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TIIVISTELMÄ
Kansalaisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt länsimaissa nopeasti viimeisten
vuosikymmenten aikana. Tutkimuksissa on puhuttu kuitenkin asenteiden ja todellisen kulutuksen välillä vallitsevasta ristiriidasta. Artikkelissa tarkastellaan ympäristövastuulliseksi määriteltävää kulutusta Suomessa 1990-luvun lopulta 2010-luvun
kynnykselle itse koetun kulutuksen ja euromääräisen kulutuksen näkökulmista. Artikkelissa ollaan kiinnostuneita etenkin koulutustaustan vaikutuksesta koettuun ja
toteutuneeseen kulutuskäyttäytymiseen. Empiirisessä tarkastelussa käytetään kahta erityyppistä aineistoa, jotka ovat vuosina 1999 (n=2417), 2004 (n=3574) ja
2009 (n=1202) kerätyt suomalaisten kulutusta ja elämäntapaa kartoittavat kyselyaineistot sekä Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistot vuosilta 1998 (n=4359),
2001 (n=5495) ja 2006 (n=4007). Analyysimenetelminä käytetään yhden selitettävän muuttujan varianssianalyysia (ANOVA) sekä kuvailevia menetelmiä. Tarkastelun kohteena ovat tietoisten ympäristövastuullisten kulutustekojen tekeminen sekä
euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen liikenteeseen.
Artikkelin keskeinen tulos on, että korkeasti koulutetut ovat kokeneet muita useammin tehneensä ympäristövastuullisia kulutusvalintoja. Euromääräisten kulutusmenojen osalta tulokset ovat monitulkintaisempia. Tulokset osoittavat, että itse
koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen ja kotitalouksissa toteutuneen kulutuksen trendit eivät ole olleet kaikilta osin samansuuntaisia.

JOHDANTO
Huolestuneisuus ympäristön tilasta on lisääntynyt erityisesti länsimaissa
viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Tutkimuskirjallisuudessa ympäristöhuolen kasvu nähdään usein osana laajempaa yhteiskunnallista arvomuutosta. Oletetaan, että perinteisten materialististen arvojen sijaan postmaterialististen, kuten elämänlaatuun ja luonnon hyvinvointiin liittyvien arvojen kannattaminen on lisääntynyt (esim. Inglehart & Baker, 2000). Asennetutkimusten mukaan nykykuluttaja on huolissaan luonnon kantokyvystä
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sekä kulutuksen ympäristövaikutuksista (esim. Wilska, 2011; Uusitalo &
Oksanen, 2004; Ger & Belk, 1999).
Ympäristövastuullista eli vihreää kulutusta on viime vuosina tarkasteltu
suomalaistutkimuksissa lähinnä asenteiden ja henkilökohtaisten kokemusten näkökulmasta (esim. Autio & Heinonen, 2004; Haanpää, 2007; Nyrhinen & Wilska, 2012). Toisaalta tiedetään, etteivät vihreät asenteet ja toteutunut kulutus välttämättä kulje käsi kädessä. Monia kulutuksen ympäristövaikutukset saattavat kiinnostaa asennetasolla, mutta asenteet eivät heijastu ostoskorien sisältöihin (vrt. Haanpää, 2009; Uusitalo & Oksanen, 2004;
Carrigan & Attalla, 2001). Esimerkiksi lihan kulutus on ollut laajalti kriittisen
tarkastelun kohteena myös Suomessa. Siitä huolimatta ainoastaan kuusi
prosenttia suomalaisista kotitalouksista ei käytä lainkaan rahaa lihatuotteisiin (Vinnari, Mustonen & Räsänen, 2010).
Mahdollisuudet ja kiinnostus tehdä ympäristön kannalta kestäviä kulutusvalintoja vaihtelevat eri väestöryhmien välillä. Empiiristen tutkimusten mukaan korkeasti koulutetut ovat muihin kuluttajiin verrattuna tiedostavampia
ja myös omaksuvat varhain uusia kulutustrendejä (Ahlqvist, 2004; Paalanen
et al., 2010; Haanpää, 2009). Korkeasti koulutetut ovat Suomessa ja muissa länsimaissa myös muita laatutietoisempia ja ovat siksi valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista muita enemmän (Haanpää, 2009; De Pelsmacker, Driesen & Rayp, 2005). Koulutus tarjoaa yksilölle valmiuksia kartuttaa taloudellisia resurssejaan, ja koulutus onkin yhteydessä esimerkiksi
kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin (Schleicher, 2006; Ahlqvist,
2004; Maliranta, 2004).
Huolimatta siitä, että suomalaisten kuluttajien ympäristöasenteiden on joissakin tutkimuksissa tulkittu muuttuneen (esim. Wilska, 2011), ei suomalaiskuluttajien asenteissa tapahtuneita muutoksia ole juurikaan tarkasteltu
keskenään vertailukelpoisten aineistojen avulla (ks. kuitenkin Haanpää,
2009). Samoissa tutkimuksissa toteutetut vertailut kuluttajien omista kokemuksista sekä toteutuneesta, ympäristömyönteiseksi määriteltävästä kulutuksesta ovat harvinaisia.
Tässä artikkelissa tutkitaan ympäristövastuullista kuluttamista Suomessa
koulutuserojen näkökulmasta. Tarkastelemme koettua ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemistä sekä euromääräistä kulutusta kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkisiin liikennemenoihin. Kulutuskategorioiden valintaa voidaan perustella sillä, että kasvisperäisten elintarvikkeiden ja julkisen liikenteen ympäristörasituksen on osoitettu jäävän alhaisemmaksi kuin
esimerkiksi lihatuotteiden ja yksityisautoilun. Kulutuskategoriat voidaan siis
mieltää ympäristömyönteisiksi vaihtoehdoiksi moniin muihin elintarvike- ja
liikennemenoihin nähden (Seppälä et al., 2009). Mielenkiinnon kohteena
ovat lisäksi kuluttajan subjektiivisten kokemusten ja euromääräisten kulutusmenojen koulutusryhmittäiset erot eri ajankohtina. Vastaavanlaisia ajallisia tarkasteluja ei ole aiemmin tehty Suomessa. Tarkastelussa käytetään
kahdenlaisia aineistoja: vuosina 1999, 2004 ja 2009 kerättyjä suomalaisten
kulutusta ja elämäntapaa kartoittavia survey-aineistoja sekä Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoja vuosilta 1998, 2001 ja 2006.
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YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS JA VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT
Sosiologisessa kirjallisuudessa on esitetty, että länsimaiset yhteiskunnat
ovat siirtyneet taloudellisen kasvun maksimoinnista elämänlaadun ja subjektiivisen hyvinvoinnin aikakaudelle. Muutos liitetään yhteiskuntien laajempiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kehitysprosesseihin. Esimerkiksi Inglehartin (1990, 1997; Inglehart & Baker, 2000) mukaan arvomuutos näkyy eri taloudellisissa ja teollisissa kehitysvaiheissa olevien yhteiskuntien välillä. Teollistumisvaihetta elävissä yhteiskunnissa kannatetaan
materialistisia arvoja, joihin liittyy esimerkiksi tehokkuuden, suorituskeskeisyyden sekä varallisuuden ihannointi. Toisaalta esimerkiksi pohjoisen Euroopan hyvinvointivaltioissa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa arvot
ovat jo puolestaan postmateriaalisia. Tällöin arvokkaina asioina pidetään
muun muassa yksilön itseilmaisua, elämänlaatua, yhteiskunnallista tasaarvoa, humanitääristen ongelmien ratkaisupyrkimyksiä sekä luonnon ja
eläinten hyvinvointia (esim. Räsänen, 2004). Jokapäiväiseen ravinnonsaantiin liittyvä epävarmuus vauraissa länsimaissa on vähentynyt, mikä osaltaan
mahdollistaa huomion kiinnittämisen esimerkiksi ympäristöongelmiin (esim.
Inglehart, 1997; Inglehart & Baker, 2000).
Kuitenkin myös länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa kulutuksen ympäristövaikutuksista ovat huolissaan lähinnä varakkaat ja hyväosaiset. Turvallisista yhteiskunnallisista olosuhteista ja korkeasta elintasosta nauttivilla on
”varaa” olla huolissaan sellaisista yleismaailmallisista asioista, kuin ympäristön tilasta (Martínez-Alier, 1995). Ympäristövastuullisuutta ei kuitenkaan
liitetä ainoastaan tulotasoon ja varallisuuteen vaan ennen kaikkea koulutukseen. Sosiologisissa teorioissa painotetaan usein koulutuksen tiedollista ja
sivistävää vaikutusta. Ajatellaan, että kouluttautuminen tarjoaa kulttuurista
tai henkistä pääomaa, jonka avulla on mahdollista erottautua maku- ja tyyliasioissa (Bourdieu, 1984; Trigg, 2001; Warde, 1997; Øygard, 2000).
Bourdieun (1984) mukaan kulttuurinen pääoma ja maku ilmenevät esimerkiksi tavoissa suhtautua ruokaan sekä ruoan kulutukseen: koulutetut suosivat ruoan osalta muotoseikkoja sen perimmäisen funktion sijaan. Siksi terveellisyys menee usein jopa täyttävyyden edelle. Suomalaistutkimuksissakin on todettu, että kasvikset ja lihatuotteet saavat erilaisen merkityksen
eri yhteiskuntaluokissa (Vinnari et al., 2010).
Myös muissa kulutustutkimuksissa korkeasti koulutettujen on todettu eroavan kulutusasenteiltaan ja -mieltymyksiltään muista koulutusryhmistä. Korkeasti koulutetut ovat kulutusasenteiltaan esimerkiksi muita koulutusryhmiä
vastuullisempia (ks. esim. Wilska, 2011; Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011;
Haanpää, 2007). Myös naisten on osoitettu arvostavan miehiä enemmän
ympäristöystävällisyyttä (Haanpää, 2009; Autio & Wilska, 2003). Tämän lisäksi on löydetty viitteitä siitä, että naiset ovat miehiä valmiimpia vähentämään kulutustaan ympäristösyistä ja kuluttamaan mieluummin esimerkiksi
luomutuotteita (Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011). Iän osalta aiemmat tutkimustulokset kertovat siitä, että iäkkäämmät ovat nuoria ympäristövastuullisempia kuluttajia (esim. Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011; Haanpää,
2009). Toisaalta on myös esitetty, että nuoret ja iäkkäämmät osoittavat
ympäristövastuullisuutta arkielämän teoissaan eri tavoin (Diamantopoulos
et al., 2003).
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YMPÄRISTÖVASTUULLISET ARVOT, ASENTEET JA
TOTEUTUNUT KULUTUS
Yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset, asenteet ja arvot ovat tärkeitä vihreää kuluttajaa määrittäviä tekijöitä (Autio & Heinonen, 2004). Useimmissa
tutkimuksissa oletetaan, että vihreät arvot ja asenteet yhdistyvät käyttäytymistaipumuksiin sekä tietyissä määrin myös ennustavat käyttäytymistä
(esim. Fraj-Andrés & Martínez-Salinas, 2007; Poortinga, Steg & Vlek, 2004;
Stern, 2000; Ajzen & Fishbein, 1977: 888). Asenteiden voidaan ajatella
edustavan yksilön arviota tietystä asiasta. Ne ovat siis tapoja, joilla ihmiset
suhtautuvat ympäröivään maailmaan ja ajankuvaan eli siihen, millaisena
maailma ihmisille näyttäytyy (Räsänen, 2004: 201). Arvot puolestaan ymmärretään asenteista poiketen varsin vakaiksi ja verrattain muuttumattomiksi. Arvojen ajatellaan muodostuvan pääasiallisesti yksilön nuoruudessa
sosialisaation kautta ja pysyvän varsin muuttumattomina aikuisiälläkin. Toisaalta yksilön kehitys jatkuu läpi elämän, joten voidaan ajatella, että yksilön on myös myöhemmin elämässä mahdollista omaksua uudenlaisia käsityksiä ja mielipiteitä (Räsänen, 2004: 201; Stern & Dietz, 1994: 67). Arvoja
tutkitaan usein asenteiden avulla, sillä asenteiden ymmärretään heijastavan
ihmisten arvostuksia.
Arvojen, asenteiden ja erilaisten kokemusten sekä toteutuneen kulutuksen
välillä on kuitenkin jännitteitä. Esimerkiksi suomalaisten kuluttajien ympäristötietoisuuden sekä samalla kulutushalukkuuden on tulkittu kasvaneen
(ks. esim. Wilska, 2011: 193). Toisaalta suomalaisten kulutusasenteissa on
havaittu myös toisenlaisia muutoksia: keskenään vertailukelpoisten poikkileikkausaineistojen avulla on osoitettu, etteivät suomalaiset haaveile samalla tavalla kuluttamisesta kuin kymmenen vuotta sitten (Sarpila & Haanpää,
2010). Eri tuotteista ja palveluista haaveilun väheneminen voi kertoa eräänlaisesta ”kulutusähkystä” suhteessa lamanjälkeiseen tilanteeseen 1990luvun lopulla. Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että haaveilu olisi korvautunut ympäristön paremmin huomioon ottavilla kulutusasenteilla. Ympäristöongelmien suuresta näkyvyydestä huolimatta suomalaisten kuluttajien
vastuullisuus ei ole välttämättä lisääntynyt viime vuosien aikana (Haanpää,
2009). Tästä kertoo muun muassa luomutuotteiden suhteellisen vähäinen
menestys kuluttajien keskuudessa (ks. esim. Koikkalainen et al., 2011). Lisäksi esimerkiksi lihan kulutus on edelleen selvässä kasvussa (Vinnari, Mustonen & Räsänen, 2010). Kuluttajien vihreät arvot ja toiveet eivät näy kulutuskäyttäytymisessä siinä määrin kuin asenteiden perusteella voisi olettaa
(esim. Uusitalo, 1990; Autio & Heinonen, 2004; Uusitalo & Oksanen, 2004).
Voidaan myös ajatella, että ympäristömyönteisissä kulutusvalinnoissa on
voimakkaita sosiodemografisia eroja. Tutkimuksissa on osoitettu, että koulutuksen ohella esimerkiksi ikä ja sukupuoli vaikuttavat kasvisten ja lihan
kulutukseen. Naisten ja nuorten on osoitettu käyttävän enemmän rahaa
kasviksiin kuin miesten ja keski-ikäisten, vaikkakin kasvispitoisen ruokavalion noudattamisesta on tullut yhä suositumpaa myös keski-ikäisten joukossa (esim. Paalanen et al., 2010; Vinnari, Mustonen & Räsänen, 2010). Liikenteeseen kuluttamista on tutkittu lähinnä yksityisautoilun käytön motiiveja tarkastelemalla sekä etsimällä syitä sen jatkuvaan suosioon (esim. Tuorila, 2010; Ellaway et al., 2003; Steg, 2005; Uusitalo, 1990). Niin ikään tulojen on havaittu olevan yhteydessä liikenteeseen kuluttamiseen (Toivonen,
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1996; vrt. Wilska, 2004), mutta julkisen liikenteen käyttäjistä on tarjolla
vain vähän tutkimustietoa (ks. kuitenkin Liikenne- ja viestintäministeriö,
2009).
Ympäristömyönteisen kulutuksen sosiodemografisia eroja ei ole viime vuosina tutkittu kovin laajasti Suomessa. Esimerkiksi liikennemenojen osalta on
tehty vain vähän väestötason tarkasteluja (esim. Toivonen, 1996). Myös
elintarvikkeiden käyttöä koskevat tutkimukset ovat pääasiassa kohdistuneet
yksittäisiin väestöryhmiin. Erityisesti koulutuksen merkitystä ympäristömyönteisissä kulutusvalinnoissa voidaan pitää tärkeänä kysymyksenä, koska havaittuja eroja voidaan tulkita niin ravintoainetietämyksen (esim. Pollan, 2008), oman toiminnan ja eettisten käsitysten (esim. Haanpää, 2009)
kuin luokkasidonnaisten tapojen ja tottumustenkin näkökulmasta (esim.
Räsänen, 2003; Wilska, 2011). Koulutusryhmittäisiä eroja voidaan näin ollen jäsentää yhtä mielekkäästi tietoisen ja tiedostamattoman ympäristövastuullisuuden näkökulmista.

TUTKIMUSKYSYMYKSET, AINEISTOT JA MENETELMÄT
Tarkastelemme seuraavaksi, millaisia ajallisia muutoksia itse koetussa ympäristövastuullisessa kulutuksessa ja ympäristömyönteiseksi luokiteltavassa
euromääräisessä kulutuksessa voidaan havaita. Esitämme seuraavat kysymykset:
1. Miten koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen ja
ympäristömyönteiseksi luokiteltava kulutus ovat muuttuneet 1990luvulta 2010-luvun kynnykselle tultaessa?
2. Ovatko sekä koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen että euromääräinen ympäristömyönteinen kulutus yhteydessä
koulutukseen eri ajankohtina?
Tarkastelemme ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemistä vuosina
1999 (N=2417), 2004 (N=3574) ja 2009 (N=1202) käyttäen Turun yliopistossa kerättyjä postikyselyaineistoja, jotka edustavat 18–74-vuotiaita suomea äidinkielenään puhuvia suomalaisia. Aineistojen otoskoot (ja palautusprosentit) olivat ensimmäisenä tutkimusvuotena 4001 (61 %), toisena 6000
(62 %) ja viimeisenä 2500 (49 %). Vuoden 2009 alhaisesta palautusprosentista huolimatta aineistot edustavat verrattain hyvin tutkimuspopulaatiota (Sarpila et al., 2010). Esitämme kuitenkin kuvailevat tarkastelut iän ja
sukupuolen kadon mukaan laskettuja painokertoimia käyttäen. Koettua ympäristövastuullista kuluttamista mitattiin kyselylomakkeissa väittämällä
Teen tietoisesti ympäristövastuullisia valintoja kulutuksessani. Vastaajia
pyydettiin arvioimaan väittämää viisiportaisella Likert-asteikolla, jossa
5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä.
Ympäristömyönteiseksi luokiteltavaa euromääräistä kulutusta tarkastellaan
Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistojen avulla. Käytetyt aineistot ovat
peräisin vuosilta 1998 (N=4359), 2001 (N=5495) ja 2006 (N=4007). Aineistojen otoskoot (ja palautusprosentit) olivat ensimmäisenä tutkimusajankohtana 7007 (63 %), toisena 8960 (63 %) ja kolmantena 7852 (52
%). Aineistot edustavat kaikkia suomalaisia yksityisiä kotitalouksia ja kus8

takin aineistosta on laadittu erilliset laatuselosteet (ks. Tilastokeskus,
2009). Kulutustutkimusaineistot raportoivat kotitalouskohtaiset kulutusmenot vuositasolla, mutta esitämme kuvailevat tarkastelut kulutusyksikkökohtaisesti. Tarkastelun kohteeksi valittiin elintarvikemenoista kasvisperäiset
elintarvikkeet ja liikennemenoista julkisten kulkuvälineiden käyttö. Kasvisperäiset elintarvikkeet pitävät sisällään hedelmät ja marjat sekä kasvikset
(mukaan lukien peruna). Vuonna 2006 keskiarvoltaan euromääräisesti suurimman elintarvikekategorian hedelmissä ja marjoissa muodostivat marjat,
sekä kasviksissa ja perunoissa tomaatti, kurkku, paprika ja herneet. Aineistoissa kasvisperäisistä elintarvikkeista ei ole eroteltavissa sellaisia elintarvikkeiden tuotantoon ja valmistukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten alkuperämaata tai hiilijalanjälkeä, joiden avulla voitaisiin tarkemmin arvioida
elintarvikkeiden ympäristökuormitusta. Julkisen liikenteen käyttöön kohdistuvat menot koostuvat puolestaan lyhyistä ja pitkistä juna- sekä linjaautomatkoista, joista vuonna 2006 lyhyet linja-automatkat muodostivat
keskiarvon perusteella euromääräisesti suurimman kulutuskategorian.
Elintarvike- ja liikennemenot lukeutuvat kotitalouksien suurimpien kulutuskategorioiden joukkoon: viimeisimmän kulutustutkimusaineiston mukaan
elintarvikemenojen osuus oli 12 prosenttia ja liikennemenojen osuus 15
prosenttia suomalaisten kotitalouksien kokonaiskulutuksesta (Tilastokeskus,
2009).
Suomen
kansantalouden
rahavirtojen
ympäristövaikutukset
(ENVIMAT) -hankkeen mukaan elintarvikkeiden osalta etenkin kasvisten kulutus voidaan nähdä ympäristömyönteisenä kulutuksena. Niin ikään liikennemenoista julkisiin liikennevälineisiin kuluttaminen edustaa ympäristömyönteisempää liikennevaihtoehtoa erityisesti yksityisautoiluun verrattuna
(Seppälä et al., 2009).
Aineistojen käsittelyssä on pyritty mahdollisimman yhdenmukaiseen tarkasteluun. Koettua ympäristövastuullista kuluttamista koskevissa aineistoissa
taustamuuttujat ovat kuitenkin yksilökohtaisia ja kulutusaineistoissa kotitalouskohtaisia. Koulutus on molemmissa kolmiportainen ja perustuu luokitteluun: perusaste, keskiaste ja korkea-aste. Kulutustutkimusaineistoissa kotitalouden koulutusasteen kuvaajana käytetään kotitalouden viitehenkilön
koulutusastetta. Viitehenkilöllä viitataan kotitaloudessa eniten ansaitsevaan
henkilöön (ks. tarkemmin Tilastokeskus, 2009). Kontrollimuuttujiksi on valittu
viitehenkilön
ikä
ja
sukupuoli
sekä
kotitalouden
perhe/kotitaloustyyppi, kotitalouden tulot ja asuinalue.
Taustamuuttujista kotitalouden rakennetta koskevat muuttujat poikkeavat
aineistoittain jonkin verran toisistaan. Koettua ympäristövastuullista kuluttamista käsittelevissä aineistoissa käytetään perhetyyppiä, joka muodostuu
luokista pari ja lapsia, lapseton pari, yksinasuva ja muu. Kulutustutkimusaineistoissa kotitalouden rakennetta tarkastellaan kuusiluokkaisen muuttujan
avulla: lapseton pari, yksinhuoltaja, pari ja lapsia, yksinasuva, vanhustalous
ja muu. Ikää tarkastellaan sekä koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen
että euromääräisen kulutuksen analyysissa jatkuvana muuttujana eli ikävuosina. Ikä ja sukupuoli perustuvat kulutustutkimusaineistoissa kotitalouden viitehenkilön tietoihin. Tulomuuttujana käytetään kotitalouden käytettävissä olevia tuloja. Sekä koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen että
toteutuneen kulutuksen tarkasteluissa tulotiedot on vakioitu kulutusyksikköä kohden. Tiedot perustuvat kyselyaineistoissa vastaajien itse ilmoitta9

miin määriin kuukaudessa ja kulutustutkimusaineistoissa edellisvuoden verotietoihin. Asuinpaikka on molemmissa kaksiportainen sisältäen luokat
kaupunki tai taajama ja maaseutu.
Käytämme kuvailevien analyysimenetelmien ohella yhden selitettävän
muuttujan varianssianalyysia (ANOVA). Kuvailevien menetelmien avulla
kartoitetaan koetussa ympäristövastuullisessa kulutuksessa ja euromääräisessä ympäristömyönteisessä kulutuksessa tapahtuneita ajallisia muutoksia.
Varianssianalyysin tarkoituksena on puolestaan selvittää, kuinka paljon tarkastelun kohteena olevien muuttujien keskimääräisestä vaihtelusta voidaan
selittää koulutuksen ja muiden taustamuuttujien avulla. Tulokset esitetään
graafisesti viivadiagrammien sekä tilastolliset päävaikutusmallit sisältävien
taulukoiden avulla.

KOETUN YMPÄRISTÖVASTUULLISEN KULUTUKSEN
TARKASTELU
Aikaisemmissa suomalaistutkimuksissa suomalaisten ympäristövastuulliseen
kuluttamiseen liittyvien asenteiden on jossain tapauksissa raportoitu muuttuneen radikaalistikin. Analyysimme kertoo kuitenkin maltillisemmasta
muutoksesta koetussa ympäristövastuullisessa kulutuksessa. Kuvio 1 esittää vastaajien näkemysten keskiarvot vuosina 1999, 2004 ja 2009.
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Kuvio 1 Koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen
vuosina 1999, 2004 ja 2009.
Näyttää siltä, että suomalaiset ovat oman näkemyksensä mukaan tehneet
ympäristöystävällisempiä kulutusvalintoja vuonna 1999 (ka. 3,3) kuin
vuonna 2004 (ka. 3,1) ja 2009 (ka. 3,1). Muutos on pieni mutta tilastollisesti merkitsevä (F 19,945; p < 0.001). Mutta voidaanko koulutusryhmien
väliltä löytää systemaattisia eroja eri ajankohtien välillä?
Taulukossa 1 on esitetty koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen eri väestöryhmissä vuosina 1999, 2004 ja 2009. Taulukon parametriestimaatit (β-kertoimet) kuvaavat, kuinka paljon kunkin ryhmän kes10

kiarvo poikkeaa referenssiryhmäksi asetetun ryhmän keskiarvosta. Miinusmerkki parametrin edessä tarkoittaa, että ryhmän keskiarvo on pienempi
kuin referenssiryhmän keskiarvo. Lisäksi taulukossa esitetään kunkin muuttujan efektikokoa ilmaisevat estimaatit (Partial ŋ²) sekä mallikohtaiset selitysosuudet (R2 [adj.]). Taulukko esittää niin sanotut vakioidut päävaikutusmallit eli koulutusryhmien väliset erot, kun sukupuolen, tulojen, perhetyypin sekä asuinalueen vaikutukset on otettu huomioon.
Taulukosta ilmenee, että koulutusryhmissä oma kulutus koetaan eri tavoin.
Korkeakoulutetut kokevat tehneensä eniten tietoisesti ympäristövastuullisia
kulutusvalintoja kaikkina tutkimusvuosina. Koulutuksen lisäksi koettu ympäristövastuullinen kuluttaminen on eri tutkimusvuosina vaihdellut sukupuolen ja iän mukaan. Naiset kokevat tehneensä ympäristövastuullisia kulutusvalintoja miehiä enemmän. Lisäksi näyttäisi siltä, että mitä vanhemmasta kuluttajasta on kyse, sitä vähemmän hän ajattelee tekevänsä tietoisesti
ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Sen sijaan perhetyypillä tai asuinpaikalla ei ollut vaikutusta kuluttajien kokemuksiin. Muuttujakohtaisten efektikokojen ja mallien selitysosuuksien perusteella havaitut yhteydet ovat kuitenkin melko heikkoja.
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Taulukko 1 Koettu ympäristövastuullisten kulutustekojen tekeminen
vuosina 1999, 2004 ja 2009 koulutuksen ja muiden selittävien
muuttujien mukaan.

Lisäksi koulutuksen ja tutkimusvuoden välisen yhdysvaikutuksen tarkastelu
osoittaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat eri vuosina olleet hieman
erisuuruiset (F 2,162; p < 0.05). Korkeasti koulutetut eroavat arvioissaan
kaikkina vuosina perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneista eivätkä erot
näytä ainakaan kaventuneen tutkimuksen tekovuosien välillä. Entä mitä
voidaan sanoa kotitalouksissa toteutuneesta ympäristömyönteisestä kulutuksesta vuosina 1998, 2001 ja 2006?

EUROMÄÄRÄISEN KULUTUKSEN TARKASTELU
Ympäristömyönteiseksi luokiteltavaa kulutusta tarkastellaan kahden eri kategorian avulla, jotka edustavat elintarvike- ja liikennemenoja. Kuvio 2 esittää kulutusyksikköä kohden lasketut keskiarvot kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen liikenteeseen käytetyistä euroista suomalaiskotitalouksissa.
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Kuvio 2 Euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja
julkiseen liikenteeseen kulutusyksikköä kohden vuoden 2006 hinnoin vuosina 1998, 2001 ja 2006.
Tarkasteluajankohtana kuluttaminen kasvisperäisiin elintarvikkeisiin on kasvanut kulutusyksikkökohtaisesti hieman yli 300 eurosta lähes 400 euroon
vuodessa. Julkiseen liikenteeseen käytetyt rahamäärät ovat kasvaneet maltillisemmin, 130 eurosta 160 euroon. Kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin on lisääntynyt tasaisemmin eri ajankohtien välillä, kun taas kulutus julkisen liikenteen käyttöön on kasvanut enemmän vuoden 2001 jälkeen. Joka
tapauksessa kumpikin ympäristömyönteiseksi luokiteltava kulutusmuoto on
lisännyt suosiotaan jonkin verran väestötasolla. Vuosien 1998 ja 2006 välillä bruttokansantuote kasvoi keskimäärin noin 3,4 prosenttiyksiköllä vuosittain (Tilastokeskus, 2013), mikä selittänee osittain kulutuksen kasvua. Kuluttajahintaindeksin käytöstä huolimatta osa muutostrendeistä jää todennäköisesti piiloon taloudelliselta noususuhdanteelta.
Tarkastelussa ollaan kiinnostuneita ensisijassa koulutusryhmien välillä tapahtuneista muutoksista. Voidaankin kysyä, millaisina koulutusryhmien väliset erot näyttäytyvät kotitalouksien toteutuneen kulutuksen näkökulmasta
tarkasteltuna?
Taulukko 2 esittää kasvisperäisten elintarvikkeiden euromääräisen kulutuksen suomalaisissa kotitalouksissa koulutusryhmittäin sekä kontrollimuuttujien osalta vuosina 1998, 2001 ja 2006. Taulukosta ilmenee, että korkeasti
koulutettujen kulutus kasviksiin on kunakin tarkasteluvuonna ollut suurempaa kuin muissa koulutusryhmissä. Koulutuksen ja tutkimusvuoden yhdysvaikutuksen tarkastelu osoittaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat
myös säilyneet hyvin samansuuruisina eri vuosina (F 1,552; p > 0.1).
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Taulukko 2 Euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin
vuosina 1998, 2001 ja 2006 koulutuksen ja muiden selittävien
muuttujien mukaan.

Koulutuksen lisäksi kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutukseen vaikuttivat
viitehenkilön ikä, tulot, kotitaloustyyppi ja asuinalue. Kotitaloustyyppiin verrattuna muiden muuttujien efektikoot jäävät kohtalaisen heikoiksi. Iän ja
tulojen osalta voidaan silti todeta, että vanhemmat ja varakkaammat kotitaloudet kuluttivat kasvisperäisiin elintarvikkeisiin nuoria ja pienempituloisia
enemmän. Kotitaloustyypeistä lapsiperheet kuluttivat muita enemmän. Lisäksi kaupungissa tai taajama-alueella sijaitsevissa kotitalouksissa kulutettiin hieman enemmän kasvisperäisiin elintarvikkeisiin kuin maaseudulla. Sukupuoli ei ollut merkitsevä minään tutkimusvuonna.
Kotitalouskohtaisten keskilukujen lisäksi on mielekästä tarkastella kasvisten
kulutusta suhteutettuna kokonaiskulutukseen. Suhteutettaessa kasvisperäisten elintarvikkeiden osuus kaikkiin elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin
juomiin käytettyihin euromääriin, voidaan todeta, että koulutusryhmien välillä oli kohtalaisia eroja vuosina 1998‒2006. Kasvisperäisten elintarvikkeiden osuus elintarvikkeiden kokonaiskulutuksesta olivat koulutusryhmittäin
14

seuraavat. Vuonna 1998: perusaste 15,3 %, keskiaste 16,1 %, korkeakoulu
18,1 %, vuonna 2001: 16,4 %, 17,6 %, 18,9 % ja vuonna 2006: 16,4 %,
16,5 %, 18,3 %. Toisin sanoen korkeasti koulutetut ovat kuluttaneet kasvisperäisiin elintarvikkeisiin sekä euromääräisesti että suhteellisesti muita
enemmän 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle. Voidaanko myös toisen ympäristömyönteiseksi määriteltävän kulutuskategorian osalta esittää
samanlaisia tuloksia?
Taulukosta 2 nähdään puolestaan kotitalouskohtaiset kulutusmenot julkiseen liikenteeseen eri väestöryhmissä vuosina 1998, 2001 ja 2006. Taulukosta ilmenee, että korkeasti koulutetut ovat kuluttaneet muita koulutusryhmiä enemmän julkiseen liikenteeseen kaikkina tutkimusvuosina. Vastaavasti perusasteen koulutuksen suorittaneiden euromääräinen kulutus on pysynyt kaikkein vähäisimpänä. Näyttää siltä, että kulutus julkisen liikenteen
käyttöön ei ole kasvanut kaikissa koulutusryhmissä talouskasvun myötä.
Erot koulutusryhmien välillä ovat kokonaisuudessaan pienentyneet vuodesta
1998. Tutkimusvuoden ja koulutusmuuttujan välisen yhdysvaikutuksen tarkastelu vahvistaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat todella erisuuruisia eri tutkimusvuosina (F 3,905; p < 0.01).
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Taulukko 3 Euromääräinen kulutus julkiseen liikenteeseen vuosina
1998, 2001 ja 2006 koulutuksen ja muiden selittävien muuttujien
mukaan.

Koulutuksen ohella julkista liikennettä koskeviin kulutusmenoihin vaikuttivat
eri ajankohtina sukupuoli ja asuinalue. Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on
nainen, kuluttivat euromääräisesti hieman muita enemmän kaikkina vuosina. Kulutus julkiseen liikenteeseen oli suurempaa kaupunki- ja taajamaalueilla kuin maaseudulla, missä julkisen liikenteen verkostot eivät ole kovinkaan kattavat. Sen sijaan kotitaloustyyppi tai tulot eivät olleet merkitseviä minään ajankohtana. Lisäksi voidaan todeta, että iällä ja kulutuksella oli
heikko yhteys vuonna 1998, mutta ei enää myöhemmin. Iältään vanhemmissa kotitalouksissa käytettiin tällöin hieman nuoria kotitalouksia enemmän rahaa julkiseen liikenteeseen. Muuttujakohtaisten efektikokojen ja
mallikohtaisten selitysosuuksien perusteella kaikki havaitut yhteydet ovat
heikkoja.
Kun julkiseen liikenteeseen käytetyt euromäärät suhteutetaan liikenteeseen
kohdistuneeseen kokonaiskulutukseen, koulutus ei enää vuosina 2001 ja
2006 selitä kulutusta julkisen liikenteen käyttöön. Kyseisinä vuosina korke16

asti koulutettujen ero muihin koulutusryhmiin oli jo hyvin vähäinen tai he
olivat jopa kuluttaneet suhteellisesti muita vähemmän julkiseen liikenteeseen. Vuonna 1998 osuudet kokonaiskulutuksesta olivat koulutusryhmittäin
seuraavat: perusaste 12,3 %, keskiaste 13,8 % ja korkea-aste 15,9 %. Esitettyjä tuloksia voidaan tulkita siten, että korkeakoulutetut ovat kuluttaneet
julkiseen liikenteeseen kaikkina ajankohtina muita enemmän, ja erot olivat
myös suhteellisesti liikenteen kokonaismenoihin nähden suuria ennen 2000luvulle siirtymistä.

LOPUKSI
Suomalaisten kokemukset ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemisestä eivät ole juurikaan muuttuneet 1990-luvun lopulta lähtien. Samaan
aikaan euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen
liikenteeseen on lisääntynyt vain hieman. Esitettyjen tulosten mukaan koulutus on yhteydessä koettuihin ympäristövastuullisiin kulutusvalintoihin sekä
kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutukseen tarkasteltavana ajanjaksona.
Julkiseen liikenteeseen kuluttamisen osalta koulutusvaikutukset osoittautuivat heikommiksi. Ajalliset muutokset ovat pysyneet melko pieninä, mutta
julkiseen liikenteeseen kohdistuvassa kulutuksessa koulutusryhmien väliset
erot ovat kaventuneet.
Mutta miksi koulutusryhmien väliltä ylipäätään löytyy eroja koetussa ympäristövastuullisuudessa sekä osittain myös toteutuneessa kulutuksessa? Aiempien tutkimusten mukaan (esim. Warde, 1997; Øygard, 2000) korkeasti
koulutettujen ja muiden väestöryhmien kulutus- ja asenne-erot selittyvät
kulttuurisella pääomalla ja eroina makumieltymyksissä. Voidaan myös pohtia, missä määrin korkeasti koulutettujen kokemuksissa on kyse todellisesta
ympäristövastuullisuudesta, eikä esimerkiksi yleisesti hyväksyttyjen asenteiden esilletuomisesta.
Kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutuksen euromääräisessä tarkastelussa
havaitut erot voivat kertoa koulutetumpien ympäristömyönteisyydestä,
vaikka kyse voi olla myös muista elämäntyylivalinnoista. Kuluttajien on
usein todettu arvostavan ruoan ympäristöystävällisyyden sijaan terveellisyyttä (esim. Wier & Calverley, 2002). Kevyet, kasvispitoiset ruokavalinnat
voivatkin perustua terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteluun sekä ulkonäöstä
huolehtimiseen (esim. Latvala ym., 2012).
Korkeasti koulutettujen ja muiden koulutusryhmien väliset erot ovat moniulotteisimpia julkisten liikennemenojen osalta. Vuosittain kasvanut euromääräinen kulutus julkiseen liikenteeseen kytkeytyy ainakin osittain kaupunki- ja asumisrakenteiden muutokseen. Erityisesti suurien kaupunkien
laajeneminen ja reuna-alueiden kasvu on johtanut työmatkojen keskipituuksien kaksinkertaistumiseen vuosien 1980‒2005 aikana (Liikenne- ja
viestintäministeriö, 2009: 26). Myös väestön ikääntyminen saattaa osittain
selittää lisääntynyttä kulutusta julkiseen liikenteeseen. On kuitenkin todennäköistä, että väestötasolla kasvanut euromääräinen kulutus liittyy osin
pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen kasvuun ja siten julkisten liikennevälineiden käytön lisääntymiseen.
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Lopuksi on aiheellista pohtia, missä määrin asenteissa ja kulutusvalinnoissa
havaituissa eroissa on kyse rakenteellisten reunaehtojen vaikutuksista, eli
toisin sanoen siitä, kenellä on mahdollisuuksia valita ja miksi (Räsänen,
2003). Voidaan väittää, että individualistiset kulutusvalinnat ovat ominaisia
erityisesti tiettyyn tuloluokkaan tai taloudelliseen asemaan kuuluville. Miltei
samansuuruisina säilyneet koulutusryhmien väliset erot subjektiivisissa kokemuksissa kertonevat puolestaan siitä, että vallitseva ympäristöpuhe tavoittaa vuodesta toiseen erityisesti koulutetut väestönosat. Lisäksi on paikallaan korostaa sitä, että eri väestöryhmät toimivat vihreästi eri tavoin, eikä ympäristövastuullinen kulutus ole palautettavissa pelkkään ostamiseen.
Joka tapauksessa ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tärkeänä voidaan
pitää sitä, että ihmiset tekevät kulutuksessaan ympäristömyönteisiä valintoja.
Toistaiseksi Suomesta ei ole saatavilla väestötason tietoa siitä, millaisiksi
vuoden 2009 jälkeiset kokemukset ympäristövastuullisesta kulutuksesta sekä vuoden 2006 jälkeiset kulutusmenot ovat muotoutuneet. Mahdollisia kehityssuuntauksia voidaan pohtia kansainvälisten tutkimusten valossa (esim.
Lee, Rabanal & Sandri, 2010), joskin pitkittäistutkimukset ovat Suomen ulkopuolellakin edelleen harvinaisia.

LÄHTEET
Ahlqvist, Kirsi (2004) `Omistaminen suomalaisen kulutusyhteiskunnan rakentumisessa´, teoksessa Ahlqvist, K. & Raijas, A. (toim.) Erilaisia kulutusuria Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 113–142.
Ajzen, Icek & Fishbein, Martin (1977) `Attitude-behavior relations. A theoretical analysis and review of empirical research´, Psychological Bulletin, 84(5), 888–918.
Autio, Minna & Heinonen, Visa (2004) `To consume or not to consume?
Young people’s environmentalism in the affluent Finnish society´,
Young, 12(2): 137–153.
Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna (2003) `Vihertävät tytöt ja vastuuttomat
pojat. Nuorten kuluttajien ympäristöasenteet´, Nuorisotutkimus 21(2):
3–18.
Bourdieu, Pierre (1984) `Distinction. A social critique of the judgement of
taste´. London: Routledge & Kegan Paul (translated by Nice, Richard).
Carrigan, Marylyn & Attalla, Ahmad (2001) `The myth of ethical consumer –
do ethics matter in purchase behaviour?´, Journal of Consumer Marketing, 18(7): 560–577.
Diamantopoulos, Adamantios, Schlegelmilch, Bodo B., Sinkovics, Rudolf R.
& Bohlen, Greg M. (2003) `Can socio-demographics still play a role in
profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical
investigation´, Journal of Business Research, 56(6): 465–480.
Ellaway, Anne, Macintyre, Sally, Hiscock, Rosemary & Kearns, Ade (2003)
‘In the driving seat. Psychological benefits from private motor vehicle
transport compared to public transport’, Transportation Research Part
F6, 6(3): 217–231.
Fraj-Andrés, Elena & Martínez-Salinas, Eva (2007) ‘Impact of environmental
knowledge on ecological consumer behavior. An empirical analysis’,
Journal of International Consumer Marketing, 19(3), 73–102.
18

Ger, Güliz & Belk, Russell (1999) ‘Accounting for materialism in four cultures’, Journal of Material Culture, 4(2): 183–204.
Haanpää, Leena (2007) ‘The colour green. A structural approach to the environment-consumption nexus’. Julkaisuja A-7. Turku: Turun kauppakorkeakoulu.
Haanpää, Leena (2009) ’Vastuullinen kuluttajuus ja ympäristömyötäisyys
kulutusasenteissa’, teoksessa Lammi, M., Niva M. & Varjonen, J.
(toim.) Kulutuksen liikkeet: kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja
2009. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus , 66–82.
Inglehart, Ronald (1990) Culture shift in advanced industrial society. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Inglehart, Ronald (1997) Modernization and postmodernization: cultural,
economic and political change in 43 societies. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press.
Inglehart, Ronald & Baker, Wayne E. (2000) ‘Modernization, cultural change
and the persistence of traditional values’, American Sociological Review, 65(1): 19–51.
Koikkalainen, Kauko, Seuri, Pentti, Koivisto, Anu, Tauriainen, Jukka, Hyvönen, Terho, Regina, Kristiina (2011) ”Luomu 50 – mitä tarkoittaisi, jos
50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun”, MTT raportti 36. Jokioinen: MTT. Saantitapa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/ mttraportti36.pdf (haettu 13.5.2013)
Latvala, Terhi, Niva, Mari, Mäkelä, Johanna, Pouta, Eija, Heikkilä, Jaakko,
Kotro, Jaana & Forsman-Hugg, Sari (2012) ’Diversifying meat consumption patterns: consumers’ self-reported past behaviour and intentions of change’, Meat Science, 92(1): 71–77.
Lee, Jaewoo, Rabanal, Pau, & Sandri, Damiano (2010) U.S. consumption
after the 2008 crisis. IMF Staff Position Note. International Monetary
Fund.
Saantitapa:
http://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/witheo/lehre/2010_FS/
VWL4/doc/chapter5/USconsumption_after_crisis.pdf
(haettu
21.2.2013)
Liikenne- ja viestintäministeriö (2009) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020, Ohjelmia ja strategioita 2/2009. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Maliranta, Mika (2004) Koulutus tuo tuottavuutta ja tuloja. Tilastokeskus,
Tietoaika 1/2004. Saantitapa: http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/
ta_01_04_luova_tuho.html (haettu 12.2.2013)
Martínez-Alier, J. (1995) ‘The environment as a luxury good or ”too poor to
be green”?’, Ecological Economics, 13(1), 1–10.
Nyrhinen, Jussi & Wilska, Terhi-Anna (2012) ’Kohti vastuullista ylellisyyttä?
Eettiset ja ekologiset trendit sekä luksuskulutus Suomessa’, Kulutustutkimus.Nyt, 6(1): 21–41.
Nyrhinen, Jussi, Wilska, Terhi-Anna & Leppälä, Minna (2011) ’Tulevaisuuden
kuluttaja. Erika 2020 –hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti’.
No. 370 Working paper. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.
Paalanen, Laura, Prättälä, Ritva, Palosuo, Hannele & Laatikainen, Tiina
(2010) ’Socio-economic differences in the consumption of vegetables,
fruit and berries in Russian and Finnish Karelia: 1992–2007’, European
Journal of Public Health, 21(1): 35–42.
19

Pelsmacker De, Patrick, Driesen, Lisbeth & Rayp, Glenn (2005) ‘Do consumers care about ethics? Willingness to pay for Fair-Trade coffee’, The
Journal of Consumer Affairs, 39(2): 363–385.
Pollan, Michael (2008) In defense of food: an eater’s manifesto. New York:
The Penquin Press.
Poortinga, Wouter, Steg, Linda & Vlek, Charles (2004) ‘Values, environmental concern, and environmental behavior. A study into household
energy use’, Environment and Behavior, 36(1), 70–93.
Räsänen, Pekka (2003) In the twilight of social structures. A mechanismbased study of contemporary consumer behavior, Annales Universitatis
Turkuensis Ser. B 263. Turku: University of Turku.
Räsänen, Pekka (2004) ’Ikä- ja sukupolvityypillisten arvojen tarkastelua’,
teoksessa Erola, J. & Wilska, T.-A. (toim.) Yhteiskunnan moottori vai
kivireki? Suuret ikäluokat ja 60-lukulaisuus, SoPhi92. Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy, 124–199.
Sarpila, Outi & Haanpää, Leena (2010) ’”Rikas mies jos oisin”. Luksustuotteet osana suomalaisten vapaavalintaista kulutusta koskevia haaveita’,
teoksessa Lammi, M., Peura-Kapanen, L. & Timonen, P. (toim.) Kulutuksen määrät ja tyylit talouden muutoksissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2010. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 42–58.
Sarpila, Outi, Räsänen, Pekka, Erola, Jani, Kekki, Joonas & Pitkänen, Karoliina (2010) Working papers in economic sociology. Suomi 2009: tutkimusseloste ja aineistojen 1999–2009 vertailua. Turku: Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Schleicher, Andreas (2006) ‘The economics of knowledge: why education is
key for Europe’s success’, The Lisbon Council policy brief. France:
OECD. Saantitapa: http://www.oecd.org/dataoecd/43/11/36278531.
pdf (haettu 12.2.2013)
Seppälä, Jyri, Mäenpää, Ilmo, Koskela, Sirkka, Mattila, Tuomas, Nissinen,
Ari, Katajajuuri, Juha-Matti, Härmä, Tiina, Korhonen, Marja-Riitta, Saarinen, Merja & Virtanen, Yrjö (2009) Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla, Suomen
ympäristö 20. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.
Steg, Linda (2005) ’Car use: lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use’, Transportation Research Part A: Policy and
Practice, 39(2–3): 147–162.
Stern, Paul C. & Dietz, Thomas (1994) ‘The value basis of environmental
concern’, Journal of social issues, 50(3): 65–84.
Stern Paul C. (2000) ‘Toward a coherent theory of environmentally significant behavior’, Journal of Social Issues, 56(3): 407–424.
Tilastokeskus (2009) Kulutustutkimus 2006. Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja
46. Helsinki: Tilastokeskus.
Tilastokeskus (2013) Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos. Saantitapa: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html# bktvolyymi (haettu 18.2.2013)
Toivonen, Timo (1996) ’Luokat ja kulutus. Episodi massakulutuksen läpimurrosta 1955–1971’, Sosiologia, 33(1), 35–48.
Trigg, Andrew B. (2001) ‘Veblen, Bourdieu, and conspicuous consumption’,
Journal of Economic Issues, 35(1): 99–115.
Tuorila, Helena (2010) ’Mieluisan asunnon vuoksi ajetaan pitkiäkin matkoja
omalla autolla’. Hyvinvointikatsaus 3/2010. Helsinki: Tilastokeskus,
16–19.
20

Uusitalo, Liisa (1990) ’Are environmental attitudes and behaviour inconsistent? Findings from a Finnish study’, Scandinavian Political Studies,
13(2): 211–226.
Uusitalo, Outi & Oksanen, Reetta (2004) ‘Ethical consumerism. A view from
Finland’, International Journal of Consumer Studies, 28(3): 214–21.
Warde, Alan (1997) Consumption, food and taste. Culinary antinomies and
community culture. London: Sage Publications.
Wier, Mette & Calverley, Carmen (2002) ‘Market potential for organic foods
in Europe’, British Food Journal, 104(1): 45–62.
Wilska, Terhi-Anna (2004) ’Yksilöllisyyttä vai pakkovalintaa? Sosiaaliturvasta riippuvaisten nuorten aikuisten asema kuluttajina vuosituhannen
vaihteessa’, teoksessa Ahlqvist, K. & Raijas, A. (toim.) Erilaisia kulutusuria Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 67–89.
Wilska, Terhi-Anna (2011) ’Vastuullisuus yksityisen kuluttajan näkökulmasta’, teoksessa Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M. & Mäkinen, J.
(toim.) Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Helsinki: Gaudeamus.
Vinnari, Markus, Mustonen, Pekka & Räsänen, Pekka (2010) ‘Tracking down
trends in non-meat consumption in Finnish households, 1966–2006’,
British Food Journal, 112(8): 836–852.
Øygard, Lisbet (2000) ‘Studying food tastes among young adults using
Bourdieu’s theory’, Consumer Studies & Home Economics, 24(3): 160–
169.

KIRJOITTAJATIEDOT
Hanna-Mari Kujanen työskentelee tohtorikoulutettavana taloussosiologian
oppiaineessa Turun yliopistossa. hanna.kujanen(at)utu.fi
Pekka Räsänen on taloussosiologian
pekka.rasanen(at)utu.fi

professori

Turun

yliopistossa.

Outi Sarpila toimii yliopisto-opettajana taloussosiologian oppiaineessa Turun
yliopistossa. outi.sarpila(at)utu.fi

21

