan syyllisyyttä herkuttelustaan vaan ”herkuteltiin kunnolla, silloin kun herkuteltiin” ja 

herkuttelu koettiin yhtenä tärkeänä tapana nauttia elämästä. Siten teoriaosaan viitaten, tutkijan 

mielestä haastateltavat vaikuttivat olevan enimmäkseen nautinnonhakuisia hedonisteja, jolloin 

nautintoja mielihyvä oli tärkeää ja se sallittiin itselle.

Myös asiantuntijoiden käsityksissä herkuttelusta oli paljon yhtäläisyyksiä kuluttajien kanssa. 

Asiantuntijat määrittelivät herkuttelun kuluttajien tapaan useimmiten arjesta poikkeavaksi, 

spesiaaliksi tapahtumaksi ja juhlahetkeksi, joka tarjoaa arjesta irtoamisen mahdollisuuksia. 

Herkuttelulla onkin olemassa asiantuntijoiden mukaan oma tärkeä tehtävänsä juhlantunnun 
tuomisessa tavalliseen arkeen. Lisäksi herkutteluun liitettiin ruoan laadun erityisyys tai 

harvinaisuus jollakin tavalla, mutta ei välttämättä aina. Muita yleisesti mainittuja herkuttelua 

kuvaavia käsitteitä asiantuntijahaastatteluissa olivat myös herkuttelun sosiaalisuus sekä 

itseltä-kielletty ja syyllisyyteen liittyvä aspekti. Jälkimmäisellä tarkoitettiin ”ei pitäisi syödä, 

mutta” -tyyppistä ajattelumallia, jossa kielto perustuu johonkin sisäistettyyn normiin. 

Herkuttelun todettiinkin olevan syntiä nykyajan yhteiskunnassa vielä monessa mielessä. 

Nämä kaikki edellä mainitut herkuttelun määritelmät nousivat esille myös kuluttaja- 

haastatteluissa.

Lisäksi statusasiat tuotiin esille asiantuntijahaastatteluissa ja esimerkkinä annettiin mm. 

herkuttelu trendikkäässä ravintolassa, johon liittyy oman statuksen kohottaminen tai
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näyttäminen muille ihmisille. Herkuttelun sosiaalisuudesta ja toisaalta myös sen 

yksityisyydestä ja henkilökohtaisesta kokemuksesta on esimerkkinä seuraava asiantuntija- 

haastatteluote, joka tukee hyvin myös kuluttajahaastatteluissa ilmi tullutta herkuttelun sekä 

sosiaalista että henkilökohtaista luonnetta:

- Mulle tulee sellainen herkuttelun kuva mieleen, että pöytä täynnä jotakin ja sitten 
toisaalta myös sellainen, että siinä on ihmisiä enemmän kuin yksi, mutta mä 
ymmärrän ihan hyvin, että herkuttelu on ihan mahdollista yksistäänkin, mutta ehkä se 
on yksi dimensio myös siinä herkuttelun erilaisuudessa, se että jotain ruokia ja jossain 
tilanteessa se on tosi ihanaa yksinkin, mutta monissa tapauksissa se on joku 
seuratapahtuma. (Tuorila, HY)

Edellä mainittua sosiaalista ja hedonistista herkuttelua tarkastellaan seuraavaksi kuluttajien 

näkökulmasta.

7.1.4 Hedonistinen ja sosiaalinen herkuttelu

Teoriaosaan viitaten (ks. luku 4.2.3), kuluttaj ahaastatteluissa ilmeni sekä hedonistista yksin, 

omassa seurassa tapahtuvaa herkuttelua, jolloin herkuttelu oli oma makunautinto ja elämys, 
mutta hyvin usein myös sosiaalista herkuttelua, jossa seuralla oli suuri merkitys herkuttelusta 

saadun nautinnon kannalta. Suurin osa kuluttajista kertoikin nauttivansa seurassa herkuttelusta 

yksin herkuttelua enemmän ja seuran todettiin monen mielestä kuuluvan herkutteluun. 

Seurassa herkuttelu merkitsi monelle yhdessäoloa, yhteenkuuluvuutta ja kuulumisten vaihtoa, 

joita seuraavat haastatteluotteet havainnollistavat:

Enemmän (herkuttelen) seurassa...että mun mielestä se kulkee vähän niin kuin käsi 
kädessä, että hyvää ruokaa ja älytön ahmiminen, niin se on hauskaa tehdä 
kaveriporukassa. (Juho, 24 vuotta)

Mun mielestä niinkuu kaikki herkuttelu yleensä kuuluu ystävien yhdessäoloon, että 
jotenkin ystävien kanssa on ihana herkutella, mennä ystävien kanssa kesäisin 
piknikeille ja tehdä sinne jotain tai käydä kaupassa ostamassa jotain ja sitten vaan 
nauttia vapaa-ajasta... (Johanna, 21 vuotta)

Mun mielestä on kivempi syödä yhdessä kaikkea hyvää ja en mä tiedä mikä siinä on, 
mutta mä ajattelen niin, että jos mä syön yksin, niin mä lihon yksin ja jos mä syön 
jonkun kanssa, niin sekin lihoo ja se on hyvä juttu. (Hanna, 21 vuotta)

Seuralla oli yleisesti ottaen herkuttelutuotteiden syömistä lisäävä vaikutus: syötiin enemmän 

ja useampia erilaisia herkkuja kuin yksin ja paremmalla omalla tunnolla. Seura saattoi
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vaikuttaa myös siihen, että herkuteltiin sellaisilla elintarvikkeilla, joilla ei yksin herkuteltu 

normaalisti lähes ollenkaan. Huomattavaa oli lisäksi samassa taloudessa asuvan kumppanin 

vaikutus herkutteluun, joka saattoi olla sekä herkuttelua lisäävä että estävä: kumppanin 

herkuttelu saattoi nimittäin saada haastateltavankin herkuttelemaan enemmän tai jos 

kumppani ei herkutellut tietyssä tilanteessa saattoi toinenkin jättää herkuttelematta. Yhdessä 

asuminen vaikutti selkeästi myös herkuttelutuotteiden valinnassa tapahtuneisiin muutoksiin 

parien sopeutuessa toistensa makumieltymyksiin: kumppani tutustutti esimerkiksi uusiin 

herkkuihin, joista toinenkin oppi pitämään. Mainitsemisen arvoinen seikka tässä kohdin, joka 

kiinnitti tutkijan huomion parisuhteessa asuvia haastatellessa olikin se, että haastateltava 
puhui usein herkuttelustaan joko ”me”-muodossa tai mainitsi useaan otteeseen 

tyttö/poikaystävänsä ja sen miten tämä vaikutti hänen herkutteluunsa.

Vastakohtana sosiaaliselle herkuttelulle oli hedonistinen herkuttelu eli kuluttajista löytyi 
muutamia myös heitä, joille seuralla ei ollut merkitystä herkuttelun kannalta ja joitakin se 

joskus jopa häiritsi. Vaikka seura ei näille haastateltaville ollut tärkeää, heilläkin oli kaikesta 

huolimatta tiettyjä tilanteita tai herkkuja, joiden nauttimiseen seura oli välttämätöntä: usein 

esimerkiksi alkoholi oli sellainen herkuttelutuote, jota ei haluttu nauttia yksin kotona ja myös 

juustot vaativat usein seuran. Herkuttelun henkilökohtaista luonnetta on tuotu alla olevissa 

esimerkeissä esille:

...mut ei mua mitenkään siis liikuta, että onko yksin vai kaksin vai...paitsi noitten 
siidereitten kaa kyllä, että mä en ikinä juo kyllä yksin tai siis mulle ei mitenkään tee 
mieli juoda siideriä kotona yksin. Että se on kyllä välttämätön tommonen seura.
(Jenni, 19 vuotta)

Mä syön vähemmän silloin, että musta se on epäkohteliasta mössöttää siinä niin, kun 
yrittää keskustella, että pyrin hirveän vähän syömään silloin, että mä inhoan tai no on 
vaan ärsyttävää, kun esimerkiksi ravintoloissa ollaan isolla porukalla ja mäkin kun 
pölisen niin paljon ja sitten on suu täynnä ruokaa, niin se on musta jotenkin 
epäkohtelias ta... (Jari, 23 vuotta)

Yksin herkuttelu on vähän silleen, että just vaikka viikon päätteeks on tosi kiva olla 
vaan yksin ja syödä rauhassa jotain hyvää ja, että ei edes tavallaan kaipaa siihen 
ketään muuta, niin kuin välttämättä, mutta sitten taas kun menee johonkin juhliin tai 
kutsuu joitakin kavereita, niin sitten se on niin kuin ihan erilainen se mielialakin ja, 
että sä jo asennoidutkin siihen herkutteluun jo ihan eri tavalla. (Kati, 24 vuotta)
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Yhteenvetona todettakoon, että haastateltujen pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten 

herkuttelu oli painottunut enemmän sosiaaliseen kuin hedonistiseen herkutteluun, jolloin 

seura ja erilaiset sosiaaliset tilanteet olivat kuluttajille tärkeitä.

7.1.5 Herkuttelussa käytetyt elintarvikkeet/ruoat

Seuraavaksi analysoidaan kuluttajien haastatteluissa esilletuomat herkuttelutuotteet, jotka on 

jaoteltu teoriaosasta johtaen makeisiin herkkuihin, suolaisiin herkkuihin, kunnon ruokaan 

sekä juomiin. Maitopohjaiset herkuttelutuotteet on myös mainittu vielä erikseen. Loppuun on 

lisäksi tehty yhteenvetotaulukko herkutteluun käytetyistä elintarvikkeista ja ruoista nopean 

yleiskuvan saamiseksi.

Haastatteluissa kävi ilmi, että nuoret 18-24-vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset herkuttelevat 

monipuolisesti sekä makeilla että suolaisilla herkuilla ja hyvällä ruoalla sekä juomilla. Yleistä 

kuitenkin oli, että herkuttelu oli samalla kuluttajalla painottunut joko suolaiseen tai makeaan, 

mutta ei molempiin. Lisäksi nuorten kuluttajien käyttämä herkuttelutuotevalikoima tai pikem

minkin sen laajuus vaihteli toisinaan hyvinkin paljon haastateltavasta riippuen: joillakin oli 

vain tarkat ja harvat tuoteryhmät ja tietyt tuotteet näiden tuoteryhmien sisällä, joilla 

herkuteltiin. Toiset taas olivat hyvinkin joustavia ja vaihtelevia sen suhteen, millä tuotteilla ja 

tuoteryhmillä herkuteltiin. Erotettavissa oli lisäksi kolmas ryhmä eli sellaiset herkuttelijat, 

jotka herkuttelivat useilla eri tuoteryhmillä, mutta olivat hyvin tarkkoja siitä, millä tuotteilla 

tuoteryhmien sisällä herkuteltiin. Seuraavassa esimerkki kaavamaisesta, vain tietyillä tuot

teilla ja tuoteryhmillä herkuttelevasta ja sen vastakohtana olevasta joustavasta herkuttelijasta.

Tarkat ja harvat tuoteryhmät ja tuotteet

Ja mulla on aina tietyt samat, että tää on mun \ 
paha puoli, että mä en ikinä osaa käyttää uusia | 
asioita, että jos mä ostan jotain, niin mä ostan 
aina tasan samaa merkkiä ja tasan 
samanlaista ja että tekee aina mielikin tasan 
samoja juttuja, että mulla on tosi kaavamaista 
tää.... aina kun mä tilaan pizzan, niin mä tilaan 
tasan saman pizzan ja tasan samasta pizzeriasta 
ja siinä on aina kinkkua, jalopenoa ja 
tuplajuustoa ja paprikaa ja sitten jos menee 
ravintolaan, niin mä tilaan aina lehtipihvin tai 
jonkun vastaavan pihvin. (Jenni, 19 vuotta)

Joustavat tuoteryhmät ja tuotteet
/t"’'

Z VI

V..

Yleensä mulla tekee mieli 
vaan jotain hyvää eli hyvää 
suolaista tai hyvää makeeta ja 
sitten siihen kelpaa melkein 
mikä tahansa...(Susanna, 23 
vuotta)
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Makeat herkut

Yleisimmin mainittuja makeita herkkuja olivat jäätelö, makeiset, suklaa ja pulla, jotka 

mainittiin useimmiten spontaanisti ensimmäisinä herkuttelutuotteita tiedusteltaessa. Edellä 

mainituista erityisesti jäätelö oli suosittu herkku, joka yhdistettiin lähes aina kesään ja 

lämpimään sekä aurinkoiseen säähän. Suosittuja olivat erilaiset tuutit, puikot, irtojäätelö 

kioskeista sekä mehujäät. Myös kotiin ostettiin suurempia kotipakkauksia, mutta tämä ei ollut 

aivan yhtä suosittua kuin irto- tai kertajäätelöiden syöminen, etenkään kesäisin. 

Jäätelömauissa suosittiin perinteisiä makuja, kuten vaniljaa, suklaata sekä lakritsia ja hieman 

harvemmin ostettiin ns. ”parempia jäätelöitä”, joiksi esimerkiksi Carte d’Or’n kaltaiset 

jäätelöt luokiteltiin.

Vaikka makeisilla herkuteltiinkin, löytyi jonkin verran myös heitä, jotka eivät syöneet 

makeisia lähes ollenkaan ja myös karkkilakot olivat melko yleisiä haastateltavien joukossa. 

Makeisissa moni piti erityisesti salmiakista ja lakritsista tai yleisesti vain irtokarkeista. Suklaa 

oli useimmille erityisen mieluisa herkku, mutta muutamat käyttivät sitä toisinaan myös nälän 

siirtämiseen tai nopeaksi välipalaksi. Suklaan kohdalla puhuttiin usein myös himosta ja 

tilanteista, jolloin suklaata ”on vain pakko saada”. Eräs asiantuntijahaastatteluissa esille tullut 

seikka liittyen edellä mainittuun asiaan oli makeanhimon negatiivinen puoli. Eräs asian

tuntijoista nimittäin totesi, että liiallinen makeanhimokin voi saada aikaiseksi sen, että 
syöminen ei ole enää herkuttelua, vaan tällöin syödään ainoastaan sen vuoksi, koska on pakko 

saada makeaa, jolloin syöminen menettää herkuttelun luonteensa.

Makeissa herkuissa oli jäätelön, makeisten, suklaan ja pullan lisäksi laaja valikoima erilaisia 

tuotteita ja tuoteryhmiä, joilla herkuteltiin, kuten rahkalla, vanukkailla, kekseillä, munkeilla, 

leivoksilla, piirakoilla, täytekakulla, tuoreilla ja kuivatuilla hedelmillä, marjoilla sekä 

kasviksilla. Marjoista erityisesti mansikoilla herkuteltiin kesäisin ja eksoottiset hedelmät taas 

olivat erityisesti ulkomaanmatkoilla nautittuja herkkuja, koska Suomessa eksoottisten 
hedelmien todettiin olevan hyvin kalliita ja tuoreuden aivan eri luokkaa kuin ulkomailla.

Suolaiset herkut
Suolaisista herkuista suosittuja olivat erityisesti juustot sekä myös sipsit ja popcornit 

mainittiin usein. Tyypillistä sipsien syömiselle kuitenkin oli se, että niitä harvemmin ostettiin 

pelkästään itseä varten vaan niillä herkuteltiin useammin kylässä erilaisten illanistujaisten ja 

bileiden yhteydessä. Lisäksi eräs haastatelluista ei edes pitänyt sipsejä ja suolapähkinöitä
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herkkuina vaan käytti niistä nimitystä ”pieni naposteltava”. Myös popcorneilla herkuteltiin 

harvemmin kotona ja ne mainittiin yleisimmin elokuvateatterin yhteydessä ostettavana 

herkkuna.

Edellä mainittujen lisäksi herkuteltiin tacoilla ja salsakastikkeella, nachoilla, tortilloilla sekä 

suolapähkinöillä. Pikaruokaa, kuten hampurilaisia, pizzoja ja kebabeja syötiin, mutta ne olivat 

kuitenkin harvemmille herkuttelua: syyksi mainittiin mm. ruoan nopea valmistustapa, jolloin 
ei todettu heräävän herkun mielikuvaa, kuten alla oleva haastatteluote osoittaa:

- Se (pizzat ja hampurilaiset) ei herätä sellosta mielikuvaa, että ne ovat herkkuja, ne
ovat helppoa syötävää, eikä ne voi olla herkkuja....on ihan eri asia, jos lämmittää
pitsan tai vääntää sisäfilettä tunnin, salaatteineen, hakkaamisineen, kastikkeineen.
(Altti, 19 vuotta)

Lisäksi muutama heistä, jotka kertoivat herkuttelevansa hampurilaisilla totesivat, että ”ei ehkä 

se hampurilainen ole niin herkullinen, mutta just se majoneesi”. Useimmille hampurilais
ravintoloissa syöminen olikin muuta kuin herkuttelua: joko hampurilais-ravintolaan mentiin 

syömään, koska ei ehditty tekemään ruokaa kotona tai oli tarpeen saada nopeasti jotakin 

syötävää. Melko yleinen hampurilaisravintolaan menosyy oli myös se hetki, kun tultiin 

baarista juhlimasta ja oli ”kauhea nälkä”. Suolaisista herkuista lisäksi leivät olivat herkuttelua, 
esimerkiksi erilaiset jyväleivät tai kalliimmat ja mausteisemmat leivät sekä itse tehdyt toastit 

ja Picnicin patongit.

Maitopohi aiset herkuttelutuotteet

Maitopohjaisista elintarvikkeista herkuteltiin jäätelön lisäksi myös juustoilla, kuten briellä, 

homejuustoilla, Mustaleima emmentalilla, goudalla, vuohenjuustolla, fetalla, mozzarellalla ja 

savujuustoilla. Juustoilla herkuteltiin joko pelkästään tai useimmiten, esimerkiksi viinien, 

suolakeksien, piparien, patongin ja erilaisten hedelmien kanssa tai niitä lisättiin pizzoihin, 
salaatteihin sekä toasteihin. Juustoilla herkuttelussa oli tyypillistä se, että harvemmin niitä 

ostettiin itselle kotiin herkuttelumielessä; erityisesti silloin, jos haastateltava asui yksin, vaan 

usein juustojen nauttimiseen kuului seura ja kodin ulkopuolella herkuttelu. Tätä havainnol
listavat seuraavat haastatteluotteet:

... .kyllä mä niitä ihan mielelläni syön, jos joku muu laittaa, mutta en mä itse ikinä 
kutsu mun kavereita silleen, että nyt syödään juustoja. (Marjaana, 24 vuotta)
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- No, juustoista mä tykkään tosi paljon, niin kun homejuustoista, mutta en mä niitäkään 
nyt oo tullut ostaneeksi ja niitä saa sitten kotona (=vanhempien luona). (Eero, 24 
vuotta)

...sitten jos menee kotiin käymään niin...kyllä mä juustoista tykkään, esimerkiksi 
sinihomejuustosta, mutta ei niitä tuu ¡telle ostettua, että kun ne on kerran niin isoja 
paloja ja muuta, että menee vähintään yli puolet hukkaan niistä. (Sanna, 24 vuotta)

Haastateltavien oli vaikea keksiä mitään erityistä syytä siihen, miksi juustoilla ei herkuteltu 

yksin kotona, mutta yhtenä syynä mainittiin esimerkiksi juustojen kalleus. Toisaalta eräs 

haastateltavista palkitsi itseään nimenomaan herkuttelemalla yksin juustonpalalla, koska se oli 

hinnaltaan niin kallis, että se sopi hänen mielestään hyvin palkitsemiseen. Tutkijan mielestä 

eräs syy siihen, että juustoja ostettiin vain harvoin kotiin herkuttelumielessä voisi olla se, että 

koska juustoja nautittiin usein viinin kanssa ja alkoholia nautiskeltiin harvemmin yksin 

kotona, niin tästä syystä juustotkin vaativat seuran.

Maitopohjaisista tuotteista herkuteltiin lisäksi vanukkailla sekä tavallisilla ja ”paremmilla” 

jogurteilla, joista jälkimmäiseen esimerkkinä mainittiin Juustoportin lakkajogurtti. Lisäksi 

herkuteltiin Risifrutilla, itsetehdyillä tai valmiilla pirtelöillä/smoothiella sekä rahkalla. Kaikki 

edellä mainitut olivat kuitenkin vain muutamille haastateltaville herkkuja, sillä paljon 
yleisempää oli, että jogurtit, rahkat ja vanukkaat kuuluivat perusruokavalioon, jolloin niitä ei 

pidetty herkkuina vaan arkisena aamiaisena, välipalana tai tavallisena jälkiruokana. Myös 

juusto muuttui arkiseksi silloin, kun sitä käytettiin leivänpäällisenä. Toisin sanoen juusto oli 

sekä herkuttelutuote että tavallinen leivänpäällinen juustolaadusta, käyttötavasta ja tilanteesta 

riippuen. Herkutteluun liittyvistä maitopohjaisista elintarvikkeista mainittiin lisäksi vanilja- 

kastikkeet, joita käytettiin erilaisten leivonnaisten, kuten marjapiirakoiden päällä vanilja- 

jäätelön sijasta.

Ruoka
Makeiden ja suolaisten herkkujen lisäksi lähes kaikille haastateltaville kunnollinen, 

huolellisesti valmistettu ruoka oli herkuttelua ja itsetehtyä ruokaa pidettiin valmisruokiin 

verrattuna paremman makuisena. Lisäksi muutama haastateltavista jopa korosti herkutte- 

levansa eniten hyvällä ruoalla muiden herkkujen ollessa vasta toissijaisia. Vain muutaman 

mielestä tavallinen kotiruoka ei kuulunut herkutteluun vaan ”hengissä pysymiseen” tai että 

ruoka oli herkuttelua vain silloin, kun se nautittiin ravintolassa.
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Hyvin yleistä haastateltavien keskuudessa oli se, että herkkuruokaa kokattiin kotona joko 

yksin tai yhdessä tyttö-/poikaystävän kanssa tai kaveriporukalla, joten valmisruoista ei siten 

erityisemmin välitetty. Teoriaosasta johtaen olisi saattanut odottaa, että nuorten kiireisen 

elämäntahdin ja valmisruokien suosimisen vuoksi, nuoret eivät kokkaisi kovinkaan paljoa. 

Nuoret pääkaupunkiseudulla asuvat kuluttajat kuitenkin nauttivat ruoanlaitosta, jolloin 

ruoanlaittokin koettiin herkutteluksi tai ainakin osaksi herkuttelukokonaisuutta, mikä on 

tutkijan mielestä jälleen osoitus modernista hedonismista. Tätä osoittavat seuraavat otteet 
haastatteluista:

- Että kyllä se on tavallaan herkuttelua myös se kokkaaminen, että kyllä se kuuluu 
osaan siihen kokemukseen, ettei pelkästään se, että saadaan jotain hyvää ruokaa vaan 
on kiva tehdä myös ruokaa. (Kimmo, 21 vuotta)

- Ei, ei tähän mitään erityistä tilannetta liity, että mä teen aina, että mä leivon myös 
itselleni, että on se ihan hauskaa. (Lauri, 24 vuotta)

- Joo, kyllä se on, että kun liekutelee hedelmiä tai jotain vastaavaa, niin se on vähän 
herkuttelua sen ruoanlaiton kanssa. (Tuomas, 19 vuotta)

Eräs asiantuntija mainitsikin osuvasti herkuttelijasegmenteistä puhuttaessa ryhmän, johon 

kuuluvat ihmiset laittavat itse mielellään ruokaa ja jolloin yhtenä herkuttelumuotona on 

kokonaisuus, joka alkaa pohdinnasta siitä, mitä herkkua tehdään, jatkuu kaupassakäynnillä ja 

ruoanlaitolla viiniä maistellen ja päättyy viimein itsetehdystä herkusta nautiskeluun. Tällainen 

herkuttelumuoto olikin siten löydettävissä myös nuorilta pääkaupunkiseutulaisilta kuluttajilta. 

Ruoanlaittoa harrastettiin yhdessä kavereiden ja/tai asuinkumppanin kanssa, jolloin kokoon

nuttiin varta vasten kokkaamaan yhdessä ja hyvän ruoan laittaminen ja herkuttelu oli tällöin 

koko tapaamisen ja illan itsetarkoitus.

Herkkuruokien kokkaamiseen liittyvä ja eräs yksin asuvien ja toisaalta jo kumppanin kanssa 

asuvien välillä havaittu ero oli se, että erityisesti ne naispuoliset haastateltavat, jotka asuivat 

yksin, kokkasivat ja leipoivat harvemmin verrattuna niihin, jotka asuivat jo parisuhteessa. 

Yksin asuvat naiset totesivat, että he eivät jaksaneet, halunneet tai mielestään osanneet laittaa 

ruokaa tai suorastaan ”vihasivat ruoanlaittoa”. Vaikka ruoanlaitto ei heitä kiinnostanut, 

halusivat he silti nauttia hyvästä ruoasta ja herkutella. Miehillä ei vastaavanlaista ilmiötä ollut 

havaittavissa, vaan suurin osa haastatelluista miehistä, asuivat he sitten parisuhteessa tai eivät, 

laittoivat herkkuruokaa myös itselleen ja pitivät ruoanlaitosta ylipäätään.
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Toinen hyvin selkeä ero oli havaittavissa naisten ja miesten suosimien herkutteluruokien 

välillä: vaikka miehet herkuttelivatkin hyvin paljon makealla, he mainitsivat yhtenä 

herkutteluruoistaan naisia useammin myös lihan eri muodoissaan. Perinteisellä makkaralla 

herkuteltiin kuitenkin vain harvoin: jos makkaralla herkuteltiin, se oli useimmiten jotain 

erikoisempaa kuten valkosipuli-aurajuustomakkaraa. Nuorten haastatteluun osallistuneiden 

miesten herkuttelua ei voisikaan tutkijan mielestä kuvata perinteiseksi olut- 

makkarakulttuuriksi, kuten osittain teoriaosan tai asiantuntijahaastatteluidenkin perusteella 

olisi voitu päätellä, vaan myös miehet herkuttelivat paljon makealla, kuten leivonnaisilla, 

suklaalla ja jäätelöllä, ja itse asiassa suurin osa miehistä mielsikin herkuttelun lähinnä 
makeaksi. Toisaalta taas miehiin verrattuna naisista vaikutti löytyvän enemmän heitä, jotka 

kertoivat herkuttelevansa ennemmin suolaisella kuin makealla.

Kuten teoriaosassa mainittiin, nuoret ovat matkustelleet paljon, tottuneet käymään 

ravintoloissa ja ovat kiinnostuneita eri maiden ruoista. Haastatteluissa ilmenikin kiinnostus 

kansainvälisyyteen ruoanlaitossa ja ravintoloiden valinnassa, sillä ranskalainen keittiö, 

itämaiset ruoat, kuten malesialaiset, kiinalaiset ja japanilaiset ruoat kuin myös italialaiset ja 

meksikolaiset/Tex-mex -ruoat olivat suosittuja herkkuja. Jopa ”ruokamatkat” ulkomaille 
kiinnostivat, jolloin koko matkan tarkoituksena oli lähteä maistelemaan eri maiden ja 

kulttuurien ruokia, jota seuraava haastatteluote osoittaa:

Mutta sen on kyllä huomannut, että kun suunnittelee matkaa, niin on alkanut 
merkitsemään se tosi paljon, että kyllä tosi tärkeää siinä on se, että minkälaista 
ruokaa sieltä raa... (Juho, 24 vuotta)

Haastateltavien kansainvälisyyttä herkutteluruokien valinnassa lienee tutkijan mukaan 

edistäneen erityisesti se, että pääkaupunkiseudulla eri kulttuuria edustavien ravintoloiden ja 

kahviloiden lukumäärä on suuri pienempien paikkakuntien tarjontaan verrattuna, mikä tekee 

ulkomaanmatkojen lisäksi uusiin ruokiin tutustumisen pääkaupunkiseudulla helpommaksi.

Eksoottisten ruokien ja hedelmien ohella nuorilla aikuisilla oli kuitenkin myös paljon aivan 

perisuomalaisia ruokia herkuttelussa kukkosineen, karjalanpiirakoineen, uunimakkaroineen, 

kaalilaatikoineen sekä uusine perunoineen. Siten herkuttelu voikin koostua myös hyvin 

yksinkertaisista ja arkipäiväisistäkin elintarvikkeista.
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Juomat

Juomista herkuteltiin yleisimmin virvoitusjuomilla, viineillä ja kahvilla. Joillekin kahvi oli 

herkuttelua vain kahviloissa, joissa nautittiin erilaisia erikoiskahveja, kuten espressoa tai 

maitokahvia tai sitten kahvi liittyi herkutteluun siten, että kahvia nautittiin jonkin herkun, 

kuten leivonnaisen yhteydessä. Toisille taas aivan tavallinenkin kahvi oli herkuttelua 

esimerkiksi ruoan päätteeksi. Myös tuoremehut, siideri sekä olut mainittiin usein. 

Harvemmille herkuttelua olivat lisäksi kaakao, tee, pirtelö/smoothiet sekä muut 

alkoholipitoiset juomat, kuten lonkero, samppanja, kuohuviini ja erilaiset drinkit sekä 

kermalikööri. Virvoitusjuomista käytettiin sekä normaaleja että light-versioita ja Coca cola, 

Sprite sekä Jaffa olivat suosittuja merkkejä. Tuoremehuista herkuttelua olivat tavallisten 

mehujen lisäksi erityisesti sellaiset tuoremehut, jotka olivat hinnoiltaan muita kalliimpia, 

kuten Valion Tropicana -tuorepuristemehut. Niiden todettiin olevan herkuttelua, koska ne 

olivat maultaan erittäin hyviä ja näiden korkeampi hinta johti siihen, että niitä ei raaskittu 

ostaa usein. Tällöin herkuttelun harvuus ja korkeampi hinta saivat aikaiseksi herkuttelu- 

tuotteen mielikuvan.

Vaikka myöskin alkoholipitoiset juomat olivat monien mielestä herkuttelua, ne olivat sitä 
kuitenkin vain harvoin yksin, omassa seurassa nautittuna eli niitä nautittiin mieluummin 

seurassa, jolloin seura, niiden kanssa nautittu ruoka tai baarin ilmapiiri tekivät siitä herkun, 

kuten alla olevat esimerkit havainnollistavat:

- Kyllä niillä (siiderillä ja viinillä) joskus tulee herkuteltua, mutta en mä niilläkään 
sitten yksin että seurassa, että viinit on hyviä just juustojen kanssa tai...mutta sekin 
liittyy usein sitten siihen seuranpitoon ja yhdessäoloon muitten kanssa...(Sanna, 24 
vuotta)

- Ehkä enemmänkin silleen, että menee jonnekin kavereitten kanssa ulos, että aika 
harvoin tulee juotua kotona, että enemmänkin tulee sitten lähdettyä kapakkaan 
istumaan, että ei nyt mitenkään kännäämään, mutta ehkä sitten just juomaan vaan 
olutta ja juttelemaan. (Kimmo, 21 vuotta)

Eikä se (alkoholi) sinänsä oo hyvää, mutta silloin se on tavallaan herkku, kun sä 
lähdet johonkin juhliin tai oot jossain juhlissa, niin siellä... että siideriä tai sitten just 
viinejä ja sitten mä tykkään niistä Bacardi breezereistä, että ne on oikeestaan 
sellaisia, että jos viinasta sanoo, niin herkuttelua, kun ne on hyviä. (Kati, 24 vuotta)

Sukupuolten välisistä eroista on ehdottomasti mainittava tässä kohdin se, että olut oli yksi 

selkeimpiä miehiä ja naisia erotteleva seikka, sillä ainoastaan miehet mainitsivat oluen lähes
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yksimielisesti herkutteluksi. Oluella herkuttelussa olennaista kuitenkin oli, että vain harvoin 

sillä herkuteltiin kotona kuten jo edellä esitetystä haastatteluotteesta kävi ilmi. Tyypillistä oli, 

että olut oli herkuttelua esimerkiksi olutravintoloissa tai kahviloissa/baareissa, joissa 

maisteltiin erilaisia ulkomaalaisia/erikoisoluita tai tavallisia suomalaisia oluita kavereiden 

seurassa. Jotkut tosin pitivät olutta herkutteluna myös urheilutreenien jälkeen, jolloin juotiin 

”yksi rentouttava kalja” tai elokuvaa kotona katsoessa. Silloin kun olutta ei yhdistetty 

herkutteluun, kyseessä oli tilanne, jolloin oltiin juhlimassa ja juominen oli lähinnä 

humalahakuista. Taulukkoon 9 on koottu haastatteluissa esille tulleita herkuttelutuotteita. 

Herkuttelutuotteita ei ole järjestetty taulukossa mihinkään erityiseen tärkeysjärjestykseen.

Taulukko 9: Yhteenveto herkuttelutuotteista

jäätelö pizza eri maiden ruoat:
makeiset: esim. lakritsi, hampurilainen meksikolainen (Tex-
salmiakki, irtokarkit ranskalaiset mex), itämainen,
suklaa kebab intialainen, kiinalainen,
jogurttirusinat tortillat thaimaalainen,
pullat: esim. Dallaspulla juustot: esim. emmental, malesialainen,
keksit brie, mozzarella, feta, japanilainen,
letut vuohenjuusto, ranskalainen,
vohveli savujuustot, homejuustot, italialainen
leivonnaiset: esim. gouda, kotijuusto, erilaiset kalaruoat
Aleksanterin leivos raejuusto erilaiset liharuoat
vanukkaat tacot perinteiset ja yksin
rahka nachot kertaiset kotiruoat,
jogurtti suolapähkinät kuten uunimakkara
Risifrutti sipsit tai uuniperunat
tuoreet ja kuivatut popcornit erilaiset salaatit ja
hedelmät erilaiset leivät: esim. kasvikset
marjat: lähinnä mansikka jyväleivät, Picnicin kokonaiset menut

patongit, toastit alku ruoasta jälki
ruokaan asti

kahvi, erikoiskahvit, pirtelö, smoothiet, virvoitusjuomat, olut (sekä tavallinen että erikoisoluet), 
siideri, viini, drinkit, kermalikööri, lonkero, Bacardi breezerit, tuoremehut, tuorepuristetut 
mehut, tee, jäätee, kaakao
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Herkuttelutuotevhdistelmät

Herkutteluyhdistelmiä eli sellaisia herkkuja, joita haastateltavat kertoivat nauttivansa 

useimmiten yhdessä olivat erityisesti viini ja juustot sekä juustot erilaisten suolaisten palojen, 

kuten suolakeksien, vaalean leivän ja erilaisten hedelmien, kuten viinirypäleiden tai 

eksoottisempienkin hedelmien kanssa. Jäätelöistä, erityisesti vanilj ajäätelö kotipakkauksessa, 

oli sellainen, johon haluttiin useimmiten laittaa erilaisia lisukkeita ja vain harvoin sitä syötiin 

pelkästään, kuten alla olevissa haastatteluotteissa käy ilmi. Vanilj ajäätelön kanssa nautitut 

lisukkeet vaihtelivat kinuskikastikkeesta ja pikakahvista, banaaninviipaleisiin ja perinteisiin 

tuoreisiin mansikoihin asti. Muihin jäätelöihin ei yleensä lisätty mitään. Vaniljajäätelöä 

nautittiin usein myös erilaisten marjapiirakoiden kanssa vaniljakastikkeen sijasta.

....varsinkin jos on ostanut jotain vanilj ajäätelöä, niin ei sitä niin kuin tuu syötyä vaan 
yksistään että kyllä siinä on sitten vaikka jotain omenahyvettä tai jotain. Mutta jos on 
joku suklaajäätelö, niin sitten voi laittaa jotain keksejä, mutta ei välttämättä tarvi 
mitään. (Lauri, 24 vuotta)

Että vaniljäjätskiä ei voi syödä pelkästään, että se on ihan tylsää, että siihen mä laitan 
aina sitä kaakaojauhetta. ....ja sitten vaniljaa ostaa senkin takia, että sitä voi syödä 
vaikka lettujen kaa tai jonkun marjapiirakan kanssa. (Hanna, 21 vuotta)

Vaikka kahvi koettiin herkutteluksi myös pelkästään, yhdistettiin siihen monesti myös jokin 

muu herkku. Yleisiä olivat kahvin kanssa nautittu suklaa sekä jokin pulla tai muu 

leivonnainen. Muita herkutteluyhdistelmiä olivat kasvikset ja dippikastike, sipsit ja 

dippikastike sekä nachot ja salsakastike.

Eräs herkutteluyhdistelmiin liittyvä tutkijan havaitsema ilmiö oli se, että joillakin 

haastateltavista oli erityisiä ja hyvin yksilöllisiä herkutteluyhdistelmiä, joihin haastateltava 

kertoi jääneensä ”koukkuun”. Toisin sanoen eri elintarvikkeista koottu yhdistelmä aiheutti 

haastateltavan mielestä riippuvuutta, mutta eivät ko. elintarvikkeet erikseen. Tästä esimerk

keinä seur aavat haastatteluotteet:

...joskus mulla on ollut tosi sellaisia rutiininomaisia, että vedin esim. kolmisen 
kuukautta sellaisia...aina duunin tai koulun jälkeen niin saman satsin aina, että oli 
purkissa herkkusieniä, raejuustoa ja maissia ja sitten mä sekoitin ne yhteen ja siitä 
tulee aika iso satsi ja sitten siihen Pigal suklaa ja puolen litran kokis, niin että mä jäin 
niin koukkuun siihen settiin, että mä en päässyt millään eroon, kunnes sitten jonakin 
päivänä mä päätin kokeilla jotakin muuta. (Jari, 23 vuotta)
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Mutta sekin on vähän silleen, että ei mulle tulis edes mieleen tehä niitä ranskiksia, 
jollei mulla olis sitä ketsuppia ja jollei mulla olis niitä jalopenoja. (Jenni, 19 vuotta)

Taulukossa 10 on esitetty haastatteluissa esille tulleita herkutteluyhdistelmiä.

Taulukko 10: Esimerkkejä herkutteluyhdistelmistä

Viini + juustot
Viini + juustot + suolakeksit + piparit + viinirypäleet 
ViinB- juustot + leipä + keksit + eksoottiset hedelmät 
Brie-juusto + hapankorput + suolakeksit + kiiwi + omena 
Brie-juusto + mansikat
Vaniljajäätelö + kermavaahto + kinuski kastike + nonparellit + banaanin 
viipaleet
Vaniljajäätelö + tuoreet mansikat 
Vaniljajäätelö + pikakahvijauhe
Vaniljajäätelö + hillo tai siirappi tai fariinisokeri tai kinuskikastike 
Vaniljajäätelö + kaakaojauhe
Erilaiset marjapiirakat + vaniljajäätelö tai vaniljakastike 
Kahvi + suklaa
Kahvi + jokin pulla/leivonnainen tai keksi 
Erilaiset kasvikset + dippi 
Sipsit + dippi
Ranskalaiset + Heinzin ketsuppi + jalopenot
Pannukakku + vaahterasiirappi
Karjalanpiirakka + munavoi
Banaani + raejuusto
Coca Cola + ruoka
Makkara + sinappi
Rusinat + ananas

>

4

>

7.1.6 Herkuttelutuotteiden korvaavuus

Seuraavaksi tarkastellaan erityisesti keskenään kilpailevia tuoteryhmiä herkuttelutuote- 

markkinoilla tarkastelemalla haastatteluissa ilmenneitä tuoteryhmien välisiä korvaavuuksia. 

Yleisesti mainittakoon, että haastateltavien mielestä herkutteluun liittyviä tuoteryhmiä ja 

tuotemerkkejä voitiin useimmiten korvata keskenään, mutta sellaisissa herkuttelutuotteissa, 

jotka olivat haastateltaville erityisen mieluisia, ”ykkösiä” tai jos teki oikein kovasti mieli juuri 

jotakin tiettyä herkkua, niin silloin tuoteryhmää tai jopa tiettyä tuotemerkkiä oli vaikea 

korvata millään muulla. Lisäksi tuotteita oli helpompi korvata keskenään tuoteryhmän sisällä 

kuin tuoteryhmiä kokonaan toisilla.
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Yleistä herkuttelutuotteiden korvaavuudessa oli toisin sanoen se, että usein haastateltavilla oli 

vähintään yksi sellainen tuote tai tuoteryhmä, jota oli vaikea korvata millään muulla tai se ei 

ollut ollenkaan korvattavissa ja sitten kaikki loput herkut tämän jälkeen voitiin korvata 

keskenään helposti. Herkuttelutuoteryhmiä, joita oli vaikea korvata millään muulla olivat 

esimerkiksi kahvi, suklaa, jäätelö sekä tuotemerkeistä Valion Tropicana -tuorepuristemehut ja 

näille haastateltavien olikin vaikea keksiä mitään korviketta. Kahvista todettiin, että se oli 

korvattavissa vain hetkellisesti tai silloin, jos päivän ”kofeiinikiintiö” oli jo täynnä. Useat 
totesivat, että jäätelö tai mehujää ovat ”uniikkeja” -elintarvikkeita, joita ei voi korvata millään 

muulla tuoteryhmällä ja eräällä jopa tietty jäätelömerkki osoittautui hankalaksi korvata muilla 

merkeillä. Muutamat haastateltavista olivatkin valmiita käymään toisessa kaupassa, jos 

jäätelöä tai tiettyä jäätelömerkkiä ei ollut saatavilla, kuten alla oleva haastatteluote 

havainnollistaa:

...että ei ainakaan sitä tuuttia voi, että jos tekee mieli sitä Juhlatuuttia, niin sitten sen 
pitää olla se Juhlatuutti, että kun mä menin just tonne S-markettiin hakee Juhlatuuttia 
ja siellä ei ollut, niin mä olin jo valmis menee Citymarkettiin hakemaan sitä. Että 
mikään muu merkki ei kyllä tässä tapauksessa kelpoa. (Lauri, 24 vuotta)

Joillakin hampurilaista oli hankala korvata millään muulla herkulla. Lisäksi alkoholipitoiset 
juomat, kuten oluet ja viinit vaikuttavat siltä, että ne eivät olleet korvattavissa muilla 

tuoteryhmillä ja vielä vähemmän ei-alkoholittomilla vaihtoehdoilla. Taulukossa 11 on esitetty 

haastatteluissa esille tulleita herkuttelutuotteiden tuoteryhmittäisiä korvaavuuksia.
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Taulukko 11 : Esimerkkejä herkkujen tuoteryhmittäisistä korvaavuuksista

Jäätelö (harvemmin 
korvattavissa)

Karkit/yleensä 
makea herkku

4 ■

(Eksoottiset) 
hedelmät, 
makea tee, 

mehu,
jogurttirusinat, 
rusinat, kaakao, 

jogurtti, 
vanukas, suklaa, 

leivonnaiset

________________

Kahvi (lähinnä 
väliaikaisesti 
korvattavissa)

4

Mehu

Keksit/pullat/
leivonnaiset

4

Tee, kaakao, 
tuoremehu/vir
voitusjuomat 

(esim.Coca Cola), 
smoothiet

Virvoitusjuomat

I....
Suklaa, virvoitus
juomat, jogurtti, 

rahka, karkki

Suklaa (harvemmin 
korvattavissa)

Pizza
À

Muut
keksit/pullat/lei

vonnaiset, karkki, 
hedelmät

Hampurilainen
’ *

Sipsit
r Lonkero

Suolapähkinät, I
vanukas, lakritsi, 1 i

kaakao
Samppanja, kuiva 

ulkomaalainen 
siideri

Juustot ja 
suolakeksit

Kuten jo pelkkä vilkaisu taulukkoon osoittaa, herkut eivät kilpaile keskenään vain 

tuoteryhmien sisällä vaan myös tuoteryhmien kesken. Herkkujen kilpailukenttä onkin laaja, 
joka myös markkinoijan on otettava huomioon kilpailevia tuotteita ja tuotemerkkejä 

kartoittaessaan. Lisäksi on merkillepantavaa, että jotkin herkut voidaan korvata terveelli- 

simmillä vaihtoehdoilla, kuten karkit hedelmillä tai virvoitusjuomat mehulla, mikä voisi olla 

osoitus terveystrendin vaikutuksesta herkuttelutuotteiden valintaan.

7.1.7 Herkuttelutilanteita

Seuraavaksi tarkastellaan haastatteluissa esille tulleita herkuttelutilanteita. Nuorilla, pääkau

punkiseudulla asuvilla kuluttajilla oli monenlaisia eri tilanteita ja mahdollisuuksia 

herkutteluun ja haastateltavien olikin helppo mainita spontaanisti erilaisia herkuttelutilanteita. 

Toisaalta joskus haastateltavan oli vaikea spesifioida mitään erityistä tilannetta vaan jotakin 
herkkua vain alkoi tekemään yhtäkkiä kovasti mieli. Tätä tutkija nimittääkin ”pakko saada” - 

tilanteeksi.
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Joihinkin tilanteisiin ja paikkoihin näytti yksilökohtaisesti liittyvän aina tietyt samat tai 

samankaltaiset ruoat, jolloin herkuttelu oli hyvinkin rutiininomaista ja jolloin herkuttelu- 

tuotteiden harkintajoukkokin muodostui tilanteen perusteella: esimerkiksi se, kenen seurassa 

oltiin, milloin ja missä ympäristössä, saneli toisinaan hyvinkin pitkälle sen, millaisista 

herkuista harkintaryhmä kulloinkin koostui.

Esimerkkejä rutiininomaisesta herkuttelukäyttäytymisestä, jossa tiettyyn tilanteeseen tai 

paikkaan liittyi aina samankaltainen käyttäytyminen ja/tai herkku on esitetty alla:

- työviikon jälkeinen itsensä palkitseminen joko tietyllä herkulla tai vaihtelevasti eri 

herkuilla

samoilla ruoilla herkuttelu aina saman ystävän kanssa 

samassa ravintolassa aina saman annoksen tilaaminen 
baarin jälkeen aina samaan ravintolaan herkuttelemaan meneminen

- jäätelön syöminen lämpimänä kesäpäivänä

- tenttiin lukiessa makeisten syöminen

- vanhempien luona aina samojen herkkujen syöminen 
urheilusuorituksen jälkeinen itsensä palkitseminen aina samalla herkulla

Myös asiantuntijat toivat tilannekohtaisten tekijöiden merkitystä esille ja eräs asiantuntijoista 

mm. totesi, että nuorilla aikuisilla on olemassa henkilökohtaisia herkkuja, omassa 

kaveripiirissä nautittavia herkkuja kuin myös perhettä perustettaessa muotoutuvat omat 

perhekohtaiset herkut, jolloin siis sosiaalinen ympäristö vaikuttaa herkuttelutuotteiden 

harkintaryhmän muotoutumiseen. Eräässä asiantuntijahaastattelussa todettiin erityisesti 

nuoriin aikuisiin viitaten, että riippuen ruokailutilanteesta, ruokailuseurasta sekä 
vuorokaudenajasta, kuluttajat voivat käyttäytyä hyvinkin eri tavalla:

- Jos nämä (nuoret aikuiset) menevät esimerkiksi vanhempien tai appivanhempien 
luokse syömään, niin syöminen on erilaista kuten myös herkut. Voi olla edelleenkin 
sellaisia herkkuja, joita vain äiti tekee ja niin kun palataan siihen lapsuuden 
herkkuihin...mutta sitten voidaan mennä myös kavereiden kanssa viikonloppuisin ulos 
ja sitten on tällainen yksin herkuttelu, jossa ihmisillä voi olla hyvin epätavallisia tai 
bizarreja herkkuja, ehkä sellaisia, ettei kehtaa toiselle edes kertoa, että mitä 
herkukseen syö... Tilannetekijät vaikuttaa todella hyvin paljon. (Räsänen, HY)
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Sen lisäksi, että tutkimuksessa ilmeni tilannekohtaisten tekijöiden vaikutus herkuttelu- 

tuotteiden harkintajoukon muodostumiseen, niin eri tilanteissa herkuttelulla näytti olevan 

myös eri merkityksiä. Makunautinto ja nälän tyydyttäminen eivät suinkaan olleet ainoita 

asioita, mitä herkuttelusta tietyssä tilanteessa haettiin. Siten jälleen teoriaosaankin viitaten 

herkuttelu tyydytti monenlaisia tarpeita fysiologisten tarpeiden lisäksi ja itseasiassa vain 

harvoin herkuttelun ensisijainen tarkoitus vaikutti olevan fysiologisten tarpeiden, kuten nälän 

tai janon tyydytys: herkuttelun avulla tyydytettiin lisäksi sosiaalisia, itsensä toteuttamisen, 

itsensä arvostuksen ja turvallisuuden tarpeita.

Sosiaalisten tarpeiden tyydytys tuotiin tässä tutkielmassa esille jo aiemmin käsiteltäessä 

sosiaalista herkuttelua. Herkuttelemalla yhdessä osoitettiin ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta 
sekä vaihdettiin kuulumisia. Itsensä toteuttamisen tarvetta voitiin herkuttelussa tyydyttää 

esimerkiksi kokkailemalla uusia herkkuruokia tai improvisoimalla kotoa löytyvistä 
elintarvikkeista jotakin ruokaa oman mielikuvituksen mukaan. Itsensä arvostuksen ja oman 

statuksen osoittamisen tarvetta muille tyydytettiin tutkijan havaintojen mukaan nimenomaan 
viineillä ja juustoilla sekä syömällä eri maiden ruokia ja eksoottisia hedelmiä. Myös 

hienommissa ravintoloissa syömällä saatettiin tutkijan mukaan tyydyttää itsensä arvostuksen 

ja statuksen osoittamisen tarvetta. Tässä kohdassa tutkija kokeekin tärkeäksi asiaksi mainita 

erään asiantuntijan kommentin ruoan merkityksestä nykyaikana nimenomaan statuksen 

osoittajana, joka on asiantuntijan mielestä korostunut erityisesti keskiluokan keskuudessa 80- 

luvulta lähtien. Hänen mukaansa voidaan puhua keskiluokan erottumispyrkimyksistä, jossa 
suomalainen koulutettu ja monissa asioissa suhteellisen homogeeninen keskiluokka pyrkii 

osoittamaan statustaan ruoan avulla:

...silloin kun kyseessä on tällaisia hyvin samantyylisissä työtehtävissä olevia nuoria 
aikuisia, niin heille on hyvin korostuneessa asemassa se, että kuka on pisimmällä 
tässä modernisuudessa ja tietoisuudessa siitä, mikä milloinkin on coolia ja silloin 
ruoka on yksi vahva keino, vaatteiden ja muutamien muidenkin asioiden kanssa.
(Räsänen, HY)

Vastaavasti turvallisuuden tarpeiden tyydytyksestä esimerkkinä mainittakoon mm. lohturuoan 

syöminen oltaessa masentuneita, surullisia tai stressaantuneita.

Seuraavaksi esitellään tarkemmin haastatteluissa ilmi tulleita herkuttelutilanteita, niihin 

liittyviä elintarvikkeita sekä herkuttelun merkitystä tai tehtävää näissä tilanteissa, silloin kun
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sellainen oli löydettävissä. Herkuttelutilanteita havainnollistetaan haastatteluotteita runsaasti 
apuna käyttäen.

Herkuttelun viikonloppuihin painottuneisuus ia tv:n katselu

Nuorten kiireisen elämänrytmin vuoksi herkuttelu oli keskittynyt eniten viikonloppuihin sekä 

arki-iltoihin töiden ja koulun jälkeen, mutta erityisesti viikonloppuisin todettiin olevan 

riittävästi aikaa herkutteluun ja varsinkin kokkaamiseen.

No, yleensä viikolla on niin kauheasti tekemistä, kaikkee urheilua ja lukemista ja 
kaiken maailman muita juttuja, että viikonloppuna on sitten aikaa rauhoittaa se ilta ja 
kattoo leffaa ja syödä hyvin. (Hanna, 21 vuotta)

Töiden jälkeen usein (herkuttelen), että usein silloin kun pääsee töistä iltavuorosta ja 
varsinkin, jos seuraavana päivänä on vapaapäivä tai silleen rentoutumisen yhteydessä 
ja silloin, kun ehtii olla kotona. (Jenni, 19 vuotta)

Kaikkein yleisin herkutteluun liittyvä tilanne, joka samalla yhdistyi myös viikonloppuun tai 
iltoihin oli tv:n tai elokuvan katsominen herkuttelun ohella. Herkuttelutuotteet vaihtelivat 

yksilöstä ja mielihaluista toiseen, joten mitään tiettyä tv:n ääressä nautittua herkkua ei voitu 

määrittää. Yleisimmin kuitenkin kyseessä oli jokin makea tai suolainen herkku, kuten jäätelö, 

karkki, sipsit tai kunnon ruoka/pikaruoka, mutta ei esimerkiksi juomat pelkästään.

Herkuttelua itsensä palkitsemiseen

Teoriaosassa keskusteltiin siitä, miten ruokaa käytetään monesti palkkiona ja miten itsensä 

palkitseminen on yleisempää juuri nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Myös tämän 
tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruokaa käytettiin usein palkkiona. Eräs yleinen 
herkuttelutilanne olikin jonkin hyvin onnistuneen suorituksen, kuten urheilun, tentin, jonkin 

suuremman projektin, työpäivän tai työviikon jälkeen. Itsensä palkitsemista havainnollistavat 

seuraavat haastatteluotteet:

Koulutehtävien jälkeen:

- Jos on vaikka saanut jonkun homman tehtyy vaikka koulussa ja sitten on niinkun aikaa 
ja on yksin himassa, niin sitten ottaa jotain herkkua ja kattoo telkkaria... (Eero, 24 
vuotta)
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Tenttien jälkeen:

...että jos on vaikka joku rankka tentti takana, niin sitten on silleen, että nyt mä kyllä 
ostan jätskin tai jotain, että kyllä on tapa palkita itseäni. (Hanna, 21 vuotta)

Työviikon/kouluviikon jälkeen:

Viikonloppu on sellainen, että silloin saa syödä hyvää, että just kun on työviikko tai 
kouluviikko ohi ja sitten on tavallaan raatanut sen namin eteen ja sitten saa syödä 
jotain hyvää. (Kati, 24 vuotta)

Urheilusuorituksen jälkeen:
...että nyt mä voin palkita itseäni, että kun S-marketista saa sellaisia ihania 
rouhekolmioita, siitä paistopisteeltä, niin mä aina tiistaisin kävin ostaa kaksi sellaista 
kun mä kerran meen sinne balettitunnille, josta mä en oikeesti tykkää niin paljon.
(Johanna, 21 vuotta)

Joillakin haastateltavista oli aina sama herkku, jolla palkittiin itseä tietyn suorituksen jälkeen, 

toiset taas vaihtelivat herkkuja omien kulloistenkin mielitekojensa mukaan. Mitään yhteistä 

tiettyyn tilanteeseen yhdistyvää herkuttelutuotetta olikin hyvin vaikea löytää haastateltavien 
keskuudesta henkilökohtaisista makumieltymyksistä ja vaihtelunhalusta johtuen.

Herkuttelua erilaisissa sosiaalisissa tapahtumissa

Kuten jo edellä mainittiin, haastatteluissa korostui herkuttelun sosiaalisuus ja haastateltavat 
nimesivätkin useita erilaisia sosiaalisia herkutteluun liittyvä tilanteita, joiden yhteydessä 

vaihdettiin kuulumisia, kasvatettiin yhteenkuuluvuuden tunnetta, nautittiin yhdessä vapaa- 

ajasta ja hauskanpidosta sekä rentouduttiin. Yleisiä kavereiden ja sukulaisten kohtaamis

paikkoja, joihin herkuttelu läheisesti liittyi olivat mm. kahvilat ja ravintolat, oma tai ystävien 

koti, erilaiset juhlat sekä kesäiset piknikit. Näistä sosiaalisista herkutteluun liittyvistä 

tilanteista ovat esimerkkeinä seuraavat haastatteluotteet.

*** Syntymäpäivät ***

...ja nyt tietysti oli just parit synttäribileet tossa noin ja niissä molemmissa oli ihan 
älyttömän hyvä tarjoilu, että siinä sitten tavallaan herkuteltiin niinkuu siinä lomassa.
(Juho, 24 vuotta)

*** Erilaiset illanistujaiset/bileet ***

...jos jollekin kaverille menee ja istuu iltaa, niin kyllä sinne monesti ostaa porukalla 
jotain sipsiä ja popcornia.... (Marko, 22 vuotta)
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*** Kokkausillat ***
...aika usein me laitetaan kavereitten kanssa ruokaa yhdessä ja tehdään ihan 
alkuruoasta jälkiruokaan ruoat ja sitten se on seurustelua tavallaan se 
ruoanlaittaminen, että siinäkin tulee sitten seurassa herkuteltua. (Lauri, 24 vuotta)

*** Kahvilat ***

Kun esimerkiksi kavereita tapaa, niin mennään vaikka kahvilaan, että siellä on sitten 
kiva ottaa jotain. (Sanna, 24 vuotta)

*** Ravintolat ***

- Että se on just sitten, että menee ravintolaan ja usein se on, että menee just kavereiden 
kanssa ja yleensä aina viikonloppuisin, että tavallaan näkee niinkun kavereita siinä 
samalla. (Kati, 24 vuotta)

*** Kesäiset piknikit ***

- Me mennään piknikille kahdestaan tai sitten jonkun kaveripariskunnan kanssa. Ja 
sinne sitten otetaan mukaan jotain leipää ja salaattia ja sitten yleensä viiniä, kun niitä 
meillä on aina kaapissa kuitenkin. (Susanna, 23 vuotta)

Muita yleisiä herkuttelutilanteita

Seuraavaksi tuodaan esille muita yleisiä haastatteluissa ilmenneitä herkuttelutilanteita sekä 
herkuttelun merkitystä/tehtävää ko. tilanteessa. Nämä herkuttelutilanteet on esitetty lyhyesti 

haastatteluotteita apuna käyttäen.

*** Karkkien syönti tenttiinluvun yhteydessä: herkuttelu motivoivana ja piristävänä
tekijänä ***

- Ja mä oon ajatellut silleen, että kun lukee esimerkiksi johonkin tenttiin ja silloin saa 
syödä karkkia, koska se on niin ärsyttävää ja puuduttavaa hommaa välillä, että silloin 
sitten palkitsee itseään niillä karkeilla, että jaksaa lukea, jos vaikka muuten on ollut 
vähän vaikka makealakossa. (Juho, 24 vuotta)

....välillä kyllä tulee, kun on joku koeviikko tai tämmönen, niin sitten se (karkki) 
piristää lähinnä ja helpottaa tätä kokeisiin lukemisen tuskaa... (Sanna, 24 vuotta)

...jos mä luen tenttiin, niin pitää olla salmiakkia. Että jotenkin mun on helpompi 
keskittyä, kun mä voin tehdä jotain muuta, syödä samalla tai jotenkin ei tarvi vaan 
olla minä ja se kirja... (Hanna, 21 vuotta)
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Monet haastateltavista, jotka opiskelivat kertoivat herkuttelevansa tenttiinluvun ja opiskelun 
yhteydessä erityisesti makeisilla ja suklaalla. Makeisten kerrottiin piristävän ja auttavan 

keskittymään paremmin tenttiin lukemiseen. Toisinaan tenttiinluku myös oikeutti makeisten 

syömiseen, vaikka sitä muuten pyrittiinkin rajoittamaan.

*** Palkkapäivänä: varaa herkutella ***

- No, palkkapäivä on sellainen, että silloin on varaa ja sitten silloin, kun tulee joku 
juhlan paikka..\Saana, 19 vuotta)

- Aina melkein niin kuin palkkapäivänä (ostan Tropicana -tuoremehua). Että silloin kun 
käy kaupassa, niin ei mieti, että paljon maksaa vaan miltä se maistuu. (Tuomas, 20 
vuotta)

Osa niistä haastateltavista, jotka kävivät jo vakituisesti töissä mainitsivat yhdeksi herkuttelu- 

ajankohdaksi palkkapäivän, jolloin oli varaa ostaa haluamiaan herkuttelutuotteita hintoihin 
kovinkaan paljon katsomatta. Tällöin herkku toimi eräänlaisena lahjana itselle, kuten 

teorialuvussa 3.5 käsiteltiin.

*** Masentunut, tylsistynyt tai stressaantunut oltaessa: mielialan kohotukseen, stressin
lievitykseen ***

...että jos on ollut kurjaa, niin usein tulee sitten lähdettyä kauppaan sen karkin takia 
tai pullan takia... (Kati, 24 vuotta)

Ehkä se herkuttelu liittyy myös stressiin, että silloin syö, kun on jotain tenttipaineita, 
mutta en mä koe, että mä söisin suruuni. (Lauri, 24 vuotta)

....harmittaa joku juttu, niin sitten voi olla silleen, että syönpäs jotain hyvää, niin 
sitten se auttaa tai just, jos ei oo mitään tekemistä, että jos vaan istuu ja lukee, niin 
silloin tekee aina mieli kaikkea... (Hanna, 21 vuotta)

Melko yleistä haastateltaville oli se, että syötiin silloin, kun oltiin masentuneita tai oli ollut 

huono päivä. Herkuttelua käytettiin siten teoriaosaan viitaten mielialojen itsesäätelyn 

välineenä. Tässä kohdin mainittakoon myös erään asiantuntijan kommentti, joka totesi 

miesten ja naisten väliseksi suurimmaksi eroksi sen, että mies ei ole tunnesyöjä vaan hän syö, 

silloin kun mieli tekee tai kun hänellä on nälkä, ja vastaavasti naisille on tyypillistä pahan 

mielen lievittäminen herkuilla. Kuluttaj ahaastattelut kuitenkin osoittivat, että mieliala- 

syöminen oli normaalia sekä naisille että miehille, joskin naiset mainitsivat herkuttelevansa 

masennukseen tai suruun ehkä hieman miehiä useammin, kuten teoriakin antoi olettaa.
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Mielialasyömisen todettiin toisinaan myös vain pahentavan olotilaa, koska koettiin 

syyllisyyttä omasta suruun syömisestä. Tästä käytettiin teoriaosassa nimitystä reaktiivinen 

syyllisyys.

- Mut joskus, jos on ollut tosi v-mäinen päivä, niin sitten menee vaikka ostaa vaikka sen 
hillittömän Carte d’Orin raparperijätskin ja vetää sen yksinään ja sitten on vielä paha 
olo ja vielä hirveempi morkkis.... (Juho, 24 vuotta)

*** Pidemmillä automatkoilla: ajan kuluttamiseen, tylsistymisen estämiseen ***
...että aika usein, silloin kun ajaa jonnekin pidemmälle erityisesti kesällä...niin kyllä 
silloin tulee syötyä tosi paljon kaikenlaista ja matkalla pysähtyy ja tulee ostettua 
kaikkee herkkua ja se on siksi, kun ajaminen on pitkästyttävää ja pitkä matka edessä, 
niin siinä on sitten kiva napsia jotain samalla. (Juho, 24 vuotta)

Muutamat haastateltavista kertoivat herkuttelevansa myös pidemmillä automatkoilla, jolloin 

syötiin herkkuja tylsistymisen estämiseksi ja ajan kuluttamiseksi. Yleinen matkaherkku oli 

makeinen. Myös erilaiset pysähtymiset matkan varrella kahville ja pullalle mainittiin.

*** Ulkomaanmatkoilla: uusiin herkkuihin tutustuminen ***

- Sushi on sellainen, että me oltiin Ruotsissa joskus lukiossa ja söin sitä siellä 
ensimmäistä kertaa ja mä olin, että wow mikä löytö, siis aivan mahtavaa ja sitten me 
oltiin siellä Japanissa ja tottakai siellä sai sitten ihan aitoa ja tuoretta ja sellaisia ihan 
erilaisia juttuja, että ne ei ollut ihan perinteisiä sushijuttuja. (Johanna, 21 vuotta)

- Siellä (Malesiassa) oli hyvä sellainen chili-basilika-valkosipuli-kana tai liha ja nyt 
kun oppi tekee sitä itse ja se on vielä tosi helppo tehdä, niin se käy aika nopeesti 
sitten. Ja se mitä muistelee siitä reissusta, niin just se, että siellä oli niin hyvää 
ruokaa. (Marjaana, 24 vuotta)

Ulkomaanmatkat tarjosivat erilaisia ja uusia mahdollisuuksia herkutteluun: voitiin kokeilla ja 

tutustua erilaisiin eksoottisiin hedelmiin ja uusiin ruokiin, kahviloihin ja ravintoloihin ja nämä 
makuelämykset jäivät vaikuttamaan usein herkutteluun myös matkan jälkeen. Yritettiin 

esimerkiksi valmistaa kotona samankaltaista ruokaa kuin mihin oli ihastuttu ulkomailla tai 
mennä sellaisiin ravintoloihin syömään, joissa valmistettiin ko. maan/maanosan ruokaa. 

Lisäksi melko moni haastatelluista erityisesti painotti tai muuten kävi ilmi haastattelun aikana, 

että ulkomaille matkustettaessa pyrittiin nimenomaan välttämään tuttujen ruokien ja 

ravintolaketjujen valitsemista ja haluttiin kokeilla paikallisia herkkuja ja etsiä uusia 

ruokakokemuksia. Tämä oli tutkijan mielestä osoitus nuorten elämyshakuisuudesta ja
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virikkeisyydestä. Ulkomailla annettiin itselle myös lupa herkutella vapaammin, jolloin omaa 

syömistä ei tarvinnut ”vahtia”, kuten eräs haastateltavista totesi.

*** Kesäisenä kuumana päivänä: rentoutumiseen, viilentämiseen, päivän
täydellistämiseen ***

...varsinkin silloin, jos on joku lämmin päivä, tyyliin 25 astetta lämmintä, niin sitten 
tulee, että vois lähtee tonne rantaan kävelee ja ottaa vaikka jätskiä samalla. (Sanna, 
24 vuotta)

Lämpimänä päivänä on kyllä melkein pakko käydä jäätelöllä ja se on kyllä 
viilentämiseen, että se viilentää hyvin. (Jari, 23 vuotta)

Eräs useimmiten mainittu herkuttelutilanne oli kesä ja lämmin päivä, jossa kuluttajien 

herkuttelutuotteiden harkintajoukoksi muodostui pitkälti jäätelö, tuoreet mansikat sekä siiderit 

terasseilla. Jäätelöä nautittiin viilentämiseen ja rentoutumiseen esimerkiksi rannalla tai 

rannalle mentäessä, Kaivopuistossa, Suomenlinnassa, kaupungilla kävellessä/istuessa ja 

puistossa.

*** Baarissa ja baarista tulon jälkeen ***
No, onhan olut silleen tavallaan (herkuttelua), että kun juo muutaman oluen ja nauttii 
siitä, jotain parempaa olutta, niin kuin esimerkiksi tossa Vastarannan Kiiskessä on 
hirveän paljon kaikkia hyviä ulkomaisia oluita, että just niin kuin tilaa jotain tiettyä 
olutta ja sitten hitaasti juo ja nautiskelee, mutta se on sitten taas ihan eri asia, jos 
lähtee dokaamaan, niin sitten ei ole väliä, että mitä se on, että sitten sitä juodaan vain 
itse tarkoituksen vuoksi eli humalaan. (Juho, 24 vuotta)

On se (Hesburgerissa syönti herkuttelua), mutta tosi harvoin käyn. Että se on just se, 
että jos tulee jostain bilettämästä keskellä yötä niin sitten. Että lähinnä menee mätän 
puolelle siinä vaiheessa. (Hanna, 21 vuotta)

Kuten edellä mainittiin, vain harvoin alkoholia haluttiin nauttia yksin kotona tai pidettiin 

pelkästään herkutteluna vaan alkoholin teki herkutteluksi ystävien seurassa olo, alkoholin 

yhteydessä nautittu ruoka tai fyysinen ympäristö, kuten baari. Baareissa ja erilaisissa 

olutravintoloissa herkuteltiinkin oluilla tai erilaisilla drinkeillä ja baarin tai juhlimisen jälkeen 

mentiin pikaruokaravintoloihin herkuttelemaan, vaikka muuten pikaruoka ei herkuttelua olisi 

ollutkaan.
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*** Vanhempien luona viikonloppuisin tai ravintoloissa: kuulumisten vaihtoa, äidin
hyvistä ruoista nauttimista ***

- Mä oon aika usein vanhemmilla sunnuntaisin syömässä.... äiti valmistaa aina hirveen 
hyvät ruoat kun se on ranskalainen, niin aina ranskalaista keittiötä hirveesti, monta 
ruokaa... aluksi tulee jotain alkuruokaa kuten kalaa tai salaattia ja sitten tulee lämmin 
ruoka ja sitten tulee juustoja ja jälkiruokaa. (Eero, 24 vuotta)

Ja joskus mä lähden vanhempien luokse sen takia, jos alkaa tekee niin kauhee mieli 
sitä ruokaa ja koska mä en ikinä tee ruokaa kotona ja sitten kyllästyy niihin 
ranskiksiin ja nuudeleihin. (Jenni, 19 vuotta)

Muutama haastatelluista mainitsi käyvänsä herkuttelemassa myös vanhempiensa luona, 

esimerkiksi viikonloppuisin tai menevänsä vanhempiensa kanssa ravintoloihin syömään ja 

vaihtamaan kuulumisia. Mitään tiettyjä lapsuudenherkkuja ei erityisemmin mainittu vaan 

puhuttiin vain yleisesti hyvästä ruoasta, jota vanhempien luona saatiin. Tässä yhteydessä 

mainittakoon myös, että monissa haastatteluissa kävi selkeästi ilmi lapsuudenkodin vaikutus 

nykyiseen herkuttelukäyttäytymiseen, joka oli sekä positiivista että negatiivista: toisinaan oli 

kyllästytty lapsuudenkodin herkkuihin, jolloin niitä ei enää haluttu syödä ja toisinaan taas 

mainittiin, miten tietty ruoan valmistustapa tai herkku oli periytynyt kotoa tai mitä herkkuja 

oli aina ollut kotona ja mitä ei.

*** Elokuvateatterissa ***
Leffoissa syön yleensä karkkia ja se on mulle herkuttelua, että en mä oikeestaan muuta 
siellä syö. (Kati, 24 vuotta)

...mutta niitä tulee kyllä aika harvoin syötyä, että ihan joskus, jos menee vaikka 
leffateatteriin niin saattaa ottaa popcornia. (Sanna, 24 vuotta)

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat herkuttelevansa elokuvateattereissa joko popcorneilla, 

makeisilla, suklaalla ja/tai virvoitusjuomilla. Popcornit yhdistettiinkin lähinnä elokuva

teattereihin ja vain harvoin niillä herkuteltiin muina aikoina toisin kuin makeisilla, suklaalla ja 

virvoitusjuomilla herkuteltiin hyvin monissa eri tilanteissa ja yhteyksissä.

Kesällä kevyesti, talvella raskaasti

Kuten tutkielman teoriaosassa todettiin, tilannekohtaisista tekijöistä myös ajalla, kuten 

vuorokauden ja vuodenajoilla on merkitystä kuluttajan käyttäytymiseen. Haastatteluissakin 

ilmeni selkeästi edellä esitettyjen viikonaikojen ja vuorokauden aikojen lisäksi vuodenaikojen 

vaikutus erityisesti kesä-talvi -akselilla. Kesällä haluttiin herkutella kevyemmillä ja
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raikkaimmilla tuotteilla kuin talvella ja puhuttiin kesäherkuttelusta ja -herkuista tai 

kesäjutuista sekä talviherkuista. Kesään yhdistettiin erityisesti jäätelö, hedelmät, marjat, 

kasvikset, salaatit, uudet perunat, kala sekä olut ja siideri terasseilla, kun taas talveen 

kuuluivat raskaammat herkut, kuten suklaa, kaakao ja kahvi:

Kesällä kaipaa sellaisia kevyempiä ja sitä herkuttelee mieluummin jollain ihan 
mansikoillakin ja hedelmillä ja tämmösillä, ja kesällä on tietysti sitten se jätski, mikä 
on kiva sitten kun on lämmin. (Sanna, 24 vuotta)

...että kesällä tekee mieli just enemmän noita kasviksia ja uusia perunoita ja kaikkia 
tollaisia kesäjuttuja ja ehkä kalaa tai sellaisia kevyempiä juttuja, että ehkä kyllä 
vähemmän lihaa siilon. (Jenni, 19 vuotta)

Haastateltavat kuvasivat herkuttelutuotteiden valinnassa tapahtuvaa muutosta lähinnä siten, 

että ”kesällä vain ei enää tee mieli” raskasta ruokaa ja myös erilaisten kevyempien herkkujen 

tarjonnan kasvamisen kaupassa mainittiin vaikuttavan herkkujen valintaan. Vaikka herkkujen 

todettiinkin muuttuvan kevyemmiksi kesällä, monet haastateltavista mainitsivat samalla myös 

herkuttelevansa kesäisin useammin. Kesällä myös grillattiin, mutta grilliherkkuihin vain 

harvoin lukeutui perinteinen makkara, sillä suosittuja olivat erilaiset lihat, vartaat ja kasvikset. 

Vuodenajat vaikuttavat myös siihen, mitä jäätelöä syötiin tai syötiinkö sitä ollenkaan: 
esimerkiksi eräs haastateltavista totesi syövänsä mehujäitä vain kesäisin ja muita jäätelöltä 

talvella ja toinen kotipakkausjäätelöitä talvella ja tuutteja lähinnä vain kesäisin. Jotkut taas 

eivät syöneet lähes ollenkaan jäätelöä talvella vaan vain lämpimillä kesäsäillä.

7.1.8 Herkuttelua rajoittavat ja/tai häiritsevät tekijät

Seuraavaksi tarkastellaan nuorten kuluttajien herkuttelua rajoittavia ja/tai häiritseviä tekijöitä, 

joilla on merkitystä esimerkiksi tuotteiden kysyntään sekä yrityksen markkinointiin ja 

tuotesuunnitteluun.

Huoli terveydestä ia painosta
Kuten teoriaosassa tuotiin esille, herkuttelutuotteet edustavat kuluttajalle samalla sekä hyvää 

että pahaa, eli kuluttaja tasapainottelee herkuttelusta saadun nautinnon ja herkutteluun 

liittyvien negatiivisten aspektien välillä. Näissäkin haastatteluissa ”sorruttiin”, ”lipsuttiin”, 

”langettiin” ja ajateltiin, että ”herkuttelu on aina jotenkin pahasta”. Omasta herkuttelusta 

podettiin toisinaan huonoa omaatuntoa ja syyllisyyttä, varsinkin jos oli tullut syötyä liikaa,
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koska haluttiin pitää huolta omasta terveydestä ja painosta ja välttää siten liiallista 

epäterveellisen ruoan syömistä. Yhtenä hyvän ja pahan ristiriitaa tasapainottavana tekijänä tai 

teoriaosaan viitaten lähestymis-välttämis -konfliktia pienentävänä tekijänä käytettiin 

esimerkiksi erilaisten selitysten keksimistä itselleen, kuten ”kyseessä oli juhlailta ja tätä ei 

lasketa” tai ”söin Dietorelleja (light-karamelli) ja ajattelin, että se ei oo karkkia”. Syyllisyyden 

tuntemukset omasta syömisestä olivat hieman yleisempiä naisille kuin miehille ja tätä mieltä 

olivat myös tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat.

Että tunnen syyllisyyttä silloin, kun on syönyt sen takia, että on ollut vähän huono 
mieli tai jotain ja senkin olis voinut ehkä ratkaista jollain toisella keinolla, että eikä se 
yleensä edes auta. (Hanna, 21 vuotta)

...että ei se aina niin kuin toimi, että välillä kyllä ratkee, mutta yritän ainakin. Ja 
sitten tulee huono omatunto, jos ratkee, kun tietää, ettei sais. (Susanna, 23 vuotta)

Erityisesti jälkimmäinen haastatteluote tuo esille herkuttelun kontrolli-näkökulmaa, josta käy 

ilmi mielihyvän ja syömisen säätely sekä kuluttajan sisäistämä normi, jonka mukaan 

herkkujen syönti on kiellettyä.

Suurin osa haastateltavista vaikutti erittäin terveystietoisilta ja huolestuneita oltiin terveydestä 

ja painosta yleisesti, mutta myös hampaiden ja ihon kunnosta sekä kolesteroliarvoista. 

Herkuttelua pyrittiinkin rajoittamaan sekä määrällisesti että laadullisesti ja myös herkuttelu- 

kertojen useutta yritettiin rajoittaa. Siten yhtenä herkuttelua rajoittavana tekijänä olikin 

haastateltava itse. Tässä jälleen naiset pyrkivät kontrolloimaan herkutteluaan hieman miehiä 

enemmän.

Herkuttelua rajoitettiin esimerkiksi sallimalla herkuttelu vain viikonloppuisin ja välttämällä 
herkkujen syöntiä arkisin tai pitämällä karkkilakkoja. Myös herkkujen annoskoko pyrittiin 

pitämään pienempänä arkisin: esimerkiksi pieni suklaapatukka arki-iltana ja suurempi 
viikonloppuna. Eräs keino oli välttää houkutuksia kotona eli herkuttelutuotteita ostettiin vain 

harvoin kotiin tai varalle tai jos herkkuja ostettiin, niin ostettiin vain pieniä pakkauksia 

kerrallaan, jolloin vältettiin niiden liiallista syöntiä yhdellä kertaa. Eräät haastateltavista 

kertoivat käyttävänsä myös light -versioita, erityisesti virvoitusjuomissa ja siidereissä, mutta 

kevytversioiden käyttäminen herkuttelutuotteissa ei silti ollut kovinkaan yleistä, vaan 

periaatteena oli useimmilla se, että silloin kun herkuteltiin, niin herkuteltiin kunnolla, koska 

arkiruokavalio pyrittiin kuitenkin pitämään terveellisenä. Myös terveellisempien korvikkeiden
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käyttämistä suosittiin: esimerkiksi lakritsipatukan ostamista suklaapatukan sijaan tai 

hedelmien syömistä makeisten korvikkeina.

Kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat, haastateltavilla oli käytettävissään monenlaisia eri 

keinoja tasapainotella herkuttelun hyvän ja huonon puolen välillä ja tunnistettavissa oli monta 

teoriaosassakin (ks. luku 4.2.5) esitettyä mallia, kuten nautintojen ansaitsemis -malli, 

kevyemmän linjan malli sekä hyvä maku on terveellistä -malli. Edellä mainituista nautintojen 

ansaitsemis -malli vaikutti kaikkein hallitsevimmalta haastateltavien keskuudessa, jolloin 

herkuttelu toteutui paljolti arki-juhla- tai arki-viikonloppu -jaksotusta mukaillen.

Rahan puute
Terveydestä huolehtimisen ja painontarkkailun lisäksi muita yleisiä herkuttelua rajoittavia 

tekijöitä olivat myös rahan ja ajan puute. Rahan puute ja tuotteiden hinnat rajoittivat 

herkuttelua harvemmin kuitenkin sillä tavalla, että herkut olisi jätetty kokonaan ostamatta 

vaan lähinnä niin, että herkuttelutuotteet valittiin halvimmasta hintaryhmästä. Yleistä olikin, 

että rahan puute rajoitti herkuttelua vain ravintoloissa ja kahviloissa, jolloin näiden palveluja 

ei voitu käyttää niin usein kuin olisi haluttu tai ei voitu valita herkuttelutuotteita, jotka olivat 

kalliimmasta hintaluokasta. Ravintoloissa ja kahviloissa muutamien miespuolisten herkuttelua 

rajoitti lisäksi se, että näihin ei menty ruoka-annosten pienen koon takia: ruokahalu oli iso ja 

rahalle ei tuntunut saavan riittävästi vastinetta.

Jotkut haastateltavista pitivät lisäksi herkkuja ”turhuutena” tai ostohetkellä pohdittiin okiinko 

herkkuja ansaittu ja että rahat voisi säästää johonkin muuhunkin herkun sijasta. Rahaan 
liittyen herkuttelua rajoitti myös oma säästäväisyys tai ”pihiys” ja monet haastateltavista 

vaikuttavatkin hyvin hintatietoisilta ja tarkoilta raha-asioistaan. Tästä huolimatta melko moni 

haastateltavista kuitenkin korosti, että ruoka oli asia, jossa ei haluttu säästää ja okiinkin 

halukkaampia karsimaan ennemmin muista menoista, jos vain mahdollisuus oli. Seuraava 

haastatteluote tiivistää erinomaisella tavalla monen haastateltavan mielipiteen:

Mä oon päättänyt, että ruoassa mä en säästä, että säästän sitten muissa asioissa.
(Jenni, 19 vuotta)

Tämä osoittaa tutkijan mielestä sitä, että haastatteluun osallistuneet nuoret olivat sitoutuneita 

herkutteluun ja ruokaan ylipäänsä.
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Ajanpuute ia kiire

Kuten jo teoriaosassa mainittiin, elämäntahti on muuttunut kiireisemmäksi, jolloin myös ns. 

kaksoistoiminnot ovat lisääntyneet ja ruoanlaittaminen sekä monipuolinen syöminen kunnon 

aterioineen vähentyneet. Rahan puutteen lisäksi ajanpuute ja kiire olivatkin tekijöitä, jotka 

rajoittivat herkuttelun usein viikonloppuihin ja iltoihin. Monille haastatelluille oli tärkeää, että 

kun herkuteltiin, se oli tehtävä rauhassa ja varattava siihen riittävästi aikaa ja kun viikolla 

oltiin yleisesti kiireisiä, niin herkuttelulle ei jäänyt enää tilaa. Haastateltavien puheessa 

herkutteluun yhdistettiinkin kiireettömyys, vapaa-aika, rentoutuminen, ”chillailu”, loma sekä 

laiskottelu.

- Ja sitten herkuttelutilanteessa pitää olla mielentilaltaan rauhallinen ja täytyy olla 
rauhallisessa paikassa, että ei se oo herkuttelua, että jos on kauhea kiire ja tunkee 
vaan äkkiä jotain hyvää naamaan, että menee se koko tilanne ohi. (Tuomas, 20 
vuotta)

Ruoka-aineallergiat, väsymys

Muita herkuttelua rajoittavia tekijöitä olivat oma tai kumppanin ruoka-aineallergia/laktoosi- 
intoleranssi sekä väsymys ja stressi. Ensin mainitulla oli vaikutusta herkuttelutuotteiden 

valintaan eli toisin sanoen omasta ruokavaliosta oli karsittava tiettyjä herkkuja joko oman ja 
usein myös kumppanin ruoka-aineallergian tai muun terveydellisen ongelman, kuten 

kolesteroliarvojen vuoksi. Jos kumppanikaan ei voinut näitä syödä, ei sitten yleensä 
toinenkaan ostanut niitä kotiin. Väsymys ja stressi vaikuttivat herkutteluun lähinnä siten, että 

ei jaksettu lähteä kauppaan ostamaan herkkuja, vaikka olisikin tehnyt mieli syödä jotakin 
hyvää.

Läheiset ihmiset

Myös läheisillä ihmisillä, kuten vanhemmilla, seuralla yleisesti ja/tai samassa taloudessa 

asuvalla kumppanilla mainittiin olevan herkuttelua estävää vaikutusta muutenkin kuin ruoka- 

allergian muodossa. Tämä kävi ilmi erityisesti sellaisten haastateltavien puheissa, jotka 

asuivat yhdessä tyttö/poikaystävänsä kanssa. Jos kumppani ei ollut yhtä kova herkuttelemaan 

kuin haastateltava itse, vaikutti tämä myös haastateltavan herkutteluun siten, ettei hänkään 

sitten herkutellut niin paljoa tietyissä tilanteissa, koska yksin syömisestä ei tällöin nautittu 

yhtä paljon kuin yhdessä herkuttelusta. Kumppanilla saattoi olla myös herkuttelutuotteiden 
ostoa rajoittava vaikutus, kuten seuraava haastatteluote havainnollistaa:
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...(poikaystävä) siinä mielessä (rajoittaa), että kun se ei lähes koskaan syö mitään 
hyvää, niin jos se ei syö, niin en mäkään tykkää syödä yksinään.... siis nyt kun mä 
käyn poikaystävän kanssa kaupassa, niin se aina sanoo, että älä osta mitään herkkuja, 
niin sitten mä oon, että ok, enkä osta mitään, mutta silloin kun kävi yksin kaupassa, 
niin silloin mä aina ostin kaikkea... (Hanna, 21 vuotta)

Toisinaan myös seura yleisesti vaikutti muutamien miespuolisten haastateltavien herkuttelua 

rajoittavasti, sillä hienossa seurassa ei kehdattu syödä niin paljon ja nopeasti kuin olisi haluttu 

tai ei ehditty syömään, jos keskusteltavaa oli runsaasti.

Ympäristö
Myös ympäristöllä oli vaikutusta herkuttelun nautittavuuteen: jos ympäristö, kuten oma 

asunto oli sotkuinen, ruoasta ei pystytty nauttimaan samalla tavalla tai se ei maistunut yhtä 

hyvälle kuin siistissä ympäristössä. Ympäristöllä ja säällä näyttikin olevan vaikutusta 

herkuttelusta saatuun nautintoon, sillä mm. huono, sateinen ja viileä sää todettiin herkuttelua 

rajoittavaksi tekijäksi: huonolla säällä herkuttelussa ei ollut ”hohtoa” ja hyvällä säällä 
herkuteltiin paljon enemmän erään haastateltavan mukaan. Tämä pitääkin paikkansa, kun 

miettii sitä, miten lämmin ja aurinkoinen päivä vaikutti esimerkiksi jäätelön syöntiin, 
piknikeille lähtöön ja virvoitusjuomilla herkutteluun. Kaikkiin näihin edellä mainittuihin 

hieno ilma vaikutti herkuttelua lisäävästi.

7.1.9 Herkuttelutuoteostot rajoitetusta ongelmanratkaisusta impulssiostoihin

Herkuttelutuotteiden ostamisessa oli havaittavissa tilanteesta ja yksilöstä riippuen sekä 

rajoitettua ongelmanratkaisua, rutiininomaista ostokäyttäytymistä, vaihtelunhalua sekä 

suunnittelematonta ostokäyttäytymistä eri muodoissaan. Suunnittelemattomasta ostokäyttäy

tymisestä esimerkkinä oli mm. se, että usein kauppaan vain mentiin ja kuulosteltiin/mietittiin, 

mitä tekisi mieli syödä ja katsottiin, mitä herkkuja kaupan hyllyiltä löytyi. Tai kotona teki 
mieli ”vain jotakin hyvää” ja sitten lähdettiin kauppaan ja päätettiin vasta kaupassa, mitä 

ostettiin. Impulssiostoja tapahtui tavallisten päivittäistavaraostojen yhteydessä nähtäessä 

hyllyillä herkullisen näköisiä tai tuoksuisia tuotteita tai huomatessa herkuttelutuotteiden 

olevan tarjouksessa. Myös kassojen lähellä olevilta makeishyllyiltä ostettiin joskus impulssina 

karkkeja. Jos herkuttelutuotteiden ostoa suunniteltiin ja vaihtoehtoja mietittiin tarkemmin eli 

ostokäyttäytyminen muistutti rajoitettua ongelmanratkaisua, tapahtui se yleensä viikon

loppuisin, jolloin oli paremmin aikaa suunnitella esimerkiksi, mitä herkkuruokaa tekisi
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viikonloppuna. Rajoitettua ongelmanratkaisua tapahtui todennäköisesti myös mentäessä 

ravintoloihin herkuttelemaan, jolloin käytettiin enemmän aikaa ja vaivaa ostopäätöksen 

tekemiseen eri vaihtoehtojen eli ravintoloiden ja/tai ruokien välillä. Myös se, että kavereita oli 

tulossa kylään vaikutti herkuttelutuoteostojen suunnitelmallisuutta ja haastateltavan 

sitoutuneisuutta ruokaostoksiin lisäävästi.

Tarjousten hyödyntäminen herkuttelutuotteiden ostamisessa vaihteli yksilöllisesti: oli heitä, 

jotka käyttivät tarjouksia hyväkseen ja ostivat tarjouksessa olevia herkkuja varastoon kotiin. 

Toisaalta oli myös heitä, jotka eivät kertoneet hyödyntävänsä tarjouksia vaan ostivat juuri sitä, 

mitä mieli ostohetkellä teki ja totesivat tarjousten vaikuttavan lähinnä tavallisten 

ruokaostosten yhteydessä. Haastateltavien välillä oli havaittavissa selkeästi tiettyä 

kahtiajakautumista myös sen suhteen, ostettiinko herkkuja kotiin valmiiksi varastoon 

herkuttelutilanteita varten vai ei. Toinen puoli vältti herkkuvarastoja kotona ja kaikkein 

tiukimmasta päästä olevat kuluttajat välttivät herkkujen ostamista kotiin ollenkaan 

houkutusten välttämiseksi, koska tiesivät, että jos herkkuja oli saatavilla, niitä tuli syötyä 
helposti liikaa. Edellä mainittuun ostokäyttäytymiseen liittyen, jotkut välttivät myös suurten 

pakkauskokojen ostamista kotiin, koska tiesivät, etteivät pystyisi lopettamaan syöntiä ennen 

kuin koko pussi olisi tyhjä ja siksi pyrkivät ostamaan vain pienimpiä pakkauskokoja yksin 
herkutellessaan. Toinen puoli kuluttajista taas oli heitä, jotka halusivat nimenomaan ostaa 

herkkuja varastoon siltä varalta, että niitä olisi sitten heti saatavilla ilman erillistä kauppaan 

lähtöä, kun teki mieli herkutella.

Herkuttelutuotteiden ostamisessa oli lisäksi havaittavissa haastateltavasta ja tilanteesta 

riippuen täysin rutiininomaista, tottumukseen perustuvaa ostokäyttäytymistä, jolloin ostettiin 

aina samaa tuotemerkkiä, käytiin samoissa ravintoloissa, joissa valittiin aina samat ruoat tai 

pysyttiin perusmauissa. Toisin sanoen haluttiin pitäytyä tutussa ja turvallisessa, koska sen 

tiedettiin olevan varmuudella hyvää, ja tällöin ei ollut tarpeen ottaa ”riskiä” siitä, että tuote ei 
olisikaan hyvää. Tätä osoittavat seuraavat haastatteluotteet:

...usein ravintolassakin, kun aina ottaa sen saman, niin aina vanhemmat tai jotkut 
muut, niin sanoo, että kokeilisit nyt jotain muuta, että siellä on paljon parempiakin, 
mutta ei vaan halua ottaa sitä riskiä, koska aattelee, että se on niin hyvää ja sitten 
harmittaa, jos ottaa jonkun huonomman. (Jenni, 19 vuotta)
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...mä oon jotenkin huono kokeilemaan mitään uutta, että sitten jos ostaa 1,5 litraa 
jotain uutta limsaa ja sitten se onkin pahaa, niin mä en halua ottaa sitä riskiä, että se 
pitää kokeilla ainakin jollakin pienemmällä pullolla. (Kati, 24 vuotta)

Edellä mainitut esimerkit osoittavat tutkijan mielestä sitä, että herkutteluun oltiin sitoutuneita; 

herkuttelu ja ruoka olivat haastateltaville tärkeitä ja vääriä ratkaisuja ei haluttu tehdä, koska 

ne olisivat harmittaneet ja saaneet jopa pahalle mielelle. Toisaalta rutiininomainen ostokäyt

täytyminen oli osoituksena myös siitä, että usein kaupassakäyntiin ei haluttu tuhlata liikaa 

aikaa, joten ostettiin aina samoja tuotteita kaupassakäynnin nopeuttamiseksi.

Haastateltavien puheissa ilmeni myös brändilojaalisuutta tuoteryhmästä ja haastateltavasta 

riippuen, joskin brändilojaalisuus oli harvinaisempaa kuin edellä mainittu toistuva ostaminen 

ilman sitoutuneisuutta brändiin. Brändilojaalisuutta osoittivat esimerkiksi seuraavat 

haastatteluotteet:

Että en mä ikinä osta mitään Ingmanin jäätelöä tai Sun Ice jäätelöä, että kyllä se 
Valiojäätelöön painottuu, ja sitten just tollaisia Mövenpicin. (Lauri, 24 vuotta)

Ja Heinzin ketsuppi on kyllä niin paljon parempaa kuin mikään muu, että se on 
jotenkin maukkaampaa vaikka se on hieman hintavampaa, mutta se maku on niin 
paljon parempi, että...{Kimmo, 21 vuotta)

Rutiininomaisen ostokäyttäytymisen vastakohtana oli sellainen kuluttajan ostokäyttäy

tyminen, jossa kuluttaja oli hyvinkin vaihtelunhaluinen ja innokas kokeilemaan uusia 

markkinoille lanseerattuja tuotteita tai uusia ruokia. Tällöin voidaan puhua vaihtelua etsivästä 

ostokäyttäytymisestä eli yhdestä rajoitetun ongelmanratkaisun muodosta (ks. luku 3.6.4). 

Monien haastateltavien mielestä oli mukava kokeilla uusia tuotteita ja ruokia hyvien makujen 

löytämisen toivossa ja myös ammatti, kuten kokki, vaikutti uusien ja erilaisten 

herkutteluvaihtoehtojen kokeiluinnokkuutta lisäävästi. Herkuttelutuotteita vaihdeltiin lisäksi 

kyllästymisen estämiseksi. Uutuustuotteita kokeiltiin joko itse ostamalla tai esimerkiksi 

kavereiden, vanhempien ja muiden sukulaisten luona. Uutuustuotteiden kokeilunhalussa 

yleistä oli se, että joko haastateltava oli kiinnostunut kokeilemaan uutuuksia kaikissa 

herkuttelutuoteryhmissä tai vain tietyissä, kuten siidereissä, oluissa, jäätelöissä tai yleisesti 

silloin, kun hän matkusti ulkomaille.
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7.2 Asiantuntijahaastattelut

Seuraavaksi esitellään asiantuntijahaastatteluissa ilmenneet tulokset koskien erityisesti 

herkuttelukäyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia vuosikymmenien aikana sekä herkuttelun 

tulevaisuudennäkymiä. Nämä teemat tutkija koki tarpeelliseksi erottaa omaksi luvukseen 

kuluttajahaastatteluista poikkeavien teemojensa vuoksi: teemat eivät olleet peilattavissa 

toisiinsa muutamia ilmiöitä lukuun ottamatta.

7.2.1 Herkuttelu ennen

Kaikissa asiantuntijahaastatteluissa haastateltaville annettiin vapaus määrittää ”ennen” -aika 
herkuttelussa, jolloin tarkoituksena oli löytää käännekohta tai -kohtia herkuttelu

käyttäytymisessä. Kaikki asiantuntijat mainitsivat yksimielisesti taitekohdaksi 1950 ja 1960 - 
luvut, jolloin suomalaisessa ruokataloudessa alkoi tapahtua suuria muutoksia. Ennen 1950 ja 

1960 -lukuja muutosten todettiin olevan melko pieniä, mutta tämän jälkeen muuttuneen 

eksponentiaaliseksi.

Keskusteltaessa siitä, mitä herkuttelu oli ennen, keskeisiksi alateemoiksi nousivat 

herkutteluun käytetyt elintarvikkeet, itsetehdyt herkut vs. ostetut herkut, herkutteluajankohdat 

sekä -paikat. Haastatteluissa tuotiin esille, että ennen 1950-lukua Suomessa oli omavarais- 

talous ja hyvin maalainen ruokaperinne: ruoka valmistettiin itse ja syötiin sitä, mitä 
lähiympäristöstä saatiin. Haastatteluissa painotettiin siten erityisesti, että ennen herkut 

valmistettiin enimmäkseen itse ja vain harvoin ostettiin kaupasta. Yhtenä olennaisena syynä 

tähän oli tietysti se, ettei tarjontaa ollut yhtä runsaasti kuin nykypäivänä. Käännekohta siihen, 

että alettiin luottaa yhä enemmän kaupan valikoimaan eikä valmistettu enää kaikkea itse 
tapahtui 1960-luvulla suuren muuton48 myötä.

Aikaisemmin herkuttelu liittyi asiantuntijoiden mukaan lisäksi selkeästi enemmän ruoan 

määrään eli herkuttelua oli se, että sai syödä mahdollisimman paljon. Tämä viittaakin tutkijan 

mielestä vahvasti perinteiseen hedonismiin, jolloin ruoan laatu tuli tärkeydessään vasta 

sekundäärisenä määrän jälkeen. Ruoan laadussa tärkeää oli ruoan rasvaisuus ja myös lihaa 

pidettiin erityisenä herkkuna, koska rasva ja liha olivat hyvin harvinaisia elintarvikkeita eikä

48 Sosiologit käyttävät nimitystä suuri muutto, jolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa väkeä muutti suurin joukoin 
kaupunkeihin tai asutuskeskuksiin maalta ja naiset menivät töihin kodin ulkopuolelle suurina määrinä.
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kumpaakaan ollut tuolloin arkisessa ruoassa paljoa. Haastatteluissa mainittiin lisäksi, että 

aikaisemmin suomalaiset herkuttelivat paljolti samoilla elintarvikkeilla eli makealla ja 

rasvaisella ruoalla, eikä tuolloin ollut vielä ikäryhmittäisiä eroja kuten nykyään on 

havaittavissa. 1950 ja 1960 -luvuille asti herkuteltiin asiantuntijoiden mukaan rasvaisen ruoan 

ja lihan lisäksi erilaisilla sokerileivonnaisilla, suklaakonvehdeilla, vehnäleivällä ja jäätelöllä. 

Myös virvoitusjuomilla herkuteltiin, mutta niiden todettiin olleen harvinaisia vielä 1950- 

luvullakin. Toisaalta yhteiskunnallinen asema ja varallisuus vaikuttivat siihen, miten ja kuinka 

usein voitiin herkutella, kuten seuraavat haastatteluotteet osoittavat:

...mutta sen sijaan niin esimerkiksi hedelmät eivät olleet juurikaan (herkuttelua), 
koska ne olivat niin harvinaisia ja niitä ei oikeastaan tunnettu sillä tavalla. Ne oli niin 
herrasväen ruokaa sitten taas suurissa porukoissa. (Räsänen, HY)

...nykyään on eri-ikäisille eri ruoat, että sitä ei ollut ennen, että ennen kaikki söi 
samaa, mutta että perheettäin oli eroja, kun riippui siitä, että minkälaisessa asemassa 
oli, että rovastin ja rovastinnan perheessä syötiin aivan eri tavalla, kuin sitten jossain 
tuvassa työmiehen perheessä... (Rantanen, Painonvartijat)

Herkutteluun liittyvistä ajankohdista kysyttäessä asiantuntijat toivat yksimielisesti esille, että 
herkuttelu oli ennen keskittynyt lähinnä juhlapyhiin ja poikkeukselliseen tilanteisiin, osaksi jo 

siitäkin syystä, että kaikilla ei ollut varaa herkutella useammin. Tässä tutkija toteaakin, että 

kun ennen herkuteltiin lähinnä vain todellisina juhlahetkinä, niin nykyään herkuttelun 

tarkoitus on käänteinen eli nimenomaan tuoda pieni juhlahetki arjen ja kiireen keskelle, 
jolloin herkutteluun ryhtyminen ei enää tarvitse tiettyä juhlaa vaan herkuttelu voi olla juhlaa 

jo itsessään.

Entisaikaan herkutteluun liittyivät asiantuntijoiden mukaan myös ravintolat ja kahvilat, mutta 

lähinnä vain kaupungeissa; kaiken kaikkiaan ravintoloissa herkuttelu oli alkujaan melko 

harvinaista. Kaupunkilaiset nauttivat kahviloissa kahvia ja leivonnaisia ja myös virvoitus
juomia saattoi olla tarjolla. Eräs asiantuntijoista mainitsi myös sen, että entisaikaan 

herkutteluun ei liittynyt ollenkaan terveysnäkökulmaa: ei ajateltu, että rasvan, sokerin tai 

leivonnaisten syönti olisi epäterveellistä. Terveysajattelu alkoi vasta 1960 ja 1970 -luvuilla, 

jolloin ruokavalio muuttui Suomessa hyvin voimakkaasti ja sydän- ja veri suoni tautiriskit 

tulivat selvästi näkyviin, minkä seurauksena alettiin tehdä hyvin voimakasta valistustyötä.
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7.2.2 Her kutt el и nykyisin

Nykyajan herkuttelusta kysyttäessä yhteisiksi alateemoiksi asiantuntijoiden haastatteluissa 

muodostuivat erityisesti ruoan määrän muuttuminen laaduksi, herkuttelun differentioituminen 

eri kuluttajaryhmien kesken, herkuttelutuotteiden tarjonnan runsaus markkinoilla, herkuttelun 

positiivisuus vs. negatiivisuus sekä herkuttelutilanteiden merkitys.

Moderni hedonismi: ruoan määrästä ruoan laatuun

Kaikki asiantuntijat totesivat, että ruoan määrästä on siirrytty ruoan laatuun herkuttelussa. 

Verrattaessa tätä kuitenkin kuluttajien mielipiteisiin, voidaan todeta, että tämä on osittain 

ristiriidassa erityisesti muutamien miespuolisten haastateltavien kohdalla, jotka totesivat 

saavansa nautintoa kunnolla vasta silloin, kun herkkua oli riittävästi tarjolla. Toisaalta, eihän 

ruoan määrä pelkästään ollut heille herkuttelua vaan toki myös ruoan laadulla oli suuri 
merkitys heidänkin herkuttelussaan.

Eräs asiantuntijoista vielä jatkoi, että kun ensin ruoan määrästä siirryttiin ruoan laatuun eli 

makuun, niin myöhemmin myös ruoan ulkonäkö eli visuaalinen puoli alkoi korostua yhä 
enemmän. Lisäksi hän totesi edelleen, että nykyään alkaa hävitä jo ruoan ulkonäön 

merkityskin, kunhan ruoka on vain ideologisesti tyylikästä. Siten teoriaankin viitaten, 
perinteisestä hedonismista on todella siirrytty moderniin hedonismiin, jossa ruoan 

visuaalisuus ja kaikenlainen kuvitteellisuus ovat tärkeitä ja ruoasta saatu nautinto pyritään 

maksimoimaan. Tätä ilmiötä havainnollistavat seuraavat otteet saman asiantuntijan 

haastattelusta:

- Ja sitten on tullut ulkonäkö, joka liittyy tähän, siis pitää olla kauniita annoksia, 
kauniisti tarjottuna, koko tää visuaalinen puoli ja tää on mun mielestä ollut jo, 
esimerkiksi 90-luvulla tuli hyvin voimakkaasti esille näissä ruokajutuissa. (Räsänen, 
HY)

- Mutta herkuttelu voi nykyään jo olla sellaista, et sen ei tarvi olla enää edes 
hyvänmakuista, kun se on tarpeeksi tyylikästä, siis siinä tulee tällainen tyylikysymys ja 
voisiko tätä miksikään muuksi laskea kuin herkutteluksi, tämän tyyppistä poikkeavaa 
syömistä. (Räsänen, HY)

Herkuttelun erilaistuneisuus
Kaikki asiantuntijat kuvasivat nykyajan syömiskäyttäytymistä ja herkuttelua 

differentioituneeksi eli kuluttajista on erotettavissa yhä enemmän erilaisia herkuttelun
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alaryhmiä tai herkuttelijasegmenttejä. Tämä tukeekin erinomaisesti tutkielman teoriaa, jossa 

todettiin syntyneen erilaisia syömisen alakulttuureja syömiskäyttäytymisen pirstaloituessa ja 

muuttuessa yhä monisärmäisemmäksi ja elämäntyyleihin liittyväksi. Kun ennen suomalaiset 
olivat suhteellisen homogeeninen ryhmä, jolloin kaikki herkuttelivat lähes samoilla ruoilla, 

niin nykyään herkuttelu, kuten syömiskäyttäytyminen yleensäkin, on erilaistunut eri 

kuluttajien kesken. Asiantuntijat toivat haastatteluissa esille kukin omia näkemyksiään 

olemassa olevista herkuttelij asegmenteistä: mainittiin perinteiset maalaiskulttuuria edustavat, 

jossa herkuttelukin mielletään perinteisesti eli herkuttelu on paistettua lihaa ja runsasrasvaista 

ruokaa; miesten makkarakulttuuri, jossa herkuttelu on kavereiden kanssa kaljan ja makkaran 

nauttimista retkiolosuhteissa; kansainvälisiin keittiöihin liittyvää herkuttelua, jossa käydään 

läpi uudet ravintolat sekä perinteinen naisten herkuttelu, johon kuuluvat erilaiset makeat 

herkut. Myös etniset alakulttuurit mainittiin yhtenä herkuttelijasegmenttinä.

Erilaistumista ei ole tapahtunut asiantuntijoiden mukaan ainoastaan kuluttajien välillä vaan 

tarjonnan lisääntyessä myös ruoat ovat erilaistuneet. Esimerkkeinä mainittiin mm. kahvi ja 

suklaa, joiden todettiin alkaneen muistuttaa jopa viinejä siinä mielessä, että näistäkin löytyy 
nykyään monia variaatioita: on erilaisia kahvi- ja suklaalaatuja, valmistustapoja, kuppeja, 

mistä kahvi juodaan, koristelutapoja ja eri kaakaopavuista valmistettuja suklaita. Lisäksi 

herkuttelutuotteetkin on nykyään suunniteltu kullekin kohderyhmälle erikseen, kuten alla 

oleva haastatteluote osuvasti kertoo:

Nykyäänhän se on niin, että melkein jokaiselle kohderyhmälle vauvasta vaariin on
omat tollaiset makeiset ja jäätelöt ja muut.... (Rantanen, Painonvartijat)

Tämä pitääkin paikkaansa, kun tarkastelee mainoksia tai kaupan hyllyjä. Niin karkit, jäätelöt, 

suklaat kuin pikaruoatkin on suunniteltu entistä paremmin vetoamaan juuri tietyn ikäisiin 

kuluttajiin erilaisine pakkauskokoineen, pakkaussuunnitteluineen sekä oheistarvikkeineen.

Edellä mainittujen haastatteluissa ilmenneiden yhteisten teemojen lisäksi mainittiin 

yksittäisinä myös kotiherkuttelun supistuminen, koska ruokaa ei osata valmistaa enää itse ja 
tämän todettiin olevan yleisempi ilmiö nuoremmassa ikäluokassa. Kuitenkin 

kuluttajahaastatteluja analysoitaessa voitiin havaita, että ainakin haastateltujen kuluttajien 

joukossa monet pitivät ruoanlaitosta eivätkä kokeneet siten ruoanlaiton olevan mitenkään 

ongelma. Lisäksi eräs asiantuntijoista toi esille suomalaisten huonoa herkuttelukäyttäytymistä, 

josta on esimerkkinä seuraava ote haastattelusta:
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- Suomalainen ei osaa juhlia, että voidaan sanoa näin....meillä se juhla on semmoinen,
että ihmiset syö niinkuin se just loppuisi ja melkein pitää kiinni jostain ja voi, kun mä 
ehtisin ottaa ton viimeisen kakunpalan ja voi hitto se vei mun pihvini. Että ei olla 
totuttu siihen ja jouluna syödään itsemme sairaaksi, että lähes kaikki syö itsensä 
sairaaksi oli ne sitten miehiä tai naisia. Että sellainen hidas, pitkä seurustelusyöminen 
puuttuu meiltä kokonaan. (Rantanen, Painonvartijat)

7.2.3 Herkuttelukäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät

Herkuttelukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä mainittiin useita ja laajimmillaan lähdettiin 

ekologisista, taloudellisista ja kulttuurisista tekijöistä alkaen eli siitä, mitä on tarjolla, mitä 

ihmisillä on varaa kuluttaa ja millaiset ovat ne kulttuurin normit, jotka säätelevät 

syömiskäyttäytymistä. Useimmiten mainittuja herkuttelukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä 
olivat kuitenkin media ja mainonta ja erityisesti korostettiin herkuttelutuotteiden valtavaa 

tarjontaa markkinoilla ja houkutusten suurta määrää kuluttajan ympärillä. Median, kuten 

mainonnan, ruokalehtien ja ruokaohjelmien todettiin kertovan nykyajan ihmisille myös sen, 

mikä kulloinkin on statusta ja miten asiat ”kuuluisi” tehdä. Myös nykyajan kiireisen 

elämäntahdin mainittiin vaikuttavan herkuttelukäyttäytymiseen sekä kunnollisten aterioiden 

puuttumisen ja välipalatyyppisten aterioiden lisääntymisen.

7.2.4 Herkuttelun tulevaisuudennäkymät

Teoriaosaa tukien kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että herkuttelukäyttäytyminen 

jatkaa erilaistumistaan tulevaisuudessa, jolloin kuluttajat voidaan jakaa yhä useampiin ja 

kooltaan pienempiin herkuttelijaryhmiin. Syinä tähän mainittiin mm. erilaisten sairauksien, 

kuten laktoosi-intoleranssin, ylipainon ja keliakian lisääntymisen sekä herkuttelutuotteiden 

tarjonnan kasvamisen edelleen: ihmiset tulevat yhä vaativimmiksi ja tarjonnan lisääntyessä 
jokainen voi valita mieleisensä herkuttelutuotteet markkinoilta.

Myös terveystrendin vaikutuksesta herkuttelukäyttäytymiseen ja herkuttelutuotteiden 

kehitykseen keskusteltiin kaikissa asiantuntijahaastatteluissa. Asiantuntijat arvelivat, että 

terveysajattelu voisi tulevaisuudessa johtaa herkuttelukäyttäytymistä epäterveellisestä ruoasta 

yhä enemmän terveellisen herkuttelun suuntaan ja nuorillakin voisi alkaa terveysintoilu. 

Funktionaalisten elintarvikkeiden käyttäjäjoukon arveltiin kasvavan riippuen siitä, minkälaisia 

tutkimustuloksia julkaistaan eri ainesosien terveysvaikutuksista ja herkuttelutuotepuolelle
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arveltiin lanseerattavan uusia näennäisterveellisiä herkkuja, kuten ruissuklaapatukoita ja 

muita vastaavanlaisia tuotteita. Myös polarisoitumista kahteen eri leiriin ennakoitiin 

tapahtuvan eli toisaalta terveellisyyden uskottiin korostuvan yhä enemmän herkuttelussa ja 

toisaalta taas arveltiin mentävän ääripäähän herkuttelukäyttäytymiseen liittyvissä 

erikoisuuksissa. Toivomuksena eräältä asiantuntijalta olikin näiden kahden eri ääripään 

löytäminen toisensa eli huomioitaisiin sekä terveys että toisaalta myös herkuttelu- 

mahdollisuus.

Kuitenkin asiantuntijahaastattelussa tuotiin esille myös sitä, että tutkimusten mukaan ihmisten 

on vaikea yhdistää funktionaalista elintarviketta ja herkuttelua, mikä muodostaakin haasteen 
tulevaisuuden tuotekehitykselle ja markkinoinnille. Esimerkiksi funktionaalista suklaa

patukkaa ei koeta ”suklaaihanuudeksi”, vaan sillä on jokin muu funktio, kuten toimia 

ravitsevana välipalana. Toinen näkökanta funktionaalisiin elintarvikkeisiin herkuttelupuolella 

oli se, että asiantuntijoiden mukaan kuluttajat tiedostavat, että funktionaaliset elintarvikkeet 

tai kevyttuotteet eivät ole loppujen lopuksi kovinkaan terveellisiä, mutta ne ovat vähemmän 

haitallisia kuin esimerkiksi tavalliset suklaapatukat, jolloin tämänkaltainen ajattelutapa 

vähentää herkutteluun liittyvää ja teoriaosassakin kuvattua hyvä-paha-ristiriitaa.

Eräs keskeinen teoriaosassa esille tuotu seikka oli hedonismi, jonka todettiin olevan nousussa 

erityisesti nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Myös tähän tutkimukseen osallistuneet 

asiantuntijat totesivat hedonismin ja nautinnon itseisarvon olevan voimistuvia ilmiöitä 
yhteiskunnassa: näillä arveltiin olevan vaikutusta myös tulevaisuuden herkuttelu

käyttäytymiseen sitä kautta, että nämä vähentävät herkutteluun liittyvää syyllisyyttä 

nautinnonhaun korostuessa. Elerkuttelu ei siten ainakaan asiantuntijoiden mukaan olisi 
tulevaisuudessa vähenemässä, mutta ei toisaalta myöskään radikaalisti lisääntymässä:

- No, jos tässä ei nyt mitään dramaattista tuu tapahtumaan, niin ei se (herkuttelu) nyt 
varmaan vähentymäänkään tuu, että ajan ihmiset on just sellaisia hedonisteja... ja 
mehän kuullaan tää klisee joka puolella, että nopea mieli ja hyvän tavoittelu on sun 
ikäryhmässäsi ja vähän vanhemmissa, niin todella se dominoiva piirre... (Tuorila, 
HY)

Eräs asiantuntijoista epäili, että vaikka hedonismi on nousussa, hedonismin vaikutus ei 

välttämättä ole niin suurta, että se voittaisi kokonaan syyllisyyden ja pohti lisäksi sitä, että 

tuleeko hedonismi tulevaisuudessa rajoittumaan vain tiettyihin tilanteisiin tai elämänvaiheisiin 

kuten sinkkuaikuisiin, joille ruokahedonismi on mahdollista, mutta ei enää perheellisillä.
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Muita tulevaisuuden herkuttelusta mainittuja yksittäisiä asioita asiantuntijahaastatteluissa 

olivat mm. arki-viikonloppueron muuttuminen yhä selkeämmäksi eli herkuttelu tulisi 

painottumaan yhä enemmän viikonloppuihin. Myös pakkausten jättikokojen arveltiin 

vaihtuvan sellaisiin määriin kuin kuluttaja itse haluaa kerralla ostaa sekä uutuushakuisuuden 

arveltiin ohjaavan herkuttelukäyttäytymisen muotoja tulevaisuudessa. Uutuushakuisuudella 

tarkoitettiin asiantuntijan mukaan sitä, että ihmiset etsivät ruoasta uutuutta ihan pelkästään sen 
uutuuden takia ja tähän liittyy asiantuntijan mukaan jotakin samaa kuin herkutteluunkin, eli 

jonkinlaista spesiaalitunnetta sekä keskittymistä itse ruokaan. Lisäksi kuten edellä mainittiin, 

jo nykyään herkuttelutuotteet, kuten kahvit, ovat erilaistuneet hyvin pitkälle ja saaneet yhä 

hienompia muotoja ja tämän trendin uskottiin edelleen jatkuvan. Lopuksi eräs haastatelluista 

maalaili vielä hyvinkin erikoislaatuisia kuvia herkuttelun tulevaisuudennäkymistä virtuaali- 

herkutteluineen, jossa kaloreita ei saisi ollenkaan, mutta nautintoa kylläkin.

7.3 Yhteenveto empiirisistä tuloksista

Teoriaosassa todettiin, että mielihyvästä nauttiminen ilman syyllisyyden tunteita on 

hedonismin ydin. Tutkimus paljasti, että haastateltavien terveystietoisuudesta huolimatta 
pääkaupunkiseudulla omassa taloudessa asuvat 18-24-vuotiaat kuluttajat ovat enimmäkseen 

nautinnonhakuisia hedonisteja, jotka osaavat herkutella suurimmaksi osaksi hyvällä 
omallatunnolla.

Herkuttelijoiden joukosta oli löydettävissä Tuohiniemen tutkimusta soveltaen pääasiassa 

kolmeen eri ryhmään kuuluvia herkuttelijoita: oraalisia, kulinaarisia ja sosiaalisia. Vaikka 

tutkija onkin jakanut haastatteluun osallistuneet nuoret kuluttajat kolmeen eri ryhmään, on 

kuitenkin huomattava, että jokaisesta yksilöstä oli usein löydettävissä tunnusomaisia piirteitä 
kaikista kolmesta ryhmästä, yhden ryhmän piirteiden ollessa kuitenkin usein hallitsevimpia. 

Oraalisten ryhmään kuului selkeästi enemmän miehiä kuin naisia ja heidän herkutteluaan 

kuvasi syömisen nopeus ja suuret kerta-annokset. Nautintoa oraaliset herkuttelijat kertoivat 

saavansa eniten vasta silloin, kun herkkuja oli määrällisesti riittävästi. Oraaliset eivät 

myöskään herkutellessaan miettineet kovinkaan paljon terveydellisiä kysymyksiä vaan silloin, 

kun herkuteltiin, herkuteltiin hyvällä omallatunnolla, vaikka muuten terveydestä ja painosta 

pyrittiinkin pitämään huolta. Oraaliset nauttivat myös yksin herkuttelusta ja seuralla ei 

useimmissa tilanteissa koettu olevan mitään erityistä merkitystä.
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Kulinaaristen ryhmään kuului lähes yhtä paljon sekä naisia että miehiä. Heille ruoka oli 

nautinnon lähde, jolla herkuteltiin hitaasti ja sosiaalisia tekijöitä, kuten ystävien ja/tai 

kumppanin seuraa arvostettiin herkuttelutilanteissa. Seura oli osa herkuttelutilannetta, joka 

lisäsi herkuttelusta saatua nautintoa. Kulinaariset nauttivat myös ruoanlaitosta. Kolmanteen 

ryhmään eli sosiaalisiin kuului enemmän naisia kuin miehiä. Heidän herkutteluaan luonnehti 

herkuttelutuotteiden valinnassa keveys ja terveellisyys sekä määrän kohtuullisuus. Kuitenkaan 

tähänkään ryhmään kuuluvat eivät herkuttelussaan olleet kovin tiukkoja, mutta muihin 

verrattuna hieman enemmän terveellisiä herkutteluvaihtoehtoja valitsevia. Lisäksi seura oli 

myös heille tärkeää herkuttelussa.

Nuoret herkuttelivat laajalla valikoimalla erilaisia herkkuja. Suosituimpia olivat jäätelö, 

makeiset, suklaa, pullat/leivonnaiset, sipsit, juustot, pikaruoka ja kunnon ruoka. Tyypillistä oli 

lisäksi kiinnostus ruoan kansainvälisyyteen ja perinteisen suomalaisen ruoan lisäksi 

herkuteltiinkin mm. italialaisilla, meksikolaisilla, kiinalaisilla, intialaisilla, thaimaalaisilla 

sekä malesialaisilla raoilla. Juomista herkuteltiin erityisesti tavallisella kahvilla ja 

erikoiskahveilla, virvoitusjuomilla sekä alkoholipitoisista juomista oluella, siiderillä ja 
viineillä. Maitopohjaisista elintarvikkeista herkuteltiin jäätelöllä, juustoilla, jogurteilla, 

vanukkailla, rahkalla sekä pirtelöllä. Jäätelöä ja juustoja lukuunottamatta muilla edellä 

mainituilla maitopohjaisilla tuotteilla herkuteltiin kuitenkin melko harvoin: ne kuuluivat 

pikemminkin jokapäiväiseen ruokavalioon, jolloin niitä ei koettu herkuiksi. Myös juusto 

muuttui arkipäiväiseksi tuotteeksi leivänpäällä käytettäessä.

Suosituimpia herkutteluyhdistelmiä eli elintarvikkeita, joita nautittiin useimmiten yhdessä 
olivat viini ja juustot sekä juustot erilaisten suolaisten palojen, kuten suolakeksien tai 

hedelmien kanssa. Myös vaniljajäätelöön haluttiin usein yhdistää jotakin lisuketta, kuten 

hilloa tai erilaisia kastikkeita. Edellä mainittujen yhdistelmien lisäksi sipsejä ja kasviksia 

syötiin usein erilaisten dippikastikkeiden kera ja nachoja salsakastikkeen kanssa.

Herkuttelutuotteiden korvaavuuksia ja siten kilpailevia tuotteita ja tuoteryhmiä tarkasteltaessa 

paljastui, että tuotteet olivat melko helposti korvattavissa muilla tuotemerkeillä, makuvaihto- 

ehdoilla tai jopa tuoteryhmillä, mutta tyypillistä kuitenkin oli, että usein kuluttajalla oli yksi 
sellainen herkku, ”ykkönen”, jolle oli vaikea löytää mitään korviketta. Tällaisia tuoteryhmiä 

olivat kahvi, jäätelö ja suklaa sekä tuotemerkeistä esimerkiksi Tropicana -tuorepuristemehu.
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Naisten ja miesten herkuttelussa suurin havaittava ero oli se, että miehissä oli enemmän heitä, 

jotka herkutellessaan söivät suuria määriä nopeasti ahmimalla kun taas naisissa oli enemmän 

heitä, jotka yrittivät valita kevyempiä vaihtoehtoja tai ainakin pitää määrät kohtuullisina. 

Lisäksi suurin osa miehistä piti olutta herkutteluna, kun taas naisista heitä ei löytynyt yhtään. 

Miehissä korostui naisia enemmän myös liharuokien käyttö herkuttelussa.

Tilannekohtaiset tekijät olivat erittäin tärkeitä nuorten kuluttajien herkuttelussa: mm. se, 

kenen kanssa herkuteltiin, milloin, missä ja millaisella mielellä, vaikutti herkuttelutuotteiden 

harkintaryhmän muodostumiseen. Esimerkiksi aurinkoinen ja lämmin sää johti usein jäätelön 
syömiseen ja juustoja ja viinejä taas nautittiin lähinnä vain ystävien seurassa ja muualla kuin 

kotona. Tulokset toivat esille, että nuorten keskuudessa oli sekä hedonistista, yksin tapahtuvaa 

herkuttelua, mutta paljon myös sosiaalista, seurassa tapahtuvaa herkuttelua. Seurassa 

herkuttelu olikin nuorten keskuudessa mieluisampaa: monien mielestä seura lisäsi 
herkuttelusta saatua nautintoa ja seuran todettiin yksinkertaisesti kuuluvan herkutteluun.

Herkuttelutuotteiden ostaminen vaihteli rutiininomaisesta ostokäyttäytymisestä rajoitettuun 

ongelmanratkaisuun ja suunnittelemattomiin ostoksiin asti. Hyvin yleistä oli se, että kauppaan

katsottiin näyttikö jokin tuote erityisen herkulliselta. Haastatellut nuoret olivat myös 
innokkaita uutuustuotteiden kokeilijoita.

Haastateltujen nuorten herkuttelua rajoittaviksi tekijöiksi osoittautuivat painontarkkailu ja 

huoli terveydestä, jotka olivatkin melko yleisiä huolenaiheita haastateltavien keskuudessa. 

Hieman yleisempää edellä mainituista asioista murehtiminen oli naisten keskuudessa. Muita 

tärkeitä herkuttelua rajoittavia tekijöitä olivat rahan ja ajanpuute. Rahan puute rajoitti 
herkuttelua kuitenkin lähinnä vain ravintoloissa ja kahviloissa, jolloin näiden palveluja voitiin 

käyttää haluttua harvemmin ja tilattiin annoksia usein halvemmasta hintaluokasta. Ruoka

kaupoissa vain harvoin herkut jätettiin kokonaan ostamatta, mutta pyrittiin valitsemaan 
hinnoiltaan halvimpia vaihtoehtoja. Ajanpuute johti siihen, että herkuttelu keskittyi enemmän 

viikonloppuihin ja arki-iltoihin. Painontarkkailun, terveydestä huolehtimisen sekä ajan ja 

rahan puutteen lisäksi herkuttelua rajoittaviksi tekijöiksi paljastui oma tai asuinkumppanin 

ruoka-aineallergia tai laktoosi-intoleranssi, jolloin vältettiin tiettyjen herkkuruokien ostamista 

kotiin. Myös sotkuinen ympäristö, huono sää sekä toisinaan jopa seura osoittautuivat 

herkuttelua häiritseviksi tekijöiksi.
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Aikaisemmin herkuttelu liittyi asiantuntijoiden mukaan selkeästi enemmän ruoan määrään eli 

herkuttelua oli se, että sai syödä mahdollisimman paljon. Ruoan laadussa tärkeää taas oli 

ruoan rasvaisuus ja myös lihaa pidettiin erityisenä herkkuna. Nykyaikana herkuttelussa on 

siirrytty ruoan määrästä ruoan laatuun ja jopa ideologisesti tyylikkääseen herkutteluun, jossa 

ruoan maullakaan ei välttämättä ole enää merkitystä, kunhan ruoka on vain tarpeeksi 

tyylikästä. Herkuttelu on nykyisin lisäksi differentioitunut eri herkuttelijaryhmien kesken, 

sillä kuluttajat ovat pirstoutuneet erilaisiin herkuttelijaryhmiin, jossa ryhmien käyttämät 

elintarvikkeet ja tavat herkutella poikkeavat toisistaan. Myös herkuttelutuotteet on erilaistettu 

vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita: monet tuotteet on suunniteltu eri ikäryhmiin 

vetoaviksi ja mm. suklaa sekä kahvi ovat alkaneet muistuttaa viinejä eri kahvi- ja 

suklaalaatuineen sekä valmistustapoineen. Lisäksi herkuttelu ei ole enää yhtä sidottu 
juhlapyhiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin vaan itseasiassa nykyisin juuri herkuttelu voikin 

olla se, joka tarjoaa arjesta irtoamisen mahdollisuuksia, silloin kun kuluttaja kokee sitä 

tarvitsevansa.

Herkuttelu tulevaisuudessa ei asiantuntijoiden mukaan ole ainakaan vähentymässä vaan 

pikemminkin lisääntymässä. Eräs syy tähän on se, että hedonismi ja nautinnonhakuisuus ovat 

nousussa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, mikä tulee luultavasti saamaan aikaiseksi sen, 

että herkutteluun liittyvät syyllisyydentuntemukset vähenevät. Asiantuntijat olivat 

yksimielisiä myös siitä, että kuluttajien differentioituminen erilaisiin ja yhä pienempiin 

herkuttelijaryhmiin jatkuu edelleen tulevaisuudessa erilaisten sairauksien, ylipainon, 

allergioiden sekä kuluttajien vaatimusten lisääntyessä. Myös terveystrendi saattaa ohjata 

herkuttelukäyttäytymistä ja herkuttelutuotteiden kehitystä tulevaisuudessa epäterveellisestä 
ruoasta yhä terveellisempään suuntaan, jonka myötä myös terveellisten herkkujen 

tuotetarjonta markkinoilla lisääntyy edelleen: herkuttelutuotepuolelle on odotettavissa uusia 

näennäisterveellisiä herkkuja, kuten uudenlaisia ruissuklaapatukoita tai funktionaalisia 

elintarvikkeita. Viimeksi mainitut kuitenkin muodostavat elintarviketeollisuudelle ja 

markkinoinnille haasteen siinä, hyväksytäänkö ne herkuksi myös kuluttajien silmissä vai 

koetaanko ne jatkossakin lähinnä terveelliseksi välipalaksi. Taulukossa 12 on vielä tiivistetty 

tutkielman empiirisen osan tulokset.
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Taulukko 12: Yhteenveto tutkielman empiirisistä tuloksista

moret 
¡pääkaupunkiseudulla 
¡asuvat kuluttajat

lerkuttelussa käytet 
elintarvikkeet

lerkuttelutuotteider 
¡korvaavuus

ierkuttelutilanteei

lerkuttelutuotteidenl 
ostaminenl

Nautinnonhaluisia hedonisteja, jotka kuitenkin hyvin terveystietoisia 
Haastateltavien joukossa erityisesti oraalisia, kulinaarisia ja sosiaalisia 
herkuttelijatyyppejä. Herkuttelussa korostunut toisaalta kansainvälisyys, 
mutta toisaalta myös herkuttelutuotteiden perinteisyys. Kiinnostus 
ruoanlaittoon, ravintoloissa syömiseen sekä valmisruokien vähäinen 
arvostus.

¡Erot naisten ja miester 
¡herkuttelussa

Miehet suosivat herkuttelussaan naisia jonkin verran enemmän liharuokia 
sekä olutta. Miehille tyypillisempää myös nopeus ja suurten määrien 
syöminen herkutellessa. Naisilla korostunut vastaavasti miehiä enemmän 
herkuttelutuotteiden keveys, ruoan hidas nautiskelu sekä määrän 
kohtuullisuus.

Laaja valikoima erilaisia makeita ja suolaisia herkuttelutuotteita sekä hyviä 
ruokia ja juomia. Suosittuja herkkuja erityisesti jäätelö, makeiset, suklaa, 
pulla, leivonnaiset, sipsit ja juustot. Hyvällä ruoalla herkuteltiin nauttimalla 
perinteisten suomalaisten ruokien lisäksi useiden eri maiden ruokia. 
Yleisimpiä herkutteluun käytettyjä juomia olivat erilaiset kahvilaadut, 
virvoitusjuomat sekä alkoholipitoiset juomat, kuten olut, siideri ja viini. 
Myös kaakaolla, teellä ja tuoremehuilla herkuteltiin jonkin verran.

lerkutteluyhdistelmät Yleisimpiä herkuttelutuoteyhdistelmiä olivat viini ja juustot sekä juustot 
erilaisten suolaisten palojen ja hedelmien kanssa. Myös vaniljajäätelö 
erilaisten lisukkeiden, kuten kastikkeiden, pikakahvin tai hillon kera 
yleinen herkutteluyhdistelmä.

Yleistä, että nuorilla oli yksi herkku, jota oli vaikea korvata millään muulla 
I tuotteella muiden herkkujen ollessa melko helposti korvattavissa keskenään 
muilla tuotteilla tai tuoteryhmillä. Vaikeasti korvattavia tuoteryhmiä olivat 
mm. kahvi, suklaa, jäätelö, alkoholipitoiset juomat sekä tuotemerkeistä 
Tropicana- tuorepuristemehu.

Monenlaisia sekä sosiaalisia että henkilökohtaisia herkuttelutilanteita 
sosiaalisen herkuttelun painottuessa hedonistista, yksin herkuttelua hieman 
enemmän. Eri tilanteet vaikuttivat herkuttelutuotteiden harkintaryhmän 
muodostumiseen ja herkuttelukäyttäytymiseen.

Herkuttelutuotteiden ostaminen hyvin monenlaista vaihdellen rutiinin
omaisesta ostokäyttäytymisestä, rajoitettuun ongelmanratkaisuun ja 
suunnittelemattomiin ostoksiin asti. Yleistä kaupassa ”kuulostelu”, mitä 
tekisi mieli syödä.
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Herkuttelua rajoittavia tekijöitä painontarkkailu, terveydestä huolehtiminen, 
rahan ja ajanpuute, läheiset ihmiset, ruoka-aineallergiat ja laktoosi- 
intoleranssi (oma tai asuinkumppanin), sotkuinen ympäristöjä huono sää.

Herkuttelu ennen keskittynyt ruoan määrään ja laadusta tärkeää oli liha ja 
ruoan rasvaisuus. Ei terveysnäkökulmaa. Taitekohta herkuttelukäyttäy- 
tymisen muuttumisessa 1950-1960-luvuilla, jolloin alettiin luottaa yhä 
enemmän kaupan valikoimaan tarjonnan lisääntyessä. Sitä ennen suurin osa 
herkuista valmistettiin itse.

Ruoan määrästä siirrytty laatuun ja jopa ideologisesti tyylikkääseen 
herkutteluun. Suuri valikoima erilaisia herkutteiutuotteita, jotka alkaneet 
ottaa myös erityisryhmät huomioon. Herkuttelutuotteet suunniteltu kullekin 
kohderyhmälle. Herkuttelijat ja herkuttelutuotteet differentioituneita.

Kuluttajien differentioituminen eri herkuttelijaryhmiin jatkuu edelleen. 
Erilaiset sairaudet ym. terveydelliset ongelmat lisääntyvät, jolloin 
herkuttelutuotteiden kehityksessä huomioitava erityisryhmien tarpeet yhä 
paremmin. Terveystrendi ohjannee herkuttelukäyttäytymistä ja tuote
kehitystä terveellisempään suuntaan: näennäisterveellisten herkkujen ja 
funktionaalisten elintarvikkeiden kehittely myös herkuttelutarkoituksessa 
kiihtyy. Hedonismin kasvu jatkunee erityisesti nuorempien ikäryhmien 
keskuudessa, joka vähentää herkutteluun liittyvää syyllisyyttä, jolloin myös 
herkuttelukin saattaa olla kasvussa.

Herkuttelukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä media sekä ekologiset, 
taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Lisäksi kuluttajan ympärillä olevat 
houkutukset sekä kiireinen elämäntahti ja välipalatyyppinen ateriointi 
vaikuttavat herkuttelukäyttäytymiseen.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman teoriaosan lopussa esitettiin viitekehysmalli herkuttelukäyttäytymiseen ja 

herkuttelutuotteiden valintaan vaikuttavista tekijöistä. Viitekehysmallissa syömis- 

käyttäytyminen ja ruoan valinta nähtiin lähtökohtina herkuttelukäyttäytymisen ja herkuttelu

tuotteiden valinnan ymmärtämiseksi. Herkuttelukäyttäytymiseen ja herkuttelutuotteiden 
valintaan vaikuttavat tekijät jaettiin ulkoisiin, henkilökohtaisiin ja tilannekohtaisiin tekijöihin 

ja näiden tekijöiden todettiin olevan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lisäksi nämä laajat 

valintaan vaikuttavat tekijät jaoteltiin edelleen pienempiin alakategorioihin. Viitekehysmallin 

sekä toimeksiantajayrityksen tiedontarpeen pohjalta luotiin teemahaastattelun teemat sekä 

kuluttaja- että asiantuntij ahaastatteluihin, ja teemojen avulla selvitettiin nuorten 
pääkaupunkiseudulla omassa taloudessa joko yksin tai kumppanin kanssa asuvan kuluttajan 

herkuttelukäyttäytymistä sekä herkuttelukäyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia ja 
herkuttelun tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

Tutkielman empiirisen osan perusteella viitekehys voidaan todeta toimivaksi. Viitekehysmalli 

mahdollisti nuorten kuluttajien herkuttelukäyttäytymisen tutkimisen ja analysoinnin 

ymmärtämällä herkuttelukäyttäytymisen taustalla olevan teoriapohjan, joka perustui pitkälti 
syömiskäyttäytymisen ja kuluttajan käyttäytymisen teorioihin. Herkuttelukäyttäytymiseen 

vaikuttivat empiiristen tulosten perusteella niin henkilökohtaiset, ulkoiset kuin tilanne

kohtaiset tekijätkin. Haastateltujen nuorten herkuttelukäyttäytymisessä korostui kansainväli

syys, hintatietoisuus, terveyden arvostus, mutta samalla myös hedonismin vahva olemassaolo 

kävi ilmi. Myös sukupuolella oli odotetusti vaikutusta herkuttelukäyttäytymiseen. Lisäksi 

mainonta ja lapsuudenkodin aikaiset ruokaan liittyvät kokemukset kuin myös ympärillä olevat 

ihmiset (sosiaalinen ympäristö), fyysinen ympäristö kuten sää sekä aika vaikuttivat monella 
eri tavalla haastateltujen nuorten herkuttelukäyttäytymiseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että tilannekohtaisilla tekijöillä oli nuorten, pääkaupunkiseudulla 

asuvien kuluttajien herkuttelussa olennainen merkitys. Tilanteet määrittivät toisinaan pitkälti 
sen, mitkä herkut muodostivat harkintaryhmän kussakin herkuttelutilanteessa tai millä tavoin 
herkuteltiin. Tilannekohtaisesti toistensa kanssa kilpailevien tuoteryhmien ja tuotemerkkien 

tunnistaminen auttaa elintarvikeyrityksiä parempien kilpailustrategioiden suunnittelussa. 

Tunnistamalla nuorten kuluttajien herkuttelutilanteet ja näissä tilanteissa useimmiten käytetyt
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herkuttelutuotteet, voidaan mainonta ja tuotetarjonta suunnata paremmin kohderyhmän 

tarpeita vastaaviksi. Tilannekohtaisia tekijöitä voisikin hyödyntää Valion markkinointi

suunnittelussa sekä tuotekehityksessä. Mainonnassa voisi hyödyntää entistä enemmän 

erilaisia herkuttelutilanteita ja yhdistää ko. tilanteisiin nuorten useimmiten näissä tilanteissa 

nauttimia herkkuja, jolloin olisi mahdollista luoda yhteys tilanteen, tuoteryhmän ja Valio 

brändin välille. Toisaalta tutkimuksen perusteella oli myös havaittavissa, että brändi- 

uskollisuutta on vaikea saavuttaa nuorten kokeilun- ja vaihtelunhalun vuoksi sekä hintojen 

ohjatessa tuotteiden valintaa.

Mainonnan suunnittelussa ja tuotteiden asemoinnissa voidaan hyödyntää myös tutkielman 

empiirisessä osassa luotua nuorten herkuttelun maailmankuvaa. Luomalla herkuttelutuotteelle 

oikeanlainen ja houkutteleva mielikuva mainonnassa sekä asemoimalla tuote spesiaaliksi, ei- 

arkipäiväiseksi tuotteeksi voidaan muodostaa mielikuva herkusta, joka vetoaa nuoriin 

kuluttajiin. Myöskin korostamalla mainonnassa sitä, että kuluttaja ansaitsee herkun ja, että 

tuote on ikään kuin palkinto hyvin loppuunviedystä suorituksesta, voisi toimia tehokkaasti 

mainosviesteissä.

Kuten sekä teoriaosa että empiiriset tutkimustulokset toivat esille, kuluttajat ovat 

jakautumassa yhä pienempiin herkuttelijaryhmiin herkuttelukäyttäytymisen yksilöityessä ja 

yhä erilaisempien ja persoonallisempien syömistapojen muodostuessa. Nuorten kuluttajien 

herkuttelukäyttäytymisessäkin oli löydettävissä samankaltaisuuksista huolimatta merkkejä 

erilaistumisesta. Markkinoijan tulisikin olla tietoinen siitä, millaisia herkuttelijaryhmiä on 

muodostumassa ja mitkä näistä ryhmistä vaikuttavat elintarvikeyrityksen karmalta potentiaa- 

lisimmilta ja parhaimmilla vaihtoehdoilta. Lisäksi herkuttelutuotteiden tuotesuunnittelussa 

olisi tärkeää, että Valio ottaisi huomioon erityisryhmien tarpeet myös jatkossa, sillä allergiat 
ym. vastaavat terveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntymässä jokaisessa ikäluokassa, jolloin 

on tärkeää, että markkinoilla on riittävästi vaihtoehtoja myös näiden erityistarpeiden 

tyydyttämiseen.

Vaikka vallitseva terveystrendi ohjannee kuluttajien ruokavalintoja tulevaisuudessa yhä 

enemmän, ainakin vielä tässä vaiheessa terveellisempien herkutteluvaihtoehtojen tarjoaminen 

nuorille 18-24-vuotiaille kuluttajille on hankalaa. Kuten tutkimus osoitti, vaikka haastatellut 

nuoret olivat hyvinkin terveystietoisia, herkutellessaan he halusivat kuitenkin nautiskella 

”aidoilla” tuotteilla, eivätkä suosineet kevyttuotteita kovinkaan paljoa. Kun herkutellaan,
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herkutellaan kunnolla ja kevyttuotteita voidaan käyttää ennemmin arkipäiväisemmissä 

elintarvikkeissa. Poikkeuksena tästä olivat ainoastaan erityisesti naisten käyttämät light- 

virvoitusj uomat sekä light-siiderit. Toisin sanoen terveystieto!suuden lisääntyminen ei saanut 

ainakaan näitä nuoria helpolla vaihtamaan ns. kevyempiin herkkuihin vaan pikemminkin 

muuttamaan perusruokavaliota terveellisemmäksi ja sallien siten itselle herkutteluhetkiä 

silloin tällöin muutoin terveellisessä ruokavaliossa. Tämä onkin tutkijan mielestä jopa 

parempi suuntaus, sillä herkuttelu sopivassa määrin ei tuhoa terveyttä terveellisen ruokavalion 

ollessa pohjana vaan antaa mahdollisuuden nauttia ruoasta hyvällä omallatunnolla ja irtautua 

arjesta. Kevyempien herkutteluvaihtoehtojen markkinointia ja tuotekehittelyä kannattaisikin 
tämän tutkimuksen mukaan toteuttaa tehokkaimmin lähinnä virvoitusjuomissa ja siidereissä.

Lisäksi todettakoon, että terveysvaikutteisia elintarvikkeita tai kevyttuotteita suunniteltaessa 

herkuttelupuolelle on ainakin vielä oltava varovainen, koska edelleen kuluttajan on vaikea 

yhdistää herkun mielikuvaa ja terveellisyyttä tai keveyttä, erityisesti, jos maku poikkeaa 
paljon alkuperäisestä tuotteesta. Kevytvaihtoehtojen tai terveysvaikutteisten herkuttelu- 

tuotteiden valitsematta jättämisen syynä lieneekin toisin sanoen se, että näiden maku ei 

edelleenkään vastaa rasvaisempien ja ns. alkuperäisten tuotteiden makuja. Mutta tuote

kehityksen edetessä ja kuluttajien saamien hyvien makukokemusten kautta saattaisi myös 

kevytversioiden ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden suosiminen herkuttelussa lisääntyä 

tulevaisuudessa. Toisaalta tutkimuksen tuloksissa oli myös havaittavissa suuntaus, että vaikka 

kevyttuotteita eli tuotteita, joita markkinoidaan kevyt- tai light -nimikkeellä ei käytettykään 

paljoa, niin toisaalta herkuttelussa pyrittiin käyttämään aidosti kevyempiä vaihtoehtoja, kuten 

kasviksia, marjoja, hyvin maustettua ruokaa tai esimerkiksi lakritsia suklaan sijasta. Kuten 

eräs asiantuntijahaastatehavista mainitsikin, herkkujen ei tarvitse olla varsinaisia kevyt- 

versioita ollakseen kevyempiä vaan esimerkiksi suklaan korvaaminen lakritsilla tai kerman 

vaniljavaahdolla saa aikaisemmaksi kevyemmän, mutta kuitenkin yhtä hyvänmakuisen 

herkutteluvaihtoehdon. Ehkä nuorten joukossa onkin murtumassa käsite, että herkun on oltava 

aina epäterveellistä ja nuoret ovat oppimassa herkuttelemaan yhä enemmän marjoilla, 

kasviksilla ja hyvällä kotiruoalla.

Tutkimuksen perusteella myös valmistajayrityksen tukkuhintoja suhteessa kilpaileviin 

tuotteisiin tai halvempien, mutta maultaan hyvien herkuttelutuotteiden kehittämistä tulisi 

pohtia. Jotta nuoret, omassa taloudessa asuvat kuluttajat ostaisivat jatkossakin Valion 

herkuttelutuotteita, on niiden oltava toisaalta hinnoiltaan riittävän alhaisia, mutta toisaalta
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myös riittävän korkeita, jotta tuote kuluttajan mielessä luokiteltaisiin vielä herkuttelu- 

tuotteeksi. Tämä siksi, koska tutkimuksessa paljastui, että herkuttelua rajoitti toisaalta 

tuotteiden korkeat hinnat ja kuluttajan rahan puute, mutta toisaalta herkuttelutuotteisiin 

mielletään usein tietynlainen spesialiteetti ja kalleus, jolloin hintojen määrittelyssä tulisi olla 

erityisen tarkka: liian alhainen hinta saattaisi johtaa siihen, että tuotetta ei pidettäisi niin 

herkullisena kilpaileviin tuotteisiin verrattuna tai kuluttaja muodostaisi mielikuvan 

arkipäiväisestä tuotteesta.

Myös vähittäiskaupan tulisi miettiä tarjousten hyödyntämistä/hyödyntämättä jättämistä 

herkuttelutuotteissa, sillä herkuttelutuotteet osoittautuivat elintarvikkeiksi, joissa tarjoukset 

eivät aina voita kuluttajaa puolelleen: kuluttajan mielihalut ohjaavat paljon herkuttelu- 

tuotteiden valintaa, jolloin ei välttämättä osteta sitä mikä on tarjouksessa vaan sitä mitä tekee 

eniten mieli, vaikka rahaa ei olisikaan paljon käytössä.

Nykyisin herkkujen, kuten muidenkin elintarvikkeiden pakkauskoot ovat vain kasvamassa ja 

kuluttajan on vaikea löytää pientä karkki- tai sipsipussia kaupan hyllyiltä. Tutkimuksen 

perusteella suunnan tulisi kuitenkin olla päinvastainen, sillä kuluttajille tulisi tarjota enemmän 

mahdollisuuksia ostaa herkkuja riittävän pienissä pakkauksissa, jolloin herkkuja uskaltaisi 

ostaa kotiin silloinkin, kun niillä herkuteltiin vain yksin. Kuluttaja saattaa nimittäin jättää 
koko herkun ostamatta pelätessään, että ison pussin ostaessaan hän menettää kontrollin ja syö 

yksinään koko pussin. Se, että tutkimuksessa ilmeni halu ja tarve pienempiin pakkaus- 

kokoihin lienee osoitus myös modernista hedonismista, johon ollaan yhteiskunnassa siirrytty. 

Siten elintarvikeyritysten pakkauskoot ovatkin menneet vastakkaiseen suuntaan kuin mitä 

moderni hedonismi edellyttäisi: määrä on muuttunut laaduksi eikä päinvastoin.
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9 LOPUKSI

Tutkielman kohdeilmiö - nuorten kuluttajien herkuttelukäyttäytyminen - on hyvin 

kiinnostava, kompleksinen ja ajankohtainen tutkimusaihe. Sekä hedonismi että terveys tulevat 

olemaan asiantuntijoiden mukaan eräitä merkittävimpiä arvoja myös tulevaisuudessa. Tämä 

on osoitus polarisoitumisesta, jossa kaksi toisilleen erilaista arvoa ovat samanaikaisesti 

ohjaamassa kuluttajan syömiskäyttäytymistä. Hedonismi on nousussa ja siten oman 

mielihyvän tavoittelu, elämästä nauttiminen, hauskuus ja ilo tulevat jatkuvasti tärkeämmiksi, 

jolloin ruoalla on yhtenä mielihyvää tuottavana tekijänä tärkeä merkitys kuluttajien elämässä. 

Empiirisen osan tutkimustulokset osoittivatkin, että ruoka oli tärkeää kaikille haastateltaville 

ja se koettiin yhtenä olennaisena keinona nauttia elämästä. Toisaalta hyvä ruoka nähtiin myös 

keinona saavuttaa terveellinen elämä ja sisäinen hyvinvointi, mikä ohjasi ruoanvalintaa 
terveellisempään suuntaan.

Vaikka syömiskäyttäytymistä ja ruoan valintaa on käsitelty tieteellisessä kirjallisuudessa 

paljon, on herkuttelukäyttäytymistä kuitenkin tutkittu sen kiinnostavuudesta ja ajankohtai

suudesta huolimatta vain vähän. Etenkin kvalitatiivinen herkuttelua koskeva tutkimus 

markkinoinnin alalla on ollut niukkaa ja kvantitatiivinenkin on koskenut lähinnä vain 
herkuttelussa käytettyjä elintarvikkeita. Syvempi, nuorten kuluttajien herkuttelu- 

käyttäytymiseen keskittyvä tutkimus on puuttunut lähes kokonaan. Siten tämän tutkielman 
tarkoituksena olikin tuottaa kokonaan uudenlaista ja syvää tietoa yhdestä 

syömiskäyttäytymisen osa-alueesta eli herkuttelusta. Sen lisäksi, että herkuttelua koskeva 

tutkimus on kiinnostava jo itsessään, on tällä tutkimuksella myös käytännönläheistä hyötyä 

toimeksiantajayritykselle: tämän tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää Valio Oy:ssa 

suunniteltaessa herkuttelutuotteiden markkinointia, tuotekehitystä ja tehtäessä valikoima- 

päätöksiä.

Tutkielman kvalitatiivisesta luonteesta huolimatta, empiirisessä osassa päästiin toisaalta vain 

raapaisemaan nuorten herkuttelukäyttäytymisen pintaa sen laajasta ja monimutkaisesta 

luonteesta johtuen ja siksi tutkimusaiheita ja syventymisen kohteita kohdeilmiön piiristä 

löytyy runsaasti jatkoa ajatellen. Esimerkiksi tässä tutkielmassa käsitellyt teemat olivat melko 

laajoja kokonaisuuksia jo yksistään, joita voisikin syventää edelleen tutkimalla vain yhtä 
teemaa kerrallaan, kuten herkuttelutuotteiden tuoteryhmittäisiä korvaavuuksia tai
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herkuttelutuotteiden ostamista. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia myös muiden ikäryhmien 

sekä muilla paikkakunnilla asuvien kuluttajien herkuttelukäyttäytymistä, johon tämän 

tutkielman viitekehys tarjoaisikin hyvän pohjan. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi selvittää, 

miten nuorten pääkaupungilla asuvien kuluttajien herkuttelu eroaa esimerkiksi maaseudulla 

tai pienemmissä kaupungeissa asuvien nuorten herkuttelukäyttäytymisestä. Lisäksi tämän 
tutkielman tuloksia voisi tarkentaa ja täsmentää kvantitatiivisin menetelmin, jolloin tulokset 

olisivat yleistettävissä koko tutkittavaa perusjoukkoa koskevaksi.

Tutkia voisi myös sitä, millainen on nuorten kuluttajien mielikuva tutkimuksen 

toimeksiantajasta eli Valio Oy:stä herkuttelutuotteiden valmistajana ja millaisia mielikuvia 

Valion valmistamat ja markkinoimat herkuttelutuotteet herättävät esimerkiksi muihin 
brändeihin verrattuna. Tämänkaltainen tutkimus tuottaisi hyödyllistä tietoa yrityksen 

herkuttelutuotebrändien asemoinnin kannalta sekä tärkeimpien kilpailijoiden kartoittamisessa.

Lopuksi tutkija haluaa vielä erikseen mainita, että mielenkiintoista ja kannustavaa tätä 
tutkielmaa tehdessä oli havaita kuluttajien haastattelujen aikana saamat oivallukset omasta 

herkuttelustaan. Siten ehkä tämä tutkielma sai jopa haastateltavatkin löytämään uusia puolia 
itsestään ja syömiskäyttäytymisestään, joutuessa miettimään syvällisesti niinkin tavallista 

asiaa kuin oma herkuttelu. Tutkimuksen teko oli haastavaa sen monitieteellisyydestä johtuen, 

mutta samalla myös antoisaa, opettavaa ja hauskaakin siinä mielessä, että muiden kuluttajien 

herkuttelukäyttäytymistä analysoitaessa tutkijakin havaitsi, että omaa syömistä ei aina tarvitse 

ottaa niin tiukasti vaan on annettava mahdollisuus myös elämästä nauttimiselle. Tämä 

tutkimus lieneekin antaneen oivalluksia sekä haastateltaville että tutkijalle itselleen.
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