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1 JOHDANTO 

 
Tämä tutkimus käsittelee tekijöitä, jotka vaikuttavat venäläisten asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan. Tässä luvussa esitetään ensin lyhyt johdatus tutkimuksen 

aiheeseen ja perustellaan aiheen valinta. Tämän jälkeen kerrotaan tutkimuksen 

tavoite ja tutkimusongelma, joiden jälkeen määritellään tutkimuksen keskeiset 

käsitteet.  Luvussa kerrotaan lyhyesti myös tutkimuksen toteutuksesta ja 

metodologiasta ja lopuksi kuvataan tarkemmin tutkimuksen rakenne. 

 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 
 
Willer ja Kilcher (2011) toteavat, että luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 

kysyntä painottuu Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Euroopassa luomutuotteiden 

suurimmat markkinat ovat Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa, kun taas väkilukuun 

suhteutettuna luomutuotteiden kulutus on suurinta Sveitsissä, Saksassa ja 

Luxemburgissa. Zagatan (2012) luomutuotteiden kuluttamista koskevan tutkimuksen 

mukaan Euroopassa on keskittynyt etenkin Länsi-Eurooppaan, kun taas 

itäeurooppalaisia luomuruoan kuluttajia koskevia tutkimuksia on huomattavasti 

vähemmän. Useissa Itä-Euroopan maissa luomutuotteiden markkinat kuitenkin 

kasvavat nopeasti ja aiheesta kaivataan siten lisätutkimusta. 

 

Luomutuotteiden markkinat ovat kasvussa myös Venäjällä, ja niiden kasvu voisi 

tarjota vientimahdollisuuksia erityisesti suomalaisille luomutuottajille. Pöytäniemen 

(2013) mukaan Venäjän luomumarkkinat olivat vuonna 2012 vain 115 miljoonaa 

euroa, mutta markkinoiden odotetaan kasvavan noin viidentoista prosentin 

vuosivauhdilla. Venäjän luomumarkkinoiden kasvusta huolimatta tutkimuksia 

venäläisten kuluttajien luomuruoan kuluttamisesta on löydettävissä hyvin vähän. 

 

Kuluttajien asenteilla luomutuotteita kohtaan on havaittu olevan yhteys luomuruoan 

ostotiheyteen (Van Loo et al. 2013: 2126; Saba & Messina 2003: 645; Hjelmar 2011: 

342; Stolz et al. 2011: 71). Esimerkiksi Van Loo, My Nguyen, Pieniak ja Verbeke 

(2013) toteavat, että myönteisemmin luomutuotteisiin suhtautuvat kuluttajat ostavat 

luomutuotteita useammin, kuin luomutuotteisiin vähemmän myönteisesti suhtautuvat 
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kuluttajat.  Luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavat etenkin ympäristöön ja terveyteen 

liittyvät asenteet (Pál 2012: 1187; Tarkiainen & Sundqvist 2009: 857; Van Loo et al. 

2013: 2118; Ureña et al. 2008: 22; Tsakiridou et al. 2008: 163; Magnusson et al. 

2003: 115). Venäläisten kuluttajien terveyteen liittyviä asenteita on tutkittu melko 

vähän. Venäjää koskevissa tutkimuksissa käsitellään terveyteen liittyen useimmiten 

eliniänodotteen laskua, joka on suuri ongelma Venäjällä (Cockerham et al. 2006: 

2381–2382; Cockerham 2000: 1313–1314). Terveysongelmien yleisyydestä 

huolimatta ruoan terveellisyys ei kuitenkaan vaikutta olevan venäläisille kuluttajille 

erityisen tärkeä valintakriteeri (Honkanen & Frewer 2009: 369–370).  

 

Myös venäläisten ympäristöön liittyviä asenteita on tutkittu vähän vaikka Venäjällä 

on paljon ympäristöongelmia (Hokka et al. 1999: 96; Porfiriev 1999: 48–49). Soyez 

(2012) on verrannut venäläisten kuluttajien ekologiseen kuluttamiseen liittyviä 

arvojärjestelmiä muun muassa amerikkalaisten ja saksalaisten kuluttajien 

arvojärjestelmiin. Ekologiseen kuluttamiseen vaikuttaa venäläisten arvojärjestelmissä 

korkea kollektiivisuus ja halu pitää huolta lähimmäisistään. Ympäristöön ja 

kuluttamiseen liittyvät arvot saattavat kuitenkin olla vasta muotoutumassa, koska 

Venäjä on läpikäynyt suuria taloudellisia muutoksia ja keskustelua ympäristöasioista 

on herännyt vasta viime vuosina. Muutosvaihe näkyi siinä, että erilaisia 

ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liittyviä arvojärjestelmiä oli Venäjän kohdalla 

vaikeampaa erottaa toisistaan. Tutkijan mukaan voidaan olettaa, että taloudellisen 

kasvun tuoma hyvinvointi mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat entistä enemmän 

keskittyä ympäristöstä huolehtimiseen. Tällöin heidän on oletettavasti helpompaa 

myös erottaa eri arvot, jotka vaikuttavat haluun suojella luontoa. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet venäläiset olivat iältään melko nuoria. Nuorten 

luomuruoan kuluttamista on selvitetty useissa tutkimuksissa (Robinson-O’Brien et 

al. 2009; Pelletier et al. 2013). Tutkimuksissa on selvitetty iän vaikutusta 

luomuruoan kuluttamiseen (Su-Huey & Tan 2010: 48–49; Verain et al. 2012: 126; 

Magnusson et al. 2001: 216). Nuorten suhtautuminen luomutuotteisiin on hyvin 

positiivista (Pelletier et al. 2013: 129–131; Saher, et al. 2006: 327). Esimerkiksi 

Pelletier, Laska, Neumark-Sztainer ja Story (2013) selvittivät tutkimuksessaan 

keskimäärin 22-vuotiaiden amerikkalaisten nuorten luomuruokaan liittyviä asenteita. 
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Tutkimukseen osallistuneiden nuorten asenteet luomuruokaa kohtaan olivat yleisesti 

ottaen erittäin positiivisia. Positiiviset asenteet yhdistettiin lisäksi terveellisempään 

ruokavalioon. Myös suomalaisnuorten luomuruokaa koskevan tutkimuksen mukaan 

nuorten asenteet luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa kohtaan olivat jopa 

hämmästyttävän positiivisia (Saher, et al. 2006: 327). 

 

Kuluttajat suhtautuvat yleisesti hyvin myönteisesti luomutuotteisiin, mutta kuitenkin 

vain harva kuluttaja ostaa luomutuotteita. Asenteiden ja ostokäyttäytymisen välinen 

aukko onkin keskeinen osa luomuruoan kuluttamiseen liittyvää tutkimusta (de 

Barcellos et al. 2011: 391; Saba & Messina 2003: 645; Smith & Paladino 2010: 101). 

Yleisimmät syyt siihen, miksi kuluttajat eivät osta luomutuotteita liittyvät niiden 

korkeampaan hintaan ja huonoon saatavuuteen (Van Loo et al. 2013: 2118; Hjelmar 

2011: 338–340; Shafie & Rennie 2012: 365–366).  Carrington, Neville ja Whitwell 

(2010) toteavat, että olisi tärkeää saada lisätutkimusta ostokäyttäytymisen ja 

aikomusten väliseen kuiluun liittyen jotta luomutuotteiden markkinointistrategioita 

voitaisiin parantaa. 

 

Luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavat asenteet ja arvot saattavat vaihdella eri 

kulttuurien välillä (Baker et al. 2004: 1008–1009; Zagata 2012: 81–82). Baker, 

Thompson ja Engelken (2004) toteavat, että kulttuurin sisällä vallitsee pitkälti 

yhteisymmärrys kulttuurille tärkeimmistä arvoista, mutta eri kulttuurien välillä 

arvoissa saattaa olla eroavaisuuksia. Samanlaisia tuloksia ovat saaneet myös 

Dreezens, Martijn, Tenbült, Kok ja de Vries (2005), joiden mukaan asenteet 

pohjautuvat arvoihin ja arvot ovat asenteita monimutkaisempia ja abstraktimpia. 

Arvojen on ajateltu olevan melko pysyviä ja universaaleja, mutta eri arvojen tärkeys 

saattaa painottua eri tavalla eri kulttuurien välillä. 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että asenteet ovat luomuruoan kuluttamisen 

kannalta keskeisessä osassa ja asenteisiin liittyvä tutkimus on tärkeää, koska sen 

avulla on mahdollista parantaa luomutuotteiden markkinointia ja siten pystyä 

lisäämään luomutuotteiden kysyntää (Cicia et al. 2009: 324– 25; Van Loo et al. 

2013: 2119–2120). Tämän lisäksi on tärkeää tutkia eri kansallisuuksien eroja 

luomuruoan kuluttamisessa. Esimerkiksi Ruiz de Maya, Lopez-Lopez ja Munuera 
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(2011) toteavat, että lisätutkimusta kaivataan eroista luomutuotteiden kuluttamiseen 

vaikuttavista tekijöistä eri kansallisuuksien välillä, jotta markkinointitoimenpiteet 

voidaan suunnitella tällaiset erot huomioon ottaen. Zagata (2012) huomauttaa, että 

entisten neuvostomaiden kuluttajien luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavat arvot ja 

asenteet saattavat ainakin joiltain osin erota länsimaisten kuluttajien arvoista ja 

asenteista ja aiheesta kaivataan lisätutkimusta. Tämän perusteella on tärkeää tutkia 

myös venäläisten luomuruoan kuluttamista. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä 
 

Asenteet ovat monimutkaisia järjestelmiä jotka pohjautuvat esimerkiksi tunteisiin, 

kognitioihin tai aikaisempiin kokemuksiin (Dreezens et al. 2005: 116– 121). Jyringin 

(1997) mukaan asenteet on tärkeää erottaa mielipiteistä, jotka ovat vain asenteiden ja 

arvojen pinnallisia ilmaisuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on siten ymmärtää 

syvällisesti venäläisten asenteita luomuruokaa kohtaan ja näiden asenteiden 

muodostuminen. 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymys on 

 

”Mistä tekijöistä venäläisten asenteet luomuruokaa kohtaan muodostuvat?” 

 
Tutkimuskysymykseen etsitään vastausta käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. 

Eskolan ja Suorannan (1996) mukaan laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein 

vain pieneen määrään tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman 

tarkasti. Laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä laadita etukäteen varsinaisia 

hypoteeseja eli tutkijalla ei ole tutkimuksen alussa vahvoja ennakko-oletuksia 

tutkimuksen kohteesta tai tuloksista. Tämä tutkimus päätettiin toteuttaa laadullisena 

tutkimuksena, koska ei haluttu tehdä etukäteen jäykkiä oletuksia tutkimuksessa 

saatavista tuloksista. Tämä johtui siitä, että tutkimuksia joissa on käsitelty 

venäläisten asenteita luomuruokaa kohtaan on löydettävissä vähän. Toinen perustelu 

laadullisen tutkimusotteen valinnalle liittyy tutkimuskohteeseen eli asenteisiin. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan laadullinen tutkimus pyrkii tulkintaan ja 

toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. Tutkimuksessa haluttiin nimenomaan 
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tutkia laajasti asenteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä ja antaa tilaa mahdollisille 

uusille näkökulmille. 

 

Haastattelututkimukseen päädyttiin, koska haastattelu on kyselylomaketta 

joustavampi menetelmä, joka antaa haastateltavalle mahdollisuuden tulkita 

kysymyksiä ja pyytää täsmennyksiä. Lisäksi tutkimuksessa ei haluttu käyttää 

valmiiksi laadittuja kysymyksiä, koska ne eivät mahdollisesti olisi vastanneet 

vastaajan ajatusmaailmaa ja jotain olennaista olisi voinut jäädä kysymysten 

ulkopuolelle (Hirsjärvi & Hurme 2011: 36–37).  Tutkimus on toteutettu 

puolistrukturoituna teemahaastatteluna jossa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan 

haastattelut seuraavat tutkimusten keskeisiä teemoja. Teemahaastattelu valittiin, 

koska se tuo tutkittavien äänen kuuluviin eikä nojaudu tutkijan näkökulmiin. 

Teemahaastattelu myös huomioi haastateltavien omat tulkinnat ja heidän itsensä 

asioille antamat merkitykset (Hirsjärvi & Hurme 2011 : 48). 

 

1.3 keskeiset käsitteet  

 

Keskeisten käsitteiden määrittelyn tarkoitus on kertoa lukijalle mitä tutkimuksessa 

käytetyillä käsitteillä tarkoitetaan. Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat: 

luomuruoka, luomutuotanto, asenteet ja arvot. 

 

Luomuruoka ja -tuotanto 

 

Luomuruoalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Evira (2014) määritelmän mukaisesti 

luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita, eli luonnonmukaisesta 

maataloustuotannosta jalostettuja tuotteita. Tässä tutkimuksessa myös 

luomutuotteella viitataan luomuruokaan, vaikka tavallisesti luomutuotteisiin voi 

sisältyä elintarvikkeiden lisäksi esimerkiksi luomukosmetiikkatuotteita. Tämä 

tutkimus kuitenkin käsittelee vain luomuruokaa, joten tässä luomutuotteella viitataan 

poikkeuksellisesti vain luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. 

Luomutuotannolla puolestaan tarkoitetaan Euroopan Neuvoston asetuksen N:o 

834/2007 mukaisesti luonnonmukaista tuotantoa, jossa käytetään vain 
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luomutuotannolle asetettujen sääntöjen mukaisia tuotantomenetelmiä kaikissa 

tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheissa. 

 

Kuluttajan asenteet ja arvot 

 

Asenteiden ja Arvojen määritteleminen on hieman haastavampaa. Lyhyesti asenteet 

voidaan määritellä Eaglyn ja Himmelfarbin (1978) mukaisesti taipumukseksi tehdä 

positiivinen tai negatiivinen arvio jostain asiasta tai tapahtumasta. Asenteet 

monimutkaisia, koska samalla henkilöllä voi olla useampia asenteita samaa asiaa 

kohtaan (Ajzen 2001: 29). Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa sillä niihin sisältyy 

jokin motivaatio tai tavoite. Arvojen pohjana toimivat motivaatiot ja tavoitteet 

erottavat arvot toisistaan (Bilsky & Schwartz 1994: 164). Eri kulttuureilla on usein 

kyseiselle kulttuurille ominaisia arvoja eli abstrakteja käsityksiä siitä mikä on oikein, 

väärin tai toivottavaa yhteisössä. Nämä arvot eroavat jonkin verran toisistaan eri 

kulttuureiden välillä (Schwartz 1999: 24–25) Asenteiden voidaan katsoa pohjautuvan 

osittain arvoihin jotka ovat asenteita abstraktisempia. Arvojen lisäksi asenteet ovat 

myös yhteydessä toisiinsa ja arvot vaikuttavat useisiin eri asenteisiin. Esimerkiksi 

luomuruokaan positiivisesti suhtautuvat ihmiset suhtautuvat usein negatiivisesti 

geenimuunneltuihin elintarvikkeisiin (Dreezens et al. 2005: 116– 117)  

 

Tässä tutkimuksessa asenteet määritellään psykologisiksi järjestelmiksi jotka 

koostuvat sisäisistä arvioinneista ja niiden aiheuttamista reaktioista. Reaktiot ja 

arviot voivat perustua tunteisiin, kognitioihin tai aiempiin kokemuksiin (Dreezens et 

al. 2005: 116–117). Arvot taas määritellään kognitioiksi jotka pohjautuvat tärkeisiin 

tavoitteisiin ja motivaatioihin ja jotka ohjaavat ihmisen toimintaa (Bilsky & 

Schwartz 1994: 164). 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkimus alkaa johdantoluvulla jonka aluksi annettiin lyhyt johdatus 

tutkimuksen aiheeseen. Lisäksi esitettiin vielä tutkimuksen kannalta keskeisten 

käsitteiden määritelmät. Tämän jälkeen luvussa käytiin läpi tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymys ja tutkimusmetodologia. 



11 

 

 

Tutkimuksen toinen luku sisältää tutkimuksen teoriaosion ja siinä käydään läpi 

tutkimuksen kannalta olennaisia aikaisempia tutkimuksia. Teoriaosiossa keskitytään 

etenkin tutkimuksiin, jotka käsittelevät asenteiden vaikutusta luomuruoan 

kuluttamiseen, kansainvälisiä eroja luomuruoan kuluttamisessa ja venäläisiä 

luomuruoan kuluttajina. Toisen luvun lopussa kuvataan vielä tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, jonka tavoitteena on kuvata tekijöitä, joista venäläisten 

asenteet luomuruokaa kohtaan muodostuvat. 

 

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee tutkimuksen metodologiaa ja siinä kuvataan 

tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja esitetään perustelut niiden valinnalle. 

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja luvussa kolme esitellään tarkemmin 

tutkimushaastatteluihin liittyvät menetelmät ja perustellaan niihin liittyvät valinnat. 

Luvussa kolme kuvataan myös, miten tutkimus on toteutettu ja mitä menetelmiä on 

käytetty tutkimuksen aineiston analysoinnissa. Varsinainen aineiston analyysi 

käydään läpi luvussa neljä, jossa haastattelujen avulla kerätyn aineiston avulla 

syvennetään ja tarkennetaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä. 

 

Tutkimuksen viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset, jotka 

pohjautuvat edellisessä luvussa kuvattuun aineiston analysointiin. Johtopäätökset 

jakautuvat kahteen kappaleeseen siten, että ensin esitellään tutkimuksen teoreettiset 

johtopäätökset ja seuraavassa kappaleessa liikkeenjohdolliset johtopäätökset. 

Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 VENÄLÄISET LUOMURUOAN KULUTTAJINA 

 
Tässä luvussa annetaan lukijalle yleiskuva luomuruoan kuluttamisesta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä, kuten luonnonmukaiselle tuotannolle asetetuista 

säännöksistä. Tarkemmin luvussa käsitellään asenteiden vaikutusta luomuruoan 

kuluttamiseen. Luvussa käsitellään lisäksi asenteiden kansallisia eroja ja niiden 

vaikutusta luomuruoan kuluttamiseen. Koska tutkielma käsittelee venäläisiä 

luomuruoan kuluttajina, käydään luvun lopuksi läpi tutkimuksia, jotka liittyvät 

venäläisten asenteisiin luomuruokaa kohtaan. Tämän pohjalta esitetään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, joka keskittyy tekijöihin joista asenteet luomuruokaa kohtaan 

muodostuvat. 

 

2.1 Luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt 
 
Venäjällä ei vielä ole kansallista luonnonmukaisen tuotannon sertifikaattia, 

sertifiointijärjestelmää eikä luonnonmukaisen tuotannon valvontaa. Tästä syystä 

Venäjällä käytetään ulkomaisia sertifikaatteja ja sertifioijia. Venäjän 

maatalousministeriö on julkaissut luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita 

koskevan lakialoitteen marraskuussa 2012. Kansallisen luonnonmukaisen tuotannon 

standardin kehittäminen alkaa, kun Duuma on hyväksynyt lakialoitteen. Lain 

odotetaan tulevan voimaan vuonna 2015 (Gain Report 1301). Koska Venäjällä ei ole 

vielä voimassa olevaa omaa sertifikaattia tai valvontajärjestelmää luonnonmukaiselle 

tuotannolle, esitellään tarkemmin Euroopan Unionin luonnonmukaiselle tuotannolle 

asettamat vaatimukset, jotta lukija saisi kuvan luomutuotteita koskevasta 

lainsäädännöstä. 

 

Euroopan Unionin alueella luonnonmukaisesta tuotannosta on säädetty lailla. 

Neuvoston asetus N:o 834/2007 käsittelee luonnonmukaista tuotantoa ja 

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintää. Asetuksen mukaan 

luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden 

tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle 

kehittynyt biologinen monimuotoisuus ja luonnonvarojen säästäminen. 

Luonnonmukaiseen tuotantoon ja tilanhoitoon kuuluu asetuksen mukaan eläinten 
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hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen.  Luonnonmukaisten 

elintarvikkeiden tuotannossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys 

tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista luonnollisin menetelmin. 

Asetusta sovelletaan maataloudesta ja vesiviljelystä saatuihin tuotteisiin, jotka ovat: 

elävät ja jalostamattomat maataloustuotteet, elintarvikkeina käytettävät jalostetut 

maataloustuotteet ja rehut. 

 

Euroopan Unionin neuvoston asetuksessa N:o 834/2007 on esitetty luonnonmukaisen 

tuotannon yleiset tavoitteet, maatalouteen sovellettavat erityiset periaatteet ja 

luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavat erityiset periaatteet. 

Asetuksessa on esitetty tuotantoa yleisesti koskevat säännöt sekä maatilatuotantoa 

koskevat säännöt. Lisäksi artikla sisältää kasvintuotantoa, merilevien tuotantoa, 

kotieläintuotantoa ja vesiviljelyeläimiä koskevat tuotantosäännöt. Taulukossa 1 on 

esitetty tiivistelmä artiklan sisältämistä säännöistä koskien kasvintuotantoa ja 

kotieläintuotantoa. 
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Taulukko 1. Tiivistelmä luonnonmukaista kasvin- ja kotieläintuotantoa koskevista säännöistä 

 
Kasvintuotantoa koskevat 
säännöt 

Kasvintuotannossa on käytettävä maanmuokkaus- ja viljelykäytäntöjä 
jotka säilyttävät tai parantavat maaperän orgaanista ainesta, lisäävät 
sen kestävyyttä ja biologista monimuotoisuutta ja estävät tiivistymistä 
ja eroosiota. 
 
Maaperän hedelmällisyyden parantamiseen käytetään palkokasveja ja 
viherlannoituskasvustoa ja viljelykiertoa, sekä luonnonmukaisesta 
tuotannosta peräisin olevaa kompostoitua karjalantaa tai orgaanista 
ainesta. 
 
Mineraalityppilannoitteiden käyttö on kiellettyä 
 
Kaikilla käytetyillä kasvintuotantotekniikoilla on estettävä ympäristöä 
saastuttavat vaikutukset tai saatettava ne mahdollisimman vähiin. 
 
Tuhoeläinten, tautien ja rikkakasvien torjuntaan käytetään 
luonnollisten vihollisten antamaa suojaa, lajivalintoja, viljelykiertoa, 
viljelytekniikoita ja termisiä prosesseja 
 
Kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää 16 artiklan nojalla jos viljelmä 
on todistettavasti vaarassa 
 
Siementen tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja 

 Luonnonmukaisesti kasvatettujen kotieläinten tulee olla 
luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalla tilalla syntyneitä ja 
kasvaneita 
 

Kotieläintuotantoa koskevat 
säännöt 

Eläintiheyden ja eläinsuojien on oltava sellaiset, että eläinten 
kehitykselliset ja fysiologiset tarpeet tulevat huomioon otetuiksi 
 
Sääolojen salliessa kotieläimillä on oltava jatkuva pääsy 
ulkojaloittelualueelle 
 
Kuljetusten on oltava mahdollisimman lyhyitä ja eläimille ei saa 
tuottaa tarpeetonta kärsimystä koko elinaikana tai teurastushetkellä 
 
Lisääntymiseen käytetään luonnollisia menetelmiä, mutta 
keinosiemennys on sallittua 
 
Kotieläinten rehun on oltava pääasiassa tilalta jolla eläimiä pidetään tai 
saman alueen muilta luonnonmukaisilta tiloilta. Kotieläimiä on 
ruokittava eläinten ravitsemustarpeet eri kehitysvaikeissa huomioivalla 
rehulla 
 
Kasvunedistäjien ja synteettisten aminohappojen käyttö on kielletty 
 
Tautien ennaltaehkäisyn perustana ovat rotujen ja kantojen valinta, 
kotieläinten hoitokäytännöt, laadukas rehu, liikunta, asianmukainen 
eläintiheys ja eläinsuojien tarpeenmukainen hygienia 
 
Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi, eläinlääkkeitä ja 
antibiootteja voidaan käyttää tietyin edellytyksin, jos muiden 
tuotteiden tai menetelmien käyttö ei tule kyseeseen  
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Euroopan neuvoston artiklan N:o 834/2007 yleisten vaatimusten mukaan 

muuntogeenisten organismien käyttö ja ionisoivan säteilyn käyttäminen ovat 

kiellettyjä. Maatilatuotantoa koskevista yleisistä säännöistä keskeisin on, että koko 

maatilaa on hoidettava luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavien vaatimusten 

mukaisesti. Lisäksi tuottajan on pidettävä luonnonmukaiset maa-alat, tuotteet ja 

eläimet erillään muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa harjoittavista yksiköistä. 

 

Luonnonmukaista tuotantoa koskevassa Euroopan neuvoston artiklassa N:o 834/2007 

määritellään lisäksi tarkasti jalostettujen elintarvikkeiden yleiset tuotantosäännöt. 

Sääntöjen mukaan tuotteiden on oltava tuotettu pääosin maatalousperäisistä 

ainesosista. Lisäaineiden, valmistuksen apuaineiden, aromiaineiden, veden, suolan, 

mikro-organismi ja entsyymivalmisteiden, kivennäis- ja hivenaineiden käyttö on 

sallittu, jos vaihtoehtoja ei ole ja ilman niiden käyttöä olisi mahdotonta tuottaa tai 

säilyttää elintarvikkeita tai täyttää yhteisön lainsäädännön mukaisia 

ravitsemusvaatimuksia. 

 

2.2 Luomuruoan kuluttaminen ja asenteiden vaikutus 
 

Luonnonmukaista tuotantoa ohjaavat tarkat säännöt ja kriteerit, mutta kuluttajille on 

kuitenkin usein epäselvää, mitä luonnonmukaisella tuotannolla tarkoitetaan. 

Useimmat kuluttajat ovat perillä luonnonmukaisen tuotannon peruspiirteistä, kuten 

torjunta-aineettomasta viljelystä, mutta suurin osa kuluttajista ei kuitenkaan tunne 

tarkasti luomutuotannon standardeja (Hughner et al. 2007: 96). Essoussi ja Zahaf 

(2008) havaitsivat kanadalaisia luomuruoan kuluttajia käsittelevässä 

tutkimuksessaan, että sertifikaatin löytyminen tuotteesta oli hyvin tärkeää 

luomutuotteiden kuluttajille. Sertifikaatti lisäsi kuluttajien luottamusta luomutuotteita 

kohtaan, vaikka kuluttajista suurin osa ei tuntenut tarkasti kriteerejä, jotka tuotteen 

on täytettävä ennen sertifikaatin myöntämistä. Luottamus siihen, että luomutuote on 

todella tuotettu luonnonmukaisesti on keskeinen luomutuotteiden kuluttamiseen 

vaikuttava tekijä. Luomutuotteiden sertifiointijärjestelmiä ja luomutuotemerkkejä on 

pyritty parantamaan monissa maissa, mutta siitä huolimatta useat kuluttajat 

suhtautuvat epäileväisesti luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa kohtaan (Hamzaouyi-

Essoussi et al. 2013: 292). 



16 

 

 

Gracia ja de Magistris (2008) huomasivat italialaisia kuluttajia koskeneessa 

tutkimuksessaan, että luomuruoan ostotiheys oli yhteydessä siihen, kuinka hyvin 

kuluttajat tunsivat omasta mielestään luonnonmukaiselle tuotannolle asetetut 

vaatimukset. Kuluttajat, jotka kokivat olevansa hyvin perillä näistä vaatimuksista, 

ostivat yleensä muita kuluttajia tiheämmin luomutuotteita. Euroopan Unionin 

alueella käytössä on useita logoja, joilla luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet voidaan 

merkitä. Euroopan Unioni julkaisi vuonna 2010 uuden logon jonka käyttö on 

pakollista kaikille EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille. 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta luonnonmukaisesti 

tuotettuihin tuotteisiin ja yhdenmukaistaa merkintäkäytäntöjä, jotta kuluttajien olisi 

helpompaa tunnistaa luomutuotteet muista tuotteista (Van Loo et al. 2013: 2118–

2119). 

 

Magnusson, Arvola ja Hursti (2001) toteavat ruotsalaisia kuluttajia koskevassa 

tutkimuksessaan, että suurin osa kuluttajista piti yleisesti ottaen ruokaostosten 

tärkeimpänä kriteerinä hyvää makua ja terveellisyyttä. Tutkimuksessa vaihtoehdoiksi 

annetuista kriteereistä luonnonmukainen tuotanto oli kuluttajille vähiten tärkeä. 

Samanlaisia tuloksia saivat luonnonmukaisesti tuotetun jugurtin kuluttamisesta myös 

Van Loo et al. (2013).  Jugurtin ostajien tärkeimmät kriteerit olivat: maku, laatu, 

ravintoarvot, hinta ja saatavuus. Tärkeä ominaisuus oli myös ympäristöystävällisyys, 

mutta luonnonmukainen tuotanto ei ollut kuluttajille tärkeä kriteeri. Kriteerit 

kuitenkin vaihtelivat kuluttajakohtaisesti ja luomumerkin löytyminen pakkauksesta 

oli pääsääntöisesti sitä tärkeämpää, mitä useammin kuluttaja osti luonnonmukaisesti 

tuotettuja tuotteita. Kuluttajat uskoivat yleisesti luomujugurtin olevan 

laadukkaampaa, terveellisempää ja ympäristöystävällisempää kuin jugurtti, jota ei 

ole tuotettu luonnonmukaisesti. 

 

Honkanen ja Frewer (2009) ovat tutkineet, että venäläisille kuluttajille tärkeimpiä 

kriteerejä ruokaostoksilla ovat sensoriset tekijät, kuten hyvä maku, houkutteleva 

ulkonäkö ja tuoksu. Myös ruoan luonnollisuus oli venäläisille kuluttajille tärkeä 

kriteeri. Luonnollisuuteen kuului muun muassa lisäaineettomuus. Tutkijoiden 

mukaan luonnollisuuden merkityksen korostuminen johtuu siitä, että venäläiset 

suhtautuvat yleensä hyvin epäilevästi lisä- ja säilöntäaineisiin. 
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Tutkimusten mukaan yleisimmät esteet luomuruoan ostamiselle ovat 

luomutuotteiden korkea hinta ja huono saatavuus (Van Loo et al. 2013: 2118; 

Hjelmar 2011: 338–340; Shafie & Rennie 2012: 365–366). Osa kuluttajista ei ole 

kiinnostunut luomutuotteista, koska he ovat tyytyväisiä tavanomaisiin tuotteisiin 

eivätkä näe luonnonmukaista tuotantoa motivoivana tekijänä ostaa jokin tuote. 

(Magnusson et al. 2001: 210; Wier et al. 2008: 403). Saatavuuden lisäksi kuluttajille 

on tärkeää, että luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet on helppo erottaa muista 

tuotteista esimerkiksi sertifikaatin perusteella (Hjelmar 2011: 343). Luomutuotteiden 

kuluttamiseen liittyy myös tuoteryhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi ruotsalaisten 

kuluttajien mielestä luonnonmukaisesti tuotettu liha oli vaikeaa erottaa 

tavanomaisesti tuotetusta, kun taas luomumaidon erottaminen koettiin helpoksi 

(Magnusson et al. 2001: 221). 

 

Honkanen ja Frewer (2009) huomauttavat, että venäläisille tuotteiden saatavuus ja 

hinta ovat erittäin tärkeitä kriteerejä ruokaostoksilla. Hinnan merkityksen 

korostuminen voi osittain johtua Venäjän läpikäymistä taloudellisista kriiseistä jotka 

ovat vähentäneet kuluttajien ostovoimaa. Saatavuuden tärkeys taas voi johtua siitä, 

että Neuvostoliiton aikana useiden elintarvikkeiden saatavuus oli erittäin huono. 

Eksröm, Ekstöm, Potapova ja Shanahan (2003) toteavat, että Neuvostoliiton 

romahtamisen jälkeinen taloudellinen epävakaisuus ja ongelmat tuotteiden 

saatavuudessa ovat johtaneet siihen, että kuluttajat tuottavat itse osan ruoastaan ja 

säilövät esimerkiksi kasvattamiaan kasviksia tai keräämiään sieniä. Venäläiset 

kuluttajat voivatkin olla joidenkin elintarvikkeiden suhteen hyvin omavaraisia. 

 

Kuluttajien asenteilla luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita ja niiden kuluttamista 

kohtaan on havaittu olevan yhteys ostotiheyteen (Van Loo et al. 2013:  2126; Saba & 

Messina 2003:  645; Hjelmar 2011: 342; Stolz et al. 2011: 71). Van Loo et al. (2013) 

ovat havainneet, että luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin positiivisemmin 

suhtautuvat kuluttajat ostavat muita kuluttajia useammin luomutuotteita. Monier, 

Hassan, Nichéle ja Simioni (2009) ovat todenneet, että myös satunnaisesti 

luomutuotteita ostavilla kuluttajille on muodostunut asenne luonnonmukaisia 

tuotteita kohtaan. Satunnaisesti luomutuotetta aiemmin ostaneet kuluttajat laajensivat 
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toisinaan ostokäyttäytymistään sisältämään luomutuotteista uusista 

tuotekategorioista. 

 

Useissa tutkimuksissa on yhdistetty luomuruoan kuluttamiseen etenkin terveyteen ja 

ympäristöön liittyvät asenteet (Pál 2012: 1187; Tarkiainen & Sundqvist 2009: 857; 

Van Loo et al. 2013: 2118; Ureña et al. 2008: 22; Tsakiridou et al. 2008: 163; 

Magnusson et al. 2003; 115). Esimerkiksi Tarkiainen ja Sundqvist (2009) esittävät 

suomalaisia kuluttajia käsitelleessä tutkimuksessaan, että terveyteen ja ympäristöön 

liittyvät asenteet vaikuttivat myönteisesti luomutuotteiden kuluttamiseen ja 

ostotiheyteen. Luomuruoan kuluttamista käsittelevissä tutkimuksissa ei kuitenkaan 

ole saavutettu yksimielisyyttä siitä, kumman vaikutus on suurempi, ympäristöön vai 

terveyteen liittyvien asenteiden. (Pál 2012: 1187; Squires et al. 2001: 392–393; Wier 

et al. 2008: 412). 

 

Luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavien asenteiden lisäksi kuluttajan arvot 

vaikuttavat luomuruoan kuluttamiseen, koska asenteet pohjautuvat arvoihin ja arvot 

vaikuttavat asenteiden kautta ihmisten käyttäytymiseen (Dreezens et al. 2005: 116–

117). Esimerkiksi ympäristön tilaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvät arvot 

vaikuttivat norjalaisia kuluttajia käsitelleessä tutkimuksissa positiivisten arvojen 

muodostumiseen luomutuotteiden kuluttamista kohtaan (Honkanen et al. 2006: 421). 

Arvot pohjautuvat kuluttajan tuntemuksiin, aiempiin kokemuksiin ja kognitioihin ja 

ne ovat asenteita pysyvämpiä ja niiden muuttaminen voi olla vaikeaa. Arvot 

muodostavat yhdessä toimintaa ohjaavia arvojärjestelmiä ja eri arvot vaikuttavat 

myös toisiinsa (Dreezens et al. 2005: 116–117). Ihmisten suhtautuminen erilaisiin 

ärsykkeisiin, kuten tilanteisiin pohjautuu siten arvoihin. Arvojen ajatellaan olevan 

melko universaaleja, mutta eri arvojen tärkeysjärjestys saattaa vaihdella eri 

kulttuurien kesken (Brunsø et al. 2004: 195). Arvojen on havaittu vaikuttavan 

luomuruoan kuluttamiseen.  

 

Honkanen ja Frewer (2009) toteavat, että venäläisten ruoan kuluttamiseen 

vaikuttavat terveysasenteet vaihtelevat suuresti eri kuluttajien välillä. Enemmistölle 

ruoan terveellisyys ollut erityisen tärkeä kriteeri elintarvikkeita valittaessa. Tulokset 

ovat jossain määrin yllättäviä sillä, Venäjällä on yleisesti paljon terveysongelmia ja 
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esimerkiksi miesten eliniänodote on huomattavan alhainen. Terveysongelmat 

johtuvat useista tekijöistä, mutta ainakin osasyynä on rasvaisten ruokien runsas 

kulutus (Cockerham 2000: 1313–1314). Honkanen ja Frewer (2009) arvelevat, että 

tämä voisi selittyä sillä, ettei ihmisillä ole riittävästi tietoa rasvaisten ruokien 

vaikutuksista terveyteen. 

 

Luomuruoan kuluttamista koskeviin asenteisiin liittyen keskeinen ilmiö on aukko, 

joka ilmenee kuluttajien asenteiden ja varsinaisen ostokäyttäytymisen välillä. Toisin 

sanoen kuluttajat suhtautuvat luomutuotteisiin myönteisesti, mutta tutkimusten 

mukaan vain hyvin pieni osuus ostaa luomutuotteita myönteisistä asenteistaan 

huolimatta (Saba & Messina 2003: 645; Smith & Paladino 2010: 101). Esimerkiksi 

de Barcellos , Krystallis, de Melo, Kügler ja Grunert (2011) toteavat brasilialaisia 

sianlihan kuluttajia koskevassa tutkimuksessaan, että yhteys sianlihan tuotantoa 

koskevien asenteiden ja varsinaisen käyttäytymisen välillä on heikko. Vaikka 

ympäristötietoisuus on tulossa muotiin Brasiliassa, ei suurin osa kuluttajista pidä 

ympäristöön liittyviä tekijöitä hintaa tärkeämpinä ostokriteereinä. 

 

Useissa luomuruoan kuluttajien asenteisiin liittyvissä tutkimuksissa on käytetty 

Ajzenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen mallia (Magnusson et al. 2001: 213–

214; Tarkiainen & Sundqvist 2009: 843–847; Arvola et al. 2008: 444–445). Mallia 

on käytetty selitettäessä aukkoa ihmisten myönteisten asenteiden, ostoaikomusten ja 

varsinaisen toteutuneen käyttäytymisen välillä. Magnussonin, Arvolan ja Hurstin 

(2001) mukaan suunnitellun käyttäytymisen malli sopii selittämään luomuruoan 

kuluttajien käyttäytymistä, koska sen avulla voidaan selittää sellaista käyttäytymistä 

joka ei ole täysin henkilön omassa hallinnassa. Kuluttajalla voi olla hyvin vahva 

aikomus ostaa jokin tuote, mutta kaupassa hän saattaa kuitenkin lopulta päätyä 

toiminaan toisin kuin oli alun perin ajatellut.  

 

Ajzenin (1991) kehittämän suunnitellun käyttäytymisen mallin keskeinen tekijä on 

yksilön aikomus käyttäytyä jollain tavalla. Teorian mukaan  mitä voimakkaampi 

aikomus kuluttajalla on käyttäytyä tietyllä tavalla, sitä todennäköisemmin yksilö 

käyttäytyy alunperin suunnittelemallaan tavalla. Aikomukseen käyttäytyä tietyllä 

tavalla vaikuttaa yksilön kokemus siitä missä määrin hän voi hallita 
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käyttäytymistään. Tällä tarkoitetaan ihmisen omaa arviota siitä kuinka helppoa tai 

vaikeaa hänen on käyttäytyä suunnittelemallaan tavalla. Arvio ei kuitenkaan 

välttämättä vastaa todellisuutta, sillä todelliseen mahdollisuuteen käyttäytyä tietyllä 

tavalla vaikuttavat myös resurssit kuten aika, varallisuus ja tarvittavat taidot. 

Suunnitellun käyttäytymisen mallissa aikomukseen käyttäytyä tietyllä tavalla 

vaikuttavat myös asenne käyttäytymistä kohtaan ja subjektiiviset normit. Asenne 

käyttäytymistä kohtaan kuvaa sitä, arvioiko ihminen käyttäytymisen olevan 

myönteistä vai kielteistä. Subjektiiviset normit taas viittaavat sosiaaliseen paineeseen 

käyttäytyä tietyllä tavalla. Mallin mukaan, mitä myönteisemmin henkilö suhtautuu 

käyttäytymiseen ja mitä sosiaalisesti hyväksyttävämmästä käyttäytymisestä on kyse, 

sitä vahvempi aikomus henkilöllä on käyttäytyä tietyllä tavalla, kuten ostaa 

luomuruokaa. 

 

Tarkiainen ja Sundqvist (2009) toteavat, että luomuruokaa koskevien asenteiden ja 

varsinaisen käyttäytymisen välillä olevasta aukosta johtuen on järkevämpää selvittää 

kuluttajien asenteita luomuruoan ostamista kohtaan, kuin asenteita itse 

luomutuotteita kohtaan. Asenteet tuotetta ja tuotteen ostamista kohtaan liittyvät 

toisiinsa, mutta ne ovat tutkijoiden mukaan käyttäytymisen kannalta ulkoisia. 

Tutkijat perustelevat tätä sillä, että asenteet tuotetta kohtaan eivät välttämättä liity 

tuotteen ostamista koskeviin asenteisiin ja itse ostopäätökseen. Luomuruoan kohdalla 

ostoaie johtaa vain harvoin, tai satunnaisesti varsinaiseen ostoon. Suunnitellun 

käyttäytymisen mallin mukaan aikomuksella käyttäytyä tietyllä tavalla on vahva 

vaikutus suunnitellun käyttäytymisen toteuttamiseen, mutta siihen vaikuttavat 

muutkin tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi yksilön todelliset mahdollisuudet 

käyttäytyä suunnittelemallaan tavalla. Luomuruoan tapauksessa tuotteiden huono 

saatavuus ja korkea hinta voi rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia toteuttaa 

ostoaiettaan.  Tutkijat kuitenkin havaitsivat, että myönteisillä asenteilla luomuruoan 

ostamista kohtaan on positiivinen suhde luomuruoan ostotiheyteen. Tämä yhteys on 

kuitenkin heikko. 

 

Vaikka suunnitellun käyttäytymisen malli on ollut hyvin suosittu luomuruoan 

kuluttamista koskevissa tutkimuksissa, ovat useat tutkijat kuitenkin kyseenalaistaneet 

teorian todellisen kyvyn selittää luomuruoan kuluttajien ostokäyttäytymistä, sillä 
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tutkimusten tuloksissa on edelleen havaittavissa aukko kuluttajien myönteisten 

asenteiden ja toteutuneen ostokäyttäytymisen välillä (Carrington et al. 2010: 142; 

Shaw et al. 2000; 881). Carrington, Neville ja Whitwell (2010) esittävät 

tutkimuksessaan muutamia ongelmakohtia koskien suunnitellun käyttäytymisen 

mallin käyttöä luomuruoan kuluttamista käsittelevissä tutkimuksissa. Suunnitellun 

käyttäytymisen mallin käyttö perustuu oletukseen, että aikomus käyttäytyä tietyllä 

tavalla ennustaa kuluttajan varsinaista käyttäytymistä. Lisäksi malli keskittyy lähinnä 

ihmisen kognitiivisiin prosesseihin ja jättää ulkoisen tekijät, kuten ympäristön 

vaikutuksen huomioimatta. Tutkijat huomauttavat kritiikissään, että suunnitellun 

käyttäytymisen mallia ei alun perin ole tarkoitettu käytettäväksi siten, että henkilön 

aikomuksen perusteella voitaisiin luotettavasti ennustaa toteutuvaa käyttäytymistä. 

Ajzenin (1991) mukaan vahva aikomus käyttäytyä tietyllä tavalla lisää 

todennäköisyyttä, että yksilö toteuttaa aikomuksensa, mutta käyttäytymisen 

toteutumiseen vaikuttavat lisäksi käytettävissä olevat resurssit ja tilannekohtaiset 

tekijät. Carrington et al. (2010) toteavat, että tutkimuksissa on usein käytetty 

kuluttajan omaa tulkintaa hänen mahdollisuuksistaan käyttäytyä tietyllä tavalla 

arviona todellisista mahdollisuuksista, vaikka oma arvio ei välttämättä kuvaa 

todellista tilannetta realistisesti. 

 

Tarkiainen ja Sundqvist (2009) arvioivat, että kuluttajien matala sitoutuminen 

ostamiinsa elintarvikkeisiin selittää ainakin osittain, miksi myönteiset asenteet 

luomuruokaa kohtaan eivät aina välity ostokäyttäytymiseen. Kuluttajat siis tekevät 

ostopäätöksensä usein hyvin nopeasti perustuen rutiineihin eikä ideologiseen 

pohdintaan. Asenteiden vaikutusta käsittelevien mallien kykyä ennustaa luomuruoan 

kuluttajien käyttäytymistä olisi mahdollista parantaa ottamalla huomioon kuluttajien 

sitoutuminen tuotteisiin ja uskollisuus tietyille tuotemerkeille. Van Loo et al. (2013) 

huomauttavat, että mukaan voi olla myös korkeasti sitoutunut joihinkin 

elintarvikkeisiin ja sitoutuminen luomutuotteisiin vaihtelee eri kuluttajien välillä. 

Usein luomutuotteita ostavat kuluttajat ovat korkeammin sitoutuneita 

luomutuotteisiin. Tällaiset kuluttajat saattavat ostaa juuri luomutuotteita 

rutiininomaisesti. Tämä heijastuu asenteisiin siten, että tällaisten kuluttajien asenteet 

luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita kohtaan ovat muita kuluttajia positiivisempia. 
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Pál (2012) toteaa, että asenteiden lisäksi suunnitellun käyttäytymisen mallissa tulisi 

huomioida kuluttajien terveyshuolien ja ympäristöön liittyvien huolien vaikutus 

aikomukseen ostaa luomuruokaa. Michaelidou ja Hassan (2008) lisäävät, että 

asenteisiin luomutuotteita kohtaan vaikuttavat terveyshuolet, ruoan turvallisuuteen 

liittyvät huolet ja eettinen identiteetti. Shaw ja Shiu (2002) puolestaan korostavat 

malliin eettisen identiteetin ja minäkuvan merkitystä kuluttajan 

ostokäyttäytymisessä, koska kuluttajat haluavat tehdä minäkuvaansa tukevia 

ostopäätöksiä. 

 

Hoffman ja Schlicht (2013) toteavat, että kuluttajan huolestuneisuutta on pidetty 

usein taustamuuttujana, mutta huolestuneisuudella esimerkiksi terveydestä tai 

ympäristön saastumisesta, on suuri vaikutus kuluttajan asenteiden muodostumiseen. 

Sellaiset kuluttajat, joihin esimerkiksi ympäristön saastuminen vaikuttaa suoraan, 

ovat muita kuluttajia huolestuneempia ja siten motivoituneempia etsimään 

luomutuotteita ja maksamaan niistä enemmän. Motivoitumiseen vaikuttaa kuitenkin 

myös se, missä määrin kuluttaja uskoo voivansa itse vaikuttaa tilanteeseen. Nekin 

kuluttajat, joihin esimerkiksi ympäristön saastuminen vaikuttaa epäsuorasti saattavat 

ostaa todennäköisemmin luomutuotteita, koska he eivät halua pahentaa niiden 

tilannetta joihin saastuminen vaikuttaa suoraan. Tutkimuksen tulosten mukaan 

tällainen epäsuora huolestuneisuus vaikutti kuitenkin motivoituneisuuteen paljon 

vähemmän kuin suora. 

 

Arvola et al. (2008) ehdottavat moraalisten näkökulmien ja henkilökohtaisten 

normien lisäämistä osaksi suunnitellun käyttäytymisen mallia, koska niiden mukaan 

ottamisen koetaan helpottavat kuluttajan ostokäyttäytymisen ennustamista. 

Luomuruoan kuluttamista käsittelevissä tutkimuksissa normien avulla on selitetty 

etenkin sellaisten kuluttajien käyttäytymistä joiden käyttäytymistä ohjaavat 

kollektiiviset arvot, eli kuluttajat pyrkivät ottamaan kulutuspäätöksissään huomioon 

muutkin tekijät kuin henkilökohtaiset hyödyt (Carrington et al. 2010: 141). 

Normeihin liittyen luomuruoan kuluttamista koskevissa tutkimuksissa on usein 

käytetty Schwartzin (1973) teoriaa normien aktivoitumisesta. Teoria perustuu siihen, 

että ihmisten henkilökohtaiset normit vaikuttavat käyttäytymiseen odotettujen 

seurausten kautta. Seuraukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. 
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Henkilökohtaisilla normeilla tarkoitetaan odotuksia, joita ihmiset asettavat itselleen 

ja nämä voivat erota yhteiskunnan asettamista sosiaalisista normeista. Normeista 

tekee henkilökohtaisia erityisesti se, että niihin liittyvät sanktiot ovat yhteydessä 

minäkuvaan. Normin rikkominen johtaa syyllisyyteen ja itsetunnon huononemiseen, 

kun taas normin noudattaminen vahvistaa itsetuntoa ja turvallisuuden tunteita. 

 

2.3 Kansalliset erot luomuruoan kuluttamisessa 
 

Baker, Thompson, Engelken ja Huntley (2004) toteavat, että arvot erottavat eri 

kulttuurit toisistaan. Kulttuurin sisällä vallitsee pitkälti yhteisymmärrys kulttuurille 

tärkeimmistä arvoista, mutta eri kulttuurien välillä arvot saattavat vaihdella 

huomattavastikin. Useimmissa maissa luomutuotteiden kuluttamiseen vaikuttavat 

samat arvot eli terveellisyys näkökulmat, huoli ruoan turvallisuudesta sekä 

ympäristönäkökulmien ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen. Eri kulttuurien 

sisällä luomuruoan kuluttamisessa on kuitenkin havaittu olevan eroja ja 

luomutuotteiden markkinat ovat kehittyneet eri maissa eri tahtiin. Zagata (2012) 

huomauttaa, että suurin osa tutkimuksista on keskittynyt länsieurooppalaisten 

kuluttajien luomuruoan kuluttamiseen, kun taas Itä-Euroopan maita käsitteleviä 

tutkimuksia on vähemmän huolimatta siitä, että näissä maissa luomuruoan kulutus on 

kasvussa. 

 

Baker et al. (2004) selvittivät tutkimuksessaan saksalaisten ja englantilaisten 

kuluttajien luomutuotteiden kuluttamiseen liittyviä arvoja. Luomuruoan 

kuluttamiseen vaikuttavat arvot olivat maiden välillä pääosin samanlaiset ja ne 

liittyivät etenkin terveyteen ja hyvinvointiin. Suurin ero luomuruoan kuluttamiseen 

vaikuttavissa arvoissa oli, että toisin kuin saksalaiset kuluttajat englantilaiset 

kuluttajat eivät ilmoittaneet ympäristöön liittyvien arvojen vaikuttavan 

luomutuotteiden kuluttamiseen. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että vaikka 

luomutuotteiden kuluttamiseen liittyvät arvot olivat hyvin samanlaiset, kuluttajat 

kuitenkin kokivat hyvin erilaisten luomutuotteiden ominaisuuksien tukevan näitä 

arvoja. Englantilaiset esimerkiksi kokivat sen, ettei luomutuotteita ole 

geenimuunneltu liittyvän terveellisyyteen, kun taas saksalaisten mielestä 

terveellisyyteen liittyi ennen kaikkea luomutuotteiden maku ja korkea laatu. 
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Squires, Juric ja Cornwell (2001) ovat selvittäneet miten asenteet luomuruoan 

terveellisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä kohtaan vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. 

Erityisesti he halusivat selvittää onko kuluttajakäyttäytymisessä havaittavissa eroa 

Tanskan kehittyneemmillä markkinoilla tapahtuvan kuluttajakäyttäytymisen ja 

Uuden-Seelannin tuoreilla markkinoilla tapahtuvan kuluttajakäyttäytymisen välillä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan markkinoiden kehittyneisyys vaikuttikin luomuruoan 

kuluttamiseen ja syihin ostaa luomutuotteita. Tanskan kehittyneemmillä markkinoilla 

kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavissa asenteissa painottui etenkin 

ympäristöstä huolehtiminen osana ihmisten identiteettiä. Uuden-Seelannin tuoreilla 

markkinoilla taas asenteet ympäristöä, terveyttä ja elintarvikealaa kohtaan vaikuttivat 

kaikki vahvasti kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Uusiseelantilaisten asenteissa 

korostuivat tanskalaisia enemmän asenteet luomuruoan terveellisyydestä. Tämä 

saattaa liittyä siihen, että tanskalaisilla on paremmat mahdollisuudet hyvään 

terveyden huoltoon. Lisäksi tanskalaisilla on käytettävissään uusiseelantilaisia 

kuluttajia enemmän tietoa luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan liitetyistä 

terveysväittämistä ja niiden totuudenmukaisuudesta. Tutkijoiden mukaan syy siihen, 

miksi ympäristön suojelu osana identiteettiä vaikutti tanskalaisten luomuruoan 

kuluttamiseen voi johtua siitä, että tiheästi asutetussa, kaupungistuneessa maassa 

tällaista ympäristö-identiteettiä on vaikeaa ilmaista, joten ihmiset ilmaisevat 

identiteettiään kuluttajakäyttäytymisen kautta. 

 

Ruiz de Maya et al. (2011) ovat tutkineet eurooppalaisia luomuruoan kuluttajia, 

keskittyen etenkin subjektiiviseen normiin tutkimuksessaan, koska siinä he 

havaitsivat eniten vaihtelua maiden välillä. He havaitsivat, että subjektiiviset normit 

vaikuttivat vahvasti etenkin ruotsalaisten ja tanskalaisten kuluttajien luomuruoan 

kuluttamiseen. Tanskalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat pitivät tiettyyn sosiaaliseen 

ryhmään kuulumista tärkeänä ja tällä oli vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. 

Subjektiivisen normin vaikutusta voi vahvistaa se, että luomuruoan ostaminen on 

julkista eli muut ihmiset voivat nähdä kuluttajan ostavan luomutuotteita. Samassa 

tutkimuksessa havaittiin, että vähiten subjektiiviset normit vaikuttavat espanjalaisten 

kuluttajien käyttäytymiseen. Espanjalaisten luomuruoan kuluttajien käyttäytymiseen 

vaikuttivat enemmän heidän asenteensa luomuruokaa kohtaan ja luomuruoan 
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hankkimisen vaatima vaivannäkö, jota mallissa kuvaa kuluttajan kokemus hänen 

mahdollisuuksistaan hallita käyttäytymistään. 

 

Thøgersen ja Zhou (2012) ovat tutkineet Kiinan varhaisessa kehitysvaiheessa olevia 

luomuruokamarkkinoita. Luomuruoka on markkinoilla uusi käsite ja kaikki kuluttajat 

eivät ole perillä siitä, mitä luomutuotteilla tarkoitetaan. Tutkimuksen tulosten 

mukaan varhaisimmat omaksujat olivat keskimäärin korkeammin koulutettuja ja 

parempituloisia. Samoin kuin länsimaisissa tutkimuksissa myös kiinalaisten 

kuluttajien ostopäätöksiä ohjasivat etenkin terveyteen ja ympäristöön liittyvät 

asenteet. Eroa länsimaisiin tutkimustuloksiin löytyi lähinnä siitä, ettei normeilla ollut 

vaikutusta kiinalaisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tutkijoiden mukaan tämä 

johtui mahdollisesti siitä, että luomutuotteet ovat markkinoilla niin uusi ilmiö, ettei 

kuluttajakäyttäytymistä ohjaavia normeja ole vielä ehtinyt muodostua. Normien 

vaikutus näyttäisi siis osittain riippuvan markkinoiden kehitystilanteesta. Zhou, 

Thøgersen, Ruan ja Huang (2013) huomasivat, että kiinalaiset suhtautuvat hyvin 

positiivisesti luomuruokaan, mutta kuilu myönteisten asenteiden ja ostopäätösten 

välillä on hyvin suuri eli vain hyvin harva kiinalainen ostaa luomutuotteita. 

Tutkijoiden mukaan tämä johtuu luomutuotteiden huonosta saatavuudesta ja 

korkeista hinnoista. 

 

Kiinan lisäksi myös Itä-Euroopan luomumarkkinat ovat melko varhaisessa vaiheessa. 

Suurin osa luomuruoan kuluttamista käsittelevistä tutkimuksista keskittyy 

länsimaiden luomumarkkinoiden ja luomutuotteiden kuluttamiseen, kun taas 

Itäeurooppalaisia luomumarkkinoita ja kuluttajia on tutkittu huomattavasti 

vähemmän (Zagata 2012: 81–82). Itä-Euroopassa luomutuotteiden kysynnän kasvu 

on nopeampaa kuin monissa Länsi-Euroopan maissa. Kysyntä kasvaa esimerkiksi 

Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa (Stoleru et al. 2012: 283). Entisten 

neuvostomaiden kuluttajien luomuruoan kuluttamiseen liittyvät arvot saattavat 

poiketa länsieurooppalaisten luomuruoan kuluttajien  arvoista ja aiheesta kaivataan 

lisätutkimusta (Zagata 2012: 81–82). 

 

Zagata (2012) on tutkinut tšekkiläisiä luomuruoan kuluttajia. Tšekkiläisten 

kuluttajien luomuruoan ostoaikomukseen vaikuttavista asenteista terveysnäkökulmat 
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olivat tärkeitä, kun taas tuotantomenetelmien ympäristövaikutukset eivät olleet 

tšekkiläisille luomuruoan kuluttajille erityisen tärkeitä. Subjektiivisella normilla oli 

vaikutusta ostoaikomuksen muodostumiseen ja etenkin perheen vaikutus luomuruoan 

kuluttamiseen oli korkea. Tämä eroaa jonkin verran muutamista länsieurooppalaisia 

kuluttajia käsitelleistä tutkimuksista, joissa ostoaikomukseen vaikuttanut 

subjektiivinen normi on liittynyt esimerkiksi kuluttajan omaan identiteettiin ja 

aseman säilyttämiseen yhteisössä (Squires et al. 2001: 403– 404).  

 

Zagatan (2012) tutkimukseen osallistuneet tšekkiläiset kuluttajat kokivat, että 

mahdollisuudet ostaa luomuruokaa ovat hyvät. Luomutuotteiden korkea hinta oli 

suurin syy olla ostamatta luomutuotteita. Luomutuotteiden saatavuutta tšekkiläiset 

kuluttajat eivät pitäneet ongelmana. Lisäksi kuluttajat eivät pitäneet luomutuotteiden 

tunnistamista ongelmana ja he luottivat, että luomusertifikaatin saanut tuote on 

todella tuotettu luonnonmukaisesti. Tutkijan mukaan tšekkiläisten kuluttajien 

luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavat arvot eivät vaikuttaisi suuresti eroavan 

länsieurooppalaisten luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavista arvoista, mutta 

subjektiivisen normin merkitys ja etenkin perheen vaikutus luomuruoan 

kuluttamiseen on suurempi. 

 

2.4 Venäläisten luomuruoan kuluttaminen 
 
Venäläisiä luomuruoan kuluttajia käsitteleviä tutkimuksia on löydettävissä melko 

vähän. Venäläisten elintarvikkeiden ja ruoan kulutusta on kuitenkin tutkittu jonkin 

verran. Länsieurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu etenkin terveellisyyteen ja 

ympäristöön liittyvien asenteiden vaikuttavan luomuruoan kuluttamiseen 

(Michaelidou & Hassan 2008: 163–164; Squires et al. 2001: 403). 

 

2.4.1 Venäläisten ruoan kuluttaminen 

 

Honkanen ja Frewer (2009) ovat tutkineet venäläisten kuluttajakäyttäytymistä ja 

ruoan kuluttamista. Yleisesti ottaen ruoan kuluttaminen on hyvin monimutkaista, 

koska sen ostamiseen vaikuttavat esimerkiksi ympäristöön, kulttuuriin ja kuluttajan 

omiin mieltymyksiin sekä identiteettiin liittyvät motiivit. Tutkijoiden mukaan 
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venäläisten kuluttajien motiivien ja mieltymysten ymmärtäminen on erityisen 

haastavaa, koska maassa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenien 

aikana, kuten Neuvostoliiton hajoaminen ja taloudelliset kriisit. 

 

Honkanen ja Frewer (2009) toteavat, että Neuvostoliiton aikaan elintarvikkeisiin 

liittyi usein saatavuusongelmia, voi olla vaikutusta siihen, että venäläisille kuluttajille 

tuotteiden saatavuus on hyvin tärkeää. Taloudelliset kriisit, korkean inflaation ajat ja 

useiden kuluttajien matala tulotaso taas ovat voineet vaikuttaa siihen, että venäläisten 

kuluttajien mieltymyksissä korostuu saatavuuden lisäksi elintarvikkeiden hinta. 

Tärkeimpiä valintakriteerejä venäläisille ovat kuitenkin ruoan maku ja ulkonäkö. 

Venäläisille kuluttajille on siten tärkeää myös, että elintarvike oli entuudestaan tuttu 

ja, että se on luonnollinen ja lisäaineeton. Tutkijat olivat yllättyneitä siitä, että 

painonhallinta ei ollut erityisen korkea motivaatio elintarvikkeiden valinnassa.  

 

Venäläisten ruoan kuluttamisessa pienillä siirtolapuutarhan kaltaisilla tonteilla, eli 

datshoilla, on suuri rooli. Historiallisesti valtio on myöntänyt talouksille tällaisen 

tontin esimerkiksi vihannesten, marjojen ja hedelmien viljelyä varten. Työttömyyden 

lisääntyminen ja tulotason laskeminen ovat lisänneet datshojen merkitystä ruoan 

hankinnassa, koska taloudet ovat voineet hankkia lisätuloa myymällä kasvattamiaan 

tuotteita. Ruokakulttuuri on kuitenkin muuttunut siten, että pikaruokaa ja eineksiä 

kulutetaan enemmän. Ruoka ostetaan pääsääntöisesti ruokakaupoista, mutta datshalla 

kasvatettuja tuotteita on edelleen laajasti ostettavissa toreilta. (Ekström et al. 2003; 

295–206) 

 

Ekström, Ekström, Potapova ja Shananan (2003) toteavat, että venäläisten ruoan 

kulutustavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä huomattavasti. Maidon, lihan, 

vihannesten, hedelmien ja kalan kulutus on laskenut ja pikaruoan ja rasvaisten 

ruokien kulutus on lisääntynyt. Positiiviakin muutoksia on tapahtunut, sillä ruokaan 

liittyvät suuret saatavuusongelmat ovat lähes kadonneet ja mahdollisuus 

monipuolisempaan ruokavalioon on saatavilla olevan tarjonnan puolesta parantunut. 

Tulotason pieneneminen on kuitenkin johtanut siihen, että useat ihmiset säilövät 

kotonaan itse sieniä ja kasviksia. Kokonaisuudessaan venäläiset ovat tutkijoiden 

mukaan yhä enenevässä määrin kiinnostuneita ravinnosta ja sen terveysvaikutuksista. 
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2.4.2 Venäläisten asenteet ympäristöä ja terveyttä kohtaan 

 

Eurooppalaisia luomuruoan kuluttajia käsitelleissä tutkimuksissa on havaittu, että 

etenkin terveyteen ja ruoan terveellisyyteen liittyvät asenteet ja motivaatiot 

vaikuttavat luomuruoan kuluttamiseen. (Magnusson et al. 2001: 210; Zsusa 2012: 

1188). Myös ruoan turvallisuus on kuluttajille tärkeää (Michaelidou & Hassan 2008: 

167–168). Siinä, mitkä piirteet liittyvät kuluttajien mielestä luonnonmukaisesti 

tuotetun ruoan terveellisyyteen on kuitenkin havaittu eroja (Baker et al. 2004: 1007–

1008). Kaikki kuluttajat eivät usko luomuruoan olevan tavanomaisesti tuotettua 

ruokaa terveellisempää ja edellisten lisäksi luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavat 

julkisen terveydenhuoltojärjestelmän laatu, ja se kuinka paljon tietoa kuluttajilla on 

ravinnon vaikutuksesta terveyteen (Squires et al. 2001: 403–404). 

 

Terveyteen ja terveellisyyteen liittyen useimmat venäläisiä käsittelevät tutkimukset 

koskevat eliniänodotteen laskua  Venäjällä ja muissakin entisissä neuvostomaissa, 

koska etenkin miesten eliniän odotteen on tutkittu olevan huomattavasti lyhyempi 

verrattuna länsimaisten miesten eliniän odotteeseen. Ympäristön saastumisella, 

terveydenhuollon heikolla tasolla ja stressaavalla ympäristöllä on ollut jonkin verran 

vaikutusta eliniänodotteen lyhenemiseen. Suurin syy ovat kuitenkin epäterveelliset 

elämäntavat kuten runsas alkoholin käyttö, tupakointi, rasvainen ruokavalio ja 

vähäinen liikunta, joita voidaan ainakin osittain pitää Neuvostoliiton aikaisen 

kulttuurin perintönä (Cockerham et al. 2006: 2381–2382; Cockerham 2000: 1313–

1314). Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä taloudellisesti epävakaisina aikoina 

ihmisten tulotaso on laskenut ja terveydenhuoltojärjestelmä on huonontunut. 

Epävarmat ajat ovat myös lisänneet ihmisten stressaantuneisuutta etenkin naisilla 

(Abbot et al.  2006: 228–229; Cockerham et al. 2006: 2381–2382). 

 

Cockerham (2000) on tutkinut venäläisten terveyteen liittyviä elämäntyylejä. 

Terveyteen liittyviin elämäntyyleihin kuuluu paremman terveyden tavoittelu 

esimerkiksi parempaa työkykyä tai pitempää elinikää varten. Elämäntyyliin liittyvät 

kiinteästi tietynlaiset kuluttamisen muodot ja usein statusryhmiin kuuluminen. 

Neuvostoliiton aikaan valtion katsottiin olevan vastuussa kansan terveydestä ja 

terveydenhuollossa keskityttiin julkisen terveydenhuollon järjestämiseen. Ihmisiä ei 
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rohkaistu huolehtimaan itse terveydestään eikä ihmisille jaettu tietoa siitä, millaisia 

terveelliset elämäntavat ovat. Tutkijan mukaan Neuvostoliiton aikaisissa terveyteen 

liittyvissä elämäntyyleissä korostuivat oikeastaan terveydelle vahingolliset normit, 

kuten miesten runsas alkoholin käyttö ja yleinen tupakointi ja se, että valtion 

katsottiin olevan vastuussa yksilön terveydestä. 

 

Kysymys siitä, kokeeko yksilö voivansa itse esimerkiksi ruoan kuluttamisen kautta 

vaikuttaa omaan terveyteensä on luomuruoan kuluttamisen kannalta merkittävä. 

Kuluttajat, jotka kokevat olevansa itse vastuussa omasta terveydestään ja voivansa 

itse vaikuttaa siihen, pitävät tärkeänä myös terveellistä ruokavaliota ja saattavat siten 

olla motivoituneempia kuluttamaan luomutuotteita (Hughner et al. 2007: 96–101). 

Abbott, Turmov ja Wallace (2006) selvittivät tutkimuksessaan entisten 

neuvostomaiden asukkaiden asenteita terveyteen liittyen. Useimmat vastaajat kokivat 

olevansa itse vastuussa omasta terveydestään sosialistisesta historiasta huolimatta. 

Vastaajat pitivät tärkeänä pyrkimyksiä edistää omaa ja perheensä terveyttä 

käytettävissä olevan tiedon ja resurssien puitteissa. Suurin osa vastaajista kuitenkin 

koki, että heidän mahdollisuutensa huolehtia omasta terveydestään olivat aika heikot. 

Lisäksi useita terveydelle haitallisia tapoja ei pidetty varsinaisesti terveyttä 

uhkaavina vaan elämän nautinnollisuutta lisäävinä ja tapoina käsitellä stressiä. 

 

Honkanen ja Frewer (2009) toteavat venäläisten ruoan kuluttamista koskevassa 

tutkimuksessaan, että ruoan terveellisyys ei ole venäläisille yhtä tärkeä valintakriteeri 

kuin esimerkiksi englantilaisille kuluttajille. Terveellisyydestä kiinnostuneiden 

kuluttajien segmentti on kuitenkin löydettävissä Venäjänkin markkinoilta. Muut 

kriteerit olivat kuluttajille kuitenkin tärkeämpiä. Etenkin naiset yhdistivät terveyden 

laihuuteen ja ulkonäköön. Tutkimukseen osallistuneet venäläiset eivät olleet erityisen 

motivoituneita terveysnäkökulmista tehdessään kulutuspäätöksiä ruoan suhteen. 

 

Länsimaisia kuluttajia käsittelevien tutkimusten mukaan terveyteen liittyvien 

asenteiden lisäksi ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyvät asenteet vaikuttavat 

luomuruoan kuluttamiseen (Baker et al. 2004: 1007–1008; Michaelidou & Hassan 

2008: 164). Tutkimuksissa ei olla päästy yksimielisyyteen siitä kumpi motivoi 

luomuruoan kuluttajia enemmän ja joissain tutkimuksissa on havaittu 
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tärkeysjärjestyksen vaihtelevan eri maiden kuluttajien keskuudessa (Baker et al. 

2004: 1007–1008; Ruiz de Maya et al. 2011: 1773–1774). 

 

Venäläisten asenteita ympäristöä kohtaan ja huolestuneisuutta ympäristön tilasta on 

tutkittu melko vähän huolimatta siitä, että Venäjällä on paljon ympäristöongelmia 

(Hokka et al. 1999: 96; Porfiriev 1999: 48–49). Useat Venäjän ympäristöongelmat 

ovat perua Neuvostoliiton ajoilta. Luonnonvarojen katsottiin olevan yhteisessä 

omistuksessa ja niitä pidettiin käytännössä rajattomina ja ilmaisina.  Neuvostoliiton 

loppuaikoina suhtautuminen ympäristöön alkoi muuttua. Tähän vaikutti esimerkiksi 

se, että 1980-luvulla avoimuus ja kansalaisten mahdollisuudet saada tietoa 

ympäristöongelmista alkoivat parantua. Lisääntyneen avoimuuden ja tiedonsaannin 

parantumisen ansiosta kehittyi keskustelua ympäristöasioista ja ympäristöhallinnon 

ongelmista (Henry & Douhovnikoff 2008: 438–439). Venäjän pahat talousvaikeudet 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ovat osaltaan hidastaneet ympäristöongelmiin 

puuttumista, koska valtion tarjoama rahoitus pieneni. Vaikea taloustilanne vähensi 

ympäristöasioiden painoarvoa, sillä lama toi mukanaan useita muita ihmisten 

elämään vaikuttavia ongelmia, kuten esimerkiksi työttömyyttä ja elintason yleistä 

laskua (Wernstedt 2006: 6). 

 

Venäjä on erittäin suuri maa ja tutkimusten mukaan ihmisten ympäristöasenteet 

vaihtelevat eri alueiden välillä. Esimerkiksi Kaukoidän federaatiopiirin alueella 

asuvista ihmisistä jopa 74% piti ympäristön tilaa erittäin huonona. Moskovan ja 

Pietarin asukkaista taas noin puolet piti ympäristön tilaa hyvänä. Venäläiset eivät 

kuitenkaan keskimäärin olleet itse erityisen halukkaita puuttumaan 

ympäristöongelmiin vaan he katsoivat, että kaupungin tai jonkin muun paikallisen 

toimijan tulisi ratkaista nämä ongelmat. (Tikhomirova 2007: 23–28). Hokka et al. 

(1999) ovat tutkineet helsinkiläisten, tallinnalaisten ja moskovalaisten lasten ja 

nuorten huolestuneisuutta ympäristöstä. Oppilaista moskovalaiset olivat eniten 

huolestuneita kun taas helsinkiläiset olivat vähiten huolestuneita. Etenkin 

moskovalaiset ja tallinnalaiset olivat huolestuneita paikallisista ja kansallisista 

ympäristöongelmista.  
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Soyez (2012) on vertaillut eri kulttuurien arvoja, jotka vaikuttavat 

ympäristöystävällisten tuotteiden, kuten luomuruoan kuluttamiseen. 

Tutkimuksessaan hän vertaili venäläisiä, saksalaisia, amerikkalaisia, kanadalaisia ja 

australialaisia kuluttajia keskenään.  Venäläisten kuluttajien ympäristöystävällistä 

kuluttamista ohjasivat eri arvot kuin muiden vertailumaiden kuluttajien. Muissa 

maissa individualistiset arvot olivat tärkeämpiä, kun taas venäläisille tärkeämpiä 

olivat kollektivistiset arvot. Venäläiset kuluttajat halusivat ostaa 

ympäristöystävällisiä tuotteita, koska he halusivat näin suojella muita. Saksalaiset 

taas halusivat ensisijaisesti suojella luontoa eivätkä niinkään toisia ihmisiä. 

Amerikkalaisten, kanadalaisten ja australialaisten kuluttajien kohdalla taas 

subjektiiviset normit ja sosiaalinen paine  toimia ympäristöystävällisesti vaikuttivat 

enemmän. Tutkijan mukaan kiinnostavaa oli, että venäläiset kuluttajat eivät tehneet 

yhtä selvää eroa tutkimuksessa selvitettyjen ympäristöystävälliseen kuluttamiseen 

liittyvien arvojen välillä. Tämä voi johtua siitä, että keskustelu ympäristöasioista on 

herännyt Venäjällä muita tutkimuksen kohdemaita myöhemmin. Tutkijan mukaan on 

mahdollista, että kun elintaso nousee ja kuluttajien mahdollisuudet huomioida 

ympäristönäkökulmat kulutuksessaan paranevat, myös venäläiset kuluttajat alkavat 

selvemmin erottaa kulutuspäätöksensä takana vaikuttavat arvot toisistaan. On 

mahdollista, että venäläisten kuluttajien kohdalla ympäristöystävälliseen 

kuluttamiseen vaikuttavat arvot tulevat muuttumaan länsimaisten arvojärjestelmien 

suuntaan tulevaisuudessa. 
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2.5 Venäläisten asenteiden muodostuminen luomuruokaa kohtaan 
 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys  (kuvio 1.) 

 

 

Kuvio 1. Asenteiden muodostuminen luomuruokaa kohtaan 

 

Viitekehyksen keskellä on asenne luomuruokaa kohtaan ja sen ympärillä on 

kuvattuna tutkimuksen tutkimuskohde, eli tekijät, joihin asenteet luomuruokaa 

kohtaan pohjautuvat. Tekijät, joista luomuruoka-asenteet muodostuvat, on jaettu 

viiteen eri ryhmään. Ryhmät on selkeyden parantamiseksi kuvattu erillisinä 

laatikoina vaikka ne eivät todellisuudessa ole erillisiä, vaan vaikuttavat asenteiden 

lisäksi myös toisiinsa. Tekijöiden keskinäistä vaikutusta kuvaa katkoviiva joka 

yhdistää arvot, normit, huolestuneisuuden sekä elämäntyylin ja identiteetin 

ilmaisemisen toisiinsa. Myös muilla tekijöillä on yhteisvaikutuksia, mutta kuviossa 

ei selkeyden vuoksi ole esitetty kaikkia mahdollisia vaikutussuhteita eri tekijöiden 

välillä. 
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Ylimpänä ovat kuluttajan arvot, jotka vaikuttavat asenteisiin luomuruokaa kohtaan. 

Tutkimuksissa luomuruoan kuluttamiseen on havaittu vaikuttavan etenkin 

ympäristöön ja terveyteen liittyvät arvot (Baker et al. 2004: 1006–1008; Honkanen et 

al. 2006: 425–427; Hughner et al. 2007: 101–102). Luomuruokaa koskevien 

asenteiden muodostumiseen vaikutta myös huolestuneisuus (Hoffman & Schlicht 

2013: 630–631) Näiden lisäksi luomuruokaan liittyviin asenteisiin vaikuttavat myös 

elämäntyylin ja identiteetin ilmaiseminen. Elämäntyylin ja identiteetin vaikutus 

luomuruoan kuluttamiseen on tunnistettu useissa tutkimuksissa joista useimmissa on 

keskitytty etenkin ympäristöön ja sen suojeluun liittyviin elämäntyyleihin ja 

identiteettiin (Bartels & Hoogendam 2011: 704; Michaelidou & Hassan 2008: 167; 

Shaw & Shiu 2000: 888). Viitekehyksessä ovat kuvattuna myös sisäiset ja ulkoiset 

normit. Sisäisillä normeilla tarkoitetaan kuluttajan omia henkilökohtaisia normeja. 

Ulkoisilla normeilla tarkoitetaan muiden kuin kuluttajan itsensä asettamia normeja. 

 

Alimpana ovat luomuruoan ostamiseen liittyvät tekijät jotka ovat tietämys 

luomutuotteista, luottamus, saatavuus, korkea hinta ja matala sitoutuminen. Nämä 

vaikuttavat asenteiden muodostumiseen. Tutkimuksissa kuluttajan tietämys 

luomutuotteista ja esimerkiksi luonnonmukaiselle tuotannolle asetetuista 

vaatimuksista on yhdistetty positiivisempaan suhtautumiseen luomutuotteita kohtaan 

(Gracia & de Magistris 2008: 394; Essoussi & Zahaf 2008: 100). Saatavuus ja 

luomutuotteiden korkeampi hinta ovat asenteiden kannalta merkittäviä sillä 

tutkimusten mukaan ne selittävät paljolti tutkimuksissa havaittua aukkoa kuluttajien 

myönteisten asenteiden ja vähäisen luomuruoan kuluttamisen välillä (Van Loo et al. 

2013: 2118; Hjelmar 2011: 338–340; Shafie & Rennie 2012: 365–366). Tarkiainen ja 

Sundqvist (2009) toteavat, että myös sitoutuminen selittää aukkoa myönteisten 

asenteiden ja varsinaisen ostokäyttäytymisen välillä. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytettyä tutkimusmetodologiaa. Tutkimus 

toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Luvun alussa käsitellään laadullista tutkimusta 

ja kerrotaan miten laadullinen tutkimusote näkyy tässä tutkimuksessa. Lisäksi 

esitetään perustelut laadullisen tutkimuksen valinnalle. Tutkimuksen aineisto 

kerättiin haastattelujen avulla, joten myös tutkimushaastattelua käsitellään omassa 

kappaleessa. Luvun lopussa kerrotaan vielä tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta. 

 

3.1 Laadullinen tutkimus 
 
Eskola ja Suoranta (1996) ovat erottaneet joitain laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisiä piirteitä.  Esimerkiksi laadullisen tutkimuksen tutkimusaineisto on usein 

ilmiasultaan tekstiä ja on tärkeää, että aineistossa on tavoitettu tutkittavien oma 

näkökulma. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä vain pieneen määrään 

tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti ja usein tapaukset on 

valittu käyttäen harkinnanvaraista otantaa. Analyysi on laadullisessa tutkimuksessa 

aineistolähtöistä eli teoria voidaan rakentaa aineistosta käsin. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei yleensä laadita etukäteen varsinaisia hypoteeseja eli tutkijalla ei ole 

tutkimuksen alussa vahvoja ennakko-oletuksia tutkimuksen kohteesta tai tuloksista. 

Laadullisen tutkimuksen luonnetta ei kuitenkaan pystytä kuvamaan vain esittämällä 

laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä, jotka useimmiten pohjautuvat 

erotteluun kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä. 

 

Useissa tutkimusmetodologioita käsittelevissä teoksissa todetaan, ettei kvalitatiivista 

ja kvantitatiivista tutkimusta pitäisi esittää toistensa vastapareina (Alasuutari 1999: 

31–32; Eskola & Suoranta 1996: 10; Hirsjärvi et al. 2009: 135–137). Vaikka näitä 

kahta tutkimussuuntausta ei haluttaisi esittää vastakkaisina kvalitatiivinen 

tutkimusmetodologia kuitenkin eroaa kvantitatiivisesta. Esimerkiksi Creswell (2003) 

toteaa, että kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii paremmin tilanteisiin, joissa 

halutaan selvittää asiaa, jota ei ole vielä tutkittu erityisen paljon. Tällöin tutkija ei 

välttämättä tiedä etukäteen kaikkia vaikuttavia muuttujia. Kvantitatiivinen tutkimus 

taas on parempi, jos halutaan testata pitääkö jokin teoria tai selitys paikkansa.  
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Tämä tutkimus päätettiin toteuttaa laadullisena, koska tutkimuksen tarkoitus ei ole 

testata muodollisia hypoteeseja. Tutkimuksessa ei haluttu etukäteen tehdä jäykkiä 

oletuksia tutkimuksessa mahdollisesti selville saatavista näkökulmista. Sen sijaan 

haluttiin jättää tilaa mahdollisille uusille aineistosta nouseville muuttujille. Tutkimus 

pohjautuu kuitenkin aiempiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät asenteiden vaikutusta 

luomuruoan kuluttamiseen. Esimerkiksi haastattelujen kysymykset suunniteltiin 

käyttäen apuna teoriaosiossa käsiteltyjä tutkimuksia. Aineistonkeruumenetelmän 

valintaan vaikutti se, ettei haluttu muodostaa jäykkiä ennakko-oletuksia. 

Kuluttajatutkimuksissa käytetään usein kyselytutkimusta. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2001) mukaan lomakkeen käyttö sopii parhaiten tutkimuksiin, joissa halutaan testata 

muodollisia hypoteeseja tai kerätä faktatietoa. Tässä tapauksessa tutkija tietää 

etukäteen, millaista tietoa haastateltavat voivat antaa. Tämä tutkimus päätettiin 

toteuttaa haastattelututkimuksena, koska haluttiin antaa tilaa sellaisille tekijöille, joita 

tutkija ei välttämättä olisi osannut itse ottaa etukäteen huomioon. 

 

Syynä laadulliseen tutkimukseen ei kuitenkaan ollut pelkästään se, että tutkimus 

haluttiin toteuttaa haastattelututkimuksena. Kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2009) toteavat kvalitatiivinen metodologia yhdistetään usein esimerkiksi tiettyihin 

aineiston keruutapoihin. Tutkijoiden mukaan metodi on kuitenkin enemmän kuin 

kerätty aineisto. Hirsjärvi ja Hurme (2001) huomauttavat, että laadullinen tutkimus 

pyrkii tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. Tämän lisäksi 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa 

uusia asioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Tutkimuksessa haluttiin 

nimenomaan tutkia laajasti asenteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä ja antaa tilaa 

mahdollisille uusille näkökulmille. 

 

Toisaalta kuluttajatutkimuksen kannalta on tärkeää pystyä tekemään yleistyksiä 

aineistosta. Tähän laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa sopivan huonommin kuin 

kvantitatiivisen tutkimuksen (Creswell 2003: 195–196). Laadullinen tutkimus ei 

kuitenkaan ole täysin käyttökelvoton, vaikka tuloksista ei pystykään tekemään 

ainakaan pitkälle meneviä yleistyksiä. Esimerkiksi Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen 

(2005) mukaan laadullinen tutkimus erittelee yksittäistapauksia niihin osallistuvien 

näkökulmasta ja näiden ihmisten tapahtumille antamien merkitysten kautta. 
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Oleellisinta tutkimuksessa on tutkijan vuorovaikutus havainnon kanssa. Näytteen 

yksityiskohtainen erittely voi tuottaa uusia tulkintoja ja näkökulmia. 

Näytenäkökulmasta katsoen tutkimuksen luotettavuuden ydin piilee juuri tulkinnan 

rikkaudessa. Laadullisen tutkimuksen avulla löydetyt tulokset voidaan myöhemmin 

testata kvantitatiivisella tutkimuksella. 

 

Laadullinen tutkimus ei ole yhtenäistä vaan se sisältää useita eri metodologioita 

(Creswell 2003: 14–15). Esimerkiksi Creswell (2007) kuvaa viisi laadullista 

tutkimusmetodia: narratiivinen tutkimus, fenomenologinen tutkimus, ankkuroitu 

teoria eli grounded theory, etnografia ja tapaustutkimukset jotka kaikki sisältävät 

vielä erilaisia suuntauksia. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkittavien kertomukset 

heidän kokemuksistaan ovat tärkeässä roolissa samoin kuin näiden kertomusten 

analysointi. Fenomenologisessa tutkimuksessa taas keskitytään tutkijan mukaan 

ilmiöihin ja tutkittavien kokemuksiin ilmiöistä. Ankkuroidussa teoriassa tukija pyrkii 

aineistoon pohjautuen kehittämään teorian, joka selittää esimerkiksi jotain prosessia 

tai toimintaa. Etnografisessa tutkimuksessa taas keskitytään tutkimaan jonkin ryhmän 

toimintaa tai vaikkapa sen tulkintoja jostakin aiheesta.  

 
Tämän tutkimuksen sijoittaminen jonkun tietyn laadullisen metodologian alle 

osoittautui haastavaksi. Tutkimuksen tavoite ja toteuttamistapa sisältävät piirteitä 

useista eri metodologioista, kuten myös edellä lyhyesti kuvatuista esimerkeistä. 

Esimerkiksi tästä tutkimuksesta voidaan löytää piirteitä narratiiviesta tutkimuksesta, 

koska haastateltavat kuvasivat haastatteluissa muun muassa kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan luomuruoasta. Nämäkin ovat narratiiveja ja niillä on ollut tutkimuksessa 

keskeinen osa luotaessa kuvaa venäläisten luomuruokaan liittyvistä asenteista. Itse 

kertomukset eivät kuitenkaan olleet tutkimuksen varsinainen kohde. Toisaalta 

tutkimuksessa on selvitetty venäläisten asenteita luomuruokaa kohtaan. Tutkimus 

käsittelee siis tietyn kulttuurin tulkintaa luomuruuasta. Tutkimuksessa on joitain  

piirteitä etnografiasta, mutta tutkimusta ei kuitenkaan voida pitää puhtaasti 

etnografisena tutkimuksena. 

 

Barnham (2010) mukaan markkinoinnin kentässä laadullisen tutkimuksen tarkoitus 

on usein päästä sisälle kuluttajien ajatuksiin ja etsiä tutkimuksen kannalta oleellisia 

asioita esimerkiksi tutkimalla kuluttajien asenteita ja käsityksiä. Nuttal, Shankar ja 
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Beverland (2011) ovat kategorioineet tutkimuksessaan laadullisen tutkimuksen 

käyttötapoja markkinoinnin tutkimuksessa. Oman kategoriansa muodostavat 

tutkimukset joissa pyritään kuluttajien tunteiden, ajatusten ja / tai käyttäytymisen 

syvällisempään ymmärtämiseen käyttäen laadullisia menetelmiä. Tämän tutkimuksen 

voidaan katsoa sijoittuvan kyseiseen markkinoinnin laadullisten tutkimusten 

kategoriaan, koska tutkimuksessa halutaan ymmärtää syvällisemmin venäläisten 

luomuruoan kuluttamiseen liittyviä asenteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

 
3.2 Tutkimushaastattelu 

 
Hirsjärvi et al. (2009) toteavat, että tutkimus päätetään usein toteuttaa 

haastattelututkimuksena, koska kyseessä on vähän kartoitettu aihe, jolloin tutkijan on 

vaikeaa ennustaa vastausten suuntia. Lisäksi haastattelussa vastaajan on mahdollista 

kertoa itsestään laajemmin, kuin mitä haastattelijan olisi ollut mahdollista ennakoida. 

Haastattelu sopii tilanteisiin, jossa vastaukset ovat monitahoisia. Lisäksi haastattelu 

tarjoaa mahdollisuuden pyytää haastateltavaa selventämään vastauksiaan tarvittaessa. 

Näistä syistä johtuen tämä tutkimus päätettiin toteuttaa haastattelututkimuksena. 

Jyringin (1977) mukaan haastattelun etuihin lukeutuu, se että haastattelijan on 

mahdollista haastattelun aikana vähentää haastateltavan vastaamattomuutta. 

Haastattelija voi myös tarvittaessa vaihtaa kysymysten esitysjärjestystä. Etuna on 

myös se, ettei vastaaja pääse etukäteen tutustumaan kysymyksiin, jolloin 

myöhemmät kysymykset eivät vaikuta aikaisempien kysymysten vastauksiin. 

 

Haastatteluun liittyy myös joitain huonoja puolia. Haastateltavilla on esimerkiksi 

taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia (Hirsjärvi et al. 2009: 206). 

Luomuruoan ostaminen voidaan nähdä sosiaalisesti hyväksyttävänä toimintana ja on 

arveltu, että taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia vaikuttaa jonkin 

verran luomuruokaa koskevien tutkimusten tuloksiin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 

että useat kuluttajat ilmoittavat ostavansa tällaisia eettisiä tuotteita, mutta 

todellisuudessa niiden menekki on hyvin pientä (Carrington et al. 2010: 139–140). 

Haastateltavien halu antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia ei välttämättä ole 

merkittävästi vaikuttanut tässä tutkimuksessa kerätyn aineiston luotettavuuteen, 

koska tutkimuksessa selvitettiin luomuruokaan liittyviä asenteita eikä ostomääriä. 
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3.2.1 Teemahaastattelu 
 

Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan esimerkiksi strukturointiasteen perusteella, eli 

kuinka tarkasti kysymykset ja niiden järjestys on asetettu etukäteen. 

Tutkimushaastatteluja on useita erilaisia ja niistä käytettävät käsitteet ovat osin jopa 

päällekkäisiä (Hirsjärvi & Hurme 2001: 41–44) Haastattelumuodoista tässä 

tutkimuksessa on päädytty teemahaastatteluun, jossa haastattelu etenee keskeisten 

teemojen varassa. Teemahaastattelu on luonteeltaan puolistrukturoitu, koska siitä 

puuttuu strukturoiduille haastatteluille ominainen kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys. Toisaalta teemahaastattelu ei ole muodoltaan täysin vapaa, kuten 

strukturoimaton haastattelu vaan haastattelut rakentuvat ennalta suunniteltujen 

teemojen pohjalle (Hirsjärvi & Hurme 2001: 43– 48). 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat ja 

heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä. Tässä tutkimuksessa haluttiin 

antaa tilaa vastaajien omille ajatuksille aiheesta eikä haluttu tarkoilla kysymyksillä ja 

järjestyksellä antaa liikaa suuntaa sille millaisia vastauksia saadaan. 

Teemahaastattelu valittiin mieluummin kuin täysin strukturoimaton haastattelu, jotta 

vastaukset pysyisivät aiheen kannalta olennaisissa asioissa. Hirsjärvi ja Hurme 

(2001) toteavat, että teemahaastattelusta tekee puolistrukturoidun juuri se, että 

keskeiset aihealueet eli teemat ovat kaikissa haastatteluissa samat. Haastattelujen 

teemat rakennettiin teoriaosion pohjalle siten, että aiemmissa tutkimuksissa 

havaittuja asenteisiin vaikuttavia tekijöitä käytettiin teemojen suunnittelussa.  

 

3.2.2 Haastattelujen ja kysymysten suunnittelu 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten venäläisten asenteet luomuruokaa 

kohtaan muodostuvat. Asenteiden selvittämiseen haastattelun avulla liittyy erilaisia 

haasteita. Jyringin (1977) mukaan asenteita voidaan pitää sisäisinä reaktioina, joita ei 

heti havaita. Asenteet on tärkeää erottaa mielipiteistä, jotka ovat vain asenteiden ja 

arvojen pinnallisia ilmaisuja. Asenne on lisäksi positiivinen tai negatiivinen, eli sillä 

on jokin suunta. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin haluttu mennä syvemmälle kuin 

vain selvittää asenteiden suuntaa. Jyringin (1977) mukaan tähän soveltuu avoimien 

kysymysten käyttö haastattelussa, koska ne eivät pakota vastaajaa valitsemaan 
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valmiiden vastausten joukosta. Avoimet kysymykset eivät ole johdattelevia. Haittana 

on se, että vastausten käsitteleminen on aikaa vievää ja niiden  analysointi on 

haastavaa. Toisaalta vastausten monipuolisuuden ansiosta aineistosta on mahdollista 

muodostaa useammanlaisia luokituksia. 

 

Koskinen et al. (2005) toteavat, että teemahaastattelun runkoa suunniteltaessa 

kannattaa kiinnittää huomiota kysymysten muotoon, määrään, tyyppiin ja 

järjestykseen. Tutkimuksen kysymykset olivat muodoltaan avoimia, eli valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei annettu. Kysymysten tyyppi yritettiin sekin valita tarkoin. 

Haastattelutilanteessa haastateltavaa pyydettiin useimmiten tarkentamaan syitä 

vastaukseensa tai arvioimaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Tällä pyrittiin välttämään 

se, että kysymys itsessään ehdottaa jotain vastausvaihtoehtoa. Kysymysten 

suunnittelu osoittautui pääosin onnistuneeksi. Toisaalta haastattelujen pituus vaihteli 

jonkin verran sen mukaan, paljonko haastateltavalla itsellään oli sanottavaa 

teemoihin liittyen. Valmiiden kysymysten määrä haluttiin pitää rajallisena, jotta 

pääpaino säilyisi tarkentavissa kysymyksissä ja lisäkysymyksissä. Esitettävien 

kysymysten ja teemojen järjestys vaihteli eri haastateltavien kohdalla. 

 

3.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti miten tutkimus on toteutettu.  

 
3.3.1 Aineiston kerääminen 
 
Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä tai 

tilastollisia säännönmukaisuuksia, joten aineiston koko ei määräydy näihin 

perustuen. Sen sijaan laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella, että yksittäisissä 

tapauksissa toistuu myös yleinen. Tutkimalla yksittäistä tapausta tarpeeksi tarkasti, 

voidaan siis saada selville, mikä ilmiössä on merkittävää ja mitkä asiat toistuvat 

tarkasteltaessa ilmiötä yleisellä tasolla (Hirsjärvi et al. 2009: 181–183). 

 

Jyringin (1977) mukaan otos poimitaan perusjoukosta todennäköisyyslaskelmiin 

perustuen, mutta aineistoa voidaan kerätä myös harkinnanvaraisesti. Silloin kyseessä 

on näyte, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä perusjoukon osajoukkoja, jotka eivät ole 
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otoksia. Tässä tutkimuksessa haastateltavia ei valittu mihinkään otantamenetelmään 

perustuen, joten kyseessä on siis näyte. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että muita 

tekijöitä pidettiin tärkeämpänä, kuin tulosten yleistettävyyttä. Hirsjärvi ja Hurme 

(2001) toteavat, että harkinnanvarainen näyte on ominainen kvalitatiivisille 

tutkimuksille, joissa on mahdollista tutkia yksityiskohtia sekä selvittää spesifisten 

toimintojen yhteyttä olosuhteisiin ja tilanteisiin. Tässä tutkimuksessa 

harkinnanvaraiseen näytteeseen päädyttiin, koska haluttiin keskittyä 

yksityiskohtaisesti sellaisten tekijöiden selvittämiseen, jotka vaikuttavat asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan harkinnanvarainen näyte voi olla monella 

tavoin harhainen. Toisinaan edustavuutta tärkeämpää on kuitenkin haastateltavien 

kyky vastata esitettyihin kysymyksiin ja esittää esimerkiksi kertomuksia aiheesta. 

Haastateltaviin kohdistui tässä tutkimuksessa monia vaatimuksia. Heidän tuli 

ensinnäkin olla venäläisiä ja heidän tuli pystyä vastaamaan englanniksi kysymyksiin, 

joista osa oli jopa vaikeita. Tutkimuksessahan selvitettiin asenteita eikä mielipiteitä. 

Asenteet ovat mielipiteitä monimutkaisempia ja niihin liittyviin kysymyksiin 

vastaaminen voi olla haastavaa (Jyrinki 1977: 72–73) Tämän lisäksi luomuruoan 

kuluttamiseen liittyy vaikeaa terminologiaa, kuten tuotantomenetelmät ja torjunta-

aineet. Teemat oli suunniteltu siten, että niihin vastaaminen ei vaadi erityistä 

luomuruoan tuntemusta, mutta jo suunnitteluvaiheessa tiedostettiin, että 

monipuolisten vastausten saaminen vaatii vastaajilta korkeaa englanninkielen taitoa. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan haastattelua voidaan luonnehtia kahden 

ihmisen väliseksi viestinnäksi joka perustuu kielen käyttöön. Kieli on siis 

haastatteluissa hyvin keskeisessä osassa. Haastattelun käyttöön sisältyy oletus, että 

haastatteluun osallistuvat hallitsevat kielen, joka on heille ainakin joiltain osin 

yhteinen. Kielellisistä vaatimuksista johtuen haastateltaviksi päätettiin valita Oulun 

yliopistossa opiskelevia venäläisiä, koska heillä oletettiin olevan korkea englannin 

kielen taito. Lisäksi korkean koulutusasteen ajateltiin ainakin osittain helpottavan 

vaikeisiin kysymyksiin vastaamista. Korkea koulutusaste ei kriteerinä kuitenkaan 

ollut merkittävä, toisin kuin englanninkielen taito. Haastateltaviin otettiin yhteyttä 

sähköpostin välityksellä. Ensimmäisiin haastatteluihin osallistuneiden avulla 



41 

 

 

löydettiin lisää Oulussa sillä hetkellä opiskelevia venäläisiä, joita myös pyydettiin 

sähköisesti osallistumaan tutkimukseen. Haastateltavia ei tarvinnut erityisesti 

suostutella osallistumaan haastatteluun ja he eivät saaneet tutkimukseen 

osallistumisesta vastineeksi minkäänlaista korvausta. 

 

Aineiston koon rajaaminen perustui tässä tutkimuksessa saturaatioon, eli 

haastateltavien määrää ei päätetty etukäteen vaan haastatteluja jatkettiin kunnes 

haastatteluissa alkoivat toistua samat teemat (Hirsjärvi et al. 2009: 183) Periaatteessa 

jokainen haastattelu on aina erilainen ja vastaukset on muotoiltu eri tavalla, joten 

jokaisesta haastattelusta on löydettävissä jotain uutta. Toisaalta, koska tutkimusta ei 

voida koskaan jatkaa loputtomiin, haastatteluja koettiin olevan riittävästi siinä 

vaiheessa, kun samat teemat ja vastaukset toistuivat eikä täysin uusia näkemyksiä 

enää noussut esille. Tässä vaiheessa oli haastateltu kymmentä Oulussa opiskelevaa 

venäläistä. 

 

Tutkimuksen harkinnanvarainen näyte koostui kymmenestä venäläisestä 

korkeakouluopiskelijasta, joista kahdeksan oli naisia ja kaksi miehiä. Tutkimuksen 

sukupuolijakauma on siis vinoutunut ja tämä saattaa vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. 

Naisten on luomuruokaa käsittelevissä tutkimuksissa havaittu suhtautuvan miehiä 

positiivisemmin luomuruokaan (Hughner et al. 2007: 96; Su-Huey & Tan 2010: 49; 

Verain et al. 2012: 126). Toisaalta tämä ei kuitenkaan ole merkittävä tekijä, koska 

tutkimuksessa haluttiin selvittää luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavien asenteiden 

muodostumista niiden positiivisen tai negatiivisen suunnan sijaan. Tähän sukupuolen 

ei oletettu vaikuttavan. Lisäksi tutkimuksen näytteessä ei pyritty ensisijaisesti 

edustavuuteen vaan siihen, että haastateltavat pystyisivät antamaan kysymyksiin 

monipuolisia vastauksia. Samaan tapaan koulutusasteella saattaa olla vaikutusta 

luomuruoan kuluttamiseen, mutta tutkimustulokset koulutusasteen vaikutuksesta ovat 

ristiriitaisia (Su-Huey & Tan 2010: 49–50). Haastattelut toteutettiin Oulussa 11.2. – 

21.3.2014 välisenä aikana. Teemahaastattelujen suunnittelusta on kerrottu tarkemmin 

kappaleessa 3.2. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja ne litteroitiin tarkasti. 

Haastattelut pidettiin englanniksi ja niitä ei litterointivaiheessa käännetty suomeksi. 

Näin tehtiin, koska haluttiin varmistaa ettei vastausten sisältö muutu alkuperäisestä. 
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3.3.2 Aineiston analysointi 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessia saattaa olla vaikeaa pilkkoa toisiaan 

seuraaviin vaiheisiin. Tutkimuksen eri vaiheet, kuten aineiston keruu, analyysi ja 

tulkinta kietoutuvat yhteen jolloin tulkintaa tapahtuu koko prosessin ajan (Eskola & 

Suoranta 1996: 11–12). Laadullisen analyysin ytimen voidaan nähdä olevan 

prosesseissa, jotka liittyvät ilmiön kuvailemiseen, luokitteluun ja eri osien 

vuorovaikutuksen hahmottamiseen. Analyysin kautta on tarkoitus saavuttaa jokin 

uusi näkökulma aineistoon (Dey 1993: 30–31).   

 
Alasuutarin (1999) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta jotka 

ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Käytännössä nämä 

vaiheet kuitenkin nivoutuvat yhteen. Havaintojen pelkistämisessä keskeistä on, että 

havaintoja tarkastellaan tietystä näkökulmasta ja kiinnitetään huomiota vain siihen, 

mikä tutkimuksen kannalta on olennaista. Pelkistämisen toisessa vaiheessa taas 

havaintojen määrää karsitaan yhdistelemällä ne harvemmaksi havaintojen joukoksi 

tai yhdeksi havainnoksi etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai muotoilemalla 

sääntö, joka tältä osin pätee koko aineistoon. Laadullisessa tutkimuksessa erot 

ihmisten ja havaintoyksiköiden välillä ovat tärkeitä. Pelkistämiselläkin on tärkeä 

rooli, koska eroihin keskittymällä tutkimusaineistosta ei saa otetta, vaan kaikki 

peittyy aineiston moninaisuuteen. Toinen vaihe laadullisessa analyysissä on 

arvoituksen ratkaiseminen, joka tarkoittaa tulosten tulkitsemista. Arvoitus ratkaistaan 

tekemällä merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä käyttäen pelkistysvaiheessa 

tuotettuja johtolankoja ja tulkitsemalla niitä viitaten aiempaan tutkimukseen ja 

kirjallisuuteen. Tässäkin vaiheessa laadullisessa tutkimuksessa ovat tärkeitä 

havainnot, joita ei unohdeta, vaan niistä etsitään vihjeitä merkitystulkintojen 

tekemistä varten. 

 

Morse (1994) on esittänyt toisen mallin, jonka perusteella voidaan kuvata laadullisen 

tutkimuksen analyysivaihetta. Analyysivaihe voidaan jakaa neljään vaiheeseen. 

Vaiheet ovat ymmärtäminen, syntetisoiminen, teorian kehittäminen ja sen 

asettaminen aiempien tutkimusten yhteyteen. Ymmärtämisellä tarkoitetaan, että 

aluksi on tutustuttava ilmiötä käsitteleviin tutkimuksiin mahdollisimman hyvin. 

Tutkimusten pohjalta muodostetaan tutkimuksen teoreettinen kehys. Aiheeseen 
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perehtyminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa aineiston keruuvaiheeseen. Tehdyt 

oletukset eivät saa välittyä aineistoon esimerkiksi esitettyjen kysymysten kautta. 

Ymmärryksen kartuttaminen aiheesta jatkuu aineiston keräämisen ja analysoimisen 

ajan. Syntetisoimisen vaiheeseen kuuluu tutkijan mukaan yhdistävän tekijän tai 

kaavan etsiminen aineistosta. Aineisto hajotetaan paloiksi ja haastattelussa annetut 

vastaukset irrotetaan alkuperäisestä yhteydestään ja  saatetaan osaksi jotain 

yleisempää kuin yhden yksilön haastattelu. Teorian kehittämisen vaiheessa 

rakennetaan ja hiotaan teoria. Tutkijan mukaan tässä vaiheessa on tärkeää, että 

teoriaa ei lyödä lukkoon liian aikaisessa vaiheessa. Näin pyritään varmistamaan, että 

mitään olennaista ei jää teorian ulkopuolelle. Viimeisessä vaiheessa tutkimuksen 

tuloksena olevaa teoriaa ja muita löydöksiä verrataan aikaisempaan tietoon 

tutkimuksen kohteesta. 

 

Edellä kuvattu Morsen (1994) mukainen laadullisen tutkimuksen analyysivaiheen 

havainnollistus kuvaa hyvin myös tämän tutkimuksen analyysin toteutusta. Aluksi 

kartutettiin ymmärrystä aiheesta perehtymällä aihetta käsitteleviin tutkimuksiin. 

Lisäksi rakennettiin näiden teorioiden pohjalta viitekehys, jota käytettiin apuna 

teemahaastattelurungon suunnittelussa. Haastattelut pyrittiin kuitenkin 

suunnittelemaan siten, ettei kysymysten esitysjärjestys antaisi haastateltaville viitteitä 

vastausvaihtoehdoista. Kerätty aineisto käytiin huolellisesti läpi useampaan kertaan. 

Samalla yritettiin muodostaa kuva siitä, mitä teemoja kussakin haastattelussa oli 

käyty läpi ja oliko haastatteluissa havaittavissa yhteneviä piirteitä. Tämä vaihe 

edustaa Morsen (1994) laadullisen analyysin vaiheissa syntetisoimista. Vaihetta 

kuvaa myös Alasuutarin (1999) ensimmäinen laadullisen analyysin vaihe eli 

pelkistäminen. Kuten edellä todettiin analyysissä ei pidä keskittyä liikaa aineistosta 

löytyviin eroihin, jolloin kokonaiskuva peittyy näiden erojen alle. Tämä oli 

analyysivaiheessa ehkä haastavinta, koska tutkimuskohde eli asenteet ovat hyvin 

moninaisia, joten eroja oli löydettävissä paljon. Morsen (1994) mukaisesti taas 

pyrittiin varmistamaan, ettei mitään olennaista ollut jäänyt kehitetyn teorian 

ulkopuolelle käymällä aineisto vielä läpi ja miettimällä sisältyykö kaikki olennainen 

kehitettyyn malliin. Viimeisessä vaiheessa kehitettyä teoriaa verrattiin Alasuutarin 

(1999) ja Morsen (1994) mukaisesti aiempiin tutkimuksiin ja niissä saatuihin 

tuloksiin. 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirinen, haastattelujen avulla kerätty 

aineisto. Luvun aluksi kuvataan lukijalle yleisesti millaisia haastateltujen venäläisten 

asenteet luomuruokaa kohtaan yleisesti olivat. Tämän jälkeen siirrytään varsinaisen 

aiheen käsittelyyn, eli luomuruokaan liittyvien asenteiden muodostumiseen. 

Haastattelujen perustella venäläisten asenteisiin luomuruokaa kohtaan vaikuttavat 

etenkin terveyteen liittyvät arvot ja asenteet, mutta myös ympäristöön liittyvillä 

arvoilla ja asenteilla oli vaikutusta. Omissa kappaleessaan käsitellään myös 

käsityksiä siitä, mitä luomutuotteet ovat ja asenteita, jotka liittyvät luomutuotteiden 

ostamiseen. Joidenkin teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjen tekijöiden vaikutus 

asenteisiin luomuruokaa kohtaan oli vähäinen, joten niitä käsitellään vasta 

viimeisessä kappaleessa, jossa eritellään vielä tarkemmin tekijöitä, jotka vaikuttavat 

luomuruoka-asenteiden muodostumiseen. 

 

4.1 Yleinen asenne luomuruokaa kohtaan 

 
Tutkimukseen osallistuneiden venäläisten opiskelijoiden asenteet luomuruokaa 

kohtaan olivat  yleisesti hyvin positiivisia. Tämä ilmeni ensinnäkin siten, että suurin 

osa haastateltavista piti luomutuotteita tavallisia elintarvikkeita parempina. 

Vastauksissa korostui etenkin se, että luomutuotteita pidettiin terveellisempinä. 

 

”Olen varma, että se on tavallista ruokaa parempaa, koska se ei aiheuta allergioita 

tai sairauksia, joita voi saada ruoan sisältämistä kemikaaleista.” 

 

”Luulen, että se on parempaa, koska silloin tulee syötyä vähemmän kemikaaleja. Se 

on ruokaa, joka on kasvatettu täysin luonnollisesti. Kun kasvikset kasvavat, ne 

imevät sisäänsä jonkin verran lannoitteita ja muita aineita.” 

 

Edellä kuvatuista kommenteista huomataan, että suurin osa luomuruoan 

terveellisyyttä koskevista mielikuvista liittyy huoliin tavanomaisten tuotteiden 

sisältämistä kemikaaleista. Uskomukset terveellisyydestä hallitsivat perusteluja 

luomuruoan paremmuudelle. Myös muita uskomuksia ilmeni jonkin verran. Osa 
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vastaajista arvioi, että luomuruoka on tavanomaisesti tuotettua ruokaa 

ympäristöystävällisempää ja paremman makuista. 

 

”Luulisin, että luomuruoka on parempaa ainakin terveyteen ja ympäristöön liittyvien 

asioiden suhteen.” 

 

”Uskon, että se on parempaa. Se on terveellisempää ja yleisesti ottaen se on 

paremman maksuista.” 

 

Haastateltavien näkemykset luomuruoasta olivat siis erittäin positiivisia ja suurin osa 

piti luomutuotteita tavanomaisia tuotteita parempina. Suurin osa vastaajista ei 

kuitenkaan ollut sitä mieltä, että luomutuotteet ovat kaikin puolin parempia kuin 

tavalliset tuotteet. Luomutuotteiden suurimpana huonona puolena haastateltavat 

pitivät luomutuotteiden korkeaa hintaa. Hinnan merkityksen korostuminen johtui 

todennäköisesti siitä, että kaikki vastaajat olivat opiskelijoita. 

 

”Luulen, että se on parempaa, mutta minusta tuntuu ettei ole mahdollista korvata 

kaikkia tuotteita luomutuotteilla. Minä en esimerkiksi voi, koska luomutuotteet ovat 

liian kalliita.” 

 

Suurin osa vastaajista piti nimenomaan luomutuotteiden kemikaalittomuutta 

suurimpana syynä luomutuotteiden terveellisyyteen. Vastaajien mielestä 

kemikaalittomuuteen liittyi kuitenkin myös huonoja puolia, sillä luomutuotteiden 

koettiin säilyvän tavanomaisia tuotteita huonommin. Toisaalta huonompi säilyvyys 

yhdistyi vastaajien mielissä myös luonnollisuuteen, jota vastaajat pitivät hyvänä 

asiana. Muutamat epäilivät, että venäläiset suhtautuvat yleisesti ottaen esimerkiksi 

suomalaisia negatiivisemmin säilöntäaineisiin. Luonnollisuuden korostuminen voisi 

tukea tällaista uskomusta. Toisaalta esiin nousi myös toisenlaisia näkemyksiä, joiden 

mukaan suurimmalla osalla venäläisistä ei ole riittävästi tietoa ruoan sisältämistä 

aineista. Kaiken kaikkiaan vastaajat katsoivat luomutuotteiden huonomman 

säilyvyyden sisältävän huonoja ja hyviä puolia. 
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“Minusta se on monin tavoin parempaa, koska se on terveellisempää. Ehkä 

luomutuotteet eivät ole niin mehukkaan ja houkuttelevan näköisiä, mutta ne ovat 

luonnollisia.” 

 

“Luomutuotteet voisivat olla parempia etenkin ihmisille joilla on allergioita. Kun 

ostaa kaupasta ruokaa, siihen on yleensä lisätty jotain, joka suojaa sitä 

pilaantumiselta. Ehkä luomuruoka saattaa pilaantua tavanomaista ruokaa 

nopeammin, mutta ainakaan se ei ole vahingollista terveydelle.” 

 

Kaiken kaikkiaan vastaajien asenteet luomutuotteita kohtaan olivat hyvin myönteisiä 

ja useimmat vastaajat kokivat luomutuotteiden olevan tavanomaisia tuotteita 

parempia. Haastattelujen perusteella useat mielikuvat vaikuttavat asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan (kuvio 2.). 

 

Kuvio 2. Luomuruoka-asenteisiin vaikuttavat mielikuvat 

 
Tutkimukseen osallistuneiden venäläisten opiskelijoiden mielestä luomutuotteet 

olivat useassa suhteessa tavanomaisia tuotteita parempia. Niitä pidettiin etenkin 

normaaleja elintarvikkeita terveellisempinä. Tämän lisäksi useat vastaajat kokivat 
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luomutuotteiden olevan laadukkaampia ja paremman makuisia. Osa haastateltavista 

piti luomutuotteita myös ympäristöystävällisempinä. Luomutuotteisiin liittyvät 

mielikuvat eivät kuitenkaan olleet täysin positiivisia. Kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä, että luomutuotteet ovat normaaleihin tuotteisiin verrattuna hyvin kalliita. 

Lisäksi osa vastaajista oli sitä mieltä, että luomutuotteet säilyvät huonommin kuin 

tavalliset elintarvikkeet. 

 

Useissa vastauksissa nousi esille se, että luomutuotteet ovat Venäjällä uusi ilmiö. 

Vastaajista suurimman osan mielestä luomutuotteisiin liittyvä trendi on vasta nyt 

leviämässä länsimaista Venäjälle. Suurin osa katsoi kuitenkin, että luomutuotteet 

ovat lähinnä suurempiin kaupunkeihin liittyvä ilmiö, ja luomutuotteisiin liittyvä 

trendi ei ole vielä laajalti levinnyt suurten kaupunkien ulkopuolelle. Tämä liittyy 

pääasiassa siihen, että suurissa kaupungeissa asuvien elintaso on maalla asuvia 

korkeampi. Toisaalta myös monille kaupungeissa asuville ihmisille luomutuotteet 

ovat jokapäiväiseen käyttöön liian kalliita. Vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä 

siitä, että ihmisillä on varaa huolehtia terveydestään. 

 

”Luomuruoka on nyt ehdottomasti muotia ja tämä muoti on nyt saapumassa myös 

Venäjän markkinoille. Vihdoinkin ihmisillä on tarpeeksi rahaa huolehtia 

terveydestään, koska aiemmin tulot ovat riittäneet vain omasta ja perheen 

toimeentulosta huolehtimiseen.” 

 

”Aina on kyse muiden maiden vaikutuksesta, kuten on myös luomuruoan 

tapauksessa, joka yleistyy ensin Moskovassa ja Pietarissa. Maaseudulla taas ihmiset 

huolehtivat täysin muista asioista. Elintaso on lisäksi korkeampi Moskovassa.” 

 

Muista kuin isoista kaupungeista tulevien vastauksissa kuvastui myös se, että maalla 

asuvista suurin osa ei tunne luomutuotteita eikä luomutuotteisiin liittyvä trendi 

kiinnosta muita kuin suurien kaupunkien asukkaita. Tämä liittyy todennäköisesti 

elintason lisäksi myös siihen, että luomutuotteita ja niihin liittyvää tietoa ei ole 

maaseudulla tarjolla vastaavalla tavalla, kuin suurissa kaupungeissa. 

Luomutuotteiden markkinoiden leviämisen kannalta useat haastateltavat mainitsivat 

pitävänsä ihmisten tietämystä suurimpana ongelmana. Haastateltavat epäilivät, että 
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Venäjällä suurin osa väestöstä ei välttämättä ole erityisen hyvin perillä esimerkiksi 

ruoan terveysvaikutuksista, ympäristöön liittyvistä asioista tai luomutuotteista 

ylipäätään, koska tällaisia asioita koskevaa tietoa on huonosti saatavilla. Useimmilla 

ei myöskään ole aiheeseen liittyvää koulutusta. 

 

”Useat ystäväni, jotka opiskelevat samaa alaa kuin minä luultavasti ostaisivat 

mieluummin luomutuotteita, koska heillä on aiheeseen liittyvää tietämystä. Koko 

yhteiskunnasta taas ehkä vain alle prosentilla on tällaista tietoa. Ongelma liittyy siis 

tiedon määrään ja ihmiset eivät osta luomutuotteita, koska koko käsite ei ole heille 

tuttu.” 

 

“Venäjä ei ole vielä kovin ympäristöystävällinen ja se johtuu siitä, että meillä ei ole 

siihen liittyvää tietoa. Lisäksi maata hallitsevilla ihmisillä ei ole taustaa 

ympäristöalalta ja se vaikuttaa politiikkaan. Sanoisin, että meidän pitää mainostaa 

esimerkiksi ympäristön huomioon ottamista ja luomuruokaa enemmän, ennen kuin ne 

voivat yleistyä.” 

 

Haastateltavat kokivat vaikeaksi arvioida missä määrin Suomessa asuminen on 

vaikuttanut heidän tietämykseensä luomutuotteista. Eniten vastaajat ilmoittivat 

Suomessa vietettyjen vuosien vaikuttaneen heidän luomusertifikaattien 

tuntemukseensa. Suurin osa niistä vastaajista, jotka arvioivat tunnistavansa 

luomutuotteiden sertifikaatin ilmoittivat tutustuneensa siihen Suomessa. Tämä 

viittaisi siihen etteivät eri luomusertifikaatit ole Venäjällä kovin tunnettuja. Kaiken 

kaikkiaan vaikutti siltä, että vastaajat arvioivat ulkomailla vietettyjen vuosien 

vaikuttaneen heidän tietämykseensä luomutuotteista. Tämä liittyy todennäköisesti 

siihen, että Venäjällä luomutuotteisiin ja tuotantoon liittyvää tietoa on rajallisesti 

saatavilla. 

 

”Minun vanhempani asuvat Moskovassa ja he eivät ehkä ole yhtä tietoisia terveyteen 

liittyvistä asioista, kuin mitä minusta on tullut asuessani täällä ja Yhdysvalloissa.” 
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Suomessa ja muutamien haastateltavien kohdalla muissakin maissa vietetty aika on 

siis todennäköisesti vaikuttanut haastateltavien asenteisiin luomutuotteita kohtaan. 

Haastateltavien asenteet luomuruokaa kohtaan olivat yleisesti ottaen hyvin 

positiivisia.  

 

4.2 Luomuruoka-asenteiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

 
Alla on esitetty tutkimuksen varsinainen tutkimuskohde, eli keskeisimmät tekijät 

jotka vaikuttavat venäläisten luomuruokaan liittyvien asenteiden muodostumiseen 

(kuvio 3.).  

 

 

Kuvio 3. Keskeiset luomuruoka-asenteisiin vaikuttavat tekijät 

 
Keskeisimmät tekijät on muodostettu jaottelemalla haastatteluissa yleisimmin 

esiintyneet asiat eri teemojen alle. Teemat liittyvät myös toisiinsa ja ovat 

todellisuudessa osittain päällekkäisiä. Jaottelu tehtiin jotta aiheen käsittely olisi 

jäsentyneempää. 
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Keskeisimmät luomuruoka-asenteisiin vaikuttavat tekijät ovat käsitys siitä mitä 

luomuruoka on, terveyteen liittyvät arvot ja asenteet, ympäristöön liittyvät arvot ja 

asenteet ja asenteet luomuruoan ostamista kohtaan. 

 
4.2.1 Käsitys siitä mitä luomutuotteet ovat 

 

Haastateltavat vaikuttivat olevan hyvin yksimielisiä siitä, mitä luomutuotteet ovat. 

Haastateltavat määrittelivät luomutuotteet keskittyen lähinnä niiden tuotantoon. 

Yleisen näkemyksen mukaan luomutuotteet on viljelty ilman kemikaaleja, 

lannoitteita, ympäristömyrkkyjä, säilöntä- tai lisäaineita ja geenimuuntelua. Käsitys 

luomutuotteista tuntuisi kulkevan käsikädessä luomutuotannolle asetettujen 

vaatimusten kanssa. Haastateltavat tiesivät lähes poikkeuksetta jotakin 

luonnonmukaisesta tuotannosta, mutta kukaan ei tuntenut kriteerejä tarkasti. 

 

”Tiedätkö, minä yhdistän sen vihreään tuotantoon, eli tuotannossa ei käytetä 

hyönteismyrkkyjä, etenkään kaikkein vaarallisimpia.” 

 

“Luulisin, että ne kasvatetaan ilman mitään keinotekoisia lannoitteita hyvässä 

luonnollisessa massa. Kasvatuksessa ei käytetä torjunta-aineita ja siemenet eivät ole 

geenimuunneltuja.” 

 

Vastaajat määrittelivät luomutuotteet niille asetettujen tuotantovaatimusten kautta ja 

kuvauksissa ei esiintynyt olennaisia eroja. Tämän vuoksi olikin hieman yllättävää, 

että käsityksissä siitä, mitä luomutuotteet ovat, oli kuitenkin havaittavissa 

eroavaisuuksia. Osa vastaajista piti luomutuotteina vain Venäjällä erityisliikkeissä 

myytäviä luomutuotteita. Osa oli sitä mieltä, että luomutuotanto on enemmänkin 

sijaintiin liittyvää. Tämän näkemyksen mukaan maaseudulla pienissä kylissä tuotetut 

tuotteet ovat enemmän tai vähemmän luomutuotteita. Luomuruoka samaistettiin 

jossain määrin käsitykseen lähiruoasta.  

 

”Se liittyy kaupunkeihin. Tai siis luomutuotteita ei voi viljellä kaupunkien lähellä, 

mutta jos se on tuotettu kylässä niin sitten sitä voi kutsua luomutuotteeksi, koska se ei 

vaikuta ympäristöön. Ainakin luulisin, että asia on näin.” 
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“Luomutuotteiksi lasketaan paikallinen, maaseudulla tuotettu maito ja paikalliset 

vihannekset.” 

 

Vastausten perusteella ei voida täysin varmasti arvioida mistä näkemysero johtuu. 

Vastaajat eivät itsekään tuntuneet olevan asiasta aivan varmoja. Todennäköisesti 

tähän on vaikuttanut ainakin se, että monet vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä 

Venäjällä esimerkiksi toreilla myytäviin tuotteisiin. Useat kertoivat voineensa ostaa 

kotonaan Venäjällä tuotteita, jotka vastaavat enemmän tai vähemmän luomutuotteita. 

Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että useimmat ajattelevat näiden maaseudulla 

myytävien luomutuotteiden eroavan jonkin verran suomalaisten tai eurooppalaisten 

käsityksestä luomuruoasta. Vastaajat tiesivät, ettei niitä esimerkiksi Suomessa 

laskettaisi luomutuotteiksi eikä niitä ole merkitty sertifikaatilla. Kuitenkin heidän 

mielestään nämä tuotteet vastaavat luomutuotteita. 

 

”Olen ostanut luomutuotteita Venäjällä, tosin en sellaisia kunnon luomutuotteita 

joita meillä on täällä Suomessa. Venäläiset tuotteet ovat oikeastaan aika lähellä 

luomutuotteita. Ne eivät ole niin täynnä keinotekoisia aineita, kuten esimerkiksi e-

koodeja, säilöntäaineita ja muita vastaavia. Siinä mielessä ne ovat luomutuotteita.” 

 

“Tulen sellaisesta osasta Venäjään, ja oikeastaan suurin osa Venäjää on 

samanlaista, että siellä ei osteta luomutuotteita, vaan ne kasvatetaan itse. Emme siis 

tarvitse mitään erityisiä vaatimuksia. Luulisin, että tämä poikkeaa Euroopasta hyvin 

paljon.” 

 

Perustelu sille miksi osa piti Venäläisiä tuotteita käytännössä luomutuotteita 

vastaavina tuntui siis liittyvän siihen, että nämä vastaajat olivat pääasiassa hyvin 

tyytyväisiä Venäjän maataloustuotteisiin. Vastaajien mielipiteet kuitenkin jakautuivat 

kahteen ryhmään. Osa vastaajista piti Venäjällä myytävää ruokaa laadukkaampana ja 

luonnollisempana kuin Suomessa myytävää ruokaa. Toisten vastaajien mielestä taas 

suomalaiset tuotteet ovat käytännössä luomutuotteita.  

 

”Voisin ehkä sanoa, että venäläinen ruoka on paljon luonnollisempaa. Kun ostin 

hedelmiä ja vihanneksia Venäjällä ne maistuivat paljon paremmilta ja ne 
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pilaantuivat eri tavalla, siis nopeammin. Ainakin sen perusteella uskoisin, että ne 

ovat luonnollisempia.” 

 

”Kun venäjällä ostaa tomaatin, siis ihmisiltä ei kaupasta, niin voi saada maukkaan, 

mehukkaan ja punaisen tomaatin, kun taas Suomessa ne ovat kuin muovia. Eli kyllä, 

minusta venäläiset tuotteet ovat lähellä luomutuotteita.” 

 

“Yritän Suomessa ostaa tuotteita, joissa on avain, siis sellainen Suomi merkki. Se on 

oikeastaan aika kuuluisa. Minusta sellaiset tuotteet ovat melko lailla 

luomutuotteita.” 

 

Edellisestä voidaan ainakin päätellä, että käsitykseen siitä mitä luomutuotteet ovat, 

vaikuttaa se millaista ruokaa vastaaja itse pitää luonnollisena. Käsitys luomuruoasta 

vaikuttaisi useiden vastaajien mielessä yhdistyvän lähiruoan käsitteeseen siten, että 

Venäjän maaseudulla myytäviä paikallisten tuottajien tuotteita voi pitää lähes 

luomutuotteina. Vastaajien mukaan nämä eivät kuitenkaan ole välttämättä täysin 

samanlaisia kuin Suomen ja Euroopan markkinoilla myytävät luomutuotteet, joita 

vastaajien mukaan voi ostaa Venäjällä lähinnä erikoiskaupoista. 

 

4.2.2 Terveyteen liittyvät asenteet ja arvot 

 

Haastateltavien asenteet luomuruokaa kohtaan liittyivät hyvin pitkälti terveyttä 

koskeviin arvoihin ja asenteisiin. Kuten jo aiemmin mainittiin useimmat vastaajista 

kokivat luomuruoan olevan tavallisia tuotteita parempia, koska ne ovat 

terveellisempiä. Haastateltavien mukaan luomuruoan terveellisyys liittyy 

ensisijaisesti siihen, että luomuruoan ajatellaan sisältävän vähemmän terveydelle 

vaarallisia aineita. 

 

“Uskon, että se on terveellisempää, koska se sisältää vähemmän hyönteismyrkkyjä ja 

kemikaaleja, joita tulee maataloudesta.” 

 

”Jos se on puhtaampaa, sitten se on myös terveellisempää, koska elimistöön ei päädy 

ylimääräisiä kemikaaleja, joita se ei tarvitse.” 
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Ajatukset luomuruoan kemikaalittomuudesta liittyvät osittain vastaajan 

huolestuneisuuteen ruoan turvallisuudesta. Vastausten perusteella huolestuneisuuteen 

näyttää liittyvän kemikaalien lisäksi myös huoli geenimuunneltuja ainesosia 

sisältävien tuotteiden turvallisuudesta. 

 

”Venäjällä tuotetaan geenimuunneltua ruokaa ja olen ostanut tuotteita, joissa lukee, 

että ne eivät sisällä geenimuunneltuja ainesosia.” 

 

Useat vastaajat kertoivat olevansa jonkin verran huolestuneita ruoan sisältämistä 

kemikaaleista sekä muista mahdollisesti vaarallisesta aineista. Huolestuneisuus ei 

kuitenkaan ollut erityisen korkeaa ja kukaan ei kertonut olevansa asiasta erittäin 

huolestunut. 

 

“Voisin sanoa olevani hieman huolestunut kulutetun ruoan sisältämän kemikaalien 

määrästä, mutta en kuitenkaan ole liian huolissani.” 

 

”En voi väittää etten ajattelisi sitä, mutta en huolehdi siitä turhan paljon.” 

 

Sen sijaan ruoan turvallisuus muuten kuin niiden sisältämien kemikaalien osalta 

huolestutti vastaajia enemmän. Tämä johtuu siitä, että useat vastaajat olivat kuulleet 

elintarvikkeiden turvallisuuden puutteisiin liittyvistä tapauksista. Elintarvikkeiden 

turvallisuuteen liittyvät puutteet ovat konkreettisempi uhka ja siksi se myös herätti 

vastaajien keskuudessa suurempaa huolestuneisuutta. Huolestuneisuus liittyi siis 

etenkin elintarvikkeiden turvallisuuteen Venäjällä. Toisaalta tämä on hieman 

ristiriitaista, koska niin monet vaikuttivat pitävän venäläisiä tuotteita käytännössä 

luomutuotteina. Tämä mielikuva liittyi kuitenkin lähinnä viljeltyihin kasviksiin ja 

hedelmiin, kun taas huolestuneisuus ruoan turvallisuudesta liittyi selkeästi 

prosessoituihin tuotteisiin, jota valmistetaan tehtaissa. 

 

“En erityisemmin luota Venäläisiin tuotteisiin, koska olen kuullut useista 

myrkytystapauksista, jotka ovat johtuneet pilaantuneesta tai muutoin vaarallisesta 

ruuasta. Ihmiset eivät siis tienneet asiasta ja yritys ei halunnut tiedottaa puutteista.” 
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“Olen Venäjällä enemmän huolissani. Suomessa tunnen elintarvikkeiden olevan 

turvallisempia, koska täällä lainsäädäntö on tiukempaa.” 

 

Arvoja, jotka haastattelujen perusteella vaikuttavat vastaajien asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan, ovat esimerkiksi terveyteen liittyvät arvot ja luonnollisuuteen 

liittyvät arvot. Tällaisiin terveyteen liittyviin arvoihin kuuluu pyrkimys syödä 

terveellisesti. Käsitykset siitä, miten syödään terveellisesti vaihtelivat. Vastaajat 

olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että roskaruoka on hyvin epäterveellistä. 

 

”Jos harrastaa esimerkiksi liikuntaa alkaa valita terveellisempiä vaihtoehtoja, koska 

on sääli, jos menettää kaikki hyödyt roskaruoan takia.” 

 

On hyvin positiivista, että terveellisyys oli vastaajille tärkeä, koska ruokavaliosta 

johtuvat terveysongelmat ovat Venäjällä yleisiä. Toisaalta vastaajat olivat kaikki 

korkeasti koulutettuja ja heillä on todennäköisesti enemmän ravinnon 

terveysvaikutuksiin liittyvää tietoa. Osa vastaajista oli huolissaan siitä, ettei 

Venäjällä suurin osa ihmisistä tunne roskaruoan terveysvaikutuksia kovin hyvin. 

 

“Nykyään on tämä roskaruoka kulttuuri, mutta sanoisin ettei vielä ole kovin laajaa 

tietämystä roskaruoan vaaroista.” 

 

Roskaruoan välttämisen lisäksi vastaajat pitivät hyvänä tietoa ruoan sisällöstä. 

Kaikki eivät vastaustensa mukaan kuitenkaan jaksa tai ehdi joka kerta tarkistaa 

sisällysluetteloa. Luonnollisuuden merkitys nousi jälleen vastauksissa esille. 

Vastaajien mukaan luonnollisempi ruoka on terveellisempää ja luonnollisuuteen 

kuuluu esimerkiksi ruoan lisäaineettomuus ja kemikaalittomuus. 

 

”On tärkeää tietää, mitä syö ja oppia raaka-aineisiin, kemikaaleihin ja e-koodeihin 

liittyviä asioita.” 

 

“Uskoisin, että on hyvin tärkeää, tietää mitä syö ja mikä on tuotteiden laatu ja mitä 

ne sisältävät. Nykyään on paljon dieettejä, joissa on tarkoitus syödä luonnollisempaa 
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ruokaa. Esimerkiksi ruoanlaitto yksinkertaisista tuotteista, jotka ovat kasvaneet siten, 

että niihin on vaikutettu vain vähän.” 

 

Aineiston perusteella skeptisyys vaikuttaa keskeisesti asenteisiin luomuruokaa 

kohtaan. Vastaajista osa ei ollut vakuuttunut väittämistä, joiden mukaan luomuruoka 

on terveellisempää. 

 

”On aika yleinen uskomus, että luomuruoka on parempaa ja terveellisempää, mutta 

minä en ole itse asiassa ihan varma pitääkö se paikkansa.”  

 

Skeptisyys terveellisyysväittämiä kohtaan ei ollut vastaajien keskuudessa kovin 

yleistä, mutta muutama henkilö koki, että luomuruoan terveellisyydestä ei ole 

olemassa vakuuttavaa näyttöä. Epäilijät perustelivat vastauksensa yleensä sillä, 

etteivät he olleet tutustuneet aiheeseen, eivätkä he olleet lukeneet tutkimuksia, joissa 

väitteet olisi todistettu. Korkea koulutusaste voi siis vaikuttaa myös epäileväisyyteen, 

koska skeptisyyttä perusteltiin juuri tieteellisen näytön puuttumisella. 

 

Terveyteen liittyvät arvot ja käsitykset siitä, millainen ruoka on terveellistä, olivat 

hyvin keskeisiä luomuruokaan liittyvien asenteiden kannalta. Välillisesti asenteisiin 

vaikutti myös huolestuneisuus ruoan sisältämistä aineista ja niiden vaarallisuudesta. 

Lisäksi asenteisiin luomuruokaa kohtaan vaikuttaa haastattelujen perusteella 

skeptisyys väittämiä kohtaan, joiden mukaan luomuruoka on tavanomaisesti tuotettua 

ruokaa terveellisempää. 

 

4.2.3 Ympäristöön liittyvät asenteet ja arvot 

 

Myös ympäristöön liittyvät asenteet ja arvot vaikuttivat jonkin verran haastateltavien 

asenteisiin luomuruokaa kohtaan. Niiden vaikutus tuntuu kuitenkin olevan 

huomattavasti terveyteen liittyviä asenteita ja arvoja vähäisempi. Tämä näkyi 

esimerkiksi siinä, että terveysnäkökulmiin liittyviä vastauksia kertyi haastatteluista 

selvästi enemmän, kuin ympäristönäkökulmiin liittyviä vastauksia. Lisäksi 

mielikuvat luomutuotteista ja varsinkin niiden paremmuudesta verrattuna tavallisiin 
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tuotteisiin liittyivät selvästi enemmän terveellisyyteen kuin 

ympäristöystävällisyyteen. Vastaajat kuitenkin arvostivat ympäristöystävällisyyttä. 

 

”Se liittyy tuotantotapaan. Esimerkiksi, kun kasvatetaan vihanneksia ei käytetä 

vahvoja torjunta-aineita tai muista vastaavia ympäristölle mahdollisesti haitallisia 

aineita.” 

 

“Jos on kyse puhtaista vihanneksista puhtaassa ympäristössä, niin silloinhan se 

todennäköisesti on ympäristölle parempi.” 

 

Selkeästi suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että luomutuotteet ovat monin 

tavoin ympäristöystävällisempiä. Ympäristöystävällisyyttä perusteltiin etenkin 

tuotantomenetelmiin liittyvillä tekijöillä. 

 

“Tiedän aika vähän torjunta-aineista, mutta ne ovat joka tapauksessa hyvin 

vaarallisia maalle, ihmisille, eläimille ja kasveille, ja ne saastuttavat joka paikan 

mihin ne päätyvät ja niistä on hyvin vaikeaa päästä eroon.” 

 

”Kasvien lisäksi myös hyönteiset ja maa vahingoittuvat. Ne pilaantuvat ja 

paraneminen vie kauan aikaa. Minusta hyönteismyrkkyjä levitetään 

hallitsemattomasti ja ne saastuttavat ympäristöä.” 

 

Huolestuneisuudella näyttää olevan vaikutusta ympäristöön liittyviin asenteisiin ja 

arvoihin. Useimmat vastaajat kertoivat olevansa jonkin verran huolestuneita 

ympäristön tilasta. Suurin osa oli lähinnä huolestunut saastumisesta, mutta sen ei 

niinkään koettu liittyvän ruoan tuotantoon ja siinä käytettyihin kemikaaleihin. 

Muutamat olivat huolissaan myös geenimuuntelun ympäristövaikutuksista. 

 

”Useissa kaupungeissa on suuria ongelmia. Ne eivät pääasiassa johdu 

maataloudesta vaan teollisuudesta. Kuitenkin toivoisin, että maatalous selviäisi 

mahdollisimman kauan ilman geenimuunneltuja siemeniä.” 
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Koulutuksella oli selvä vaikutus ympäristöön liittyviin asenteisiin. Kaksi vastaajaa, 

jotka opiskelivat ympäristöön liittyvää alaa, ottivat hyvin monipuolisesti kantaa 

luomuruoan ympäristönäkökulmiin ja siihen, että tällaiseen ympäristöystävälliseen 

tuotantoon liittyy toisaalta myös huonoja puolia. 

 

”Ilmasto muuttuu, kuten olemme voineet kaikki havaita esimerkiksi tänä talvena. Me 

kaikki tunnemme sen. Ymmärrän, että maataloutta täytyy tehostaa yhä enemmän ja 

enemmän ja jossain määrin tarvitaan myös geenimuunneltuja kasveja. Mitä 

vähemmän vaikutamme ruokaan, sitä parempi. Kuitenkin, jotta olisi mahdollista 

ruokkia kaikki tällä planeetalla tehostamista tarvitaan. Luomuruokaan liittyy siis 

hyviä ja huonoja puolia.” 

 

Huolestuneisuus osoittautui luomuruoan kannalta merkittäväksi tekijäksi. Vastaajat 

hyvin yleisesti ilmoittivat, että venäläisillä on niin paljon suurempiakin huolia, että 

etenkään ympäristöön liittyville huolille ei jää tilaa. Suuri yleinen huolestuneisuus eri 

tekijöistä pienensi etenkin ympäristöön liittyvien huolien painoarvoa, mutta 

vaikutusta oli havaittavissa myös terveyshuoliin liittyen. 

 

”Luulen, että minulla on edelleen Venäläinen mentaliteetti. Ei ole vielä nykyäänkään 

kovin yleistä olla huolissaan luomuun liittyvistä asioista, koska Venäjällä meillä on 

paljon suurempiakin huolia, kuten esimerkiksi autojen aiheuttama saastuminen. 

Muut ongelmat vaikuttavat niiden rinnalla hyvin pieniltä.” 

 

“Luulen, että koska olen Moskovasta jossa on paljon saasteita, melua ja muita 

ongelmia, on vaikeaa elää terveellisesti. Tästä johtuen ruoan terveellisyys jää taka-

alalle.” 

 

“Venäjä on täysin erilainen kuin Suomi. Täällä ihmisillä on hyvä koulutus, hyvä 

palkka ja Kela siinä tapauksessa, että menettää työnsä. Venäjällä taas on niin paljon 

suuria ongelmia, että kuka välittää luomuruoasta tai ylipäätään ruoan 

terveellisyydestä. Ihmisiä kuolee, kun he ostavat halpaa vodkaa.” 
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Vastaajien näkemys on varmasti hyvin perusteltu ja on täysin ymmärrettävää, että jos 

joutuu huolehtimaan yleisestä selviytymisestä eivät resurssit enää riitä esimerkiksi 

terveyteen ja ympäristöön liittyviin huoliin. Yleinen huolestuneisuus tuntui 

vähentävän ympäristöhuolien painoarvoa selkeästi enemmän kuin 

terveysnäkökulmien. Tämä voi johtua ainakin osittain siitä, missä määrin vastaajat 

kokivat voivansa vaikuttaa huolestuneisuutensa kohteeseen. Suurin osa ilmaisi, että 

esimerkiksi terveyttä voi edistää valitsemalla terveellisiä elintarvikkeita. 

Ympäristöön liettyvien ongelmien taas katsottiin olevan niin suuria ettei yksittäinen 

ihminen voi vaikuttaa niihin. 

 

”Yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa ympäristöön, mutta tehtaiden ja muiden 

kohdalla asia on toisin ja ne ovat nyt alkaneet huolehtia ympäristöstä enemmän.” 

 

Muutama vastaaja kuitenkin arveli, että  ostopäätöksillä on vaikutusta 

ympäristöasioihin. 

 

”Jos ihmiset ostaisivat enemmän luomutuotteita, kuin tavallisia, niin tuotteiden 

kysyntä muuttuisi jolloin tuottajienkin täytyisi muuttua. Silloin tuotettaisiin 

vähemmän vaarallisia tuotteita ja suunta muuttuisi. Kaikki siis riippuu kysynnästä ja 

meidän ajatusmaailmastamme.” 

 

Haastateltavien keskuudessa asenne pieniä henkilökohtaisia ympäristötekoja kohtaan 

oli kuitenkin myönteinen. Tällaisia ovat esimerkiksi roskaamisen välttäminen ja 

kierrättäminen. 

 

”Minulle riittää, että tiedän, että muovin polttaminen on haitallista ympäristölle. 

Minusta olisi parempi kierrättää se.” 

 

”Ensinnäkin minä kierrätän ja lisäksi olen opettanut pojalleni ettei maahan saa 

heittää roskia. Kun tulin Suomeen ensimmäisen kerran ajattelin, että se on maailman 

siistein maa. Sitten näin, kun suomalaiset heittivät roskia maahan ja olin todella 

järkyttynyt.” 
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Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että suurin osa haastateltavista piti luomutuotteita 

tavanomaisia tuotteita ympäristöystävällisempinä. Huolestuneisuus ympäristöstä 

vaikutti vastaajien asenteisiin vähän. Näkemykset siitä voiko yksi ihminen vaikuttaa 

ympäristöön vaihtelivat, mutta pieniä ympäristötekoja, kuten kierrättämistä pidettiin 

positiivisina. 

 

4.2.4 Asenne luomutuotteiden ostamista kohtaan 

 
Useimmat haastateltavista ilmoittivat ostaneensa luomuruokaa joko Venäjällä, 

Suomessa tai molemmissa maissa. Vastauksista kävi selvästi ilmi, että 

luomutuotteiden korkea hinta vaikutti vastaajien ostokäyttäytymiseen molemmissa 

maissa. Hinnan korostumiseen vaikutti se, että kaikki vastaajat olivat opiskelijoita. 

Mielipiteet jakautuivat sen suhteen kummassa maassa luomutuotteet ovat kalliimpia. 

Mielikuva saattaa osittain riippua myös siitä mistä tuoteryhmästä ostetut 

luomutuotteet ovat olleet. Joissain tuoteryhmissä hintaero tavallisiin tuotteisiin on 

suurempi, kuin toisissa. 

 

”Olen ostanut luomutuotteita täällä ja Moskovassa, mutta täällä ne ovat hyvin 

kalliita. Tai siis tavallisetkin tuotteet ovat täällä kalliita ja luomutuotteet ovat 

hirvittävän kalliita.” 

 

Jos haluaa ostaa luomutuotteita Venäjällä, täytyy huomioida, että hinnat ovat aika 

korkeita. Tuntuu siltä, että hinnat ovat siellä jopa korkeampia, kuin täällä.” 

 

Hinnan lisäksi myös luomutuotteiden saatavuudella oli vaikutusta vastaajien 

asenteisiin luomutuotteiden ostamista kohtaan. Suurin osa haastateltavista oli sitä 

mieltä, että Suomessa on helpompaa löytää luomutuotteita ja niiden saatavuus on 

parempi, koska niitä saa muualtakin kuin erikoisliikkeistä. Lisäksi osa vastaajista 

kertoi, ettei heidän kotiseudullaan välttämättä edes ole tällaisia erikoisliikkeitä. 

Saatavuus ei ollut vastaajien mielestä suuri ongelma, mutta saatavuuden vähäinen 

merkitys selittyy osaksi sillä etteivät vastaajat ostaneet luomutuotteita kovin 

säännöllisesti. 
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”Olen asunut Moskovassa viiden vuoden ajan ja sieltä voi kyllä löytää 

luomutuotteita, mutta sitä varten täytyy mennä vähän kauemmas. Eli niiden saamista 

varten täytyy ensin matkustaa aika pitkälle, koska niitä ei ole lähimmässä kaupassa. 

Luomutuotteita myydään erikoisliikkeissä ja niitä on vain harvassa. Siellä mistä 

minä olen kotoisin on tuskin ainuttakaan.” 

 

“Venäjällä on muutamia luomutuotteita myyviä liikkeitä, jotka takaavat, että kaikki 

siellä myytävä ruoka on luomua. Minä en käy ostoksilla niissä, mutta tiedän, että 

niitä on olemassa.” 

 

“Luomutuotteita löytää luksus liikkeistä. Luksusliikkeissä hinnat ovat jo 

entuudestaan korkeat ja siellä myytävien luomutuotteiden hinta on vielä paljon 

korkeampi.” 

 

Vastausten perusteella luomutuotteet mielletään luksustuotteiksi, joihin vain 

paremmin toimeentulevilla ihmisillä on varaa. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että 

Venäjällä luomutuotteita on saatavilla vain erikoisliikkeissä ja niiden hinnat ovat 

hyvin korkeita. 

 

”Minusta ne ovat tavallaan ylellisyyden symboli, koska ne ovat kalliita ja 

muodikkaita ja lisäksi siksi, että niitä on mahdollista ostaa vain, jos on varakas.” 

 

“Ainakin, jos Moskovassa kertoo ostavansa luomutuotteita, niin tosiaan sanoo aika 

paljon. Ainakin sen, että on keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa ja, että on 

tarpeeksi varakas miettiäkseen mitä syö.” 

 

Vastaajat kertoivat luomutuotteiden olevan uudehko ilmiö Venäjällä. He arvelivat 

myös, että suuri osa kuluttajista ei vielä välttämättä edes tunne niitä. Monien mielestä 

luomutuotteet ovat kuitenkin tulossa muotiin Venäjällä. Joidenkin mukaan ihmiset 

eivät välttämättä ole valmiit oikopäätä omaksumaan luomutuotteita. Vastaajat 

tuntuivat pitävän varallisuuden lisäksi jonkinlaisena ongelmana myös haluttomuutta 

kokeilla uusia tuotteita. Tämä saattaisi osittain liittyä siihen, että haastateltavistakin 
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useat olivat hyvin tyytyväisiä venäläisiin maataloustuotteisiin ja he pitivät niitä jo 

nykyisellään käytännössä luomutuotteina. 

 

“Minusta tuntuu etteivät luomutuotteet ole vielä kovin yleinen käsite Venäjällä. Se on 

vasta saavuttamassa suosiota ja vain osa ihmisistä tietää mitä ne ovat. Kuten 

esimerkiksi ympäristöaktivistit ja ehkä rikkaat ihmiset.” 

 

“Minusta tuntuu, että nykyään kuulee yhä useammin luomuruuasta. Siis ihan joka 

puolella maailmaa, mutta myös Venäjällä. Siellä ihmiset ovat ehkä hieman skeptisiä, 

kuten kaiken uuden kohdalla, mutta he tottuvat siihen kyllä.” 

 

Luomutuotteiden ostamisen syyt vaihtelivat vastaajien välillä, mutta suurin osa 

haastateltavista oli ostanut niitä etenkin uteliaisuudesta ja kokeilunhalusta. Vaikka 

useimmat siis uskoivat luomutuotteiden olevan tavallisia tuotteita parempia ja 

terveellisempiä silti vain harvat olivat ostaneet niitä säännöllisesti. Useimmiten 

vastaajat olivat vain mielenkiinnosta halunneet kokeilla näitä tuotteita. Jopa jotkut 

sellaiset vastaajat, jotka eivät vaikuttaneet innostuneilta luomutuotteista, olivat 

kuitenkin halunneet kokeilla niitä. 

 

”Ostin luomutuotteita, vaikka en ole ihan varma pitävätkö väitteet sen 

terveellisyydestä paikkansa, mutta olin utelias kokeilemaan onko se todella jotenkin 

parempaa.” 

 

”Halusin kokeilla niitä ja vertailla makua, onko se parempi vai ei.” 

 

Haastattelujen perusteella vastaajat eivät yleisesti olleet ajatelleet, että he voisivat 

ostaa luomutuotteita useammin. Suurin syy tähän oli luomutuotteiden korkea hinta. 

Osa vastaajista suunnitteli ostavansa luomutuotteita enemmän valmistuttuaan jolloin 

heillä olisi enemmän rahaa käytettävissään. 

 

”Olen suunnitellut alkavani ostaa luomutuotteita useammin sitten, kun minulla on 

enemmän rahaa.” 
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“Minulla ei ole rahaa ostaa vain luomutuotteita, mutta yritän esimerkiksi makeisten 

kohdalla suosia sitä.” 

 

Viitteitä siitä, että vastaajat olisivat kehittäneet henkilökohtaisia normeja liittyen 

tavoitteisiin ostaa luomuruokaa useammin, ei siis varsinaisesti löytynyt. Lisäksi 

suurin osa ei kokenut ystävien tai perheen vaikuttaneen mitenkään luomuruoan 

kuluttamiseen. Koska vastaajat eivät ostaneet luomutuotteita erityisen säännöllisesti, 

ei löytynyt myöskään viitteitä siitä, että kukaan olisi sitoutunut ostamaan 

luomutuotteita. Sen sijaan vastauksista kävi ilmi, että Venäjällä sitoutuminen 

elintarvikkeisiin vaikutti monen vastaajan ostokäyttäytymiseen. 

 

”Oikeastaan kyse on kokemuksesta. Ensin kokeilee jotain tuotetta ja, jos se on hyvä 

niin sen jälkeen pyrkii pysymään siinä tuotteessa. Joskus saattaa kokeilla jotain 

toista tuotetta, mutta silloin saattaa havaita, että laatu onkin huonompi, ja ostaa 

jatkossa sitä tuttua tuotetta.” 

 

”Joskus Venäjällä katsotaan, kuka tuotteen on tuottanut. Siis joitain tehtaita 

pidetään parempana ja siis niiden ruokaa pidetään myös parempana ja ajatellaan, 

että sen tuotteet ovat lähempänä luomutuotteita, kuin muut.” 

 

Usein tällaiset sitoutumiseen viittaavat vastaukset tulivat esille puhuttaessa ruoan 

turvallisuudesta Venäjällä. Muutamat haastateltavat mainitsivat, että merkin tai 

tuotteen tunteminen on tärkeä kriteeri ruokaostoksilla, koska osa merkeistä on 

luotettavampia ja laadukkaampia. Luomuruoan kannalta tämä voi olla sinänsä 

merkittävää, koska sitoutuminen tiettyihin tuotteisiin voi jonkin verran pienentää 

halua kokeilla uusia tuotteita.  

 

”Riippuu kaupasta, tuotteen päiväyksestä ja kokemuksesta, siis joidenkin 

tuotemerkkien tietää olevan turvallisia.” 

 

Luottamusta siihen, että luomutuote on todella tuotettu luonnonmukaisesti pidettiin 

yleisesti erittäin tärkeänä. Luottamuksen asteessa oli kuitenkin selviä eroja vastaajien 

välillä. Useimmat kokivat voivansa luottaa ainakin siihen, että Suomessa myytävät 
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luomutuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti. Tämän lisäksi vastaajat kokivat 

voivansa luottaa siihen, että Venäjällä erityisliikkeissä myytävät tuotteet ovat 

luonnonmukaisesti tuotettuja. Kysymys siitä, voiko venäläisiin luomutuotteisiin 

luottaa, kuitenkin jakoi mielipiteet. Joidenkin mukaan ne ovat täysin luotettavia, 

mutta osa vastaajista suhtautui asiaan hyvinkin epäileväisesti. Samasta syystä 

vastaajien mielipiteet venäläisestä luomutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä 

jakaantuivat. 

 

”Minusta EU:n seritifikaatti on luotettavampi. En ole ihan varma Venäjän 

valtiosta.” 

 

“Venäjällä rajoitusten tekeminen johtaa siihen, että annetaan rahaa jollekin, että 

rajoituksista päästään eroon. Eli siis mitään merkittävää muutosta ei tapahdu. Joku 

tulee rikkaammaksi ja asiakas joutuu maksamaan suuremman hinnan samasta 

tuotteesta.” 

 

“Kun tuotetaan tällaisia tuotteita, on olemassa tietyt standardit ja, kun tuotteeseen 

on merkitty, että se on tuotettu valtion standardien mukaan, niin se tekee tuotteesta 

luotettavan.” 

 

Osa vastaajista oli sitä mieltä,  ettei luomutuotteisiin ylipäätään voi luottaa missään, 

koska ei ole mahdollista varmistaa, miten se on tuotettu. Tällaisen jopa hieman 

äärimmäisen linjan mukaan vain itse kasvatettuihin tuotteisiin voi oikeasti luottaa. 

 

”En luota mihinkään merkkiin huolimatta siitä miltä tuote maistuu. Luotan vain 

siihen, mitä olen itse kasvattanut. On tavallaan tehnyt ympäristölle hyvän vallinnan, 

mutta mistä kukaan tietää miten se on oikeasti tuotettu?.” 

 

“Se on varmaan hieman, kuten vegetarismi joillekin ihmisille. Sanotaan, että 

syödään vain luomuruokaa, mutta miten he voivat olla varmoja mikä on luomua ja 

mikä ei?” 
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Luottamuksen aste siis vaihteli haastateltavien keskuudessa. Haastattelujen 

perusteella on kuitenkin selvää, että luottamus luomutuotteisiin ja yleisemminkin 

elintarvikkeiden turvallisuuteen on hyvin keskeinen tekijä luomuruokaan liittyvissä 

asenteissa. 

 

4.3 Luomuruoka-asenteisiin vaikuttavat tekijät sekä niiden vuorovaikutus 

 

Seuraavaksi käsitellään yksityiskohtaisemmin edellä esiteltyjä tekijöitä, joista 

asenteet muodostuvat ja niiden vuorovaikutusta. Venäläisten aseteisiin luomuruokaa 

kohtaan vaikuttavat etenkin käsitys siitä mitä luomutuotteet ovat, terveyteen ja 

ympäristöön liittyvät arvot ja asenteet ja asenne luomutuotteiden ostamista kohtaan. 

Asenteisiin vaikuttavat näiden tekijöiden kautta muutkin tekijät (kuvio 4.). 
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Kuvio 4. Terveys- ja ympäristöasenteiden, sekä luomuruoka käsityksen vaikutus asenteisiin 
luomuruokaa kohtaan 

 
Käsitykseen siitä, mitä luomuruoka on, vaikuttaa olennaisesti mielikuva 

luonnollisesta ruoasta. Tämän lisäksi käsitykseen luomuruoasta vaikuttaa tietämys 

luomutuotannosta ja luomutuotteista. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

luomutuotannolle asetettujen vaatimusten tuntemusta. Haastattelujen perusteella on 

selvää, että käsitys siitä, mitä luomutuotteilla tarkoitetaan vaihtelee jonkin verran. 

Osa vastaajista arveli, että Venäjän maaseudulla tuotetut tuotteet ovat luomutuotteita, 

koska niiden tuottamiseen ei käytetä juurikaan kalliita torjunta-aineita tai lannoitteita. 
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Osa taas ei pitänyt tällaisia tuotteita luomutuotteina, vaan luomutuotteiksi laskettiin 

vain Venäjällä erikoisliikkeissä myytävät tuotteet ja Suomessa luomusertifikaateilla 

merkityt tuotteet. 

 

Terveyteen liittyvät arvot ja asenteet vaikuttivat eniten haastateltujen asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan. Tähän tutkimukseen osallistuneiden venäläisten asenteisiin 

luomuruokaa kohtaan terveysnäkökulmat vaikuttivat selvästi ympäristönäkökulmia 

enemmän. Terveyteen liittyviin arvoihin ja asenteisiin vaikuttavat edelleen monet 

tekijät, kuten käsitys siitä, millainen ruoka on terveellistä ja yksilön kokemus 

mahdollisuuksistaan vaikuttaa terveyteen. Useimmat haastateltavat kokivat 

luonnollisemman ruoan olevan terveellisempää, joten käsitykseen terveellisestä 

ruoasta vaikuttaa myös käsitys siitä, millainen ruoka on luonnollista. Kaikki vastaajat 

eivät kuitenkaan olleet täysin vakuuttuneita väittämistä joiden mukaan luomuruoka 

on terveellisempää. Skeptisyys terveysväittämiä kohtaan onkin yksi keskeinen 

luomuruoka-asenteisiin vaikuttava tekijä. 

 

Terveysnäkökulmiin liittyy useita tekijöitä, kuten halu syödä terveellisesti, käsitys 

siitä, että luonnollinen ruoka on parempaa ja huoli ruoan sisältämien kemikaalien 

vaikutuksesta terveyteen. Huolestuneisuudella on vaikutusta sekä ympäristöön, että 

terveyteen liittyviin arvoihin ja asenteisiin. Huolestuneisuuteen vaikuttavat 

ympäristöhuolet, terveyshuolet ja yleinen huolestuneisuus. Yleisellä 

huolestuneisuudella tarkoitetaan huolia muista kuin ympäristöön ja terveyteen 

liittyvistä tekijöistä, kuten esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta. Yleiset huolet 

vaikuttavat asenteisiin luomuruokaa kohtaan siten, että suuri huolestuneisuus 

esimerkiksi toimeentulosta voi vähentää ympäristöön ja / tai terveyteen liittyvien 

huolien painoarvoa. 

 

Edellisten lisäksi keskeinen luomuruokaan liittyviin asenteisiin vaikuttava tekijä ovat 

haastattelujen perusteella luomuruoan ostamiseen liittyvät asenteet. Asenteisiin 

vaikuttavat muun muassa mielikuvat luomutuotteista. Haastatteluista kävi ilmi, että 

luomutuotteet samaistuvat luksustuotteisiin, joihin vain hyvin toimeentulevilla 

ihmisillä on varaa. Näiden mielikuvien syntymiseen taas ovat osaltaan vaikuttaneet 

luomutuotteiden saatavuus ja korkea hinta. Luomutuotteet ovat tavanomaisia 
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tuotteita kalliimpia ja lisäksi Venäjällä niitä voi ostaa lähinnä erikoisliikkeistä, joissa 

hinnat voivat olla muutenkin hyvin korkeita. Sen, että luomutuotteita on saatavilla 

vain erikoisliikkeissä, voisi olettaa synnyttävän mielikuvia huonosta saatavuudesta. 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa saatavuus ei kuitenkaan erityisemmin noussut 

esille, vaikka useat haastateltavat mainitsevakin, että luomuruokaa myyviä 

erikoisliikkeitä on aika harvassa. Se, ettei rajallinen saatavuus erityisemmin häirinnyt 

tutkimukseen osallistuneita venäläisiä, johtui todennäköisesti siitä, etteivät vastaajat 

ostaneet luomutuotteita muutoin kuin satunnaisesti. Luomutuotteiden saatavuus ei 

siis ollut tutkimukseen osallistuneiden venäläisten mielestä olennainen luomuruoan 

huono puoli. Toisaalta monet haastateltavat mainitsivat, että jos luomutuotteita 

haluaa ostaa Venäjällä joutuu näkemään vähän vaivaa, koska luomutuotteita myyviä 

kauppoja on harvassa. Tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

saatavuudella ja korkealla hinnalla on olennainen vaikutus mielikuviin 

luomutuotteista.  Luomutuotteita myydään Venäjällä lähinnä erikoisliikkeissä ja 

niissä myytävät luomutuotteet ovat erittäin kalliita. Vastaajien keskuudessa tämä 

vaikutti johtaneen siihen, että luomutuotteita pidettiin luksustuotteina joihin vain 

parempituloisilla ihmisillä on varaa. 

 

Luomutuotteiden ostamista koskeviin asenteisiin vaikuttavat lisäksi sitoutuminen ja 

luottamus. Haastateltaville luottamus siihen, että tuotteet oli todella tuotettu 

luonnonmukaisesti, oli todella tärkeää. Se missä määrin vastaajat kokivat voivansa 

luottaa luomutuotteisiin vaihteli vastaajien välillä. Osa vastaajista tunsi olevansa aina 

luottavainen, kun taas osa koki Suomessa myytävät luomutuotteet luotettavimmaksi. 

Toisaalta luottamus Venäjän erikoisliikkeissä myytäviä luomutuotteita kohtaan oli 

sekin suuri. Epäluottavaisimmat vastaajat kokivat, ettei mihinkään luomutuotteeseen 

voi loppujen lopuksi luottaa, koska on täysin mahdotonta varmistaa, miten tuote on 

tuotettu. 

 

Epäluottamus saattaa tutkimuksen perusteella vaikuttaa toisellakin tavalla 

luomuruoan kuluttamiseen. Tutkimukseen osallistuneet venäläiset opiskelijat 

suhtautuivat ajatukseen venäläisestä luomutuotteita koskevasta lainsäädännöstä 

hyvin skeptisesti. Vain pieni osa vastaajista suhtautui ajatukseen myönteisesti. Suurin 

osa oli sitä mieltä, että esimerkiksi korruptio voi johtaa siihen, että sertifikaatti 
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myönnetään tavanomaisille tuotteille jotka sitten myydään kalliina luomutuotteina 

kuluttajille. Useat myös ilmaisivat epäilevänsä, että lainsäädännön kehittämistä 

ajavat tahot, jotka haluavat päästä jotenkin hyötymään luomumarkkinoiden kasvusta. 

Tällainen epäluottavainen ilmapiiri voi vaikuttaa olennaisesti luomutuotteiden 

markkinoihin. 

 

Luottamukseen liittyy myös ruoan turvallisuutta koskevat huolet. Useat vastaajat 

kertoivat, etteivät he voi täysin luottaa siihen, että heidän Venäjällä ostamansa 

tuotteet ovat turvallisia. Tästä syystä he kertoivat ostavansa mieluiten sellaisia 

tuotteita, jotka he tuntevat. Tutut tuotteet on jo havaittu laadukkaiksi ja turvallisiksi. 

Tällä tuntui olevan mielenkiintoinen vaikutus sitoutumiseen elintarvikkeisiin. 

Vastaajista kukaan ei ollut sitoutunut ostamaan luomutuotteita, mutta sitoutuminen 

voi tästä huolimatta olla merkittävä luomutuotteiden ostamiseen vaikuttava tekijä. 

Korkea sitoutuminen tuttuihin tuotteisiin ja tuotemerkkeihin voi vähentää kuluttajan 

halua kokeilla luomutuotteita. Useat vastaajat ilmoittivat suosivansa Venäjällä 

sellaisia tuotteita, jotka ovat heille tuttuja, koska he kokevat voivansa luottaa 

tuttuihin tuotteisiin ja niiden turvallisuuteen enemmän. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden venäläisten opiskelijoiden luomutuotteiden 

kuluttaminen oli lähinnä satunnaista eli yksikään haastateltavista ei ollut korkeasti 

sitoutunut ostamaan luomutuotteita. Tämän tutkimuksen mukaan korkea 

sitoutuminen tuttuihin elintarvikkeisiin kuitenkin voi mahdollisesti estää kuluttajia 

kokeilemasta luomutuotteita. Haastateltavista monet kertoivat olevansa Venäjällä 

huolissaan ruoan turvallisuudesta ja laadusta ja suosivansa tästä syystä tuttuja 

tuotteita ja tuottajia. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä oli lisäksi esitetty normit asenteiden 

muodostumiseen vaikuttavana tekijänä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu 

viitteitä normien vaikutuksesta haastateltavien luomuruoan kuluttamiseen, joten niitä 

ei ole kuvattu kuviossa 3. Kukaan vastaajista ei esimerkiksi kertonut ystäviensä tai 

perheensä vaikuttaneen luomuruoan kuluttamiseen eikä kukaan ilmoittanut 

yrittävänsä ostaa luomutuotteita useammin. Tämä liittyy todennäköisesti osittain 
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siihen, että kaikki osallistujat olivat opiskelijoita ja he pitivät luomutuotteita yleisesti 

liian kalliina säännöllisesti kulutettaviksi. 

 

Asenteet luomuruokaa kohtaan muodostuvat hyvin monista tekijöistä, jotka ovat 

lisäksi yhteydessä toisiinsa. Vaikka haastattelujen perusteella yleisesti ottaen 

luomuruokaan liittyvät asenteet eivät kovin paljoa eronneet eri vastaajien välillä, 

niiden takaa paljastui kuitenkin useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin 

asenteisiin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. Aluksi tutkimuksen tuloksia 

verrataan aiemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin luomuruokaan liittyvistä 

asenteista. Teoreettisen kontribuution jälkeen esitellään tutkimuksen 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Omassa kappaleessa arvioidaan lisäksi 

tutkimuksen luotettavuutta ja sen rajoitteita. Luvun lopussa esitetään vielä 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 
 
Tässä tutkimuksessa havaitut luomuruokaan liittyviä asenteita koskevat tulokset 

olivat hyvin pitkälti samanlaisia kuin aiemmissa asiaa käsitelleissä tutkimuksissa 

saadut tulokset. Tutkimukseen osallistuneiden venäläisten opiskelijoiden yleinen 

asenne luomuruokaa kohtaan oli positiivinen. Useissa luomuruokaa käsitelleissä 

tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia, eli ihmisten asenteet luomuruokaa 

kohtaan ovat yleensä myönteisiä (Saba & Messina 2003: 644; Suh & Eves 2012: 55–

56; Van Loo et al. 2013: 2125). Lisäksi nuorten asenteiden luomuruokaa kohtaan on 

havaittu olevan jopa yllättävän positiivisia (Pelletier et al. 2013: 129–131 ; Saher et 

al. 2006: 327).  

 

Tutkimukselle asetettiin tutkimuskysymys, mistä tekijöistä venäläisten asenteet 

luomuruokaa kohtaan muodostuvat. Tutkimustuloksena esitetään, että venäläisten 

asenteet luomuruokaa kohtaan muodostuivat käsityksestä siitä, mitä luomuruoka on, 

terveyteen liittyvistä arvoista ja asenteista, ympäristöön liittyvistä arvoista ja 

asenteista sekä asenteista luomuruoan ostamista kohtaan. 

 

Käsityksissä siitä, mitä luomutuotteilla tarkoitetaan oli selviä eroja. Osa koki, että 

luomutuotteita ovat esimerkiksi Suomen kaupoissa luomumerkillä varustetuttuja 

tuotteita ja Venäjällä erikoiskaupoissa myytäviä tuotteita. Osa haastateltavista 

kuitenkin ajatteli, että Venäjän maaseudulla tuotetut tuotteet ovat todennäköisesti 

luomutuotteita, koska niiden tuottamiseen ei käytetä ainakaan erityisen paljon 

lannoitteita ja torjunta-aineita, koska ne ovat kalliita. Tällaisilla seuduilla asuneet 
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kokivat kuluttaneensa luomutuotteita kotimaassaan hyvin usein. Luomuruoan käsite 

tuntui siis joidenkin haastateltavien ajatuksissa yhdistyvän lähiruokaan. 

 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmisten käsitykset siitä, mitä 

luomutuotteet ovat vaihtelevat jonkin verran. Brcic-Stipcevic ja Petjak (2012) 

toteavat, että suurin osa kroatialaisista kuluttajista määritteli luomutuotteet tuotteiksi, 

jotka on tuotettu ilman torjunta-aineita, lannoitteita ja kemikaaleja. Vain hyvin pieni 

osa tunsi lainsäädännön jota luomutuotannossa tulee noudattaa. Osa vastaajista taas 

piti luomutuotteita perhetiloilla perinteisin menetelmin tuotettuina tuotteina. 

Samanlaisia eroja käsityksessä siitä, mitä luomutuotteet ovat on siis havaittu 

muissakin tutkimuksissa. Smed (2012) on tutkinut tanskalaisia luomuruoan kuluttajia 

Etenkin ulkomaisten luomuomenien kulutukseen vaikutti tanskalaisten 

hedelmäntuottajien maine, jonka torjunta-aineita käytetään tanskalaisilla 

hedelmätarhoilla suhteellisen vähän. Myös Naspetti ja Zanoli (2009) havaitsivat, että 

useissa Euroopan maissa luomutuotteet kilpailivat paikallisten tuotteiden kanssa, 

joita kuluttajat yleisesti pitivät myös terveellisinä. Lisäksi paikalliset tuotteet ovat 

luomutuotteita halvempia. Lähiruoka saattaa siis todennäköisesti olla varteenotettava 

kilpailija luomutuotteille myös Venäjän markkinoilla. 

 

Luomuruokaan liittyvien asenteiden kannalta merkittävimmässä osassa olivat tämän 

tutkimuksen perusteella terveyteen liittyvät asenteet ja arvot. Myös muissa 

tutkimuksissa on havaittu, että kuluttajat pitävät luomuruokaa tavanomaisesti 

tuotettua ruokaa terveellisempänä (Kareklas et al.  2014: 27; Magnusson et al. 2003: 

115–116; Pál 2012: 1187–1188). Aiemmissa tutkimuksissa luomuruoan 

kuluttamiseen on yhdistetty etenkin terveyteen ja ympäristöön liittyvät arvot ja 

asenteet (Pál 2012: 1187; Tarkiainen & Sundqvist 2009: 857; Van Loo et al. 2013: 

2118; Ureña et al. 2008: 22; Tsakiridou et al. 2008: 163; Magnusson et al. 2003; 

115). Tähän tutkimukseen osallistuneille venäläisille luomutuotteiden terveellisyys 

oli kuitenkin selkeästi tärkeämpää  kuin niiden ympäristöystävällisyys. Terveyteen 

liittyvin arvoihin ja asenteisiin vaikuttivat haastatelluilla etenkin halu syödä 

terveellisesti ja huoli ruoan sisältämien kemikaalien vaikutuksesta terveyteen. Myös 

aiemmissa tutkimuksissa on havaittu terveyteen liittyvien huolien vaikuttavan 
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asenteisiin luomuruokaa kohtaan (Magnusson et al. 2003: 115; Smith & Paladino 

2010: 101; Tsakridou et al. 2008: 163; Tsakridou et al. 2006: 28). 

 

Baker at al. (2004) toteavat, että luomuruoan kuluttamiseen liittyvät asenteet 

vaikuttaisivat olevan eri maissa hyvin samanlaisia. Kuitenkin on löydettävissä 

suuriakin eroja siinä mitkä luomuruoan ominaisuudet liittyvät eri maiden kuluttajien 

mukaan näihin asenteisiin. Tähän tutkimukseen osallistuneiden venäläisten 

opiskelijoiden mukaan terveysnäkökulmiin liittyy useita tekijöitä, kuten halu syödä 

terveellisesti, käsitys siitä, että luonnollinen ruoka on parempaa ja huoli ruoan 

sisältämien kemikaalien vaikutuksesta terveyteen. Vertailtaessa tuloksia Baker et al. 

(2004) saksalaisia ja englantilaisia kuluttajia koskevaan tutkimukseen tähän 

tutkimukseen osallistuneiden venäläisten asenteet muistuttivat enemmän 

englantilaisten kuluttajien asenteita. Yhtäläisyyksiin kuuluu esimerkiksi 

terveysnäkökulmien korostuminen ja geenimuunneltujen elintarvikkeiden 

välttäminen ja halu syödä luonnollisesti tuotettua ruokaa. Ympäristönäkökulmien ja 

eläinten hyvinvointiin liittyvien näkökulmien painoarvo taas oli hyvin vähäinen, 

mutta haastateltavat kuitenkin yleisesti pitivät luomutuotteita 

ympäristöystävällisempinä. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu ympäristöön liittyvien huolien vaikuttavan 

asenteisiin luomuruokaa kohtaan (Kriwy & Mecking 2012: 35; Smith & Paladino 

2010: 101; Tsakridou et al. 2008: 163). Sayez (2012) toteaa, että venäläisten 

kuluttajien ympäristöystävällisten tuotteiden kuluttamiseen vaikuttavat arvot eroavat 

jonkin verran länsimaisten kuluttajien arvoista ja ne saattavat vielä muuttua 

tulevaisuudessa. Tämä voi tutkijan mukaansa johtua siitä, että keskustelu 

ympäristöasioista on herännyt Venäjällä länsimaita myöhemmin. Saattaakin siis olla, 

että kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat ympäristöarvot tulevat venäläisten 

kuluttajien kohdalla muuttumaan, kun elintaso Venäjällä nousee. Ympäristöön 

liittyvien arvojen ja asenteiden vaikutus voi siis tulla tulevaisuudessa voimistumaan 

myös luomuruoan kohdalla. 

 

Haastateltujen venäläisten asenteisiin luomuruokaa kohtaan vaikuttivat keskeisesti 

myös luomuruoan ostamiseen liittyvät asenteet. Näihin vaikuttivat paljon 
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haastateltavien mielikuvat luomutuotteista. Haastateltavat ajattelivat, että Venäjällä 

luomutuotteet ovat luksustuotteita joita vain varakkaammat ihmiset pystyvä 

hankkimaan säännöllisesti. Haastateltavien mielikuviin tuntui vaikuttaneen myös se, 

että Venäjällä luomutuotteita myydään korkeahintaisissa erikoisliikkeissä. Se, että 

kuluttajat pitävät luomutuotteita kalliina on todettu tosin muidenkin maiden 

kuluttajia käsitelleissä tutkimuksissa (Petjak et al. 2011: 203; Sirieix, et al. 2011: 

674; Van Loo et al. 2013: 2125–2126). Tutkimusten mukaan kuluttajat kokevat, että 

luomutuotteiden saatavuus on toisinaan huono (Lodorfos & Dennis 2008: 32; 

Tsakiridou 2008: 163). Vaikka luomutuotteita on saatavilla lähinnä erikoisliikkeissä 

tähän tutkimukseen osallistuneet venäläiset eivät kuitenkaan kokeneet saatavuutta 

erityisen huonoksi. Tämä johtui todennäköisesti siitä, etteivät haastateltavat ostaneet 

luomutuotteita säännöllisesti. 

 

Luomuruokaan liittyvien asenteiden muodostumiseen vaikuttivat ostamiseen 

liittyvien asenteiden kautta myös sitoutuminen ja luottamus. Tutkimukseen 

osallistuneiden venäläisten luottamus luomutuotteita kohtaan vaihteli jonkin verran. 

Samanlaisia tuloksia ovat saaneet Essoussi ja Zahaf (2008). Heidänkin 

tutkimuksessaan osa kuluttajista koki voivansa luottaa sertifioituihin tuotteisiin, kun 

taas osa ei katsonut sertifikaatista huolimatta voivansa pitää tuotetta luotettavana. 

Tämän tutkimuksen perusteella myös luottamus venäläistä lainsäädäntöä ja 

sertifikaattia kohtaan vaihtelee, mutta suurin osa suhtautui ajatukseen negatiivisesti, 

eikä pitänyt tällaista sertifikaattia luotettavana. Luottamus vaikutti, myös vastaajien 

sitoutumiseen elintarvikkeisiin. Tarkiainen ja Sundqvist (2009) toteavat, että korkea 

sitoutuminen johonkin elintarvikkeeseen voi estää kuluttajaa kokeilemasta vastaavaa 

luomutuotetta vaikka hän olisikin aikonut tehdä niin. Tämän tutkimuksen perusteella 

sitoutumisen vaikutus voi olla Venäjän markkinoilla voimakas, koska vastaajat 

ilmoittivat ostavansa mieluiten tuttuja tuotteita, joiden he ovat jo havainneet olevan 

luotettavia ja turvallisia. 

 

Venäläisten luomuruokaan liittyvien asenteiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

ovat tulosten perusteella enimmäkseen yhtäläisiä länsimaisissa tutkimuksissa 

tunnistettujen tekijöiden kanssa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

normeilla olevan vaikutusta asenteisiin luomutuotteita kohtaan. Thøgersen (2012) on 
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saanut samanlaisia tuloksia normien vähäisestä vaikutuksesta kiinalaisia luomuruoan 

kuluttajia käsitelleessä tutkimuksessaan. Tutkijan mukaan se, ettei normeilla havaittu 

olevan vaikutusta tutkimukseen osallistuneiden kiinalaisten luomuruoan 

kuluttamiseen voi selittyä sillä, että luomuruoka on Kiinan markkinoilla niin tuore 

ilmiö, ettei luomuruoan kuluttamiseen vaikuttavia normeja ole vielä ehtinyt 

muodostua. Luomutuotteet ovat suhteellisen tuore ilmiö myös Venäjällä, joten sama 

selitys voi päteä myös tämän tutkimuksen tuloksiin. Normien vaikutusta on voinut 

pienentää se, että tutkimukseen osallistuneista kukaan ei ostanut luomutuotteita 

säännöllisesti, koska he pitivät luomutuotteita liian kalliina opiskelijoille.  

 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ehdottaa monia tekijöitä, jotka 

yritysjohdon tulisi huomioida markkinoitaessa luomuruokatuotteita Venäjän 

markkinoilla.  Tämän tutkimuksen aineisto oli pieni ja tutkimuksen tuloksista 

kaivataan jatkotutkimusta. Tutkimustulokset kuitenkin viittaavat siihen, ettei 

luomutuotteiden kuluttamiseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä kannata perustaa 

pelkästään länsimaisiin tutkimuksiin, sillä asenteissa luomuruokaa kohtaan ja 

asenteisiin liittyvissä tekijöissä havaittiin eroja. 

 

Käsitys siitä, mitä luomuruoka on, tuntui vaihtelee jonkin verran venäläisten 

keskuudessa. Monet pitivät luomuruokaa ja lähiruokaa lähes samana asiana, koska 

paikallisten tuotteiden viljelyssä ei käytetä juurikaan lannoitteita ja torjunta-aineita. 

Koska luomutuotteisiin yhdistetyt mielikuvat ovat hyvin samanlaisia voidaan olettaa, 

että nämä tuotteet ainakin jossain määrin kilpailevat luomutuotteiden kanssa. Tämä 

kannattaa ottaa huomioon luomutuotteiden markkinoinnissa. 

 

Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan pitäneet paikallisia tuotteita luomutuotteina vaan 

katsoivat, että niitä myydään Venäjällä vain erikoisliikkeissä. Luomutuotteiden 

korkea hinta ja yhdistettynä siihen, että niitä myydään erikoisliikkeissä taas vaikutti 

johtaneen siihen, että vastaajat pitivät luomutuotteita luksustuotteina. Vastaajat 

arvelivat, että luomutuotteiden säännöllinen kuluttaminen tulee niin kalliiksi, että 

niitä ostavan pitää olla tavallisia ihmisiä varakkaampi. Tällaiset mielikuvat 
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luomutuotteista kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa luomutuotteiden 

markkinointia. Lisäksi se, että mielikuvat luomutuotteista poikkeavat jonkin verran 

toisistaan eri ihmisten välillä tulisi huomioida segmentoinnissa. 

 

Myös luomuruokaan liittyvissä asenteissa havaittiin asioita, kannattaa huomioida 

markkinoitaessa luomutuotteita Venäjällä. Tutkimustulosten perusteella voidaan 

sanoa, että terveysnäkökulmat olivat venäläisille selvästi ympäristönäkökulmia 

tärkeämpiä. Luomutuotteita pidettiin tavanomaisia tuotteita terveellisempinä ja 

terveellisyyden katsottiin liittyvän etenkin siihen, ettei luomuruoka sisällä jäämiä 

esimerkiksi torjunta-aineista, lannoitteista tai muista kemikaaleista. Lisäksi 

luomutuotteet eivät ole geenimuunneltuja, mikä oli tärkeää useille vastaajille. Tämän 

tutkimuksen perusteella markkinoinnissa kannattaisi siis keskittyä 

terveysnäkökulmiin ja ruoan turvallisuuteen. Ruoan turvallisuuteen liittyy 

tutkimustulosten perusteella muitakin näkökulmia, jotka olisi hyvä huomioida 

luomuruoan markkinoinnissa. Useat vastaajat olivat huolissaan elintarvikkeiden 

turvallisuudesta Venäjällä ja he kertoivat valitsevansa tästä syystä mielellään sellaisia 

tuotteita ja valmistajia, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja. Tällainen korkea 

sitoutuminen elintarvikkeisiin ja ainakin lievä epäluuloisuus uusia tuotteita kohtaan 

voi mahdollisesti estää joitain kuluttajia kokeilemasta luomutuotteita. Tämä voi 

vaikeuttaa jonkin verran kuluttajien houkuttelua kokeilemaan luomutuotteita. 

Yritysten tulisi siis panostaa luomutuotteiden turvallisuutta ja laatua korostavaan 

mainontaan. 

 

Tärkeä liikkeenjohdollinen havainto on se, että tähän tutkimukseen osallistuneista 

vastaajista osa ei pitänyt luomutuotteita erityisen luotettavina, koska kuluttajan ei ole 

mitenkään mahdollista varmistaa, miten tuote on tuotettu. Lisäksi useat tutkimukseen 

osallistuneet venäläiset opiskelijat suhtautuivat skeptisesti ajatukseen venäläisestä 

luomutuotteiden tuotantoa koskevasta lainsäädännöstä ja he pitivät todennäköisenä 

sitä, etteivät ainakaan kaikki viljelijät noudata lainsäädäntöä, vaan myyvät kalliina 

luomutuotteina tavanomaisesti tuotettuja tuotteita. Vaikka vastaajista etenkin osa 

suhtautui hyvin epäileväisesti luomutuotteiden luotettavuuteen kaiken kaikkiaan 

luottamus Venäjällä erityisliikkeissä myytäviä luomutuotteita kohtaan oli vastaajien 

keskuudessa hyvä. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että luottamus on 
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Venäjällä tärkeä luomutuotteiden kuluttamiseen vaikuttava tekijä ja markkinoitaessa 

luomutuotteita niiden luotatettavuuden viestimiseen ja läpinäkyvyyden 

varmistamiseen kannattaa tämän tutkimuksen perusteella panostaa. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 
 
Creswell (2007) toteaa, että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on 

haasteellista, koska usein laadullisen tutkimuksen luotettavuutta yritetään arvioida 

kvantitatiiviselle tutkimukselle suunniteltujen mittareiden avulla. Tutkijan mukaan 

nämä mittarit kuitenkin sopivat huonosti laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin. Ladullisen tutkimuksen luotettavuus liittyy ennen kaikkea siihen, että 

tutkija on eri tekijöiden avulla pyrkinyt parhaan kykynsä mukaan varmistamaan 

tutkimuksensa tulosten luotettavuuden. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi aineiston 

keräämiseen liittyvät tekijät ja kerätyn aineiston rikkaus ja monipuolisuus. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus siis liittyy ennen kaikkea prosessiin eikä 

pelkästään tuloksiin. 

 

Tämän tutkimuksen aineiston rikkautta pyrittiin parantamaan ennen kaikkea 

asettamalla vastaajien kielitaitoon liittyviä vaatimuksia. Haastatteluissa esitetyt 

kysymykset olivat osittain vaikeita ja syvällisten vastausten saaminen edellytti, että 

vastaaja ymmärtää kysymyksen ja pystyy myös vastaamaan siihen monipuolisesti. 

Näistä syistä tutkimuksessa päätettiin haastatella Oulun yliopistossa opiskelevia 

venäläisiä opiskelijoita, koska heidän englanninkielen taitonsa uskottiin olevan 

tarpeeksi hyvä. Päätös osoittautui onnistuneeksi, koska yhdelläkään vastaajista ei 

ollut vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä tai vastata niihin. Haastattelujen pituus 

kuitenkin vaihteli jonkin verran lähinnä sen takia, että joillain haastateltavilla oli 

luomuruokaan liittyviin kysymyksiin paljon enemmän vastattavaa, kuin toisilla. 

Kaikkia vastaajia houkuteltiin tarvittaessa vastaamaan hieman monisanaisemmin tai 

kertomaan aiheesta enemmän. Vastauksia ei kuitenkaan haluttu painostaa liikaa, 

koska tällöin on vaara, että haastateltava tulee ohjanneeksi annettavien vastausten 

suuntaa liikaa ja tätä haluttiin tässä tutkimuksessa välttää. 
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Hirsjärvi et al. (2009) huomauttavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyvät käsitteet kuten validiteetti ja reliabiliteetti 

ovat saaneet erilaisia tulkintoja ja, koska ne yhdistetään kvantitatiiviseen 

tutkimukseen niiden käyttöä usein vältetään. Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja 

pätevyyttä tulisi kuitenkin arvioida. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa 

kuvaamalla aineiston keruu prosessi ja arvioimalla tarkasti mahdollisia 

häiriötekijöitä. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Oulussa yliopiston tiloissa lukuun ottamatta kahta 

haastattelua, joista toinen pidettiin haastateltavan kotona ja toinen haastateltavan 

työpaikan tiloissa. Haastattelut pidettiin siis lähinnä yleisissä tiloissa, mutta 

haastateltavat pystyivät silti hyvin keskittymään haastatteluun eivätkä lähistöllä 

olevat muut ihmiset häirinneet haastattelujen kulkua. Yleisiin paikkoihin päädyttiin 

lähinnä, koska haastateltavat saivat itse päättää haastattelujen pakan. Tästä syystä 

voidaan olettaa ettei kukaan valinnut paikkaa jossa voisi kokea haastattelun 

epämiellyttäväksi. Haastatteluiden äänitys onnistui hyvin ja haastattelujen litterointi 

toteutettiin huolellisesti. Litterointivaiheessa haastatteluja ei käännetty englannista 

suomeksi, koska haluttiin varmistaa ettei haastattelujen sisältö muutu. Kaiken 

kaikkiaan voidaan todeta ettei ole syytä olettaa, että haastattelut olisivat johtaneet 

ainakaan olennaisesti epäluotettavaan aineistoon. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvä rajoite on, että tutkimukseen haastateltavat 

venäläiset olivat kaikki samaa ikäluokkaa ja he kaikki opiskelivat korkeakoulussa. 

Suurempi rajoite on kuitenkin todennäköisesti se, että kaikki haastatellut olivat 

asuneet Suomessa ainakin yli vuoden. Haastateltavat pitivät mahdollisena sitä, että 

täällä vietetty aika olisi vaikuttanut heidän käsitykseensä ja tietämykseensä 

luomuruuasta. Haastateltavista suurin osa ei kuitenkaan tuntunut pitävän tätä 

vaikutusta kovin merkittävänä. Suomessa vietetty aika on kuitenkin todennäköisesti 

vaikuttanut vastaajien asenteisiin luomuruokaa kohtaan ja siten tutkimuksen 

tuloksiin. 

 

Tutkimuksen tulosten suhteen selkein luotettavuuteen liittyvä puute on, että tutkimus 

toteutettiin hyvin pienellä aineistolla, joten tutkimuksen aineistosta ei voida tehdä 



78 

 

 

yleistyksiä liittyen venäläisten luomuruoan kuluttamiseen. Koskinen et al. (2005) 

mukaan pienille tapausmäärille on kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa 

perustelunsa, koska laadullisissa tutkimuksissa on usein tärkeämpää kerätä paljon 

tietoa pienestä tapausjoukosta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli monipuolinen 

aineisto ja sen tulkinta eikä niinkään tulosten yleistettävyys. Kuitenkin, koska 

kyseessä on kuluttajatutkimus yleistettävyydelläkin on tärkeä sija eikä sen merkitystä 

haluta vähätellä. Tämän tutkimuksen perusteella laadullinen tutkimus voi kuitenkin 

tuoda jotain myös kuluttajatutkimukseen. Laadullisessa tutkimuksessa esille 

nousseita uusia tekijöitä voi esimerkiksi myöhemmin tutkia määrällisen tutkimuksen 

avulla. 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin venäläisten asenteisiin luomuruokaa kohtaan. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että etenkin terveyteen liittyvät asenteet 

vaikuttavat venäläisten luomuruoan kulutukseen, kun taas ympäristöön liittyvien 

asenteiden vaikutus on pienempi. Tätä oletusta olisi hyvä testata isommalla 

aineistolla esimerkiksi kyselylomakkeen avulla. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi 

sekin, minkä vuoksi terveyteen liittyvät näkökulmat näyttävät Venäjällä ja joissain 

muissakin maissa nousevan ympäristöön liittyviä näkökulmia tärkeämmiksi ja 

päinvastoin. 

 

Tutkimukseen osallistuneet venäläiset opiskelijat kokivat luomutuotteiden 

terveellisyyden liittyvän ennen kaikkea siihen, ettei luomuruoka sisällä terveydelle 

vaarallisia kemikaaleja tai jäämiä lannoitteista tai torjunta-aineista. Lisäksi osa 

vastaajista piti luomutuotteita turvallisempana, koska ne eivät ole geenimuunneltuja. 

Myös näiden tulosten testaaminen isommalla aineistolla valottaisi tekijöitä, jotka 

venäläisten kuluttajien mielestä liittyvät luomuruoan terveellisyyteen. Tämän 

tutkimuksen perusteella tärkeässä osassa luomutuotteiden kuluttamisen kannalta 

olivat myös luomutuotteiden luotettavuuteen liittyvät asenteet ja kuluttajien 

huolestuneisuus elintarvikkeiden turvallisuudesta. Myös näistä aiheista kaivattaisiin 

lisätutkimusta. 
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Lisätutkimusta tarvitaan lisäksi siitä mitä venäläiset pitävät luomutuotteina. Tämän 

tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että mielikuvat vaihtelevan hieman vastaajien 

välillä. Suurin osa vastaajista määritteli luomutuotteet tuotteiksi, joiden tuotannossa 

ei käytetä esimerkiksi lannoitteita, torjunta-aineita tai muita kemikaaleja. Kukaan 

vastaajista ei tuntenut luomutuotantoa koskevaa lainsäädäntöä erityisen tarkasti. 

Lisäksi osa vastaajista piti luomutuotteina paikallisia tuotteita eli luomutuote tuntui 

joillakin sekoittuvan lähiruoan käsitteeseen. Olisikin tärkeää tutkia, kuinka hyvin 

venäläiset ovat perillä siitä mitä luomutuotteet todella ovat ja minkä laisia mielikuvia 

venäläisillä on luomutuotteista. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin venäläisten asenteisiin luomuruokaa kohtaan, mutta 

luomuruokaan liittyviä mielenkiintoisia tutkimuskohteita löytyy useita muitakin. 

Esimerkiksi venäläisiä luomuruoan kuluttajia koskeva segmentointitutkimus toisi 

parempaa ymmärrystä venäläisistä luomuruoan kuluttajista. Segmentointitutkimus 

voisi lisäksi auttaa luomutuotteiden markkinointiponnistusten suunnittelussa. 

Venäjän markkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta ylipäätään venäläisiä 

koskevia kuluttajatutkimuksia on tehty vähän ja tästäkin aiheesta kaivataan 

lisätutkimusta. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 
 
Background questions 
 
-How old are you? 
-From which part /city in Russia are you from? 
-How long have you stayed in Finland? 
 
General questions related to organic products 
 
-Do you recognise this? 
 

 
 
-What in your opinion makes a product organic? 
-Do you know any requirements that are set for organic farming? 
-Have you bought organic products? Why/Why not? 
-Do you think that organic food is at least in some aspects better / worse than normal 
food? How/Why? 
 
Availability 
-Have you bought organic products here in Finland or in Russia? 
-Do you think that organic foods are well available in Russia? 
 
Values 
-In general do you think that healthiness is important criterion when you are buying 
food? What other criterions are important for you? 
-Do you think that organic food is healthier? If it is what makes it healthier? 
-Are you in general worried about how food affects your health? 
-Do you think that organic food is a better choice for environment? 
-Are you in general worried about the environment? 
-Do you think that what products you buy make any difference for the environment? 
 
Lifestyle 
-How do you feel about a claim that buying organic food is one way to express 
lifestyle? How about expressing that you belong to a certain social group? 
 
Trust 
-Do you think that you can trust that products with organic certificate are really 
produced as required? Can you tell why or why not? 
 
 
 


