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As environmental problems grow, it is increasingly important to apply models and theories to
better understand people’s motives and behaviors. In this way we can find more effective
ways to get people interested in environmentally friendly and less burdensome products and
consumption habits.
This study aims to use Ajzen’s Planned Behavior Theory to examine how attitudes, subjective
norms, behavior management, and environmental concerns experienced by college students
affect their sustainable food consumption. The study was carried out as a quantitative study
and the data were collected using an online questionnaire. A total of 277 university students
responded to the survey. A multivariate linear regression analysis was applied to illustrate the
research questions.
The research results suggest that the environmental concerns experienced by college students
are influenced by selfless values and the ecological worldview. Attitudes, subjective norms,
environmental concerns, and perceived behavior control had statistically significant effects on
students' sustainable food consumption. The results show that The Theory of Planned Behavior is an effective approach to looking at environmentally friendly behavior.
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1. Johdanto
1900-luvulta lähtien maapallon lämpötilan nouseminen on kiihtynyt. Kasvihuonekaasupäästöillä
on todettu olevan vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja niitä vähentämällä voidaan vaikuttaa
sen etenemiseen. (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013) Lämpötilan nousu
on johtanut moniin ihmiskunnalle uhkaaviin haasteisiin. Näitä ovat muun muassa äärimmäisten
sääilmiöiden lisääntyminen, merenpinnan nousu, sekä tulvien lisääntyminen. Nämä vaikutukset
tulevat tuomaan suuria kustannuksia talousjärjestelmälle ja yhteiskunnalle. (Mattas 2020;
Reisch, Eberle & Lorek 2013) Fossiilisiksi polttoaineiksi kutsutaan niitä uusiutumattomia energianlähteitä, jotka ovat muodostuneet biomassasta vuosituhansien ajan. Nämä uusiutumattomat
energianlähteet, kuten öljy, hiili ja maakaasu tuottavat suurimman osan maapallon hiilidioksidija muiden kasvihuonekaasujen päästöistä. (Nunez 2019) Fossiilisia polttoaineita hyödynnetään
ruuantuotannon kaikissa vaiheissa, aina alkutuotannosta lopputuotteeseen. Energiaa käytetään
myös epäsuoranaisesti moniin muihin prosesseihin, kuten lannoitteiden ja torjunta-aineiden tuotantoon. (Verma 2015)
Tukker ja Jansen (2006) kertovat tutkimuksessaan, että länsimaissa elintarvikkeiden kulutuksen
on arvioitu muodostavan jopa 30 % kaikista ympäristövaikutuksista. Carlsson-Kanyama (1998)
painottaa, että toisinkuin muut kulutustavarat, ruoasta ei voida täysin luopua tai korvata muulla.
Eri elintarvikkeiden tuotannon ympäristövaikutuksissa on kuitenkin merkittäviä eroja. Tämän takia ruokavalinnoilla kuluttajat tekevät tärkeitä päätöksiä ympäristön kannalta. (Tobler, Visschers,
Siegrist 2011) Wirsenius, Hedenus ja Mohlin (2011), sekä Stehfest, Bouwman, Van Vuuren, Den
Elzen, Eickhout ja Kabat (2009) korostavat, että elintarvikkeiden korvaaminen muilla vähemmän
saastuttavilla elintarvikkeilla tarjoaa mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Horrigan, Lawrence ja Walker (2002) toteavat, että tavallisen Länsimaisen viljelyn arvioidaan kuluttavan jokaista tuotetun elintarvikkeen kilokaloria kohden kolme kilokaloria. Tämän kulutuksen suhde voi olla jopa 35:1 tuotettaessa naudanlihaa. Eläintuotannossa energiankulutus on
paljon suurempaa, kuin viljelyssä sillä eläimiä ruokitaan viljelykasveilla. (Woods, Williams,
Hughes, Black ja Murphy 2010.)
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Ritter, Borchardt, Vacarro ja Lorek (2015), sekä Wang, Liu ja Qi (2014) painottavat, että ihmisten
lisääntyneet kulutukset aiheuttavat luonnonvarojen ehtymistä, ekosysteemien muutosta, sekä
saasteiden ja jätteiden syntymistä. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ympäristöystävällisillä
tuotteilla ja kestävällä kulutuksella. Joshi ja Rahman (2017) määrittelevät kestävän kulutuksen,
sellaisten tavaroiden ja palveluiden käytöksi, jotka vastaavat kuluttajien perustarpeisiin ja tuovat
paremman elämänlaadun samalla minimoivat luonnonvarojen, myrkyllisten materiaalien ja päästöjen käyttöä niin, että ei vaaranneta tulevien sukupolvien tarpeita. Liobikiene, Mandravickaite
ja Bertatoniene (2016) korostavat, että kestävä kulutus toteutuu ruoan kulutuksessa pääosin
luomu- ja ympäristöystävällisten elintarvikkeiden suosimisessa, sekä ruokahävikin vähentämisessä.
Ruokahävikki on yksi ruoan kulutuksen suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä (UN
2014). Verma (2015) korostaa, että ruokaa voitaisiin tarjota jopa yli 40 % enemmän pelkästään
eliminoimalla elintarvikejätteiden ja ruokahävikin määrää. Vuosittain ruokahävikin määräksi arvioidaan 1,3 miljardia tonnia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ruokien tuotantoon hyödynnetty
energia ja luonnonvarat menevät hukkaan. (UN 2014; Verma 2015) Food and agriculture organization of the United Nations (FAO 2011) toteaa, että ruokahävikkiä tapahtuu eniten kehittyneissä maissa. Vuoden 2011 tarkastelussa havaittiin, että yksilökohtainen ruokahävikin määrä oli
länsimaissa noin 95 kiloa vuodessa. Alueelliset erot ruokahävikissä ovat kuitenkin suuria. Tämä
määrä oli Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa lähemmäs 6 kiloa vuodessa. (FAO 2011)
Laroche, Bergeron ja Barbaro-Forleo (2001) mainitsevat kuluttajien olevan entistä enemmän tietoisempia ympäristöön vaikuttavasta haitallisesta muutoksesta, mikä on johtanut ekologisempaan tietoisuuteen ja haluun ostaa orgaanisia tuotteita ja palveluja sekä suosia niitä yrityksiä,
jotka noudattavat ekologisia tuotantomenetelmiä. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL
& IFOAM 2014) toteavat, että luonnonmukaisten elintarvikkeiden viljely ja tuotanto ovat kasvaneet ja luomutuotteiden kulutuspäätöksiin liittyen on tehty kattavasti tutkimuksia. Kuitenkin
luonnonmukaisten- ja luomutuotteiden kulutusosuudet kokonaismarkkinoista ovat pysyneet
suhteellisen pieninä (FiBL & IFOAM 2014). Ympäristöystävällisten käytäntöjen syvällisempi hahmottamien ja ymmärtäminen voi auttaa ruoantuottajia, markkinoijia sekä päätöksentekijöitä
edistämään ympäristöä vähemmän kuormittavia kulutustottumuksia. (Ritter et al. 2015) Stern
(2000) toteaa, että yksilöiden henkilökohtaisilla toimilla voi olla suoria vaikutuksia ympäristöön,
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kun taas epäsuoranaiset toimet, kuten lahjoitukset ympäristöjärjestöille johtaa vain väliaikaiseen
vaikutukseen.

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tämä tutkimus tarkastelee ympäristökäyttäytymistä mukaillen Ajzenin (1985) Suunnitellun
Käyttäytymisen teoriaa viitekehyksessä. Teoria ottaa huomioon asenteiden, subjektiivisten
normien, sekä käyttäytymisen hallinnan vaikutukset aikomukseen ja sen kautta käyttäytymiseen. Teoriaa on sovellettu useissa ympäristöystävällistä käyttäytymistä tarkastelevissa tutkimuksissa, kuten luomuruokien kulutuksessa (Arvola et al. 2008; Vermeir & Verbeke 2008),
vaatteiden kulutuksessa (De Canniere, De Pelsmacker & Geuens 2009), sekä ympäristöystävällisten tuotteiden kulutuksessa (Liobikiene et al. 2016). Suunnittelun käyttäytymisen- teoria
on laajasti hyväksytty ja sen on huomattu ennustavan paremmin yksilöiden aikomusta ja käyttäytymistä moniin muihin teorioihin verrattuna (De Canniere et al. 2009).
Ympäristöhuolta on aiempaa enemmän otettu mukaan ympäristöystävällisten käyttäytymisen
tarkasteluun. Aiemmat tutkimukset ovat tarkastelleet yksilöiden kokemaa ympäristöön liittyvää huolta, käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden edeltäjänä (Dunlap 2000). Ympäristöhuolen vaikutusta on tarkasteltu yksilöiden asenteisiin, ympäristötietoisuuteen ja aikomukseen kuluttaa ja käyttäytyä ympäristöystävällisesti. (Gifford & Nilsson 2014; Pagialis & Krontalis 2014). Pagialis ja Krontalis (2014) toteavat, että ympäristöhuolella oli heikko selitysaste kuluttajien ympäristötietoisuuteen. Kuitenkin tutkimuksessa todettiin, että ympäristöhuoli on
vahva edeltäjä kestävälle käyttäytymiselle, vaikka sen vaikutus tulee pääosin epäsuoranaisesti
muiden tekijöiden kautta. Lee (2008) tarkasteli tutkimuksessaan nuorten hongkonginlaisten
naisten ympäristöystävällistä käyttäytymistä. Tutkimuksessa havaittiin, että ympäristöhuoli oli
tärkein edeltäjä tutkimukseen osallistuneiden ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Ympäristöhuolta pidetään entistä tärkeämpänä osana yksilöiden ympäristöystävällisten asenteiden
ja käyttäytymisen muodostumisessa (Gifford & Nilsson 2014). Tutkimukset ovat korostaneet
yksilöiden kokeman ympäristöhuolen aiheutuvan heidän asettamastaan maailmankuvastaan
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ja arvoistaan (Dunlap 2000; Schultz 2000). Tätä seikkaa huomioiden tässä tutkimuksessa otetaan huomioon käyttäytymisen tarkasteluun ympäristöhuolen vaikutus. Itse yksilöiden kokemaa ympäristöhuolta tarkastellaan kolmen arvoperustan kautta.
Piipponen, Rinta-Kiikka ja Arovuori (2018) toteavat, että suomalaisten elintarvikkeiden kulutuksessa lihankulutus on sen tasaisesta kulutusmäärästään lisääntynyt viime vuosina. Suomalaiset
kuluttavat noin 80 kiloa lihaa vuodessa, joka on keskimäärin enemmän kuin mitä olisi tarpeellista
hyvinvoinnin ja terveyden kannalta kuluttaa (Mikkola 2020; Kestävä Kehitys 2020). Tämä lukumäärä on kuitenkin alle EU-maiden keskiarvon (Piipponen et al. 2018). Viime vuosina tutkimukset liittyen suomalaisten ympäristöystävällisten- ja luomuotteiden kulutukseen ovat lisääntyneet
(Jallinoja, Niva & Latvala 2016). Tutkimukset ovat kuitenkin painottuneet tarkastelemaan yksilöiden aikomuksiin kuluttaa luomuruokaa, eikä itse käyttäytymiseen. (Arvola et al. 2008; Tarkiainen
& Sundqvist 2005). Armitage ja Conner (2001), sekä Magnusson, Arvola, Hursti, Aberg ja Sjoden
(2003) toteavat, että kuluttajien aikomusten ja käyttäytymisen välillä on havaittavissa suurta
eroa, minkä takia positiiviset asenteet luomutuotteita ja ympäristöystävällisiä tuotteita kohtaan
eivät aina välity itse ympäristöystävälliseksi käyttäytymiseksi. Tämän takia tässä tutkimuksessa ei
tulla huomioimaan aikomuksen vaikutusta tarkastelussa, vaan tarkastellaan taustatekijöiden
suoraa vaikutusta itse määriteltyyn käyttäytymiseen.
Tämä tutkimus tarkastelee erityisesti korkeakoulussa opiskelevien 20-25 vuotiaiden nuorten kestävää ruoankulutusta, koska heillä on enemmän vaikutusvaltaa vaikuttaa tulevien vuosikymmenien yhteiskunnassa vallitsevien tapojen ja kulutustottumuksien toteuttamisessa. Vermeir ja Verbeke (2008) toteavat, että nuoret aikuiset ovat siinä elämänvaiheessaan, jossa he ovat alkaneet
muodostaa omia arvojaan ja vakaumuksiaan sekä omaa persoonallista identiteettiään. Todennäköisesti he vievät näitä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan myöhempään elämänvaiheeseen, antaen päättäjille mahdollisuuden ennustaa ja mukauttaa toimintaansa tuleviin kulutustottumuksiin ja käytäntöihin. Korkeammin koulutetut yksilöt ovat todennäköisemmin ympäristöstään huolestuneempia ja kuluttavat ympäristöystävällisiä tuotteita (Laureti & Benedetti 2018).
Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella korkeakouluopiskelijoiden kestävää ruoan kulutusta, ottaen huomioon eri taustatekijöiden vaikutukset. Tämä tutkimus pohjautuu mukaillen
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Ajzenin (1985) Suunnitellun Käyttäytymisen teoriaa (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen 1991)
ja tarkoituksena on soveltaa teoriaan ympäristöhuolen vaikutus, sekä sen taustekijät.
Kestävään ruoan kulutuksen tarkasteluun otetaan huomioon yksilöiden asenteet, subjektiiviset
normit, käyttäytymisen hallinta ja ympäristöhuoli. Itse ympäristöhuolta ja sen taustatekijöitä tarkastellaan Dunlapin et al. (2000) ja Schultz (2000) kehittämällä NEP-mittarilla (New ecological
paradigm), sekä yksilöiden ympäristöhuoleen perustuvalla mittarilla.
Ottaen huomioon edellä mainitut asiat, päätutkimuskysymykseksi asetetaan:
Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoankulutukseen ja
heidän kokemaan ympäristöhuoleen?
Alatutkimuskysymysten kautta rajataan tutkimuksen aihetta ja pyritään saamaan vastausta päätutkimuskysymykseen. Alatutkimuskysymyksiksi asetetaan:
Miten ympäristöhuoli vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen?
Miten asenteet vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen?
Miten subjektiiviset normit vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen?
Miten käyttäytymisen hallinta vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen?
Kuinka egoistiset, altruistiset ja biosfääriset arvot vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden ympäristöhuoleen?

1.2 Tutkimuksen rajoitteet ja rakenne
Tutkimuksen rajaamiseksi tämä tutkimus keskittyy ainoastaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen. Kysely toteutetaan SurveyMonkey- sivustolla ja kyselyaineiston hankinta toteutetaan kokonaan sähköisesti hyödyntämällä sähköpostia ja eri sosiaalimedian
kanavia, kuten Facebook, Instagram ja Whatsapp.
Tutkimuksen rakenne muodostuu viidestä pääluvusta. Johdannon jälkeen tutkimus etenee teoriaosuuteen, jossa tarkastellaan aikaisempia tieteellisiä julkaisuja, tutkimuksen viitekehystä ja tärkeät
aihealueeseen liittyvät käsitteet, sekä asetetaan tutkimuksen hypoteesit. Hypoteesit ovat teoriaan
tai aikaisempaan tarkasteluihin pohjautuvia olettamuksia, joiden avulla pyritään ratkaisemaan tut-

6
kimukseen liittyvät tutkimuskysymykset (Heikkilä 2014, 180). Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan kyselyaineiston ja tutkimusmenetelmien tulkintaa ja havainnollistamista. Tämän jälkeen analysoidaan saadut tulokset, sekä hypoteesien merkitsevyys ja vastaukset alatutkimuskysymyksiin.
Viidennessä pääluvussa keskitytään yhteenvetoon ja johtopäätöksiin.

2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja hypoteesit
Monia teoreettisia malleja ja lähestymistapoja on luotu kuvaamaan kuluttajien ympäristöystävällistä käyttäytymistä ja aikomuksia (Guagnano, Stern & Dietz 1995; Olander & Thogersen 1995).
Guagnano et al. (1995) loivat ABC-mallin (Asenne-Käyttäytyminen-Konteksti), jonka mukaan kuluttajien ympäristöystävällinen käyttäytyminen ei johdu ainoastaan asenteista, vaan siinä otetaan
huomioon myös sen hetkisen kontekstiin liittyvät tekijät. Malli esittää, että vaikka yksilöllä olisi
heikko ympäristöystävällinen asenne, oikeanlaisessa ympäristössä he käyttäytyisivät ympäristöystävällisesti ja päinvastoin. Olander ja Thogersen (1995) esittelivät MAO-mallin (Motivaatio-KykyMahdollisuus). Mallin mukaan kuluttajien positiiviset asenteet johtaisivat ympäristöystävälliseen
käyttäytymiseen, vain jos heillä on edellytyksenä kyky ja mahdollisuus suorittaa tämä toivottu
käyttäytyminen. Phipps et al. (2013) esittävät oman teoriansa, joka korostaa yksilöiden menneiden
käytösmallien indikoivan tulevaa käyttäytymistä. Malli olettaa, että persoonalliset tekijät, sosiokulttuurinen ympäristö, sekä aikaisemmat käyttäytymistavat yhdessä vaikuttavat tulevaan käyttäytymiseen.

2.1 Suunnitellun Käyttäytymisen teoria
Azjen & Fishbein (1980) ja Ajzen (1991) kehittämät Perustellun toiminnan- teoria (TRA) ja Suunnitellun Käyttäytymisen teoria (TPB) ovat olleet yksi sovelletuimmista teoreettisista lähestymistavoista liittyen kuluttajien ympäristöystävälliseen- ja kestävään käyttäytymiseen, sekä aikomukseen
(Arvola et al. 2008; Smith & Paladino 2010; Tarkiainen & Sundqvist 2005; De Maya, Lopez-Lopez &
Munuera 2011). Perustellun Toiminnan- teoria (TRA) ennustaa käyttäytymistä arvioimalla yksilöi-
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den asenteiden ja subjektiivisten normien vaikutusta aikomukseen toimia tietyn käytösmallin mukaisesti. Aikomusta määritellään pyrkimyksenä, jolla henkilö on halukas toimeenpanemaan tiettyä
käyttäytymistä. (Ajzen 1991) Aikomusta pidetään käyttäytymisen edeltäjänä, minkä takia sitä pidetään parhaana käyttäytymisen ennustajana (Ajzen 2002). Asenteet ennustavat aikomuksia, ja
mitä suotuisampi asenne yksilöllä on, sitä suurempi tarkoitus hänellä on suorittaa käyttäytyminen
(Ajzen ja Fishbein 1980; Tarkiainen ja Sundqvist 2005). Ajzen (1991) toteaa, että subjektiiviset normit ovat yksilön kokemaa sosiaalista painetta, jonka hän tuntee käyttäytymisestään. Bearden,
Netemever ja Teel (1989) viittaavat, että muiden yksilöiden vaikutuksella on tärkeä rooli käyttäytymisen määrittämisessä. Tietyt sosiaaliset teot saavat aikaan kunnioittamisen ja ylpeyden tunteen, kun taas tiettyjen käyttäytymistapojen laiminlyönti voi johtaa yksilön kokemaan häpeän tunteeseen.
Ajzen (1991) lisäsi TRA- teoriaan käyttäytymisen hallinnan muuttujan, koska sillä haluttiin tarkastella tilanteita, joissa kuluttajat eivät pystyneet täysin hallitsemaan kyseistä käyttäytymistään
(Kuva 1). Käyttäytymisen hallinta on kuluttajan käsitys siitä, kuinka helposti hän pystyy suorittamaan kyseistä käyttäytymistä. Luomutuotteiden osalta saatavuus ja hinta voivat olla kuluttajan
käyttäytymisen rajoittavia tekijöitä. (Ajzen 2002)

Kuva 1. Ajzenin (1985) kehittämä Suunnitellun Käyttäytymisen teoria.
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Tutkimuksissa on kuitenkin ilmennyt epäjohdonmukaisuutta kuluttajien väittämien ja itse käyttäytymisen välillä. Monet tutkimukset ovat tutkineet tätä niin sanottua eroa aikomusten ja käyttäytymisten välillä (Moser 2015; Gleim ja Lawson 2014). Magnusson et al. (2003) ilmaisivat tutkimuksessaan, että vaikka tutkimukseen vastanneista enemmistö osoittivat positiivista asennetta luomutuotteita kohtaan, vain 4-10 % kuluttajista ostivat näitä tuotteita. Department for Environment,
Food and Rural Affairs and the Forestry Commission DEFRA (2006) havaitsi myös samankaltaisia
tuloksia tutkimuksessaan kun 30 % vastaajista osoittivat olevansa huolissaan ympäristöstä, mutta
vain pieni osa vastaajien käyttäytymisestä välittyi itse ympäristöystävälliseksi kulutukseksi. Armitage ja Conner (2001) analysoivat tutkimuksessaan 185 Suunnitellun Käyttäytymisen teorian hyödyntäneitä tutkimuksia ja tieteellistä julkaisuja. He päätyivät johtopäätökseen, että tutkimuksissa
esiintyi paljon epäjohdonmukaisuutta ja pientä yhteyttä aikomusten ja itse käyttäytymisen välillä.
De Canniere et al. (2009) viittaavat myös aikomuksien ennustaman käyttäytymisen korreloivan
heikosti itse käyttäytymiseen. Armitage ja Conner (2001) toteavat erääksi syyksi tähän heikkoon
yhteyteen johtuvan yksiköiden kokemista haluista. Halut voivat johtaa aikomukseen, mutta muiden tekijöiden vaikuttaessa, kuten yksilöiden kokema motivaatio ja olosuhteet itse aikomus voi
harvoin välittyä aidoksi käyttäytymiseksi. Gifford ja Nilsson (2014) myös tukevat tätä kantaa, heidän mukaansa käyttäytymiseen vaikuttaa lukuisat eri tekijät samaan aikaan, minkä takia on vaikea
arvioida täysin tiettyä käyttäytymistä muutamien tekijöiden näkökulmasta. Kuitenkin Kim ja Hanin
(2010) mukaan aikomus hyväksytään silti parhaaksi ennustajaksi käyttäytymiselle. Useat tutkimukset ovat soveltaneet Suunnitellun Käyttäytymisen teoriaan muiden taustatekijöiden vaikutuksia
mukaan. Liobikiene et al. (2016) ovat soveltaneet tutkimuksessaan Suunnitellun Käyttäytymisen
teoriaa, mutta tutkimuksessa aikomuksen vaikutusta käyttäytymisen edeltäjänä ja selitettävänä
muuttujana on poissuljettu. Tutkimuksessa on tarkasteltu subjektiivisten normien, käyttäytymisen
hallinnan, sekä kuluttajien itseluottamuksen ja korkeiden hintojen vaikutusta suoraan ympäristöystävälliseen ostoskäyttäytymiseen. Tässäkin tutkimuksessa on aikomuksen vaikutus poissuljettu ja teoriaan on lisätty ympäristöhuolen vaikutus käyttäytymiseen.

2.2 Ympäristöhuoli

Grunert ja Juhl (1995) määrittelevät ympäristöstä huolestuneen kuluttajan henkilöksi, joka
tarkastelee tuotteista aiheutunutta ympäristöön liittyvää haittaa ja yrittää minimoida sitä
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omalla kulutuksellaan. Ihmiset, jotka kokevat enemmän huolestuneisuutta ympäristöstä todennäköisemmin tekevät ympäristöystävällisiä valintoja, kuten kierrätystä (Lee 2008). Kuluttajien ympäristöön liittyvällä huolella on nähty olevan vaikutusta ympäristöystävälliseen kulutukseen ja käyttäytymiseen (Makatouni 2002). Hutchins ja Greenhalgh (1997) toteavat myös,
että ympäristöhuolella on positiivista vaikutusta yhteiskunnassa lisääntyneeseen luomutuotteiden kulutukseen.
NEP-asteikko (New Environmental Paradigm) on kyselyihin perustuva mittari, jonka tarkoituksena on mitata yksilöiden kokemaa ympäristöön liittyvää huolta. NEP-asteikkoa voidaan pitää
myös ympäristöön liittyvän maailmankuvan tai paradigman mittarina. (Anderson 2012) Lukuisat sosiaalipsykologit arvioivat 1960- ja 70-luvulla Yhdysvalloissa, että yhteiskunnassa vallitsevan väestön maailmankuva DPS (Dominant Social Paradigm) oli muuttumassa painottuen suurempaan ympäristölliseen huoleen (Anderson 2012). Dunlap ja Van Kiere (1978) vastasivat tähän muutokseen kehittämällä mittarin, jolla pystyttiin arvioimaan missä yksilöiden maailmankuva oli tässä muutoksen vaiheessa. Vanha maailmankuva (DPS) edustaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa, joka asettaa ihmiset muiden eliöiden yläpuolelle ja väheksyy negatiivisten ympäristövaikutusten seurauksia. Tässä maailmankuvassa ihmisten kokema ympäristöhuoli painottuu enemmän huoleen, joka koskee itseään ja muita ihmisiä. Uusi maailmankuva (NEP) edustaa ekologisempaa maailmankuvaa, jossa ihmiset pitävät itseään osana ekologista järjestelmää ja eliölajina muiden eliöiden keskuudessa. Uutta maailmankuvaa omaavien ihmisten ympäristöhuoli perustuu huoleen ympäristöstä ja muista eliöistä. Alkuperäinen NEP-asteikko sai
kuitenkin kritiikkiä, johon vastattiin päivitetyllä NEP-asteikon versiolla (New Ecological Paradigm Scale). Uudessa NEP-asteikossa mitataan 15 väittämää Likert-asteikolla. Kahdeksan kohtaa asteikossa edusti uuden vallitsevan väestön maailmankuvaa, jossa viitataan enemmän ympäristölliseen huoleen. Loput seitsemän kohtaa heijastavat vanhaa vallitsevan väestön maailmankuvaa. (Dunlap et al. 2000)
Schultz (2000) ehdottaa, että ihmisten kokemat huolet ympäristöongelmiin liittyen ovat olennaisesti sidoksissa siihen, missä määrin yksilöt pitävät itseään osana luonnollista ympäristöä.
Kuvassa 2 esitetään Schultzin (2000) kehittämä kyselyyn perustuva mittari, jossa tarkastellaan
syitä yksilöiden ympäristöhuoleen. Tämä mittari perustuu Stern ja Dietzin (1994) Arvo- Uskomus- Normi-teoriaan.
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Kuva 2. Schultzin (2000) luoma ympäristöhuolen mittari.

Stern ja Dietz (1994) esittivät tutkimuksessaan Arvo-Uskomus-Normi- teorian (VBN), jonka mukaan
yksilöiden erilaiset asenteet ympäristöongelmiin perustuvat arvoihin, miten tärkeinä ihmiset pitävät itseään, muita ihmisiä ja muita eliöitä. Näitä kolmea arvoperustaa kutsuttiin egoistiseksi, altruistiseksi ja biosfääriseksi. Egoistisessa arvoperustassa yksilö kokee ympäristöhuolta, koska se vaikuttaa häneen henkilökohtaisesti. Täten tässä arvoperustassa, yksilöt arvostavat itseään enemmän kuin muut ihmiset ja eliöt. Altruistiset arvot johtavat huoleen ympäristöstä, kun henkilö arvioi
miten ympäristöongelmat koskettavat muita ihmisiä, kuten hänen omaa sosiaalista verkostoaan
tai ihmiskuntaa. Biosfäärin arvoperusta perustuu huoleen kaikista elävistä eliöistä. (Guagnano,
Stern, Dietz 1995)
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2.3 Ympäristöystävälliset tuotteet ja käyttäytyminen

Kong, Harun, Sulong ja Lily (2014) määrittelevät, että edellytykset ympäristöystävälliselle tuotteelle ovat sen raaka-aineiden ympäristöystävällisyys ja luonnonmukaisuus, eikä tuotannossa
tule käyttää torjunta-aineita, kemiallisia lannoitteita ja muuntogeenisten organismien käyttöä.
Myös pakkauksen tulee olla ympäristöystävällinen (Liobikiene et al. 2016). Tässä kanditutkielmassa keskitytään myös luomuun, koska se on olennainen osa kestävää ruoan kulutusta. Lockie,
Lyons, Lawrence ja Mummery (2002) toteavat luomuruoalla tarkoittavan niitä tuotteita, joiden
valmistukseen ei ole käytetty kemikaalisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Lyons, Lockie ja Lawrence (2014) viittaavat luomutuotteita luonnonmukaisiksi tuotteiksi, joita on valmistettu sovittujen standardien mukaisesti. The National Organic Standards Board of the U.S. Department of
Agriculture (USDA 2008) vahvistivat termin ”orgaanisen” kansalliseksi standardiksi. Yleisimmät
määritelmät luomuruoalle ovat, että ne korostavat oikeanalaisten tuotantokäytäntöjen ja periaatteiden soveltamista. Hjelmar (2011) luokitteli tutkimuksessaan kahdenlaista orgaanisten
tuotteiden kuluttajaa. Ensimmäiseksi hän luokitteli kuluttajan, jonka orgaanisten tuotteiden kulutukseen painottuu tuotteiden hinnan, saatavuuden ja käytännöllisyyden merkitys. Näiden kuluttajien luomutuotteiden kulutus painottuu enemmän oman edun tavoitteluun. Toiseksi luokitellun kuluttajan orgaanisen tuotteiden kulutukseen vaikuttaa kestävän kehityksen ja eettisyyden huomioiminen. Tässä motivaatioina kulutukseen painottuvat enemmän yhteisen edun ja
negatiivisten ympäristövaikutusten pienentymisen tavoitteluun.
Luomutuotanto on Suomessa kasvanut tasaisesti. Vuonna 2019 luomuviljely käsitti yli 10 % kaikesta Suomen peltoalasta (Pro Luomu 2019). Luomunkulutus on myös lisääntynyt suomalaisten
kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat ovat entistä enemmän halukkaampia ja avoimempia luomutuotteiden kulutukselle. (Pro Luomu 2017) Tämä on näkynyt luomutuotteiden myynnin kasvussa. Kuitenkin luomutuotteiden markkinaosuus kaikesta päivittäistavarakaupasta on alle 3 %.
(Pro Luomu 2019; Pro Luomu 2017) Peltoniemi ja Yrjölä (2012) tutkivat suomalaisten kuluttajien
ja tuottajien näkemyksiä ruoan ostopäätöksistä ja tuotantotavoista. Tutkimuksessa havaittiin,
että kuluttajien elintarvikkeiden ostopäätökseen vaikutti entistä enemmän lisäaineettomuus,

12
eläinten kasvuolosuhteet, sekä tuotannon luonnonmukaisuus. Luomuruoan ja Reilun kaupan
tuotteiden suosio olivat myös kasvaneet vuodesta 2005 vuoteen 2011. Tutkimuksen mukaan
naiset kiinnittivät enemmän huomiota tuotteiden taustatekijöihin ja ominaisuuksiin. (Peltoniemi & Yrjölä 2012)
Liittyen yksilöiden ostoskäyttäytymiseen ja kulutukseen on tehty lukuisia tutkimuksia. Tutkimukset ovat tarkastelleet etenkin luomutuotteiden ja ympäristöystävällisten elintarvikkeiden
kulutusta. (Vermeir & Verbeke 2008; De Maya et al. 2011) Tarkasteltaessa kestävää kulutusta
länsimaiden ulkopuolella aihetta on tutkittu Taiwanissa (Chen 2007) ja Kiinassa (Wang et al.
2014). Länsimaissa tutkimuksia on tehty Yhdysvaltoissa (Gupta ja Ogden 2009), Belgiassa (Vermeir & Verbeke 2008), Italiassa (Vecchio, Van Loo & Annunziata 2016), Iso-Britanniassa (Makatouni 2002), sekä pohjoismaissa (Niva, Mäkelä, Kahma & Kjaerners 2014; Squires, Juric &
Cornwell 2001). Tarkasteluissa on sovellettu monia teorioita ja tekijöitä liittyen ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Erilaiset tutkimukset ovat muun muassa arvioineet eri tekijöiden
kuten aktivismin, terveystietoisuuden, saatavuuden, sekä persoonallisten normien vaikutuksia kestävään ruoan kulutukseen (Arvola et al. 2008; Gifford & Nilsson 2014; Smith & Paladino
2010). Lukuisat teoriat ovat ottaneet huomioon ympäristön, menneiden käyttäytymistapojen,
mahdollisuuksien, sekä kontekstin vaikutukset käyttäytymiseen (Guagnano et al. 1995; Olanger & Thogersen 1995).
Gifford ja Nilsson (2014) esittävät, että koulutetummat yksilöt ovat yleisesti enemmän huolissaan ja tietoisempia ympäristöön liittyvistä ongelmista. Erilaiset tutkimukset ovat tarkastelleet
korkeakouluopiskelijoiden ympäristöystävällistä käyttäytymistä. Chan ja Bishop (2013) tarkastelivat australialaisen yliopiston opiskelijoiden kierrätysaikomuksia ja - käyttäytymistä. Tutkimuksessa havaittiin, että käyttäytymisen hallinta ja aikomus selittävät yhdessä lähes puolet
kierrätyksen käyttäytymisestä. Moraaliset- ja subjektiiviset normit, sekä käyttäytymisen hallinta selittivät vain noin neljänneksen aikomuksen vaihtelusta. Yazdanpanah ja Forouzani
(2015) ovat myös tarkastelleet yliopistossa opiskelevien ympäristöystävällistä käyttäytymistä.
Tutkimus keskittyi kahteen Iranissa sijaitsevaan yliopistoon, jossa tarkasteltiin opiskelijoiden
aikomusta kuluttaa luomutuotteita. Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijoiden asenteet selittävät yli puolet aikomuksista. Molemmissa tutkimuksessa käytettiin Ajzenin Suunnitellun
Käyttäytymisen teoriaa, johon sovellettiin muita muuttujia, kuten moraaliset normit.
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2.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja asetetut hypoteesit
Kuvassa 3 havainnollistettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys on luotu kuvaamaan yksilöiden kestävää ruoan kulutusta, soveltaen Ajzenin (1991) ja Schultzin (2000) aiempia Suunnitellun Käyttäytymisen teoriaa ja ympäristöhuolen mittaria.

Kuva 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.
Tutkimus tarkastelee kestävää ruoan kulutusta asenteiden, subjektiivisten normien, käyttäytymisen hallinnan, sekä ympäristöhuolen kautta. Taustekijöitä ympäristöhuoleen tarkastellaan egoististen, altruististen, sekä biosfääristen arvojen kautta.

Asennetta pidetään yhtenä Suunnittelun käyttäytymisen- teorian edellytyksenä yksilöiden
asettamaan aikomukseen ja käyttäytymiseen. Jos henkilö uskoo tietyn käyttäytymistavan johtavan myönteiseen lopputulokseen, hän rakentaa positiivisen asenteen kyseisen käyttäytymisen ympärille. (Ajzen 1991) Squires, Juric ja Cornwell (2001), Makatouni (2002) sekä Tarkiainen
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ja Sundqvist (2005) ovat tarkastelleet tutkimuksissaan muuan muassa Ison-Britannian, UudenSeelannin, Tanskan, sekä Suomen kuluttajien ostoskäyttäytymistä liittyen luomutuotteisiin ja
kestävään kulutukseen. Tutkimuksissa havaittiin kuluttajien asenteilla olevan vaikutusta heidän ympäristöystävälliseen kulutukseensa. Kuitenkin Wheale ja Hinton (2007) ovat ilmaisseet,
että havaittavissa on kuluttajien asenteiden ja todellisen toiminnan välillä eroja. Näin ensimmäiseksi hypoteesiksi asetetaan H1: Yksilöiden positiiviset asenteet vaikuttavat positiivisesti
heidän kestävään ruoan kulutukseensa.
Ajzen ja Fishbein (1980) esittävät kaikkien yksilöiden kuuluvan sosiaalisiin ryhmiin, joissa saattavat olla erilaisia normeja, jotka koskevat tietynlaista käyttäytymistä. Thogersen (2010) toteaa, että ympäristöystävällisten tuotteiden kulutukseen voivat vaikuttaa subjektiiviset normit, kuten yksilöiden kokema sosiaalinen paine. Chen (2007) havaitsi tarkastelussaan, että
subjektiivisilla normeilla oli vaikutus Taiwanilaisten kuluttajien aikomukseen kuluttaa luomutuotteita. Näin toiseksi hypoteesiksi asetetaan H2: Subjektiiviset normit vaikuttavat yksilöiden
kestävään ruoan kulutukseen.
Käyttäytymisen hallinnalla tarkoitetaan kaikkea käyttäytymistoimenpiteen toteuttamiseen
liittyvää toiminnan vaikeutta tai vaivattomuutta. Se käsittelee niitä tilanteita, joissa yksilöillä
ei ole täyttä hallintaa käyttäytymisen toteutuksesta. Tämä voi johtaa itse käyttäytymisen vähentymiseen. (Ajzen 1991; Ajzen 2002) Täten kolmanneksi hypoteesiksi asetetaan H3: Yksilöiden kokemalla käyttäytymisen hallinnalla on yhteys yksilöiden ekologisesti kestävään ruoan
kulutukseen.
Tässä tutkimuksessa tutkitaan myös ympäristöhuolen vaikutus yksilöiden kestävään ruoan kulutukseen. Lee ja Yun (2015) ilmaisevat, että yksi syistä miksi kuluttajat vaativat entistä enemmän orgaanisia tuotteita johtuvat ympäristöhuolen lisääntymisestä yhteiskunnassa. Lukuisat
tutkimukset ovat huomanneet, että kuluttajien kulutuspäätökseen vaikuttaa entistä enemmän ympäristöhuoli (Gifford ja Nilsson 2014). Neljänneksi hypoteesiksi muodostuu H4: Kasvavalla ympäristöhuolella on positiivista yhteyttä kuluttajien kestävään ruoan kulutukseen.
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Tutkimuksessa tarkastellaan myös syitä yksilöiden ympäristöhuoleen kolmen arvoperustan
kautta. Mukaillen Schultzin (2000) ja Stern ja Dietzin (1994) tutkimuksia yksilöiden ympäristöhuolta tarkastellaan egoistisen, altruistisen, sekä biosfäärisen arvoperustojen kautta. Näin
muodostuu viimeinen tutkimuksen hypoteesi H5: Yksilöiden egoistisilla-, altruistisilla-, ja biosfäärisillä arvoperustoilla on vaikutusta heidän kokemaansa ympäristöhuoleen.

3. Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa sovelletaan kyselyainestoa. Taulukossa 2 on esitetty jokaista tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muuttujaa kuvaavat väittämät. Väittämät ovat luotu mukaillen aikaisempia tieteellisiä julkaisuja. Kyselylomake luotiin sähköisesti ja sen sähköistä linkkiä hyödynnettiin kyselyaineiston keräämisessä. Tässä tutkimuksessa käytetään usean muuttujan lineaarista regressioanalyysia selitettävien muuttujien tarkasteluun.

3.1 Aineiston kerääminen
Kyseaineistoa kerättiin sähköisesti anonyyminä 18 päivän ajanjaksolle. Kyselylomake luotiin
hyödyntäen SurveyMonkey-sivustoa. Sähköistä linkkiä jaettiin LUT- ja muiden korkeakoulujen
opiskelijoille, hyödyntäen sosiaalisen median eri kanavia, kuten Facebook, Whatsapp, Instagram, sekä sähköpostia. Kyselyaineisto keräsi yhteensä 277 vastaajaa. Taulukko 1 osoittaa,
että vastaajien sukupuolijakauma on hyvin tasaista. Kyselyyn vastanneista 50,54 % ovat miehiä, kun taas 49,46 % ovat naisia. 20-30 vuotiaat edustavat suurinta ikäryhmää, muodostaen
91,34 % vastanneiden lukumäärästä. Vastaajien poliittinen kanta painottui enemmän oikealle.
1-10 (vasemmisto-oikeisto)-asteikosta, mediaaniksi muodostui 6.5. Tutkimuksen kyselyaineisto kohdistuu erityisesti LUT-opiskelijoihin, jonka takia he ovat muodostaneet 87.63% vastanneiden lukumäärästä.
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Taulukko 1. Frekvenssi taulukko
Kyselyaineistossa on yhteensä 32 väittämää, jotka liittyvät kahteen selitettävään muuttujaan
ja kuuteen selittävään muuttujaan. Väittämien vastauksissa hyödynnettiin 5-asteikon Likertasteikkoa, paitsi ympäristöhuolen tekijöiden tarkastelussa, jossa sovellettiin 7-asteikon Likertasteikkoa. Likert-asteikot ovat yksi sovelletuimmista lähestymistavoista kyselytutkimuksien
vastausten mitoittamiseen (Westland 2015). Niiden tarkoituksena on antaa tutkimuskohteen
vastaajille mahdollisuus esittää oman mielipiteensä ja kerätä kvantitatiivista aineistoa vastaajista. Monia erilaisia Likert-asteikkoja on kehitetty, kuten 7-asteikon ja 4-asteikon Likertiä. Kuitenkin yleisimpänä käytettynä Likert-asteikkona on vieläkin alkuperäinen Rensis Likertin 5-asteikon Likert. (Mclver & Carmines 1981) Vastausvaihtoehdot 5-asteikon Likert-asteikolle ovat
täysin samaa mieltä, samaa mieltä, päättämätön, eri mieltä ja täysin eri mieltä
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2.6 kappaleessa mainittujen hypoteesien testaamiseksi tutkimuksen kyselyaineistoa on luotu
aikaisempien tieteellisten julkaisujen pohjalta. Kutakin muuttujaa kuvailevat väittämät pohjautuvat omaan tieteelliseen lähteensä. Sekamuotoisten mittareiden soveltaminen on havaittu pienentävän mittarien yhtenäisyyttä ja vääristävän mittasuhteita (Goldsmith ja Desborde 1991). Myös Kaiser, Wölfing ja Fuhrer (1999) painottavat, että samankaltaiset mittarit
ennustavat paremmin ympäristöön liittyvää käyttäytymistä. Taulukossa 2 esitetään tutkimuksen kyselyaineiston väittämät, lähteet, sekä Cronbachin alfat.

Taulukko 2. Kyselylomakkeen väittämät
Yksilöiden asenteita on tarkasteltu neljällä väittämällä mukaillen Do Valle, Rebelo, Elizabeth ja
Joao (2005). Nämä kohdat tarkastelevat vastaajien asenteita kestävää ruoan kulutusta kohtaan.
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Subjektiivisia normeja tarkastellaan mukaillen Vermeir ja Verbeken (2008) tutkimusta, jossa
tutkitaan belgialaisten nuorten kestävää ruoan kulutusta. Tähänkin tarkasteluun otetaan mukaan neljä väittämää, jossa huomioidaan vastaajien ystäviensä, perheensä sekä yhteiskunnan
vaikutus heidän kestävään ruoan kulutukseensa.
Käyttäytymisen hallintaan on otettu huomioon kahdella väittämällä mukaillen Elhoushya
(2020). Näissä väittämissä huomioidaan vastaajien kyky toteuttaa määritelty käyttäytyminen
eli tässä tapauksessa kestävää ruoan kulutusta.
Ympäristöhuolen tarkastelussa sovelletaan Dunlapin et al. (2000) päivitettyä NEP-asteikkoa.
Kuitenkin alkuperäisestä 15-väittämästä, sovelletaan kahdeksan kohtaa. Neljä väittämää tarkastelevat yksilöiden uutta maailmankuvaa (NEP) ja neljä muuta väittämää tarkastelevat vanhaa maailmankuvaa (DPS). Taulukossa 2 on esitetty mitkä väittämistä kuvaavat NEP- ja DPS
maailmankuvaa.
Syitä yksilöiden ympäristöhuoleen on tarkasteltu Schultzin (2000) soveltamalla ympäristöhuolen mittarilla. Mittarissa otetaan huomioon vastaajien egoistiset, altruistiset, sekä biosfääriset arvoperustat. Alkuperäisestä 12-kohdasta, sovelletaan yhdeksän kohtaa.
Viimeisenä kyselylomakkeessa tarkastellaan vastaajien käyttäytymistä liittyen kestävään
ruoan kulutukseen. Viisi väittämää mukailevat Fischerin et al. (2017) tutkimusta. Kulutukseen
on otettu huomioon muun muassa yksilöiden lihansyönti ja ruokahävikki.
Tutkimuksessa on asetettu kontrollimuuttujiksi vastaajien sukupuoli ja poliittinen kanta. Dunlap et al. (2000) toteaa, että tutkimukset ovat osoittaneet liberaalisten poliittisten kantojen
omaavien yksilöiden olevan ympäristöystävällisempiä ja painottuvan ekologisempaan maailmankuvaan. Gifford ja Nilsson (2014), sekä Shashi ja Singh (2015) toteavat, että naiset olivat
enemmän huolestuneimpia ympäristöstä ja omistautuneempia tukemaan ympäristönsuojelua miehiin verrattuna. Shashi ja Singh (2015) ovat myös havainneet, että naiset ostavat todennäköisemmin luomuruokaa, kuin miehet. Tämä tukee Peltoniemi ja Yrjölän (2012) tarkastelua suomalaisten kuluttajien näkemyksistä ruoan ostopäätöksistä, jossa havaittiin naisten
kiinnittävän enemmän huomiota tuotteiden taustatekijöistä, kuten lisäaineettomuudesta,

19
eläimien kasvuolosuhteista ja luonnonmukaisuudesta. Tutkimusten mukaan naiset kokevat
enemmän sosiaalista vastuuta omista teoistaan, sekä huolia muista ihmisistä ja eliöistä (Gifford & Nilsson 2014).

3.2 Mittarit
Tässä luvussa tarkastellaan jokaisen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen selitettävää ja selittävää muuttujaa yksitellen läpi. Mallin selittävinä muuttujina ovat Asenteet, Subjektiiviset
normit, Käyttäytymisen hallinta, sekä Egoistinen, Altruistinen ja Biosfäärinen arvoperustat. Selitettävinä muuttujina ovat Käyttäytyminen ja Ympäristöhuoli. Aluksi tarkastellaan selittävät
muuttujat, minkä jälkeen tarkastellaan selitettävät muuttujat. Muodostettujen summamuuttujien validiteettia ja reliabiliteettia tarkastellaan korrelaatiomatriisin ja Cronbachin alfan
kautta. Validiteetti mittaa kyselyihin perustuvissa tutkimuksissa sitä voidaanko kysymysten
avulla saada ratkaisua määriteltyä tutkimusongelmaa. Reliabiliteetti mittaa sitä voidaanko tutkimuksen tilastoyksikön mittauksia toistaa muissa tilanteissa ja tutkimuksissa. (Heikkilä 2014,
177-178) Ympäristöhuolen tarkastelussa sovellettiin pääkomponenttianalyysia. Selittävien
muuttujien keskinäistä korrelaatiota on havainnollistettu korrelaatiomatriisin avulla taulukossa 3.

3.2.1 Selittävät muuttujat
Asenteet
Asenteita mitataan taulukossa 2 esitetyllä neljällä väittämällä. Nämä väittämät ovat ”Uskon,
että omalla kestävällä ruoan kulutuksella autan päästöjen vähentymisessä ja ympäristön tilan
parantumisessa”, ”Uskon, että omalla kestävällä ruoan kulutuksella autan vähentämään luonnonvarojen tuhlaavaa käyttöä”, ”Uskon, että omalla kestävällä ruoan kulutuksella autan säästämään luonnonvaroja” ja ”Minusta tuntuu hyvältä itsestäni, kun harjoitan kestävää ruoan
kulutusta”. Väittämiä on mitattu 1 (Olen täysin samaa mieltä) – 5 (Olen täysin eri mieltä) Likert-asteikolla. Asenteiden reliabiliteettia tarkastellaan Cronbachin alfan avulla, joka mittaa
muuttujan sisäistä konsistenssia (Metsämuuronen 2003, .440). Liitteessä 1. on tarkemmin esi-
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telty summamuuttujan saadut arvot. Asenteissa Cronbachin alfaksi muodostuu 0.86. Tätä voidaan pitää varsin hyvänä. Alhaista alfan arvoa pidetään alle 0.6 alittavaa arvoa (Metsämuuronen s.443). Korrelaatiomatriisista havaitaan, että kaikkien muuttujien väliset sisäiset
korrelaatiot ovat yli tavoitetason 0.3. Näin muuttujan validiteettia voidaan pitää hyvänä.
Subjektiiviset normit
Subjektiivisia normeja on myös tarkasteltu neljällä väittämällä. Nämä väittämä ovat ”Ystäväni
odottavat minun sitoutuvan kestävään ruoan kulutukseen”, ”Perheeni olettaa minun sitoutuvan kestävään ruoan kulutukseen”, ”Yhteiskuntani olettaa minun sitoutuvan kestävään ruoan
kulutukseen” ja ”Ihmiset voivat luottaa siihen, että aion tehdä oman osuuteni kestävän ruoan
kulutuksen edistämiseen”. Väittämiä on mitattu 1 (Olen täysin samaa mieltä) – 5 (Olen täysin
eri mieltä) Likert-asteikolla. Liitteessä 2. havaitaan, että Cronbachin alfan arvoksi muodostuu
0.70, jota voidaan pitää hyvänä. Alfan arvoa ei saada merkittävästi kasvatettua poistamalla
väittämiä. Muuttujien välisessä sisäisessä korrelaatiossa, kuitenkin korrelaatiot ”Ihmiset voivat luottaa siihen, että aion tehdä oman osuuteni kestävän ruoan kulutuksen edistämiseen”
ja ”Yhteiskuntani olettaa minun sitoutuvan kestävään ruoan kulutukseen”, sekä ”Yhteiskuntani olettaa minun sitoutuvan kestävään ruoan kulutukseen” ja ”Perheeni olettaa minun sitoutuvan kestävään ruoan kulutukseen” välillä olivat alle tavoitetason. Muuten sisäiset korrelaatiot ovat hyvällä tasolla.

Käyttäytymisen hallinta
Käyttäytymisen hallintaa on tutkimuksessa tarkasteltu kahdella väittämällä ”Olen luottavainen siihen, että voin halutessani kuluttaa ympäristöystävällistä ruokaa” ja ”Olen kykenevä kuluttamaan ruokaa ympäristöystävällisesti”. Väittämiä on myös mitattu 1 (Olen täysin samaa
mieltä) – 5 (Olen täysin eri mieltä) Likertin-asteikolla. Liitteessä 3 havaitaan, että muuttujan
Cronbachin alfaksi muodostuu 0.68 ja sisäinen korrelaatio väittämien välillä on hyvä.

21

Arvoperustat
Tutkimuksessa myös tarkastellaan egoistisen-, altruistisen- ja biosfäärisen arvoperustojen vaikutusta selitettäviin muuttujiin. Kolmea arvoperustaa on tarkasteltu kysymyksellä ”Olen huolissani ympäristöön liittyvistä ongelmista, koska niiden seuraukset tulevat vaikuttamaan”.
Egoistista arvoperustaa on tutkittu kolmella väittämällä ”Elämäntapaani”, ”Terveyttäni”, ”Tulevaisuuttani”. Altruistisista arvoperustaa tarkastellaan myös kolmella väittämällä ”Perhettäni”, ”Tulevia sukupolvia”, ”Kaikkia ihmisiä”. Viimeisenä biosfääristä arvoperustaa tarkastellaan kolmella väittämällä ”Eläimiä”, ”Kasveja”, ”Kaikkia eliöitä”. Kaikkien kolmen arvoperustan
väittämiä on mitattu 1 (Ei tärkeä) – 7 (Erittäin tärkeä) Likertin-asteikolla. Nämä tulokset on
myöhemmin käännetty vastaamaan muiden väittämien vastauksia.
Liitteissä 4-7 on tarkasteltu kukin arvoperustan summamuuttujien luotettavuutta. Cronbachin
alfa on muuttujilla 0.78- 0.95 väillä, mitkä ovat varsin hyvät arvot. Havaittavissa on myös vahvaa korrelointia väittämien keskenään.
Selittävien muuttujien normaalijakautuneisuutta tarkastellaan tilastollisesti Shapiro-Wilk-testillä, sekä graafisesti histogrammilla liitteessä 7. Graafisesta tarkastelusta huomataan, että ainoastaan subjektiiviset normit noudattavat normaalijakaumaa. Asenteet, Käyttäytymisen
hallinta, sekä kolme arvoperustaa ovat vinoutuneet graafisesti vasemmalle, kun taas poliittinen kanta ja subjektiiviset normit vinoutuvat graafisesti enemmän oikealle. Shapiro-Wilk-testistä havaitaan myös, että vain subjektiiviset normit noudattavat normaalijakaumaa p-arvon
ylittäessään 0.05 arvon. Kuitenkin Metsämuuronen (2003, 514) toteaa, että havaintomäärän
ollessaan suuri testit ovat alttiimpia hylkäämään normaalijakaumaoletus.
Kontrollimuuttujat
Malleissa käytetään myös kontrollimuuttujina poliittista kantaa ja sukupuolta. Poliittista kantaa on mitattu 0 (vasemmisto) – 100 (oikeisto) muuttujalla. Sukupuolen mittaamisessa on hyödynnetty dummy- muuttujaa, joka kuvaa miehiä.
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Taulukko 3. Selittävien muuttujien korrelaatio keskenään
Taulukko 3 havainnollistaa selittävien muuttujien keskinäistä korrelaatiota. Taulukosta voidaan havaita, että ympäristöhuolta kuvaavat summamuuttujat korreloivat keskenään vahvasti. Kuitenkin ’2020 ympäristöhuoli’ summamuuttujaan kuuluu väittämiä NEP ja DPS maailmankuvista, joten korrelaatio muuttujien kesken on perusteltua. Ensimmäisen mallin subjektiiviset normit ja käyttäytymisen hallinta korreloivat myös asenteen kanssa melko vahvasti.
Toisen mallin kolme selittävää arvoperustaa myös korreloivat vahvasti keskenään.
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3.2.2 Selitettävät muuttujat
Kestävä ruoankulutus
Tutkimuksen ensimmäisessä mallissa tarkastellaan kestävää ruoan kulutusta selitettävänä
muuttujana. Käyttäytymistä on tutkittu viidellä väittämällä ”Syön lihaa”, ”Heitän ruokaa hukkaan”, ”Kulutan ruokaa tietoisesti ympäristön suojelemiseksi”, ”Kulutan mieluummin ruokaa,
jolla on selkeä alkuperä ja se on sertifioitu orgaaniseksi/vastuulliseksi”, ”Syön paljon pikaravintoloissa”. Väittämiä on myös mitattu 1 (Olen täysin samaa mieltä) – 5 (Olen täysin eri
mieltä) Likertin-asteikolla. Liitteestä 8 havaitaan, että Käyttäytymisen- summamuuttujan
Cronbachin alfaksi muodostuu 0.56. Tätä arvoa voidaan pitää alempana, kuin vähimmäistavoitetaso 0.6. Liitteestä havaitaan myös, että minkään yksittäisen väittämän poistaminen ei
parantanut alfan arvoa. Korrelaatiomatriisin kautta havaitaan, että väittämät ”Heitän ruokaa
hukkaan” ja ”Syön paljon pikaravintoloissa” korreloivat hyvin heikosti muiden väittämien
kanssa, heikentäen summamuuttujan validiteettia. Tämän takia luotiin uusi Käyttäytymisensummamuuttuja, jossa on otettu pois näiden kahden väittämien vaikutus. Liitteessä 8 havaitaan, että Cronbachin alfa on kasvanut, mutta vain arvoon 0.57. Kuitenkin jäljellä jääneiden
väittämien sisäiset korrelaatiot ovat varsin hyviä, verrattuna alkuperäisen käyttäytymisensummamuuttujaan. Käyttäytymistä ei voida poissulkea, koska se on tämän tutkimuksen yksi
selitettävästä muuttujasta ja tärkeä osa ensimmäisen mallin rakennetta. Tämän takia tässä
tutkimuksessa tarkastellaan kestävää ruoan kulutusta tämän uuden summamuuttujan muodossa, jossa ei olla otettu huomioon väittämiä ”Heitän ruokaa hukkaan” ja ”Syön paljon pikaravintoloissa”. Shapiro-Wilk-testi mukaan summamuuttuja on normaalijakautunut.
Ympäristöhuoli
Tutkimuksen toisessa mallissa tarkastellaan ympäristöhuolta selitettävänä muuttujana kolmen arvoperustan kautta. Ympäristöhuolta on mitattu kahdeksalla väittämällä Dunlap et al.
(2000) NEP-asteikosta, jossa tarkoituksena on mitata yksilöiden kokemaa ympäristöhuolta
heidän asettaman arvomaailman perusteella. Neljä väittämää ympäristöhuolen väittämistä
edustaa uudenalaista (NEP) maailmankuvaa, jossa maailmankuva on heijastumassa enemmän
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ympäristölliseen huoleen. Neljä jäljellä jäänyttä väittämää edustaa vanhaa (DPS) maailmankuvaa, jossa epäympäristölliset arvot korostuvat. Taulukosta 2. on havaittavissa, mitkä väittämät
edustavat NEP- ja DPS-maailmankuvaa.
Ympäristöhuoleen perustuvien summamuuttujien muodostamisessa on sovellettu pääkomponenttianalyysiä. Pääkomponenttianalyysin tavoitteena on tiivistää muuttujia, jotka sisältävät paljon väittämiä ja informaatiota pienemmiksi komponentteihin, jotka selittävät mahdollisimman paljon muuttujan informaation vaihtelusta (Metsämuuronen 2003, 517-524, Heikkilä 2014, 231-232). Rotaatiomenetelmänä käytetään Varimax- menetelmää ja pienimmäksi
ominaisarvoksi asetettiin yksi, joka kuvaa kuinka hyvin latautuneet faktorit selittävät väittämien kokonaishajonnasta (Heikkilä 2014, s.231). Taulukossa 4 on esitetty latautuneiden faktoreiden arvot.
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Taulukko 4. Pääkomponenttianalyysin lataukset

Ensimmäiseen faktoriin muodostui viisi väittämää, johon kuului kolme uuden paradigman
maailmankuvaa edustamaa väittämää ja kaksi vanhan maailmankuvan edustamaa väittämää.
Näistä väittämistä, jotkut ovat maailmankatsomuksen kautta ristiriidassa toisiinsa nähden, kuten ensimmäisen faktorin väittämät ”Niin kutsuttu ’Ekologinen kriisi’, joka uhkaa ihmiskuntaa
on suuresti liioiteltu” ja ”Jos asiat tulevat jatkumaan samalla tavalla, ihmiskuntaa tulee uhkaamaan ekologinen kriisi”. Lukuun ottamatta väitettä ”Maapallon väkiluku lähestyy määrää,
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mitä maapallo ei pysty enää elättämään”, kaikki ensimmäisen faktorin muuttujat latautuivat
yli 0.6 arvon. Ensimmäinen faktori selitti 34 % muuttujan vaihtelusta. Tälle faktorille annetaan
nimi ’2020 ympäristöhuoli’. Nimi kuvastaa hypoteettisesti faktorin viiden väittämän kokonaisuutta. Vuonna 2020 ihmisten kokema ympäristöhuoli voi olla hyvinkin erilaista verrattuna
NEP-asteikon luomisen aikaan vuosina 1978 ja 2000. Nykyisen ihmiskunnan aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset voivat olla nykyisten ihmisten mielestä vielä siedettävässä vaiheessa, kunhan päästöjen kasvun ja negatiivisten ympäristövaikutusten trendi ei jatku, ja teknologian avulla yritetään vähentää näiden vaikutusta. Ihmiset voivat ajatella väittämien ”Jos
asiat tulevat jatkumaan samalla tavalla, ihmiskuntaa tulee uhkaamaan ekologinen katastrofi”
ja ”Maapallon väkiluku lähestyy määrää, mitä maapallo ei pysty enää elättämään” toteutuvan
tulevaisuudessa, jos ihmiskunta jatkaa samalla tavalla tai kiihdyttää päästöjen kasvua. Väittämät U, X ja Z (Taulukko 3.) edustavat ihmisten ajattelemaa tämänhetkisen maailmantilannetta, jossa päästöjen ja negatiivisten ympäristövaikutusten seuraukset eivät ole vielä saavuttaneet sitä tilannetta, jossa maailmassa olisi laajamittainen ekologinen katastrofi ja ihmiskunta ei pysty enää kääntämään tilannetta ihmiskunnan eduksi.
Toiseen faktoriin latautui kolme väittämää, johon kuuluu kaksi vanhan maailmankuvan DPS
edustamaa väitettä ja yksi uuden maailmankuvaa edustama väite. Kaksi näistä väitteistä ovat
myös ristiriidassa toisiinsa nähden, ”Ihmisten on tarkoitus hallita luontoa” ja ”Kasveilla ja eläimillä ovat samanlaiset oikeudet olemassaoloon, kuin ihmisillä”. Toisen faktorin lataukset ylittivät kaikki 0.6.
Molempien faktoreiden ominaisarvot ylittävät yhden. Ominaisarvoilla tarkoitetaan latausten
mukaan laskettua komponenttien hyvyyden mittaa (Metsämuuronen 2003, 523). Kuitenkin
taulukosta 4. havaitaan, että molemmat faktorit selittävät yhteensä 48 % muuttujien varianssista (Kumulatiivinen selitysaste). Tämä arvo on huomattavasti alle tavoitetason 70 % (Heikkilä
2014, 231). Väittämien kommunaliteettien arvot olivat välillä 0.23 ja 0.67. Kommunaliteetti
mittaa yksittäisten muuttujien neliöiden summaa, jotka tulevat pääkomponentteihin (Metsämuuronen 2003, 523). Neljän väittämän kommunaliteetit olivat alle tavoitetason 0.5. Muuttujien latautuessa voimakkaasti pääkomponentille, saa se arvon lähemmäksi arvoa 1. Väitteiden MSA-arvot olivat varsin hyvällä tasolla. MSA-arvo tarkastelee korrelaation ja osittaiskorrelaatioiden suhdetta. Kaikkien väittämien arvot ylittivät 0.7. Ensimmäisen faktorilatauksen
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Cronbachin alfaksi muodostui 0.72, jota voidaan pitää varsin hyvänä. Toisen faktorilatauksen
Cronbachin alfaksi muodostui 0.51. Tätä arvoa ei voitu parantaa poistamalla väitteitä muuttujasta. Tämän takia tutkimuksen tarkasteluun otetaan vain ’2020 ympäristöhuoli’ faktorin vaikutus latautuneista faktoreista.
NEP-asteikkoa tarkasteltiin myös vanhan ja uuden maailmankuvan väittämien perusteella.
Uuden maailmankuvaa edustamien väittämien edustaman muuttujan Cronbachin alfaksi
muodostui 0.56. Tätä arvoa ei voitu parantaa poistamalla väitteitä muuttujasta. Muuttujan
väliset sisäiset korrelaatiot ovat hyvin heikkoja, joista puolet alittavat tavoitetason 0.3.
Vanhan maailmankuvaa edustaman summamuuttujan Cronbachin alfaksi muodostui 0.62.
Sisäiset korrelaatiot vaihtelivat 0.18-0.59 välillä.
Liitteestä 9 huomataan, että pääkomponenttianalyysin kautta syntynyt ’2020 ympäristöhuoli’
faktori, sekä uuden ja vanhan maailmankuvan muuttujat eivät ole normaalijakautuneet. Graafisesti havaitaan, että uuden ja vanhan maailmankuvan muuttujat ovat paremmin normaalijakautuneet, kuin pääkomponenttianalyysin luoma faktori.

3.3 Analysointi

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kuvan 3 tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muuttujien yhteyttä monimuuttuja regressioanalyysillä, mukaillen lineaarista regressioanalyysiä. Regressioanalyysillä tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää, jossa tavoitellaan optimaalisinta tapaa ennustaa selitettävää muuttujaa selittävien muuttujien avulla. Regressioanalyysit
soveltuvat ilmiöiden mallintamiseen ja havaintojen ennustamiseen. (Metsämuuronen 2003,
579) Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu asioiden välisiin riippuvuuksien selvittämiseen ja ilmiöiden kuvaamiseen numeerisen tiedon pohjalta. (Heikkilä 2014, 15) Estimointimenetelmänä sovelletaan pienimmän neliösumman menetelmää (OLS), jonka tarkoituksena on minimoida regressiosuoran ja havaintojen etäisyyden neliöt (Andress, Golsch, Schmidt & Alexander 2013).
Tutkimuksessa käytetään Stata 16.0- ohjelmaa.
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Kuva 4. Tutkimuksen ensimmäinen yhtälö
Tutkimuksen ensimmäisessä yhtälössä tarkastellaan käyttäytymistä kahdella eri tavalla. Kuvassa 4 on tarkemmin havainnollistettu ensimmäinen yhtälö. Yhtälön ensimmäisessä spesifikaatiossa tarkasteluun otetaan huomioon selittävinä tekijöinä asenteet, subjektiiviset normit,
käyttäytymisen hallinta, sekä pääkomponenttianalyysin kautta latautunut ’2020 ympäristöhuoli’. Toisessa spesifikaatiossa tarkasteluun otetaan huomioon ’2020 ympäristöhuoli’ sijasta
uuden (NEP)- ja vanhan (DPS) maailmankuvien vaikutukset ympäristöhuolena. Selitettävänä
tekijäksi on asetettu molemmissa spesifikaatioissa käyttäytyminen. Selittävinä tekijöinä ovat
asenne, subjektiiviset normit, käyttäytymisen hallinta, ’2020 ympäristöhuoli’, sekä uusi- ja
vanha maailmankuva. Liitteissä 10-11 esitetään ensimmäisen yhtälön molempien spesifikaatioiden taustaoletukset. Taustaoletuksissa tarkastellaan muuttujien lineaarisuutta ja spesifiointia, heteroskedastisuutta, multikollinearisuutta, sekä residuaalien riippumattomuutta ja
normaalijakautuneisuutta.
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Ensimmäistä spesifikaatiota tarkasteltaessa huomataan, että lineaarista yhteyttä esiintyy jokaisessa selittävässä muuttujassa jonkin verran. Spesifiointia tarkasteltavasta tilastollisesta
Ramsey-Reset-testistä havaitaan, että mallin spesifiointia voitaisiin parantaa sen jäädessään
alle 0.05 arvon. Malli ei ole oikein spesifioitu, mikä voi indikoida siitä, että yhtälössä puuttuu
oleellisia muuttujia. Toisena taustaoletuksessa tarkastellaan mallin hetero- ja homoskedastisuutta, jotka tarkastelevat mallin virhetermien varianssin vakioisuutta. Oletuksena on mallissa, että se on homoskedastinen, eli virhetermin varianssin ollessaan vakio nollahypoteesi
jää voimaan. (Kaufman 2013) Heteroskedastisuutta tarkastellaan Whiten- ja Breusch-Pagan
testeillä. Molemmat testit tarkastelevat samaa asiaa. Kuitenkin mallin tarkastelussa havaitaan, että testit antavat ristiriitaisia tuloksia. White-testi esittää mallin olevan heteroskedastinen, kun taas Breusch-Pagan- testi esittää mallin olevan homoskedastinen. Heteroskedastisuutta voidaan yrittää korjata soveltamalla korjattujen keskivirheiden (robust)- menetelmää.
Robust- menetelmä ei vaikuta kertoimien estimaattoreihin, vaan korjaa keskivirheisiin liittyvää validiteetin ongelmaa. (Kaufman 2013) Menetelmää hyödyntäessä havaitaan, että muuttujien keskivirheet ovat joillain kasvaneet ja vähentyneet. Menetelmän hyödyntäminen ei kuitenkaan tässä tapauksessa muuta yhtälön estimointia. Mallin luottamusvälit muuttuivat kuitenkin hyvin vähän, mikä voi indikoida siitä, että heteroskedastisuutta esiintyy heikosti mallissa.
Multikollineaarisuudella tarkoitetaan selittäjien keskenään korreloinnin voimakkuutta. Liitteessä 10 huomataan, että multikollineaarisuutta esiintyy kaikissa selittävissä muuttujissa hyvin vähän. Residuaalien riippumattomuudessa havaitaan graafisesti tarkasteltuna, että muuttujat eivät noudattaisi normaalijakaumaa lukuun ottamatta subjektiivisten normien muuttujaa. Kuitenkin Shapiro-Swilk- testin osoittaa, että residuaalit noudattavat normaalijakaumaa.
Ensimmäisen yhtälön toista spesifikaatiota tarkasteltaessa otetaan huomioon uuden- (NEP) ja
vanhan (DPS) maailmankuvien vaikutukset ’2020 ympäristöhuoli’ faktorin sijasta. Liitteessä 11
on havainnollistettu yhtälön taustaoletukset. Lineaarista yhteyttä on havaittavissa graafisesti
jokaiselle selittävälle tekijälle jonkin verran. Ramsey-Reset- testin tulkitsee mallin oikein spesifioiduksi. Heteroskedastisuutta tarkasteltaessa molemmissa testeissä tuli tulokseksi, että
malli on homoskedastinen, eli virhetermin varianssi on vakio. Multikollineaarisuutta ei havaita
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voimakkaasti mallissa. Jokaisen selittävän tekijän arvot ylittivät 0.6. Shapiro-Swilk-testi osoittaa, että mallissa residuaalit noudattavat normaalijakaumaa. Graafisesti voidaan havaita, että
muuttujat noudattavat suhteellisesti tietynlaista normaalijakaumaa.
Tutkimuksen toisessa yhtälössä tarkastellaan kukin kolmea ympäristöhuolen selitettävää
muuttujaa erikseen jokaisella kolmella selittävällä arvoperustan muuttujalla. Selitettävänä
muuttujana ovat ’2020 ympäristöhuoli’, uusi maailmankuva (NEP) ja vanha maailmankuva
(DPS). Selittävänä muuttujina ovat egoistiset-, altruistiset- ja biosfääriset arvoperustat. Kuvassa 5 on tarkemmin havainnollistettu toinen yhtälö.

Kuva 5. Tutkimuksen toinen yhtälö

Tutkimuksen toisen yhtälön ensimmäisessä spesifikaatiossa tarkastellaan selitettävänä muuttujana ’2020 ympäristähuoli’ liitteessä 12. Lineaarista yhteyttä esiintyy graafisesti jokaiselle
arvoperustalle jonkin verran. Ramsey-Reset- testin nollahypoteesi spesifioinnille ei jää voimaan, eli mallin spesifiointia voitaisiin parantaa. Molemmat testit osoittavat, että mallissa
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esiintyy heteroskedastisuutta. Tätä yritetään muuttaa korjattujen keskivirheiden- menetelmällä. Kuitenkin menetelmä ei muuttanut mallin tuloksia tilastollisesti merkittävästi. Mallissa
on myös havaittavissa jonkin verran multikollineaarisuutta kolmen arvoperustan välillä. Residuaalit eivät ole Shapiro-Wilk- testin mukaan normaalijakautuneet. Graafisesti on havaittavissa pientä normaalijakaumaa residuaaleissa.
Toisen yhtälön toisessa spesifikaatiossa tarkastellaan uutta maailmankuvaa (NEP) liitteessä
13. Graafisesti on havaittavissa tietynasteista lineaarista yhteyttä. Ramsey- Reset- testi tulkitsee mallin oikein spesifioiduksi. Molemmat heteroskedastisuutta tarkasteltavat testit antoivat
tulokseksi, että malli on heteroskedastinen. Tätä on myös yritetty muuttaa korjattujen keskivirheiden- menetelmällä, mutta mallin tulokset eivät muutu tilastollisesti merkittävästi. Mallissa on havaittavissa pientä multikollineaarisuutta. Histogrammi osoittaa graafisesti, että residuaalit ovat hieman vasemmalle jakautuneet. Shapiro-Wilk- testi osoittaa, että residuaalit
eivät ole normaalijakautuneet. Kuitenkin malli on tässä tapauksessa spesifioitu oikein.
Toisen yhtälön kolmannessa spesifikaatiossa tarkastellaan vanhaa maailmankuvaa (DPS) liitteessä 14. Graafisesti on havaittavissa lineaarista yhteyttä jokaisella selittävällä muuttujalla
selitettävään muuttujaan. Ramsey- Reset- testistä voidaan todeta, että malli on oikein spesifioitu. Lineaarisen regressioanalyysin taustaoletuksista on mallin homoskedastisuus, joka tarkoittaa virhetermin varianssin vakioisuutta. Molemmat testit kuitenkin antavat myös ristiriitaisia tuloksia. Korjattujen keskivirheiden- menetelmä ei muuttanut tuloksia tilastollisesti merkittävästi. Taustaoletuksia tarkasteltaessa havaitaan myös, että pientä multikollinearisuutta
on havaittavissa. Shapiro-Swilk- testi osoittaa, että residuaalit ovat mallissa normaalijakautuneet. Graafisesti tarkasteltaessa havaitaan myös, että residuaalit ovat normaalijakautuneet.

4. Tulokset
Tässä luvussa tarkastellaan lineaarisesta regressioanalyysistä saatuja tuloksia ja vertaillaan tukevatko ne tutkimuksessa asetettujen hypoteesien ja alatutkimuskysymysten johtopäätöksiä.
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Taulukko 5. Ensimmäisen yhtälön estimoinnin tulokset
Taulukossa 5 on esitetty ensimmäisen yhtälön estimoinnin tulokset. Taulukosta 5 ja liitteestä
16 havaitaan, että ensimmäisen yhtälön selitysasteet ovat 36-38 % välillä tarkasteltavan selitettävän muuttujan vaihtelusta. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksen ensimmäisessä yhtälössä
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asenteet, subjektiiviset normit, käyttäytymisen hallinta, ’2020 ympäristöhuoli’, uusi- ja vanha
maailmankuva selittävät yhteensä 36 % ja 38 % käyttäytymisen vaihtelusta. Molemmat spesifikaatiot ja niiden vakiotermit ovat kuitenkin tilastollisesti merkittäviä. Taulukosta 5 voidaan
tarkastella, että jokainen spesifikaatio on tilastollisesti merkittävä, mutta kummassakin ensimmäisen yhtälön spesifikaatiossa esiintyy ei tilastollisesti merkittäviä selittävien muuttujien vaikutuksia. Näitä ovat ensimmäisessä spesifikaatiossa esiintynyt ympäristöhuolen muuttujat
’2020 ympäristöhuoli’, sekä toisessa spesifikaatiossa esiintynyt NEP.
Ensimmäisestä yhtälöstä huomataan, että jokaisella Suunnitellun Käyttäytymisen teorian selittävällä muuttujalla on tilastollisesti merkittävä ja positiivinen vaikutus selitettävään käyttäytymisen- muuttujaan. Tämä tukee aiempien tieteellisten tutkimusten ja Ajzenin Suunnitellun
Käyttäytymisen teorian tuloksia. Erikoista ensimmäisen yhtälön tuloksista on, että vain yhdellä
ympäristöhuolta kuvaavasta kolmesta selittävästä muuttujasta oli tilastollisesti merkittävä
vaikutus käyttäytymiseen. Tämä on ensimmäisen yhtälön toisen spesifikaation vanhan (DPS)
maailmankuvan muuttujalla, jolla on negatiivinen vaikutus käyttäytymiseen. Tämä vastaa odotuksia, koska DPS- muuttujan väittämät edustivat vanhaa maailmankuvaa, jossa ympäristöä ei
arvostettu yhtä paljon kuin uudessa maailmankuvassa mikä näkyy negatiivisena yhteytenä
ympäristöystävälliseen ruoan kulutukseen.
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Taulukko 6. Toisen yhtälön estimoinnin tulokset
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Taulukossa 6 on esitetty toisen yhtälön estimoinnin tulokset. Taulukosta 6 ja liitteestä 17 havaitaan, että toisessa yhtälössä selittävien muuttujien selitysasteet ovat 24-39 % selitettävän
muuttujan vaihtelusta. Tämä tarkoittaa, että egoistinen, altruistinen ja biosfäärinen arvoperustat selittävät ’2020 ympäristöhuoli’ vaihtelusta 25 %, uuden (NEP) maailmankuvan vaihtelusta 39 % ja vanhan (DPS) maailmankuvan vaihtelusta 24 %.
Toisessa yhtälössä eivät tilastollisesti merkittäviä tekijöitä ovat egoistiset ja biosfääriset arvoperustat, sekä sukupuolen vaikutus tarkasteltaessa ’2020 ympäristöhuoli’ ympäristöhuolen
selitettävänä muuttujana. NEP- maailmankuva tarkasteltaessa näitä ovat egoistisen arvoperustan ja poliittisen kannan vaikutus. DPS-maailmankuvassa tilastollisesti ei merkittäviä muuttujia ovat egoistiset ja altruistiset arvoperustat. Kuitenkin kaikki kolme toisen yhtälön spesifikaatiot ja niiden vakiotermit ovat tilastollisesti merkittäviä.
Toisessa yhtälössä tilastollisesti merkittäviä selittäviä muuttujia selitettävään muuttujaan ovat
altruistisen arvoperustan vaikutus ’2020 ympäristöhuoleen’, altruistisen- ja biosfäärisen arvoperustojen vaikutukset uuteen (NEP) maailmankuvaan, sekä biosfäärisen arvoperustan vaikutus vanhaan (DPS) maailmankuvaan. Nämä tilastollisesti merkittävät tulokset ovat pääsääntöisesti johdonmukaisia ja vastaavat odotuksia. Altruistisilla ja biosfäärisillä arvoperustoilla on
positiivinen vaikutus uuteen (NEP) maailmankuvaan. Tämä on perustultua, koska molemmat
arvoperustat arvostavat epäitsekkäitä arvoja, joissa huomioidaan muita ihmisiä ja eliöitä, sekä
itse uusi (NEP) maailmankuva kuvastaa ihmisten maailmankuvaa, jossa otetaan huomioon ympäristö. Biosfäärisen arvoperustan vaikutus vanhaan (DPS) maailmankuvaan, on myös perusteltua, koska vaikutus on negatiivista. DPS maailmankuva kuvastaa vanhaa maailmankuvaa,
jossa ihmiset olivat kaiken keskipisteessä ja ympäristöongelmien suuruutta ylenkatsottiin.
Tämä on loogista, että biosfääriset arvot, jotka edustavat arvoja, joissa huomioidaan kaikki
eliöt, vaikuttaa negatiivisesti DPS maailmankuvaa.
Liitteessä 15 on tarkasteltu molempien yhtälöiden selittävien muuttujien selitysvoimaa yhtälöstä. Ensimmäisessä yhtälössä havaitaan, että sukupuolella ja asenteella olivat suurimmat selitysvoimat molemmissa spesifikaatioissa. Toisessa yhtälössä havaitaan, että altruistinen arvoperusta vaikutti eniten ’2020 ympäristöhuoleen’ ja biosfäärinen arvoperusta vaikutti eniten
molemmissa uudessa ja vanhassa maailmankuvaa tarkasteltaessa.
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Tuloksista selviää myös, että poliittisesti oikeistolaisiksi itsensä määrittelevillä vastaajilla ja
ympäristöystävällisellä ruoan kulutuksella on positiivinen yhteys, joka on tilastollisesti merkitsevä. Poliittisesti oikealle suuntautunut vastaaja on myös enemmän huolissaan ympäristöstä.
Taulukoista 5-6 ja Liitteissä 16-17 havaitaan kuitenkin, että yhteys on hyvin pientä molemmissa yhtälöissä. Positiivinen regressiokerroin ilmaisee sitä, että suuremman arvoa vastannut
vastaaja on positiivisesti yhteydessä selitettävään muuttujaan. Vanhan (DPS) maailmankuvaa
tarkasteltaessa poliittisen kannan regressiokerroin oli negatiivinen, mikä indikoi vasemmalle
vastanneiden olevan enemmän yhteydessä vanhan maailmankuvan kanssa. Huomioitavaa
kuitenkin on, että kaikissa spesifikaatioissa poliittisenkannan regressiokerroin on hyvin pientä.
Poliittinen kanta myös vaikutti tilastollisesti merkitsevästi kaikkiin spesifikaatioihin paitsi toisen yhtälön uuden (NEP) maailmankuvan tarkasteluun. Sukupuolen vaikutusta myös tarkasteltiin. Tuloksista havaitaan, että sukupuolella oli tilastollisesti merkittävä vaikutus kaikkiin
spesifikaatioihin paitsi toisen yhtälön ’2020 ympäristöhuoli’ tarkasteluun. Miehiä kuvaavan
regressiokerroin oli kaikissa spesifikaatioissa positiivinen, paitsi vanhan maailmankuvan tarkastelussa mikä indikoi siitä, että miehet ovat enemmän huolestuneita ympäristöstä ja ympäristöystävällistä ruoan kulutusta harjoittavia.
Liitteissä 16 ja 17 ovat havaittavissa yhtälöiden selittävien muuttujien beta-kertoimet ja selitysvoima. Muuttujien beta-kertoimet eli standardoidut regressiokertoimet kertovat mille selittävien muuttujien muutoksille selitettävä muuttuja on herkempi. Beta-kertoimien arvot ja
tulokset ovat samanlaisia kuin liitteessä 15 havaitut tulokset. Taulukosta 3 havaitaan, että ’ympäristöhuoli 2020’ ja NEP-maailmakuva korreloivat vahvasti asenteen muuttujan kanssa. Tämän takia käyttäytymistä on myös tarkasteltu liitteessä 18 ilman asenteen vaikutusta. Tuloksista havaitaan, että ’2020 ympäristöhuoli’ on positiivista vaikutusta ja tilastollisesti merkittävä käyttäytymiseen. Tämäkin tulos on looginen, koska ’2020 ympäristöhuoli’ muuttujassa
on enemmän uuden maailmankuvan väittämiä, minkä takia se korreloi positiivisesti kestävän
ruoan kulutuksen kanssa. Kuitenkin NEP-maailmankuvan muuttujalla ei ollut tilastollisesti
merkittävää yhteyttä Käyttäytymiseen.
Viimeisenä tarkastellaan 2.6 ja 1.1 kappaleissa asetettujen hypoteesien paikkansapitävyyttä
ja alatutkimuskysymysten vastauksia tulosten perusteella.

37
H1: ”Yksilöiden positiiviset asenteet vaikuttavat positiivisesti heidän kestävään ruoan kulutukseen.” ja alatutkimuskysymys ”Miten asenteet vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen?” Tulosten perusteella hypoteesi pitää paikkansa ja positiivisella
asenteella on vaikutusta kestävään ruoan kulutukseen.
H2: ”Subjektiiviset normit vaikuttavat yksilöiden kestävään ruoan kulutukseen.” ja alatutkimuskysymys ”Miten subjektiiviset normit vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään
ruoan kulutukseen?” Tulosten perusteella hypoteesi pitää paikkana ja subjektiivisilla normeilla
on positiivista vaikutusta kestävään ruoan kulutukseen.
H3: ”Yksilöiden kokemalla käyttäytymisen hallinnalla on yhteyttä heidän kestävään ruoan kulutukseen.” ja alatutkimuskysymys ”Miten käyttäytymisen hallinta vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen? Tulosten perusteella hypoteesi pitää paikkansa
ja yksilöiden kokemalla positiivisella käyttäytymisen hallinnalla on yhteyttä heidän kestävään
ruoan kulutukseen.
H4: ”Kasvavalla ympäristöhuolella on vaikutusta yksilöiden kestävään ruoan kulutukseen.” ja
alatutkimuskysymys ”Miten ympäristöhuoli vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden kestävään
ruoan kulutukseen?” Tulosten perusteella hypoteesi pitää osittain paikkaansa. Pääkomponenttianalyysin luomalla faktorilla ’2020 ympäristöhuoli’ oli positiivista vaikutusta kestävään
ruoan kulutukseen, kun otettiin asenteen vaikutus pois yhtälöstä. Vanhan maailmankuvan
(DPS) muuttujalla oli negatiivinen vaikutus kestävään ruoan kulutukseen, mikä voi indikoida
siitä, että ihmiset joilla on ihmiskeskeinen maailmankuva, eivät pyri kuluttamaan ympäristöystävällistä ruokaa. Uudella (NEP)- maailmankuvan muuttujalla ei ollut vaikutusta yksilöiden
käyttäytymiseen.
H5: ”Yksilöiden egoistisilla-, altruistisilla-, ja biosfäärisillä arvoperustoilla on vaikutusta heidän
kokemaansa ympäristöhuoleen.” ja alatutkimuskysymys ”Kuinka egoistiset, altruistiset ja biosfääriset arvot vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden ympäristöhuoleen?” Tulosten perustella
hypoteesi pitää osittain paikkaansa. Tutkimuksen toisesta yhtälöstä todettiin, että altruistisetja biosfääriset arvoperustat ovat positiivisesti yhteydessä uuteen maailmankuvaan (NEP),
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jossa ihmisten kokema ympäristöhuoli perustuu muihin eliöihin ja ympäristöön. Tämä on loogista, koska altruistiset- ja biosfääriset arvoperustat perustuvat ihmisten asettamaan huoleen
muista ihmisistä sekä eliöistä. Biosfäärinen arvoperusta oli negatiivisesti yhteydessä vanhaan
maailmankuvaan (DPS). Tämäkin on perusteltua, koska DPS edustaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa, jossa yksilöiden ympäristöhuoli perustuu enemmän ihmiskeskeisyyteen, kun taas biosfääriset arvoperusta perustuu huoleen kaikesta eliöistä. Altruistisella arvoperustalla oli myös
positiivinen yhteys ’2020 ympäristöhuoleen’. Mikä on myös perusteltua, koska ’2020 ympäristöhuoli’ edustaa enemmän uutta (NEP) maailmankuvaa, jossa painottuvat muiden ihmisten ja
eliöiden huomioiminen ympäristöongelmia tarkasteltaessa. Egoistisella arvoperustalla ei ollut
vaikutusta yksilöiden kokemaan ympäristöhuoleen tässä tutkimuksessa.

5. Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoiden asenteiden, subjektiivisten normien, käyttäytymisen hallinnan ja ympäristöhuolen vaikutusta heidän ympäristöystävälliseen
ruokakulutukseensa. Tutkimuksessa tutkittiin myös taustatekijöitä korkeakouluopiskelijoiden
kokemaan ympäristöhuoleen kolmen arvoperustan kautta. Tutkimuksenaineistoon osallistui
277 korkeakouluopiskelijaa, joista suurin osa opiskelee LUT-yliopistossa. Kyselylomake tehtiin
aikaisemman kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja teoreettiseksi viitekehykseksi asetettiin Suunnitellun Käyttäytymisen teoria, johon on lisätty myös ympäristöhuolen vaikutus.
Tulokset pääsääntöisesti noudattavat aikaisempien teorioiden ja tutkimusten johtopäätöksiä.
Suunnitellun Käyttäytymisen teorian jokaisella selittävällä muuttujalla oli tilastollisesti merkittävä positiivinen vaikutus käyttäytymiseen. Tämä on linjassa aikaisempien tutkimusten päätelmien kanssa, jossa TPB-teoriaa on pidetty vahvana teoreettisena lähestymistapana tarkastella yksilöiden käyttäytymistä. Myös ympäristöhuolella oli vaikutusta käyttäytymiseen. Ympäristöhuolta tarkasteltaessa havaittiin, että kahdella arvoperustalla oli tilastollisesti merkittävä vaikutus yksilöiden kokemaan ympäristöhuoleen. Molemmat tutkimuksen yhtälöt olivat
myös tilastollisesti merkitseviä.

39

Tutkimuksen ensimmäisessä yhtälössä tarkasteltiin kestävää ruoan kulutusta asenteiden, subjektiivisten normien, käyttäytymisen hallinnan, sekä ympäristöhuolen kautta. Tulokset osoittivat, että kukin tarkastelussa huomioon otettu selittävä muuttuja vaikutti korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseen, uutta (NEP) maailmankuvaa lukuun ottamatta. Ensimmäisen yhtälön tilastollisesti merkittävät muuttujien vaikutukset käyttäytymiseen asettuivat seuraavasti: 1) Asenteen vaikutus; 2) Käyttäytymisen hallinnan vaikutus; 3) Vanhan (DPS)
maailmankuvan vaikutus, joka oli negatiivinen; 4) Subjektiivisten normien vaikutus; 5) ’2020
ympäristöhuoli’ vaikutus. Tulokset ovat aikaisemman tieteellisten julkaisujen kanssa samanlaisia. Vermeir ja Verbeke (2008), Chen (2007), sekä Elhoushy (2020) ovat myös havainneet
tutkimuksissaan, että asenteilla oli suurin vaikutus aikomukseen. Tutkimuksissa tarkasteltiin
myös kestävän ruoan kulutuksen taustatekijöitä. Kuitenkin liittyen yksilöiden käyttäytymiseen, lukuisat tutkimukset ovat havainneet heikkoa yhteyttä yksilöiden toteamien väittämien
ja käyttäytymisen välillä (Magnusson et al. 2013; Defra 2006). Tässä tutkimuksessa kuitenkin
jokaisella käyttäytymistä selittävällä muuttujalla, lukuun ottamatta uuden (NEP) maailmankuvan muuttujaa, on ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta käyttäytymiseen.
Tutkimuksen toisessa yhtälössä tarkasteltiin kolmen selittävän arvoperustan kautta kolmea
selitettävää ympäristöhuolta kuvaavaa muuttujaa. Kolme arvoperustaa perustuivat Schultzin
(2000) luomaan ympäristöhuolen mittariin ja siinä sisältyvät egoistiset-, altruistiset, ja biosfääriset arvoperustat. Selitettäviksi ympäristöhuolen muuttujiksi muodostuivat Dunlapin et al.
(2000) ympäristöhuolta kuvaavasta NEP-mittarista uuden (NEP)- ja vanhan (DPS) maailmankuvien muuttujat, sekä pääkomponenttianalyysin kautta muodostunut ’2020 ympäristöhuoli’
muuttuja. Tulokset osoittivat, että epäitsekkäät arvot, eli altruistiset- ja biosfääriset arvoperustat osoittivat positiivista vaikutusta uuden (NEP) maailman ympäristöhuoleen. Altruistinen
arvoperusta vaikutti myös positiivisesti ’2020 ympäristöhuoleen’, jonka väittämät painottuvat
enemmän uuden maailmankuvan ympäristöhuoleen. Biosfäärisellä arvoperustalla oli myös
negatiivinen vaikutus vanhan (DPS) maailmankuvan ympäristöhuoleen, joka perustuu ihmiskeskeisyyteen ja ympäristönongelmien väheksymiseen. Toisen yhtälön tulokset tukevat myös
aiempien tutkimusten havaintoja. Schultz (2000) toteaa, että biosfäärisiin ja altruistisiin arvoperustoihin vaikuttaa yksilöiden kokema empatia eläimiä ja muita ihmisiä kohtaan, sekä muiden eliöiden ja ympäristön näkökulmien huomioiminen, mikä myös huomioidaan Dunlapin et
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al. (2000) uuden (NEP) maailmankuvan paradigmassa. Näiden puuttuminen johtaa enemmän
egoistisen arvoperustan kasvamiseen (Schultz 2000).
Näin tutkimuksen tulosten perusteella on saatu vastattua 1.1 luvun asetettuun päätutkimuskysymykseen ”Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kestävään
ruoan kulutukseen ja heidän kokemaan ympäristöhuoleen.” Asenteella, subjektiivisella normilla, käyttäytymisen hallinnalla, sekä ympäristöhuolen ’2020 ympäristöhuoli’ muuttujalla oli
positiivista vaikutusta korkeakouluopiskelijoiden kestävään ruoan kulutukseensa. Tuloksista
ilmeni myös, että vanhan (DPS) maailmankuvaan pohjautuvalla ympäristöhuolen omaavilla
vastaajilla oli negatiivinen vaikutus kestävää ruoan kulutukseensa. Altruistisilla- ja biosfäärisillä arvoperustoilla oli positiivista vaikutusta yksilöiden uuteen (NEP) maailmankuvaan perustuvaan ympäristöhuoleen. Altruistiset arvoperustat myös vaikuttivat positiivisesti tutkimuksessa luotuun ’2020 ympäristöhuoli’ muuttujaan, joka pohjautuu yksilöiden kokemaan ympäristöhuoleen nykyaikana. Biosfäärinen arvoperusta vaikuttaa negatiivisesti yksilöiden vanhaan
(DPS) maailmankuvaan perustuvaan ympäristöhuoleen.

Tässä tutkimuksessa on myös huomioitu sukupuolen ja poliittisen kannan vaikutus yksilöiden
käyttäytymiseen ja kokemaan ympäristöhuoleen. Tulokset osoittavat, että miehet ovat enemmän kestävää ruoan kulutusta harjoittavia ja ympäristöstä huolestuneempia. Tämä on kuitenkin ristiriidassa aikaisempien tutkimuksien havaintoihin nähden. Useat tutkimukset ovat todenneet, että naiset kiinnittävät enemmän huomiota tuotteiden ekologisuuteen ja eettisyyteen, sekä osoittavat enemmän ympäristöystävällisiä asenteita (Peltoniemi & Yrjölö 2012; Gifford & Nilsson 2014; Shashi & Singh 2015). Tähän on voinut vaikuttaa tutkimuskohteen ominaispiirteet, kuten kaikkien vastaajien koulutustausta. Gifford ja Nilsson (2014) toteavat, että
koulutuksella on ollut positiivista vaikutusta yksilöiden kokemaan ympäristöhuoleen ja ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Huomioitavaa on myös se, että naiset ovat tutkimuksen
kyselyaineistossa painottuneet enemmän kauppatieteisiin, kun taas enemmistö miehistä opiskelevat tekniikkaa pääaineekseen.

41
Tutkimuksessa käy ilmi, että poliittisesti oikealle suuntautunut vastaaja oli enemmän ympäristöstä huolestunut ja kestävää ruoan kulutusta harjoittava. Tämäkin on ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Gifford ja Nilsson (2014) toteavat, että konservatiivisia poliittisia
näkemyksiä omaavat yksilöt ovat ympäristöstä vähemmän huolestuneita ja liberaalisia poliittisia näkemyksiä omaava yksilöt sitoutuvat ympäristöystävällisiin toimiin todennäköisemmin,
kun henkilöt altistuvat ympäristöllisesti huonontuneeseen ympäristöön. Tähän on kuitenkin
voinut vaikuttaa pari huomioon otettavaa seikkaa. Ensimmäiseksi vastaajien vastaukset voivat
poiketa todellisuudesta. Vastaaja on voinut olettaa olevansa enemmän poliittisesti oikeistoon
painottuva, mutta todellisuudessa hänen näkemyksensä korostavat vasemmistolaista poliittista agendaa. Toiseksi Suomessa ei ole niin ilmiselvää jakoa poliittisessa kannassa, niin kuin
Yhdysvalloissa vaan puolueita on paljon, minkä takia ihmisten maailmankuvat ja käyttäytymistavat eivät suoranaisesti vetoa yhteen tiettyyn puolueeseen (Eduskunta 2020).

Ympäristöön liittyvien ongelmien kasvaessa on entistä tärkeämpää soveltaa malleja ja teorioita ymmärtääkseen paremmin ihmisten motiiveja ja käyttäytymistä. Näin tulevaisuudessa
voidaan paremmin soveltaa tehokkaampia tapoja saada ihmiset kiinnostumaan ja kuluttamaan ympäristöä suojelevia ja vähemmän kuormittavia tuotteita ja kulutustottumuksia. Tämän tutkimukset tulokset viittaavat siihen, että korkeakouluopiskelijoiden kokemaan ympäristöhuoleen vaikuttavat epäitsekkäät arvot ja ekologinen maailmankuva. Tulokset myös
osoittavat, että Suunnitellun Käyttäytymisen teoria on tehokas lähestymistapa tarkastelemaan ympäristöystävällistä käyttäytymistä.
Tutkimuksen kyselyyn vastanneiden koulutustausta painottuivat LUT-yliopiston opiskelijoihin.
Jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkastella laajempaa korkeakouluyhteisöä ja painottua muihinkin korkeakouluihin Suomessa. Jatkotutkimuksessa voitaisiin myös tarkastella korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten aikuisten, jotka eivät opiskele erovaisuuksia liittyen ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen, kuten ruoan kulutuksessa. Jatkotutkimukset voivat myös tarkastella kolmen arvoperustan yhteyttä muihin tekijöihin, kuten asenteisiin tai suoraan käyttäytymiseen. Tutkimuksen viitekehystä sovellettiin kestävään ruoan kulutukseen, mutta sitä voitaisiin jatkotutkimuksissa soveltaa muihin ympäristöystävällisiin käyttäytymistapoihin, kuten
korkeakouluopiskelijoiden kierrätystottumuksiin tai vaatteiden kulutukseen.
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